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Lynhåndbog
1  Kom godt i gang

2  Registrer dit håndsæt



Pakkens indhold

Oplader Strømadapter

Håndsæt

Brugervejledning, lynstartguide, garanti

Forsigtig
•	Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.



1 Kom godt i gang
Tilslutning af opladeren Oplad håndsættet

Tilslut enderne af 
strømadapteren til hhv.:
•	DC-indgangsstikket på 

bagsiden af den ekstra 
håndsætoplader.

•	 strømstikket på væggen. 
Installer håndsættet

Oplad i 8 timerKonfigurer din telefon
Anbring håndsættet i opladningsholderen for at oplade 
håndsættet. Når håndsættet er anbragt korrekt i 
basestationen, hører du et lydsignal.
 » Håndsættet påbegynder opladning.

Bemærk
•	Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet
Ikon Status

Når håndsættet er taget af basestationen/
opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld 
til lav). Når håndsættet er taget af basestationen/
opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er 
færdig.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en 
alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal 
genoplades.

1 Batterierne er 
forudinstalleret i 
håndsættet. Træk 
batteritapen af 
batterilågen, inden du 
påbegynder opladning.

2 Når du bruger telefonen 
første gang, vises en 
velkomstmeddelelse 
(afhængig af land).

3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
4 Indstil dato og klokkeslæt.
•	Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på  for 

at vælge [am] eller [pm].



2 Registrer dit håndsæt
Du	kan	registrere	flere	håndsæt	på	basestationen.	Der	kan	
registreres op til 4 håndsæt på basestationen.

Auto-registrering
Anbring det afmeldte håndsæt på basestationen.
 » Håndsættet	fi	nder	basestationen	og	bliver	automatisk	
registreret.

 » Registreringen er færdig på mindre end to minutter. 
Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.

Manuel registrering
1 Vælg [Menu] > [Tjenester] > [Registrer], og tryk 

derefter på [OK] for at bekræfte.
2 Indtast system-PIN. Tryk på [Ryd] for at foretage rettelser. 

Tryk på [OK] for at bekræfte PIN-koden.
3 Tryk og hold  nede på basestationen i 5 sekunder.
4 Tryk på [OK] for at starte registrering.

 » Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. 
Basestationen tildeler automatisk håndsættet et 
nummer.

Bemærk
•	Hvis	PIN-koden	ikke	er	korrekt,	eller	der	ikke	fi	ndes	

nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser 
håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående 
fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.

•	Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke 
ændres.

Velkommen til Philips
Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?
Brugervejledning
Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.
Onlinehjælp
www.philips.com/support
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