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Vad finns i 
förpackningen

Laddare Nätadapter

Handenhet

Användarhandbok, snabbstartguide, 
garanti

Varning!
• Du kan endast använda de batterier och den nätadapter 

som medföljer.



1 Komma igång
Anslut laddaren Ladda handenheten

Anslut nätadapterns ändar 
till:
• DC-ingången på undersi-

dan av den extra handen-
hetsladdaren.

• nätuttaget på väggen.

Ladda i 8 timmarKonfigurera telefonen
När du vill ladda handenheten placerar du den i 
laddningsenheten. När handenheten är korrekt placerad i 
basstationen hör du ett dockningsljud.
 » Handenheten börjar laddas.

Obs!
• Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

Kontrollera batterinivån
Ikon Status

När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren 
anger staplarna batterinivån (från full till låg). När 
handenheten är placerad i basstationen/kopplad till 
laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.

Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal 
hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

1 Batterierna är redan 
isatta i handenheten. Dra 
bort batteritejpen från 
batteriluckan innan du 
laddar.

2 När du använder 
telefonen för första 
gången visas ett 
välkomstmeddelande 
(landsanpassat).

3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
4 Ange datum och tid.

• Om tiden anges i 12-timmarsformat trycker  för att 
välja [am] eller [pm].



2 Registrera handenheten
Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. 
Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

Automatisk registrering
Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.
 » Handenheten identifi erar basstationen och registrerar 
automatiskt.

 » Registreringen slutförs på mindre än två minuter. 
Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett 
handenhetsnummer.

Manuell registrering
1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Registrera] och 

bekräfta genom att trycka på [OK].
2 Ange system-PIN-koden. Tryck på [Rensa] om du vill 

göra rättningar. Tryck på [OK] för att bekräfta PIN-koden.
3 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.
4 Tryck på [OK] när du vill starta registreringen.

 » Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. 
Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett 
handenhetsnummer.

Kommentar
• Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas 

inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. 
Upprepa ovanstående procedur om registreringen 
misslyckas.

• Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan 
göras.

Välkommen till Philips
Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?
Användarhandbok
Läs användarhandboken som levererades med telefonen.
Onlinehjälp
www.philips.com/support
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