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Batteridæksel

To 750mAh
AAA NiMH
batterier

Registrer håndsættet
A

Når du har foretaget registrering, kan
der kommunikeres mellem base og
håndsæt. Hvis håndsættet ikke kan
kommunikere med basen, vil du ikke
være i stand til at foretage opkald
eller at bruge mange af telefonens
egenskaber og funktioner.

1.Tryk på . Registrering vil være
fremhævet.

2. Indtast din system-PIN (Default:

0000). Brug for at rette

indtastningsfejl.
3.Tryk på for at bekræfte.

� Dit håndsæt starter nu en søgning
efter basen.

4.Tryk på på basen indtil de to

indikatorlys slukker.
� Hvis registreringen er foretaget, vil

signal-ikonet lyse stabilt.

ENTER

FJERN

REG

Tilslutte opladeren

Strømforsyning
for opladeren

Betjenings-
vejledning 

� Sæt stikket af opladerens
strømforsyningsadapter ind i
stikkontakten på bunden af
opladeren.

� Sæt strømforsyningsadapteren ind i
stikkontakten på væggen.

Signal-ikonet viser status for link
mellem håndsæt og base.
Signal-ikon : Håndsæt og base er
linket. De kan kommunikere.
Intet signal-ikon : Håndsæt og base
har mistet linket. De er ikke i stand
til at kommunikere. Før dit håndsæt
nærmere til basen for at genoprette
linket.
Hvis du flytter dig for langt væk fra
basen, mens du taler i telefonen, vil
du høre en advarselstone, som
meddeler dig, at håndsættet er
næsten udenfor rækkevidden - mister
linket. Før håndsættet nærmere til
basen, da dit opkald ellers vil blive
afbrudt kort efter advarselstonen.

Indsætte batterier
B

� Sæt de 2 genopladelige NiMH AAA
batterier under hensyntagen til
deres polaritet ind i håndsættets
batterirum.

� Skub batteridækslet fast på plads.

A

Oplade håndsættet

14

� Sæt håndsættet i opladeren før
første brug og oplad batterierne i
mindst 14 timer.

C

Tip:
Hvis registreringen ikke lykkedes, så
gentag fremgangsmåden herover.

Bemærk:
Basen kan registrere op til 4 hånd-
sæt, hvorefter bassens registerhu-
kommelse er fyldt op. Hvis du for-
søger at registrere yderligere hånd-
sæt, vil registreringsprocessen blive
afbrudt.

Kontroller signalstyrken
B

Bemærk:
Hvis dit håndsæt har mistet linket,
kan du ikke foretage eller modtage
opkald.Ydermere vil du i så fald
ikke være i stand til at anvende
mange af telefonens egenskaber og
funktioner.
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Philips

Mødetelefon
D

Funktionen Mødetelefon giver
mulighed for to håndsæt, som er
registreret til samme base, at deltage
i en ekstern samtale samtidigt.

1.Tryk på under den eksterne

samtale.
2.Kør igennem til det håndsæt, du

ønsker at ringe op.

3.Tryk på .
� Vent på at den anden part besvarer

dit opkald.

3.Tryk på .
� Du deltager nu i et konferenceop-

kald med 3 forbindelser.

4.Tryk på for at afslutte

konferenceopkaldet.

KONF

KALD

3 Nyde

Opkald til et andet håndsæt
A

1.Tryk på .

2.Kør igennem til det håndsæt, du
ønsker at ringe op.

3.Tryk på .
� Vent på at den anden part besvarer

dit opkald.

4.Tryk på for at annullere eller

afslutte dit intercom opkald.

KALD

Besvare et Skype/fastnet-opkald under et internt opkald
B

C
Videresending af samtale

Mens du taler i telefonen, kan du
overføre den eksterne samtale til et
andet håndsæt.

1.Tryk på under samtalen.

2.Kør igennem til det håndsæt, du
ønsker at ringe op.

3.Tryk på .

4.Tryk på når den anden part

har besvaret dit opkald.
� Den eksterne samtale er nu overført

til det andet håndsæt.

KALD

ADVARSEL! Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.

1.Tryk på for at besvare
det indkommende Skype-opkald.
� Det interne opkald afsluttes

automatisk.

2.Tryk på eller på 
for at afslutte Skype-opkaldet.

AFSLUT

BESVAR

BESVAR
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