
Hvad finder du i boksen

Hvad du ellers har brug for:

Håndsæt Oplader

2 strømforsyningsen-
heder

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Kort
betjeningsvejledning

Installations-CD-ROM

Internetforbindelse
(bredbånd
anbefales).
Skype installeret 
på din PC og en
Skype-konto
(Benyt Skype-
versionen på den
medfølgende
installations-CD,
således at
håndsættet kan
arbejde korrekt).

En desktop- eller bærbar
PC med en fri USB-port

1 Installér

Installering af softwaren

Sæt installations-CD’en ind i
PC’ens CD-ROM (eller DVD-
ROM) drev.
Installationsprogrammet starter
automatisk.
Følg instruktionerne på skærmen.

2 Tilslut
Drivere og software skal installeres først!

Tilslut telefonkabletA

31
11

 2
85

 2
96

82

Batteridæksel

2 AAA batterier

Basestation

Telefonkabel

Indsæt batterierB

Sæt de 2 medfølgende genopladelige
NiMH AAA batterier under
hensyntagen til deres polaritet ind i
håndsættets batterirum.
Skub batteridækslet fast på plads.

Tilslut opladerenC

Sæt netkablets stik i
strømforsyningsstikket på
undersiden af opladeren.
Sæt netkablets andet stik i en
stikkontakt.

Oplad håndsættetD

Sæt håndsættet i opladeren før
første brug og oplad batterierne i
mindst 24 timer.
For at indstille sproget af dit
håndsæt tryk på en hvilken som
helst tast, når du ser
VELKOMMEN.
Vælg dit land og tryk på OK.

En telefonlinje

Multi-håndsæt-pakken indeholder ekstra håndsæt med oplader og strømforsyning
samt et ekstra sæt genopladelige batterier.

Under installationen bliver du opfordret til:

Afslut installationenC

Benyt Skype-versionen på den
medfølgende installations-CD,
således at håndsættet kan
arbejde korrekt.

Klik på Afslut.
Fjern installations-CD’en fra PC’ens
CD-ROM (eller DVD-ROM) drev.

Forbind USB-stikket

Forbind USB-stikket direkte med
din PC’s USB-slot.

Fortsæt og følg instruktionerne
på skærmen.

Tilslutning til strømforsyningen

Sæt netkablets stik i
strømforsyningsstikket på
undersiden af basen.
Sæt netkablets andet stik i en
stikkontakt.

A

B

Det kan være, at du finder
adapteren adskilt fra telefonkablet
i boksen. I dette tilfælde skal du
først sætte adapteren på
telefonkablet, før du forbinder det
med stikkontakten.

Forbind telefonkablet til
telefonstikket på bunden af
basestationen samt til
telefonstikket på væggen.
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Velkommen
Kvikstart Guide

1 Installér

2 Tilslut

3 Telefonér

Philips

Foretage og besvare opkaldA
Tryk på og indtast nummeret
for at foretage et opkald.

ELLER
Indtast nummeret, du vil ringe op,
og tryk på linje-tasten for at
foretage et opkald.
Tryk på linje-tasten for at
besvare et opkald.

3 Telefonér

For at afslutte et opkald tryk på
eller sæt telefonen i

opladeren.

Fastnetopkald

Foretage og besvare opkaldA
Tryk på for at komme ind i
Skype-kontaktlisten.
Tryk på for at vælge Skype-
bruger.
Tryk på eller for at ringe
til den valgte kontakt.

Benyt kontaktlistenB

Tryk på for at komme ind i
Skype-kontaktlisten.
Tryk på for at vælge Skype-
bruger.
Symbolet ">" ud foran kontaktens
navn betyder, at denne kontakt er
valgt, når du trykker på OK.

Skype-opkald

C Brugerstatus display

Under et indgående Skype-
opkald blinker i displayet
og Skype-ID vises.

Tryk på for at besvare
opkaldet.

Kontaktlisten viser Skype-
kontaktlisten med brugeren,
der i øjeblikket på PC’en er
logget ind til Skype.

Symbolet til venstre for enhver
kontakt viser denne kontakts
online-status.
Kig efter i tabellen til venstre,
hvor du finder beskrivelsen af
hver status.

For at afslutte et opkald tryk på
eller sæt telefonen i

opladeren.
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