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Merk

Forsiktig:

I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble  •
telefonledningen til telefonkontakten.
I pakker med f lere håndsett følger det med f lere ekstra håndsett og ladere med  •
strømforsyningsenheter.

Bruk bare batteriene og laderen som følger med. •
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Trykk på 1. , og slå telefonnummeret
Slå telefonnummeret, og trykk på 2.  for å 
utføre anropet. 

Når telefonen ringer, trykk på 1.  eller  for 
å svare på anropet. 

Trykk på 1.  eller  for å justere volumet 
under en samtale. 

Du kan velge mellom 20 ringetoner.
Trykk på 1. menu.
Velg 2. [PERSONAL SET] > [HANDSET 
TONES] > [RING TONES], og trykk 
deretter på [SELECT] for å bekrefte.
Velg en ringetone, og trykk deretter på 3. 
[SELECT] for å bekrefte.

Innstillingen er lagret. »

Du kan velge mellom 20 ringetoner.
Trykk på 1. menu.
Velg 2. [PERSONAL SET] > [HANDSET 
TONES] > [RING TONES], og trykk 
deretter på [SELECT] for å bekrefte.
Velg en ringetone, og trykk deretter på 3. 
[SELECT] for å bekrefte.

Innstillingen er lagret. »

Angi dato og klokkeslett. 1. 
Telefonen er nå klar til bruk.  »

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Følg 1. 
retningen på pilen som er trykt på batteritapen, og 
dra den vekk fra batterilokket før du lader.
Plasser håndsettet i ladestasjonen for å lade opp 2. 
håndsettet. 

Lade Bruke Elektronisk hjelp: 
Feilsøking

Foreta et anrop

Svare på et anrop

Justere volumet for øretelefonen

Angi ringetonen for håndsettet

Angi ringetonen for håndsettet
Konfigurere telefonen (hvis det er nødvendig)

Konfigurere håndsettet
Ingen summetone

Signalikonet blinker

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke

Kontroller tilkoblingene til telefonen. •

Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen. •

Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren. •

www.philips.com/support 

Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen. 

Hvis håndsettet viser [UNREGISTERED], kan du registrere håndsettet.

Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.
Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

Modusen [ECO] reduserer strømoverføringen 
til håndsettet og basestasjonen.

Trykk på 1. menu.
Velg 2. [AVAN. INNST.] > [ECO], og trykk 
på [VELG] for å bekrefte.
Velg den nye innstillingen, og trykk 3. 
deretter på [VELG] for å bekrefte.

Innstillingen er lagret. »
 » [ECO] vises i stedet for  i standby-

modus

ECO-modus

Merknad   Når modusen [ECO] er aktivert, 
kan forbindelsesavstanden 
mellom håndsettet og 
basestasjonen reduseres.

Merknad  Lad batteriene i 24 timer før du bruker dem 
første gang.
Hvis du vil ha mer informasjon om batteriikonstatus, kan du 
se i brukerhåndboken.
Kontroller at håndsettet og basestasjonen er slått på og 
koblet sammen før du lader opp håndsettet.
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