
 

Hør på meldinger som er lagt inn på telefonsvareren
Trykk o på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (meldingstelleren 

er på).

Trykk o en gang til for å slå av telefonsvareren (meldingstelleren er av).

Trykk P på basestasjonen for å spille av telefonmeldinger 

(første melding spilles av først).

Trykk R for å hoppe over denne meldingen og spille av neste melding.

Trykk l en gang for å spille denne meldingen om igjen. 

Trykk l to ganger for å gå tilbake til forrige melding.

Trykk -+ for å justere høyttalervolumet under avspilling av meldingen.

Trykk x for å slette denne meldingen.

Se bruksanvisningen for den nye telefonen din for detaljer om 

telefonsvarerfunksjonen.

Ringe fra telefonboken
1. Trykk d i hvile. 

2. Skroll : til en telefonbokoppføring.

3. Trykk på r- eller v-tasten.

Anropet startes.

Feilsøking
Mer informasjon finner du i brukerhåndboka som fulgte med telefonen.

Velkommen til Philips!
Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/welcome

Behøver du hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboka som fulgte med din telefon.

Nettbasert hjelp
www.philips.com/support

Problem Løsning

� Det er ingen summetone! � Kontroller tilkoblingene
� Lad batteriene
� Bruk telefonledningen fra pakken

� Anroper kan ikke høre 
meg tydelig!

� Flytt deg nærmere basestasjonen
� Flytt basestasjonen minst en meter unna 

alle elektriske apparater

� SØKER... vises på 

håndsettet og -ikonet 
blinker!

� Flytt deg nærmere basestasjonen
� Nullstill enheten og start 

håndsettregistreringen på nytt

� Anropsnummer blir ikke 
vist!

� Sjekk abonnementet ditt hos din 
nettverksoperatør

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without 
the written consent of the copyright owner. 

Document number: 3111 285 48931 (NO)                 Printed in China

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på
www.philips.com/welcome

ID555

ID555_QSG_NO.fm  Page 1  Friday, July 18, 2008  12:01 PM
Veiledning for hurtigstart
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Koble til

Sette inn

Bruke



Bruke telefonen3
Gjør et anrop
Slå nummeret (maks 24 siffer) og trykk r-tasten eller v-tasten.
ELLER
Trykk r-tasten eller v-tasten for å ta linjen og slå nummeret (maks 
24 siffer).
Svare på et anrop
Når telefonen ringer, trykk r-tasten eller v-tasten.
Avslutte et anrop
For å avslutte en samtale, trykk e-tasten.

Juster lydstyrken i øretelefonen eller høyttaleren
Under et anrop, trykk : for å velge mellom VOLUM 1, VOLUM 2 eller 
VOLUM 3.

Lagre en kontakt i telefonboken
1. Trykk M-tasten i hvile, skroll : til TELEFONBOK og trykk på 

mVELG, trykk på mVELG for å legge inn NYTT NAVN.
2. SKRIV NAVN blir vist på skjermen.
3. Tast inn navnet til oppføringen (maksimum 14 tegn) og trykk på m 

OK.
4. Slå telefonnummeret (maks 24 siffer) og trykk mOK.

En bekreftende tone høres.

Åpne telefonboken
1. Trykk d i hvile og skroll : for å se gjennom telefonboken. 
2. For å se detaljer, trykk mVELG.

Sette ringemelodi
1. Trykk M-tasten i hvile, skroll : til PERS. INNST. og trykk på m 

VELG, skroll : til HÅNDSETTONE og trykk på mVELG, skroll 
: til RINGETONER og trykk på mVELG.

2. Skroll : til melodien du ønsker. 
3. Trykk mVELG for å sette ringemelodien. 

En bekreftende tone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Innholdet i esken

Strømforsyning1 Li-ion 
oppladbart batteri

Batterideksel

GarantiBrukerhåndbok

*Du kan finne linjeadapteren i boksen som en egen del og ikke som en del av 
telefonledningen. I så tilfelle må du koble linjeadapteren til telefonkabelen 
først før du setter telefonkabelen i telefonkontakten.

I multi-håndsett-pakker, finner du ett eller flere ekstra håndsett, ladere med 
strømforsyninger og ekstra oppladbare batterier.

ADVARSEL Bruk bestandig kablene og batteriene som ble levert med telefonen.

Veiledning for hurtigstart

Telefonledning*

Håndsett Basestasjon

Koble til
Koble til basestasjonen

Sette inn
Sett i de oppladbare batteriene og lad

1
1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i 

veggen og stikkontakt.

2. Koble telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter på 
baksiden av basestasjonen.

3. Koble den andre enden av telefonkabelen og strømkabelen til sine 
tilsvarende kontakter.

2

Konfigurer telefonen din (om nødvendig)
Etter at batteriene er installert og telefonen har ladet i noen minutter, viser 
telefonen din en velkomstmelding på flere språk:

1. Trykk mVELG.

2. Skroll : till ditt land og tilhørende språk.

3. Trykk mVELG for å bekrefte valget du har gjort.

Telefonen din er nå klar for bruk.

     Sett i batteriene      Lad håndsettet i 24 timerA B
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