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Bemærk

NB!

I nogle lande skal ledningen sluttes til adapteren, før den sættes i ledningsstikket. •
I pakker med flere håndsæt er der flere håndsæt og opladere med strømforsyningsenheder. •

Brug kun medfølgende batterier og adapter •
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Tryk på 1. , og tast telefonnummeret; eller
Tast telefonnummeret, og tryk på 2.  for at 
ringe op. 

Når telefonen ringer, tryk på 1.  eller  for 
at besvare opkaldet. 

Tryk på 1.  eller  for at justere lydstyr-
ken under et opkald. 

Du kan vælge mellem 20 ringetoner.
Tryk på 1. menu.
Vælg 2. [PERS. INDST.] > [HÅNDSÆT-
TONE] > [RING], og tryk derefter på 
[VÆLG] for at bekræfte.
Vælg en ringetone, og tryk derefter på 3. 
[VÆLG] for at bekræfte.

Indstillingen gemmes. »

Indstil dato og klokkeslæt. 1. 
Telefonen er nu klar til brug.  »

Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Følg 1. 
retningen for den pil, der er trykt på batteritapen, og 
træk tapen af batteridækslet før opladning.
Sæt håndsættet i opladeren for at oplade håndsættet. 2. 

Opladning Nyd det Onlinehjælp: 
Fejlfinding

Foretag et opkald

Besvar et opkald

Juster lydstyrken i ørestykket

Indstil håndsættets ringetone

Konfigurer din telefon (om nødvendigt)

Installer håndsættet

www.philips.com/support 

Ingen ringetone 
Kontroller dine telefonforbindelser. •

Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.  

Signalikonet blinker 
Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen. •

Hvis håndsættet viser [AFMELDT], skal du registrere håndsættet.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke
Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.  •

Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.
Du kan læse mere i brugervejledningen.

Bemærk  Oplad batterierne i 24 timer, før de bruges 
første gang.
Læs brugervejledningen for at få flere oplysninger om 
batteriikonets status.
Håndsættet og basestationen skal være tændt og 
forbundet, før håndsættet kan oplades. 

[ECO]-modus reducerer transmissionskraften 
i håndsæt og basestation.

Tryk på 1. menu.
Vælg 2. [ADV. INDST.] > [ECO], og tryk 
derefter på [VÆLG] for at bekræfte.
Vælg den nye indstilling, og tryk derefter 3. 
på [VÆLG] for at bekræfte. 

Indstillingen gemmes. »
 » [ECO] vises i stedet for  i standby-

modus 

ECO-modus

Bemærk   Når [ECO]-modus er aktiveret, 
kan rækkevidden mellem 
håndsæt og basestation blive 
mindre.
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