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Komme i gang
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Registrere håndsettet

Dette finner du i
esken
Lader

Strømadapter

Håndsett

Brukerhåndbok, hurtigstartveiledning,
garanti

Forsiktig:
• Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

1 Komme i gang
Koble til laderen

Lade opp håndsettet
Koble hver ende av
strømadapteren til
• DC-inngangskontakten på
baksiden av laderen for
ekstra håndsett
• strømuttaket i veggen

Konfigurere telefonen
1 Batteriene er installert i
håndsettet på forhånd.
Dra batteriteipen av
batteridøren før lading.
2 Når du bruker telefonen
for første gang, vises en
velkomstmelding (avhengig
av land).
3 Angi land og språk når du
blir bedt om det.
4 Angi dato og klokkeslett.
• Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på
for å velge [am] eller [pm].

Lad i 8 timer
Sett håndsettet i ladestasjonen for å lade håndsettet. Når
håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd
som bekrefter dette.
»»Ladingen av håndsettet begynner.

Merk
• Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
Kontrollere batterinivået
Ikon

Status

Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen,
viser linjene batterinivået (fullt til lavt). Når
håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter
linjene å blinke til ladingen er fullført.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en
varseltone. Batterinivået er lavt, og batteriet må
lades.

2 Registrere håndsettet
Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen.
Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett

Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.
oppdager basestasjonen og registreres
automatisk.
»» Registreringen fullføres på under to minutter.
Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til
håndsettet.
»» Håndsettet

Manuell registrering

1 Velg [Meny] > > [Registrer], og trykk deretter på
[OK] for å bekrefte.
2 Trykk på og hold nede på basestasjonen i fem sekunder.
3 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på [Slett] for å gjøre
endringer. Trykk på [OK] for å bekrefte PIN-koden.
»» Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basen
tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Merknad
• Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke fi nnes etter en
bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding.
Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke
registreres.
• Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke
endres.

Velkommen til Philips
Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.
Elektronisk hjelp

0168
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