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Attention / Achtung / Advertenica / 
Let op! / Attenzione / Advarsel / Varning
Ne pas utiliser des batteries non rechargeables.
Niemals nicht wiederaufladbare Akkus verwenden.
¡Nunca use pilas no recargables!
Gebruik nooit batterijen die niet oplaadbaar zijn.
Usare solo batterie ricaricabili.
Brug aldrig batterier, der ikke kan genoplades!

!
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1 Viktig säkerhetsinformation

Ta dig tid att läsa igenom denna användarhandbok 
innan du använder din telefon. Handboken 
innehåller viktiga informationer och 
anmärkningar om telefonen.

1.1 Energikrav
• Denna produkt kräver en energitillförsel på 

120 V AC för Nordamerika och 230 V AC för 
Europa. Beakta strömvärden och andra 
markeringar på strömadaptern och försäkra dig 
om att de är lämpade för användning i eluttaget.

• Vid strömavbrott kan både kommunikationen 
förloras liksom datum- och tidsinställningar.

• Elnätet klassificeras som vådligt. Den enda 
möjligheten att sänka eleffekten i laddaren är 
att dra ur kontakten ur eluttaget. Se alltid till att 
eluttaget är lättåtkomligt.

Varning
• Använd bara den elkontakt som medföljer 

denna utrustning. En felaktig polaritet eller 
spänning kan allvarligt skada enheten.

• Låt inte laddningskontakterna eller batteriet 
komma i kontakt med konduktiva material.

• Låt inte handenheten komma i kontakt med 
vätskor eller fuktighet.

• Använd aldrig något annat batteri än det som 
levereras med produkten eller 
rekommenderas av Philips: explosionsrisk.

• Använd alltid kablarna som levereras ihop med 
produkten.

• En handsfree-aktivering kan plötsligt höja 
ljudstyrkan i luren till en mycket hög nivå: se till 
att handenheten inte är för nära örat.

• Denna utrustning är inte lämpad för nödsamtal 
vid strömavbrott. Alternativa arrangemang bör 
därför ordnas för tillgång till SOS-service.

• Inga SOS-samtal via Skypeledningen. Skype är 
ingen ersättning för din vanliga telefon och kan 
inte användas för nödsamtal.

• Öppna inte handenheten, basenheten eller 
laddaren. Du kan utsättas för mycket hög 
spänning.

• Det finns en viss chans att din produkt kan 
skadas av åskväder. Dra därför ur telefon- och 
strömkontakterna vid åska.

• Använd inte handenheten i områden med risk 
för explosion, exempelvis där gas läcker ut.

• Produkten ska inte användas i närheten av 
utrustning för intensivmedicin eller av personer 
med pacemaker.

• Produkten kan störa elektrisk utrustning som 
telefonsvarare, TV, radio och datorer om den 
placeras alltför nära. Ställ basenheten minst en 
meter från sådan apparat.

1.2 Digitalt säkerhetssystem
Din trådlösa telefon använder ett digitalt 
säkerhetssystem som skydd mot felaktig ringning, 
obehörig access och belastningar på din 
telefonledning.
Varje enhet har en unik digital säkerhetskod 
inprogrammerad. När basen och handenheten 
drivs igång första gången kopplas handenheten 
automatiskt samman med basen och är redo för 
en normal och säker användning. Om du har 
skaffat ytterligare rerservhandenhet(er) måste du 
följa registreringsproceduren i “Registrering av 
handenhet” här i handboken för att behålla den 
digitala säkerheten intakt.

1.3 Kompatibilitet med hörapparat 
(HAC)

Denna telefon uppfyller FCC och Industry 
Canada Standards för ”Hearing Aid 
Compatibility”.

Beakta vänligen att telefonen fungerar genom att 
sända radio signaler mellan basenheten och 
handenheten. Dessa signaler kan störa vissa 
hörapparater och orsaka surrande ljud.

!
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1.4 Buller
Elektriska pulsljud kan höras till och från. Dessa är 
mest intensiva i åskväder. Vissa typer av elektriska 
anordningar som dimmer, fluorescerande 
lampor, motorer, fläktar, osv. åstadkommer 
också pulsljud.
Eftersom radiofrekvenserna är känsliga för detta 
kan du någon gång höra pulsljud genom 
basenheten. Detta är vanligen en obetydlig 
störning och bör inte tydas som en defekt på 
enheten. Surrande ljud i hörapparaten genom 
handenheten faller inom samma kategori.

1.5 Licenser för programvara
Denna produkt omfattar programvarupaket från 
öppna källor. En översikt över dessa paket, 
licenserna och/eller anmärkningarna som gäller 
för dem samt källkoden för ett antal av dessa 
paket är tillgängliga i produktdokumenten on-line 
som återfinns under www.philips.com/support.

1.6 Konformitet
Vi, Philips, betygar att produkten är i enlighet med 
de väsentliga kraven och andra relevanta 
bestämmelserna i R&TTE Direktiv 1999/5/EC.
Du hittar Declaration of Conformity på 
www.philips.com/support.

1.7 Återvinning och avfallshantering
Föreskrifter för avfallshantering av gamla 
produkter:
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive; 2002/96/EC) har fastsatts 
för att säkerställa att produkter återanvänds med 
hjälp av bästa möjliga behandling, återvinnings- 
och återanvändningsteknik för att säkra 
människors hälsa och ett högt miljöskydd.

Din produkt är designad och tillverkad med 
material och komponenter av hög kvalitet som 
kan återvinnas och återanvändas.
Släng aldrig en gammal produkt i hushållssoporna.

Ta reda på ditt lokala separata insamlingssystem 
för elektriska och elektroniska produkter med 
denna symbol.

Använd någon av följande avfallsmöjligheter:
• Lämna hela produkten (inklusive kablar, 

kontakter och tillbehör) till de angivna WEEE 
insamlingsinrättningarna.

• Om du skaffar en ersättningsprodukt kan du 
lämna hela den gamla produkten till handlaren. 
Affären bör acceptera detta i enlighet med 
kraven i WEEE direktivet.

Avfallshantering för batterier:
Batterier ska inte slängas 
i hushållssoporna.

Förpackningsinformation:
Philips har markerat förpackningen med 
standardsymboler framtagna för att stödja 
återvinning och tillbörlig avfallshantering av 
eventuellt avfall.

Ett finansiellt bidrag har erlagts till det 
associerade nationella återvinnings- & 
återanvändningssystemet.
Det märkta förpackningsmaterialet är 
återanvändbart.

1.8 Garanti
Garantivillkoren är tillgängliga under 
www.philips.com/support.
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2 Din telefon

2.1 Paketet innehåller

2.2 Vad som dessutom behövs
• En basenhet VOIP8411B/01

En telefon 
handenhet

LaddareEtt batterilock 
för handenhet

Två NiMH AAA 
750 mAh batterier

En strömkontakt 
för laddaren

Snabb startguide Användarhandbok
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2.3 Översikt över telefonen
A Indikator för handenhet
Lyser när samtal pågår.
Blinkar när samtal eller nytt röstbrev anlänt.
B Mjuktangenter
Används för att utföra funktionen som visas 
ovanför tangenten. Den visas som text på ett fält 
(t.ex. ) i denna guide.
C Navigationstangenter
Vänster/höger: Flyttar markören eller byter 
selektion.
Upp: Genväg till menyn Skype ändra status.

Rullar upp menyposter eller höjer signal- 
och lurvolymen.

Ner: Genväg till Alla samtalslistor.
Rullar ner menyposter eller sänker signal- 
och lurvolymen.

D Slut och PÅ/AV tangent
Slutar ett samtal eller lämnar en meny. Slår på 
handenheten eller öppnar effektmenyn.
E Samtals- och återuppringningstangent
Ringer och tar samtal. Sänder flashsignaler för 
landlinjesamtal.
F Siffertangenter
Skriver siffror eller bokstäver.
G Bulta, tangentlås och paustangent
Matar in tecknet # eller fogar in en paus. Trycks 
i viloläge för att låsa tangentfältet eller för att visa 
symbolernas matris.
H Stjärna och Textredigeringstangent
Kort tryck infogar *.
Långt tryck öppnar redigeringsläge.
I Högtalare
Under samtal kan högtalaren slås på/av.
J Mute tangent
Sätter mikrofonen i telefonen mute/mute av 
under samtal.
K Vidarekoppling/Interkom
Initierar ett internt samtal (en andra handenhet är 
nödvändig om du vill initiera ett internsamtal).

MENY
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2.4 Displaysymboler
Varje symbol är ett synligt meddelande om vad 
som händer i din telefon.

 Signalstyrka

 Samtal pågår

 Högtalaren på

 Ringsignalen av

 Nytt obesvarat samtal

 Skype nätverkssignal
Obs!

Denna ikon informerar dig om:
- SkypeOut låg kredit
- SkypeIn utgångsdatum
- VoiceMail utgångsdatum

 Handenhet har tappat förbindelsen

 Batterinivå

 Linjen hålls

 Mikrofonen stum

 Nytt röstbrev

 Ny efterfrågan väntar

 Tangentfältet låst
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3 Sätt igång

3.1 Anslut laddaren
Stick in laddarens nätkontakt i uttaget på 
undersidan av laddaren.

Anslut nätkabeln till vägguttaget.

3.2 Sätt i batterier
Placera 2 uppladdningsbara batterier 
(inkluderade) i batterifacket.
Varning

Beakta batteriernas poler när du sätter dem 
i facket. Felaktig polaritet kan skada produkten.

Skjut på batterilocket så att det sitter riktigt 
fast.
Varning

EXPLOSIONSRISK OM BATTERIERNA 
ERSÄTTS MED FELAKTIG TYP. ANVÄND 
REKOMMENDERAD TYP SOM LEVERERAS 
MED DENNA PRODUKT. ANVÄND ALDRIG 
ICKE-UPPLADDNINGSBARA BATTERIER.

3.2.1 Placera handenheten på laddaren
Placera handenheten på laddaren. Laddarens 
strömförsörjning måste vara ansluten till 
eluttaget.

• Batterisymbolen blir synlig på skärmen: 
laddningen är igång.

Obs!
Låt handenheten vara kvar på laddaren i minst 
14 timmar före första användning.

Obs!
Om batterierna varit helt uttömda kan produkten 
inte startas omedelbart. Handenheten kan bli 
varm vid första uppladdningen. Detta är normalt.

3.2.2 Kontrollera aktuell batterinivå
Batterisymbolen visar den aktuella batterinivån:

 100% fullt
 60% fullt
 30% fullt
 Tomt. Laddning nödvändig.

Din handenhet kan inom kort gå ur funktion om 
den inte laddas upp när batteriet är tomt.

Obs!
Om du använder telefon när batteriet nästan är 
tomt hörs en varningssignal. Ditt samtal bryts 
möjligen strax efter varning.

3.3 Registrering av handenhet
Registreringen möjliggör kommunikation mellan 
basenhet och handenhet(er). Om handenheten 
inte kan kommunicera med sin bas kan du inte 
ringa samtal eller använda flera av telefonens 
funktioner och egenskaper.

Tryck . Registrera ska framhävas.
Mata in system PIN (standard: 0000). 
Använd  för att rätta skrivfel.
Tryck  för att bekräfta.
• Din handenhet börjar söka basen.

1

2

1

!

2

!

1 REG.
2

RENSA
3 SKRIV
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Tryck  på basenheten tills de båda 
tecknen försvinner.
• Om registreringen lyckats syns signalsymbolen 

 ständigt.
Tips

Om registreringen misslyckats upprepas 
proceduren ovan.

Obs!
Basen kan registrera max 4 handenheter, därefter 
är basens registreringsminne fullt. Om du 
försöker registrera ytterligare handenheter 
avbryts registreringsproceduren. Du kan använda 
ytterligare handenheter, se sidan 171 ”Registrera 
handenhet(er) i ytterligare bas”.

3.3.1 Kontrollera signalstyrkan
Signalsymbolen  visar förbindelsestatus mellan 
handenheten och basenheten. Signalsymbol : 
Handenheten och basenheten har förbindelse. De 
kan kommunicera.
Ingen signalsymbol : Handenheten och 
basenheten har förlorat sin förbindelse. De kan 
inte kommunicera. Ta din handenhet närmare 
basen för att återupprätta förbindelsen.
Om du har avlägsnat dig för långt från basen 
medan du är i telefon hörs en varningssignal som 
meddelar att handenheten nästan är utom 
räckhåll - utan förbindelse. Ta handenheten 
närmare basen annars bryts samtalet strax efter 
varningssignalen.

Obs!
Om handenheten tappat förbindelsen kan du inte 
ta emot eller ringa några samtal. Dessutom kan 
många av telefonens funktioner och egenskaper 
inte utföras.

3.4 Slå PÅ/AV telefonen

3.4.1 Slå PÅ telefonen
Tryck .
• Handenheten kan behöva ett par sekunder för 

att starta.

3.4.2 Slå AV telefonen
Tryck och håll  i två sekunder.
• Effektmenyn visas.
Bläddra till STÄNG AV. Tryck .
• Handenheten stängs av.
Obs!

Handenheten kan inte ta emot samtal medan den 
är avstängd.

4

1

2  VÄLJ
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4 Skype® och Skype verktyg

4.1 Vad är Skype®?
Skype® är en liten programvara som ger dig 
möjligheten att telefonera gratis via Internet med 
alla dina vänner i hela världen.

Varning
Inga nödsamtal. Skype är ingen ersättning för din 
vanliga telefon och kan inte användas för 
nödsamtal.

4.2 Andra Skypeprodukter
Du kan tala med vem som helst via Internet gratis 
med Skype och det går alltid att göra. Det finns en 
del andra användbara saker du kan göra med 
Skype som inte är gratis (men de är faktiskt 
ganska billiga).

4.2.1 SkypeOut™
SkypeOut är en billig möjlighet att ringa ut från 
Skype till landlinjer och mobiltelefoner. Du kan 
också använda SkypeOut när du är på väg ute 
genom att vidarekoppla dina Skypesamtal till 
någon annan telefon.

4.2.2 SkypeIn™ med gratis Skype 
Voicemail™

SkypeIn är ett nummer dina vänner kan ringa från 
vilken telefon som helst. Du svarar via Skype. Du 
kan få nummer på en eller flera erbjudna platser 
och ta emot samtal via Skype från varsomhelst 
i världen. 

4.2.3 Skype Voicemail™
Skype Voicemail™ tar emot dina samtal när du är 
upptagen eller inte uppkopplad.

4.3 Allmän terminologi
Dessa Skypeuttryck använder vi i handboken:
• Utgående samtal: när A ringer B.
• Inkommande samtal: när A tar emot ett 

samtal från B.
• Obesvarat samtal: när A får ett samtal från 

B men inte svarar.
• SkypeOut: ringer vanlig telefon eller 

mobiltelefon från Skype.
• SkypeIn: ringer ett vanligt nummer som 

förbinder samtalet till ett Skypekonto.
• Skypekredit: Med Skypekrediten kan du 

skaffa ett antal olika produkter och tjänster från 
Skype. Skypekrediten kan användas till att göra 
SkypeOut-samtal och skaffa ett SkypeIn-
abonnemang.

Tips
All denna information kommer från Skype 
innehållsriktlinje och webbplats. För mer 
information besök skype.com.

!
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5 Telefonens användning

5.1 Telefonsamtal
Din telefon kan ringa både via Skypelinje och 
PSTN-samtal via landlinje. Ett Skypesamtal är ett 
samtal som använder Skypelinjen. Ett 
landlinjesamtal är ett samtal som använder den 
vanliga telefonlinjen.

Obs!
Telefonen är inte lämpad för att ringa nödsamtal 
vid strömavbrott. Andra alternativ måste finnas 
för att kunna nå katastroftjänster.

Tips
Använd  (upp eller ner) för att bläddra bland 
menyerna.

5.1.1 Ringa ett samtal
Tryck  för landlinjen.
Mata in telefonnumret.
• Numret rings via landlinjen.
Obs!

Kolla signalstyrkan före uppringningen och under 
samtalet. Fler detaljer under ”Kontrollera 
signalstyrkan”, sidan 164.

5.1.2 Ställa in nummer
Mata in telefonnumret eller Skypekontaktens 
namn.
Obs!

Tryck och håll  för att öppna det 
alfanumeriska läget i standby. Du kan föra in en 
valfri Skypekontakts namn som du vill ringa till. 

Tips
• Tryck  för att radera ett tecken.
• Flytta markören med Höger och Vänster.
• Tryck och håll  för en paus efter ett 

tecken. På skärmen syns ett P.
Tryck .
• Numret rings via den prioriterade linjen. 
• Under ett samtal visar en timer den aktuella 

samtalstiden.

Tips
Du kan också använda genvägen för SkypeOut: 
Tryck två gånger på  för att ringa via 
SkypeOut. Den prioriterade linjeinställningen 
ignoreras.

5.1.3 Ringa via landlinjen
Slå telefonnumret.
Tryck .
Bläddra till LANDLINJE.
Tryck .
• Numret rings upp.

5.1.4 Ringa via SkypeOut
Slå telefonnumret. Numret ska omfatta +, det 
internationella landsnumret, riktnummer och 
abonnentens nummer.
Tips

Infoga +: Tryck och håll 0.

Tryck .
Bläddra till SKYPEOUT.
Tryck .
• Numret rings upp.
Obs!

Du behöver skaffa en Skypekredit för att kunna 
ringa SkypeOut-samtal. Din telefon ger en varning 
när ditt konto visar att Skypekrediten är låg eller 
ingen kredit finns.

5.1.5 Ringa från kontaktlista
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till kontakten.
Tryck .
• Numret rings via den prioriterade linjen.

5.1.6 Återuppringa senaste numret
I viloläge:

Tryck  två gånger inom 1 sekund.
• Det senaste numret rings upp via samma linje 

som förut.

1

2

1

RENSA

2

1

2 ALT.
3

4  VÄLJ

1

2 ALT.
3

4  VÄLJ

1 KONTAKT
2

3
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Tips
Tryck  för att återuppringa det senaste 
landlinjenumret och tryck sedan . Det 
senast via landlinje slagna numret rings upp.

5.1.7 Ringa utifrån den utgående 
telefonlistan

Den utgående telefonlistan lagrar de nummer du 
ringt. Det senaste numret står längst upp på listan. 
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till HISTORIK. Tryck .
Bläddra till UTGÅENDE. Tryck .
Bläddra till numret du vill slå.
Tryck .
• Numret rings upp via samma linje som förut. 

Om du t ex ringde med SkypeOut rings 
samtalet återigen med SkypeOut.

ELLER
Tryck  och välj sedan SAMTAL för att 
ringa via den prioriterade linjen.

5.1.8 Ringa utifrån Historik
Din telefon lagrar de utgående, inkommande och 
obesvarade samtalsnumren.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till HISTORIK. Tryck .
Bläddra till önskad telefonlista. Tryck .
Bläddra till posten du önskar.
Tryck .
• Numret rings upp via den prioriterade linjen.

5.2 Avsluta samtal
Tryck

ELLER
placera handenheten på laddaren.
• Samtalet slutar.

5.3 Ta ett samtal
Tryck  när telefonen ringer.
• Samtalet uppkopplas.

Notera
• Nummerpresentation: rådfråga och abonnera 

hos din nätleverantör.
• Hänvisning om obesvarade samtal: När du 

missat samtal visar din telefon DU HAR 
OBES. SAMTAL. Tryck  för fler 
alternativ.

Tips
När ett Skypesamtal kommer in kan du avvisa det 
genom att trycka på .

5.3.1 Ställ in lurens volym
Under ett samtal kan du trycka på  (upp 
eller ner) och ställa in lurens volym.

5.3.2 Mikrofonen mute / mute av
Med denna egenskap kan du göra mikrofonen 
stum (mute). När mikrofonen är stum kan 
samtalsparten inte höra dig.

Tryck under ett samtal på  för att sätta 
mikrofonen på mute.
• Samtalsparten kan inte höra dig men du kan 

fortfarande höra hans röst.
Om mikrofonen är stum trycker du på  
för att sätta mikrofonen på Mute av.
• Nu kan du kommunicera med samtalsparten.

5.3.3 Koppla handsfree PÅ/AV
Varning

Handsfree-aktiveringen kan plötsligt öka volymen 
i luren till en mycket hög nivå. Se till att 
handenheten inte är för nära örat.

Denna handsfree-egenskap gör att du kan tala 
i telefon utan att hålla i handenheten.

Tips
• Använd högtalaren för att låta alla i rummet 

delta i konversationen.
• Använd hörlurar för att prata privat med 

samtalsparten.
Under samtalet trycker du på .
• Högtalaren aktiveras. Börja prata.
Tryck  igen när du vill koppla från 
högtalaren.

ÅTERUPP

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4

5

5 ALT.

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4

5

VISA

AVSLÅ

!

1

2
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5.3.4 Använd hörlurar
Obs!

Hörlurar är valfria och ingår inte. Hörlurar med 
2,5 mm jack och minst 32 ohm impedans behövs. 
De tillhandahålls i fackhandeln.

Anslut hörlurarna i motsvarande uttag på 
sidan av handenheten.

5.4 Snabbtelefon och konferenssamtal
Ett snabbt internsamtal är ett samtal till en annan 
handenhet med registrering i samma basenhet. 
Denna funktion kan bara användas med 
konfigurering för flera handenheter. Det gör att 
du fritt kan ringa internt från en handenhet till en 
annan och även använda konferensmöjligheten. 
Ett konferenssamtal innebär en konversation 
mellan andra handenhet(er) och en part utifrån.

Obs!
Vissa av dessa funktioner kan fattas om den extra 
handenheten inte är en VOIP841.

Tips
Använd  (upp eller ner) för att navigera bland 
menyerna.

5.4.1 Ring en annan handenhet
Ett internt samtal kan bara omfatta två 
handenheter registrerade i samma basenhet.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till handenheten du vill ringa.
Tryck .
• Vänta tills parten svarar.
Tryck  för att avbryta eller sluta 
internsamtalet.
Tips

Anpassa din snabbtelefonsignal, se sidan 170 
”Personifiera telefonens ljud”.

5.4.2 Internsamtal under ett externt 
samtal

Medan du talar i telefon på Skypelinjen eller 
landlinjen kan du ringa en annan handenhet.

Tryck  under samtalet.

Bläddra till handenheten du vill ringa.
Tryck .
• Vänta tills parten svarar.

Återgå till externsamtalet:
Tryck  under internsamtalet.
• Nu är du förbunden med den externa parten.

5.4.3 Vidarekoppling
Ett pågående externsamtal kan vidarekopplas till 
en speciell handenhet.

Tryck  under samtalet.
Bläddra till handenheten du vill ringa.
Tryck .
Tryck  efter att den andra parten svarat.
• Externsamtalet vidarekopplas nu till den andra 

handenheten.

5.4.4 Konferens
I en konferens kan ett externt samtal föras 
gemensamt via två handenheter registrerade 
i samma basenhet. De tre personerna kan delta 
i konversationen. Det behövs inget abonnemang.

Tryck  under pågående samtal med den 
externa parten.
Bläddra till den handenhet du vill ringa.
Tryck .
• Vänta tills parten svarar.
Tryck .
• Du är nu i ett 3-vägskonferenssamtal.
Tryck  när konferensen är slut.

5.4.5 Under ett samtal över 
snabbtelefonen

Medan du pratar i snabbtelefonen kan du ta emot 
ett externt samtal från antingen en Skype-linje 
eller en fast linje.
När du får ett externt inkommande samtal medan 
du pratar i snabbtelefonen kommer en ton, som 
signalerar att ett samtal väntar på att tas emot, att 
höras genom hörluren på båda handenheterna. 
Om information om uppringaren finns tillgänglig 
kommer denna att visas på båda handenheterna.

1

2

3 SAMTAL

4

1

2

3 SAMTAL

SLUT

1

2

3 SAMTAL
4

1

2

3 SAMTAL

4 KONF.

5
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Tryck  eller  för att avsluta 
samtalet i snabbtelefonen.
• Båda handenheterna kommer att återgå till 

standby-läget.
En normal rington för inkommande samtal 
kommer åter att höras från båda 
handenheterna.
Tryck  för att ta emot samtalet.
Tryck  eller  för att avsluta det 
externa samtalet.

5.5 Inkommande samtal över Skype tas 
emot under ett samtal över en fast 
linje

Medan du pratar över en fast linje kan du ta emot 
ett samtal från en Skype-linje. När ett 
inkommande samtal från Skype tas emot under 
ett samtal över en fast linje, kommer en rington 
som signalerar att ett samtal väntar på att tas 
emot, att höras genom den avhakade 
handenheten. Om information om uppringaren 
genom Skype finns tillgänglig kommer detta att 
visas på handenhetens skärm.

Tryck  för att ta emot det 
inkommande Skype-samtalet.
• Samtalet över landlinjen kommer att avslutas 

automatiskt.
Tryck  eller  för att avsluta Skype-
samtalet.
Anmärkning

• Om fler än en handenhet är registrerad till 
samma bas, kommer andra handenheter som är 
i standby-läge att signalera det inkommande 
Skype-samtalet normalt, när ett inkommande 
samtal från en Skype-linje tas emot medan den 
fasta linjen används av en handenhet. Om 
information om uppringaren finns tillgänglig 
kommer detta att visas på handenheternas 
skärmar. Handenheterna i standby-läge kan 
Svara eller Avvisa det inkommande samtalet 
från Skype genom att trycka på respektive 
funktionsknapp.

• Kan också ta emot inkommande samtal från 
fasta linjer under ett Skype-samtal genom att 
följa proceduren ovan, dock kan inkommande 
samtal från fasta linjer inte avvisas.

1 SLUT

2

3 SVARA
4 SLUT

1 SVARA

2 SLUT
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6 Inställningar

Gör handenheten personlig - ändra på utseendet 
och ljudet så att den passar dig och dina behov. 
I det här avsnittet visas hur du kan ställa in allt 
från display till ljud enligt dina föreställningar.

6.1 Personifiera telefonens display
Ställ in displayspråk
Detta avsnitt avser bara modeller med flera språk.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till GENERELLT. Tryck .
Bläddra till SPRÅK. Tryck .
Bläddra till den nya inställningen. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Ställ in belysning
Bildskärmens bakgrund är belyst. Belysningen 
tänds när du trycker på en tangent på 
handenheten och den släcks efter en viss paus. 
Om exempelvis pausen är 1 minut släcks 
belysningen en minut efter senaste 
tangentaktiveringen.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till BILDSKÄRM. Tryck .
Bläddra till BELYSNING. Tryck .
Bläddra till den nya inställningen. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Anpassa LCD kontrast
Med kontrasten menas intensiteten av text- och 
bakgrundsfärg på bildskärmen. En anpassning av 
kontrasten ändrar textens och bakgrundens 
färgintensitet.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till BILDSKÄRM. Tryck .
Bläddra till KONTRAST. Tryck .

Tryck  (vänster eller höger) och anpassa 
kontrasten.
Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Anpassa LCD ljusstyrka
Ljusstyrkan är mängden ljus som avges från 
bildskärmen.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till BILDSKÄRM. Tryck .
Bläddra till LJUSHET. Tryck .
Tryck  (vänster eller höger) och anpassa 
ljusstyrkan.
Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

6.2 Personifiera telefonens ljud
Ställ in handenhetens ringsignal
Din handenhet har 4 signaler: Skype, SkypeIn, 
vanlig telefon och snabbtelefon. Du kan ändra på 
melodin för varje signal.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till SIGNALER. Tryck .
Bläddra till RINGTON. Tryck .
Bläddra till önskad signal. Tryck .
Bläddra till önskad melodi. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Ställ in handenhetens signalvolym
Handenhetens signalvolym har 5 nivåer. Den här 
inställningen ändrar volymen för alla signalerna.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till SIGNALER. Tryck .
Bläddra till VOLUME. Tryck .
Tryck  (upp eller ner) för att välja 
volymnivå.
Tryck
• Den nya inställningen sparas.

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ

5

6 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5

6 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5  VÄLJ
6 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5

6  VÄLJ
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Ställ in handenhetens signaltyp
Handenheten har 5 signaltyper: Ringning, 
Stigande, En signal, Ett pip, Av. Denna inställning 
ändrar typen på alla signalerna.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till SIGNALER. Tryck .
Bläddra till SIGNALTYP. Tryck .
Bläddra till den nya inställningen. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Ställ in meddelandesignal
Meddelandesignaler ljuder vid obesvarat samtal, 
nytt röstbrev eller ny efterfrågan.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till SIGNALER. Tryck .
Bläddra till MEDDELANDE. Tryck .
Bläddra till den nya inställningen. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Ställ in tangentton
Tangenttonen är ljudet du hör när du trycker på 
en tangent på handenheten.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till SIGNALER. Tryck .
Bläddra till TANGENTTON. 
Tryck .
Bläddra till den nya inställningen. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

Ställ in bekräftelsesignaler
Handenhetens signaler ljuder efter en lyckad eller 
misslyckad funktion och när handenheten 
placeras på laddaren.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till SIGNALER. Tryck .
Bläddra till BEKRÄFT.. Tryck .
Bläddra till den nya inställningen. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

6.3 Extra egenskaper
Upptäck och utforska alla ytterligare egenskaper 
i telefonen. Undersök hur dessa egenskaper kan 
hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din telefon.

6.3.1 Tangentlås
Du kan låsa tangenterna på handenheten och 
förhindra att de aktiveras oavsiktligt medan du 
bär omkring den.
Lås tangenterna
I viloläge:

Tryck och håll .
• Tangenterna är låsta och  visas.

Lås upp tangenterna
I viloläge:

Tryck .
• Tryck * f att låsa upp? visas.
Tryck   för att låsa upp.
• Tangenterna är upplåsta.

6.3.2 Sök saknad handenhet
I viloläge:

Tryck  på basenheten.
• Alla handenheter anslutna till denna basenhet 

ringer.
Tryck  på basenheten igen för att stoppa 
sökandet.
• Alla handenheter slutar ringa.

ELLER
Tryck valfri tangent på handenheten för att 
stoppa sökandet av den enheten.

6.4 Systeminställningar

6.4.1 Registrera handenhet(er) 
i ytterligare bas

I detta avsnitt ser du hur man registrerar en 
handenhet i ytterligare bas(er). Om din 
handenhet visar EJ REGIS. hänvisas till se 
”Registrering av handenhet”, sidan 163.

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4

 VÄLJ
5 OK

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5 OK

1 LÅS UPP

2

1

2

2
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I viloläge:
Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till HANDENHET. Tryck .
Bläddra till REGISTRERA. Tryck .
Skriv systemets PIN (standard: 0000). 
Använd  för rättelser.
Tryck  för att bekräfta.
• Din handenhet börjar söka basen.
Tryck  på basenheten tills de båda 
indikatorerna börjar blinka.
Obs!

Varje handenhet kan registreras i max 
4 basenheter. Efter registreringar i fyra 
basenheter är handenhetens registreringsminne 
fullt.

6.4.2 Välj en basenhet
Din telefon kan växla mellan de olika 
basenheterna där den är registrerad. För att göra 
det bekvämt kan man programmera handenheten 
till att automatiskt kopplas till närmaste basenhet. 
Du kan även programmera handenheten till att 
bara kopplas till en av dig bestämd basenhet.

Obs!
Handenheten måste först vara registrerad i den 
basenhet du väljer.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till HANDENHET. Tryck .
Bläddra till VÄLJ BAS. Tryck .
Bläddra till den basenhet du vill ha eller välj 
AUTO om du vill att handenheten 
automatiskt ska kopplas till närmaste 
basenhet.
Tryck .
• Den nya inställningen sparas.

6.4.3 Avregistrera en handenhet
Använd ena handenheten till att avregistrera en 
annan handenhet från samma basenhet.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .

Bläddra till HANDENHET. Tryck .
Bläddra till AVREGISTRERA. 
Tryck .
Bläddra till handenheten (nummer) du vill ta 
bort. Tryck .
Tips

Handenhetens nummer visas vid sidan om ordet 
”Skype” i viloläge. T ex Skype (1).

Skriv systemets PIN (standard: 0000). 
Använd  för rättelser.
Tryck  för att bekräfta.
• Handenheten är avregistrerad.

6.4.4 Byt system PIN
Systemets PIN används för registrering, 
borttagning av handenhet och skyddar dina 
accessrättigheter till vissa andra menyer. 
Standard system PIN är 0000. Du kan använda ett 
personligt PIN för större trygghet.
I viloläge:

Tryck .
Bläddra till INSTÄLLN.. Tryck .
Bläddra till HANDENHET. Tryck .
Bläddra till BYT PIN. Tryck .
Skriv systemets PIN. Tryck  för att 
bekräfta. Använd  för rättelser.
Skriv ditt nya system PIN. Tryck .
Skriv ditt nya system PIN igen som 
bekräftelse. Tryck .
• Den nya inställningen sparas.
Obs!

Notera ditt PIN och spara det för fortsatt 
användning. Om du glömt ditt PIN kan du ringa 
din handlare och be om hjälp.

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5

RENSA
6 SKRIV

7

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5

6  VÄLJ

1 MENY
2  VÄLJ

3  VÄLJ
4

 VÄLJ
5

SKRIV

6

RENSA
7 SKRIV

1 MENY
2  VÄLJ
3  VÄLJ
4  VÄLJ
5 SKRIV

RENSA
6 SKRIV
7

SKRIV
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7 Grundinställningar

Detta är de förprogrammerade fabriksinställningarna i din telefon.

Allmän inställning
Språk Språk 1 Tidzon GMT
Datum Jan 1 2006 Tid 12:00 AM
Datumformat land 1 Tidformat land 1
Datumseparator land 1 Tidseparator land 1
Bakgrundsljus 1 minut Autosvar AV
LCD Kontrast mellannivå LCD ljusstyrka mellannivå
Prioriterad linje fråga alltid Autoinlogg. Ja
Uppring.läge land 1 Kategorinummer AV
Återuppring. återuppring. ett Pausval paus ett
Riktnummer tomt Skype användarnamn tomt
Skype lösenord tomt Tidsutlösning 1 minut
Auto uppdat. nej VMWI indikation återställ
CID format (om 
tillämpligt)

urkopplat

Ljudinställning
Skype ringmelodi melodi 2 Landlinje ringmelodi melodi 1
SkypeIn ringmelodi melodi 1 Snabbtelefon ringmelodi melodi 1
Ringvolym volym 3 Hörlurvolym volym 3
Signaltyp signal PÅ Meddelandeton PÅ
Tangentton PÅ Bekräftelsetoner PÅ
Historikinställning
Lista med alla samtal behåll alla Lista inkommande samtal behåll alla
Lista obesvarade samtal behåll alla Lista utgående samtal behåll alla
Röstbrevsindikator återställ
Systeminställning
PIN kod 0000 Basval Auto
Land återställ
Nätverksinställning
DHCP aktiverat Nätverk proxy option auto detekt
Nätverk proxy host auto detekt Nätverk proxy port auto detekt
Proxy verifiering avaktiverad Verifiering 

användarnamn tomt
Verifiering lösenord tomt Tillämpningsport Skype standard
Alternativa 
tillämpningsportar Skype standard

IP adress DHCP

Subnet mask DHCP Standard nätbrygga DHCP
Primär DNS DHCP Sekundär DNS DHCP
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8 Menystruktur

Tabellen nedan visar telefonens menyindelning.
Kom ihåg: Tryck  för att komma åt huvudmenyn.
Använd  (upp eller ner) för att navigera i menyerna.
Tryck  för att lämna en meny omedelbart.

KONTAKTER HISTORIK STATUS NY KONTAKT

ALT.
    SAMTAL
    SÄND RÖSTMEDD.
    VISA PROFIL
    ÄNDRA NAMN
    TA BORT 
    BLOCKERA
    BE OM AUKT.

ALLA SAMTAL
MISSADE SAMTAL
INKOMM. SAMTAL
UTGÅENDE SAMT.
RÖSTBR.LÅDA
AUKTORISERA

ÄNDRA STATUS
MIN PROFIL
LOGGA UT

SKYPE
SKYPEOUT

SÖKNING TJÄNSTER INSTÄLLN.

ANGE NAMN SKYPEKREDIT
SKYPE IN
VOICEMAIL

GENERELLT
TELEFON INST.
SEKRETESS
SIGNALER
BILDSKÄRM
TID & DATUM
NÄTVERK
HANDENHET
INFORMATION
AVANCERAD

MENY
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9 Tekniska data

Display
• Hög kvalitet 1.5" display
• 65k färg
• 128 x 128 pixel
• Progressiv LCD-belysning

Allmänna telefonegenskaper
• Påringarens namn & nummerpresentation
• Skype- och landlinjesamtal
• Skype- och landlinjeröstbrev
• Profiler

Kontaktlista och historiklista
• 500 Skype- och SkypeOut-kontakter
• Historiklista med 50 obesvarade samtal, 

50 inkommande samtal och 20 utgående samtal

Batteri
• 2 x AAA NimH 750mAh batterier

Vikt och omfång
• Handenhet: 140 gram

151,7 x 28,3 x 45,7 mm (H x D x B)

Temperaturområde
• Användning: 0°C till +46°C
• Lagring: –25°C till +70°C

Relativ fuktighet
• Användning: upp till 95% i 40°C
• Lagring: upp till 95% i 40°C
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10 FAQ - Ofta 
förekommande frågor

I detta kapitel hittar du de vanligaste frågorna om 
telefonen och svar på dessa.

Anläggning

Handenheten går inte att slå på.
• Ladda batteriet: Sätt handenheten på laddaren. 

Batterisymbolen rör sig under uppladdning. 
Efter ett kort tag slås handenheten på.

Handenheten laddas inte upp.
• Kontrollera laddningskontakterna.
• Batteriet kan vara defekt. Skaffa nya batterier 

från handlaren.
• Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.

Kommunikationen bryts under samtal.
• Ladda batterierna.
• Gå närmare basstationen.

”Räckhåll”-symbolen blinkar
• Gå närmare basstationen.
• Om handenheten visar EJ REGIS., är den inte 

registrerad. Registrera handenheten, se 
sidan 163.

Ingen ringsignal på landlinje.
• Kontrollera telefon- och nätanslutningarna.
• Handenheten kan vara utom räckhåll. 

Gå närmare basstationen.
• Batterieffekten kan vara låg. Ladda batteriet.

Ljud

Handenheten ringer inte.
Kontrollera att handenhetens signal inte är 
avstängd. Se sidan 171.

Uppringaren kan inte höra mig.
Mikrofonen kan vara satt på mute (stum). Tryck 

 under samtal för att aktivera mikrofonen.
Ingen placeringssignal från handenheten.
• Kontrollera laddarens nätanslutningar.
• Kontrollera att handenheten placerats korrekt. 

Försök igen.
• Laddningskontakterna kan vara smutsiga. 

Rengör med fuktad trasa.
• Slå på handenhetens signal, se sidan 171.
• Koppla in handenhetens effekt, se sidan 164.

Produktbeteende

Tangentsatsen reagerar inte.
Lås upp tangentsatsen: tryck . Lås upp 
och tryck  för upplåsning.

Handenheten blir varm under längre 
samtal.
Detta är en normal företeelse. Handenheten 
förbrukar energi under samtal.

Dålig ljudkvalitet (knastrande, eko, etc.) 
under samtal
• Handenheten kan vara nästan utom räckhåll. 

Gå närmare basen.
• Telefonen kan vara störd av elektriska 

apparater i närheten. Flytta basenheten till en 
annan plats.

• Telefonen befinner sig kanske på en plats med 
tjocka väggar. Flytta basenheten till en annan 
plats.

Nummerpresentationen visas inte
• Nummerpresentationstjänsten är kanske inte 

aktiverad. Rådfråga din nätleverantör.
• Påringarens nummerinformation kan vara 

undertryckt eller är otillgänglig.

Ringa/ta ett andra samtal fungerar inte.
• Tjänsten andra samtal är kanske inte aktiverad. 

Tjänsten andra samtal är möjligen inte erbjuden 
av nätleverantören. Fråga din leverantör om 
möjligheten att få tjänsten.

• Kontrollera att återuppringningsinställningen är 
korrekt.

LÅS UPP
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11 Index

Anslut laddaren 163
Återuppringa senaste numret 166
Återvinning 159
Avfallshantering 159
Avregistrera en handenhet 172
Avsluta samtal 167

Basenhet, välj 172
Batterier 163
Batterinivå 163
Bekräftelsesignaler, ställ in 171
Belysning, ställ in 170
Buller 159

Digitalt säkerhetssystem 158
Displayspråk, ställ in 170
Displaysymboler 162

Energikrav 158

Garanti 159
Grundinställningar 173

Handenhet PÅ/AV 164
Handenheten, placera på laddaren 163
Handsfree PÅ/AV 167
Hörlurar 168Garanti 159

Inkommande samtal över Skype tas emot under 
ett samtal över en fast linje 169

Internsamtal under ett externt samtal 168

Kompatibilitet med hörapparat (HAC) 158
Konferenssamtal 168
Konformitet 159

Kontaktinformation 179
Kontrollera signalstyrkan 164

Laddare 163
LCD kontrast, anpassa 170
LCD ljusstyrka, anpassa 170
Licenser för programvara 159
Lurens volym, ställ in 167

Meddelandesignal, ställ in 171
Menystruktur 174
Mikrofonen mute / mute av 167

Ofta förekommande frågor 176

Paketet innehåller 160

Registrera handenhet(er) i ytterligare bas 171
Registrering av handenhet 163
Ring en annan handenhet 168
Ringa ett samtal 166
Ringa från kontaktlista 166
Ringa utifrån den utgående telefonlistan 167
Ringa via landlinjen 166
Ringa via SkypeOut 166
Ringsignal, ställ in 170

Sätt i batterier 163
Signaltyp, ställ in 171
Signalvolym, ställ in 170
Skype Voicemail™ 165
Skype® och Skype verktyg 165
SkypeIn™ med gratis Skype Voicemail™ 165
SkypeOut™ 165
Skypeprodukter 165
Skypeuttryck 165
Snabbtelefon 168
Sök saknad handenhet 171
System PIN, ändra 172
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Ta ett samtal 167
Tangentlås 171
Tangentton, ställ in 171
Telefon, översikt 161

Under ett samtal över snabbtelefonen 168

Vad som dessutom behövs 160
Vidarekoppling 168

Ytterligare bas, registrera 171
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Kontaktinformation

Webbadress: http://www.philips.com/support
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Reproduction in whole or in part is prohibited without 

the written consent of the copyright owner.

Document order number: 3111 285 40071

Vous pouvez vérifier et télécharger des informations à 
jour sur le VOIP841 sur notre site Internet à l'adresse 
suivante : http://www.philips.com/support

Aktualisierte Informationen über das VOIP841, auch 
zum Herunterladen, erhalten Sie unter:
http://www.philips.com/support

Usted puede comprobar y descargar información 
actualizada sobre el VOIP841 en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.philips.com/support

                                                             

                                                   Printed in China

Geactualiseerde informatie over de VOIP841 kan 
worden geraadpleegd en gedownload op
http://www.philips.com/support

Si possono controllare e scaricare le informazioni 
aggiornate sul VOIP841 al seguente indirizzo web:
http://www.philips.com/support

Du kan kontrollere og downloade de opdaterede 
oplysninger om VOIP841 på den følgende
internet-adresse: http://www.philips.com/support

Du kan kontrollera och ladda ner den uppdaterade 
informationen om VOIP841 under följande 
webbadress: http://www.philips.com/support
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