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Obs!

•• I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta
kabeln till uttaget.
•• I pa ke t m ed f le r a ha nd e n h e te r f in ns y t te r lig a r e ha nd e n h e te r och lad d a r e m e d
strömförsörjningsenheter.

Varning

•• Använd endast de batterier och den adapter som medföljer
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1 Laddning

2 Njut
Sätt i handenheten

111 Batterierna är redan isatta i handenheten. Följ
riktningen för pilen som är tryckt på batteritejpen och
dra bort den från batteriet innan laddning.
222 När du vill ladda handenheten placerar du den i
laddstället.
Kommentar Ladda batterierna i 24 timmar före första
användningen.
Mer information om batteriikonstatusen hittar du i
användarhandboken.
Se till att handenheten och basstationen är på och länkade
innan du kan ladda handenheten.

Konfigurera telefonen (om det behövs)
111 Ange datum och tid.
»» Telefonen är nu klar att använda.
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ECO-läge

Ringa samtal

111 Tryck på och slå telefonnumret, eller
222 Slå telefonnumret och ring genom att
trycka på .

Besvara samtal

111 När telefonen ringer, tryck på
att besvara samtalet.

eller

för

Justera öronsnäckans volym
111 Tryck på eller om du vill justera
volymen under ett samtal.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 20 ringsignaler.
111 Tryck på MENY.
222 Välj [DINA INSTÄLLN.] > [HANDENH
SIGN] > [RINGNINGAR] . Bekräfta
genom att trycka på [VÄLJ] .
333 Välj en ringsignal och bekräfta genom att
trycka på [VÄLJ].
»» Inställningen har sparats.

Läget [ECO] minskar överföringseffekten för
handenheten och basstationen.
111 Tryck på menu .
222 Välj [FÖRINSTÄLLN.] > [ECO] och
bekräfta valet genom att trycka på [VÄLJ].
333 Välj den nya inställningen och bekräfta
genom att trycka på [VÄLJ].
»» Inställningen har sparats.
»» [ECO] visas istället för i
standbyläget
Kommentar När [ECO]-läget är aktiverat
kan anslutningsområdet
mellan handenheten och
basstationen minskas.

Onlinehjälp:
Felsökning

www.philips.com/support

Ingen kopplingston

•• Kontrollera telefonens anslutningar.
Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Signalikonen blinkar

•• Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
Om [OREGISTRERAD] visas på handenheten registrerar du handenheten.

Ingen nummerpresentation visas

•• Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
Ingen nummerpresentation visas.
Mer information hittar du i användarhandboken.
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