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Welcome

Snabb startguideInstallations-CD-ROM

Internet-anslutning
(bredband
rekommenderas).
Skype måste vara
installerat i datorn
och du måste ha
ett Skype-konto
(använd Skype-
versionen på den
bifogade CD ROM-
skivan så att
handenheten får
sin fulla funktion).

En PC eller en portföljdator
med ledig USB-portal

1 Installation

Installation av mjukvara

Lägg in installations-CDn i datorns
CD-ROM (eller DVD-ROM)
drivenhet.
Installationsprogrammet startas
automatiskt.
Följ instruktionerna på skärmen.

2 Anslutning
Installera först drivarna och programvaran!

Anslut telefonkabelnA
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Batterilock

2 AAA batterier

Basstation

Telefonkabel

Sätt i batterierna

Sätt i de båda laddningsbara
NiMH AAA batterierna med
polerna i rätt riktning i
handenhetens batterifack.
Sätt fast batterilocket ordentligt.

Anslut laddningsenheten

B

Anslut nätdelen till uttaget på
laddningsenhetens undersida.
Anslut nätdelen till elnätet.

Ladda handenhetenD

Före användning ska handenheten
placeras i laddaren och laddas i
minst 24 timmar.
För inställning av språk tryck
någon knapp när du ser
VÄLKOMMEN.
Välj land och bekräfta med OK.

En telefonanslutning

I förpackningarna med multi-handenhet, finner du även en extra handenheter,
laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

Uppmaningar under installationen:

Anslut USB-kontakten

Stick USB-kontakten direkt i
datorns USB-port.

Avsluta installationenC

Använd Skype-versionen på den
bifogade CD ROM-skivan så att
handenheten får sin fulla funktion.

Klicka på Avsluta.
Ta ur installations-CDn ur datorns
CD-ROM (eller DVD-ROM)
drivenhet.

Fortsätt och följ instruktionerna
på skärmen.

Anslutning till elnätsförsörjningen

Anslut nätdelen till uttaget på
basstationens undersida.
Anslut nätdelen till elnätet.
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I förpackningen levereras
möjligen ledningsadaptern och
ledningssladden separat. Stick i
så fall först adaptern på
ledningen innan den ansluts i
uttaget.

Anslut telefonsladden i
telefonuttaget på basenhetens
undersida och i telefonjacket i
väggen.

C
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Philips

Ring eller svara på samtalA
Tryck på och slå numret du
vill ringa.

ELLER
Slå numret du vill ringa och tryck
sedan på .

Svara genom att trycka på .

3 Med nöje

Avsluta samtalet med ett tryck
på eller sätt handenheten i
laddningsenheten.

Ringa via landkabel

Ring eller svara på samtalA
Tryck för att öppna Skype
kontaktlista.
Tryck för att välja den Skype-
användare du vill ringa.
Tryck eller för att ringa
den valda kontakten.

Använd kontaktlistanB

Tryck för att öppna Skype
kontaktlista.
Tryck för att välja den Skype-
användare.
Symbolen ">" framför namnet visar
att den kontakten är vald när du
bekräftar med OK.

Skype-samtal

C Visa användarstatus

Tryck för att svara.

Kontaktlistan som visas är
Skype-listan för den användare
som just nu är inloggad i Skype
i datorn.

Ikonen till höger om varje post
visar den postens online-status.
På tablån till vänster ser du en
beskrivning av varje status.

Avsluta ett samtal:Tryck på 
eller sätt handenheten i
laddningsenheten.

Vid inkommande Skype-samtal
blinkar och Skype-ID syns
på displayen.
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