
Boksen inneholder

Hva du ellers trenger

Håndsett Lader

2 Strømtilføring

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Hurtig
bruker-veiledning

CDROM

● Internettilkopling
(bredbånd).

● Microsoft® Windows®

XP-basert PC.
● Windows Live™

Messenger installert på
PC-en og en brukerkonto
for Windows Live™
Messenger. Se
http://get.live.com/
messenger/overview

Merk: Microsoft Internet
Explorer versjon 6 SP1 eller
senere må være installert på
PC-en, men den trenger ikke
være satt til standard
nettleser.

En desktop eller en laptop
med ledig USB-port

1 Tilkopling

2 Installering

Koble til laderD

● Sett pluggen til strømledningen i
kontakten under lader.

● Plugg så strømtilførselsenheten inn
i strømuttaket.

2 AAA ladbare 
batterier

Basestasjon

Ledning (og
ledningsadapter
om nødvendig)

Sett i batterier
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3

C

● For å fjerne batterikammeret, lås
opp låsen til batteridøren under
håndsettet.

● Plasser de 2 ladbare NiMH AAA-
batteriene i batterikammeret på
håndsettet og kontroller at du
setter dem i rett vei.

● Lukk dekselet til batterikammeret
godt til batteridøren låses.

Lad håndsettetE

● Før første gangs bruk, plasser
håndsett i laderen og lad batteriene
i minst 24 timer.

En telefonlinje

I flerhåndsettspakkene finner du i tillegg ekstra håndsett, ladere med strømforsyning
og ekstra ladbare batterier.

Koble til hovedtilførsel

● Sett pluggen til strømledningen i
kontakten under baseenheten.

● Plugg så strømtilførselsenheten
inn i strømuttaket.

A Koble til linjen

● Kople telefonledningen til
telefonkontakten på bunnen av
baseenheten og til
telefonkontakten på veggen.

B

Det kan hende ledningsadapteren
ligger i boksen. I dette tilfellet må
du først kople ledningsadapteren 
til ledningen før du plugger den i
ledningskontakten.

Håndsettet kanskje ikke slås PÅ
før etter 15 minutter hvis batteriet
er nesten utladet.

Gjør deg klarA
● Slå på PC-en din og gå til

http://get.live.com/messenger/overview
for å installere Windows Live™
Messenger og opprette en
brukerkonto (hvis du ikke allerede har
gjort dette).

● Kople USB-pluggen direkte til PC-ens
USB-spor.
> Når basen er slått på ser du

VELKOMMEN-meldingen på displayet.
● Trykk på en tast for å gå til Land-

menyen.
● Trykk Opp eller Ned for å velge

land. Trykk OK for å bekrefte.
> Telefonen din resettes etter at du

trykker OK.

3111 285 29972
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Velkommen
Hurtig brukerveiledning

1 Tilkopling

2 Installering

3 Klar, ferdig - ring

PHILIPS

Utfør og svar på anropA
● Trykk nummeret du ønsker å

anrope.
ELLER

● Trykk nummeret du ønsker å
anrope og trykk for å anrope
nummeret.

● Trykk på for å svare på
anropet.

3 Klar, ferdig - ring

For å avslutte et anrop, trykk 
eller plasser telefonen i laderen.

Fastlinjeanrop

Logg på brukerkontoen for Windows Live™ Messenger
Windows Live™ Messenger-anrop

C Visning av brukerstatus

Tegnet til venstre for hver
oppføring viser onlinestatusen for
denne oppføringen.
Se i tabellen til venstre for
beskrivelse av hver status.

● For å kunne logge på Windows Live™ Messenger fra håndsettet ditt må du ha
lagret e-postadressen og passordet til den brukerkontoen du ønsker å bruke 
på PC-en din.

● Før du kan utføre et Windows Live™ Messenger-anrop på håndsettet, må du
ha logget på en av brukerkontoene dine for Windows Live™ Messenger på 
PC-en via håndsettet.

Utfør og svar på anrop

philips

B
● Trykk .

Kontaktlisten vises.

● Trykk Opp/Ned for å velge
Windows Live™ Messenger-
brukeren du vil anrope.

● Trykk VELG for å velge kontakten.
● Trykk Opp/Ned for å velge

brukerens Messenger ID.
● Trykk PC for å anrope brukeren.
● Trykk på for å svare på

anropet.

For å avslutte et anrop, trykk
eller plasser telefonen i laderen.

A

● Trykk .
Hvis du ikke alt har logget på, vises
logg på-skjermen. En liste over
Messenger-brukere på PC-en med
lagrede passord vises.

● Trykk Opp/Ned for å velge
Messenger ID-en du vil logge på til.

● Trykk SIGN IN (Logg på)
> Når du er logget på, vises

kontaktlisten til den påloggede
brukeren.

Trenger du hjelp?
Bruksanvisning: Se bruksanvisningen levert sammen med CD-ROM-en.
Online hjelp: www.p4c.philips.com
Oppdatert informasjon for brukere er tilgjengelig på: www.p4c.philips.com
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