
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.

1.Tryck . Registrera ska 
framhävas.

2.Mata in system PIN (standard: 0000).

Använd för att rätta 
skrivfel.

3.Tryck för att bekräfta.
● Din handenhet börjar söka basen.

4.Tryck på basenheten tills de

båda tecknen försvinner.
● Om registreringen lyckats syns

signalsymbolen ständigt.
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Batterilock

Två 750mAh
AAA NiMH
batterier

Registrering av handenhetA
Anslut laddaren

Nätanslutning för
laddare

Användarhandbok

● Stick in laddarens elkontakt 
i uttaget på undersidan av laddaren.

● Stick nätkontakten i strömuttaget.

Sätt i batterier
B

● Placera två uppladdningsbara
NiMH AAA batterier i rätt 
polriktning i telefonens 
batterifack.

● Skjut på locket ordentligt så att
det sitter fast.

A

Ladda telefonen

14

● Före första användningen måste
telefonen placeras på laddaren
och batterierna laddas 
i 14 timmar.

C

Kontrollera signalstyrkanB

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

Signalsymbolen visar förbindelse-
status 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.

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.
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3 Mycket nöje

Philips

Konferens
D

I en konferens kan ett externt 
samtal föras gemensamt via två 
handenheter registrerade i samma
basenhet.

1.Tryck under pågående samtal

med den externa parten.
2.Bläddra till den handenhet du 

vill ringa.

3.Tryck .
● Vänta tills parten svarar.

3.Tryck .
● Du är nu i ett 

3-vägskonferenssamtal.

4.Tryck när konferensen 

är slut.

KONF.

SAMTAL

3 Mycket nöje

Ring en annan handenhet
A

1.Tryck .

2.Bläddra till handenheten du vill
ringa.

3.Tryck .
● Vänta tills parten svarar.

4.Tryck för att avbryta eller

sluta internsamtalet.

SAMTAL

Svara på ett Skype/fastnätssamtal under ett internsamtal
B

C
Vidarekoppling

Ett pågående externsamtal kan 
vidarekopplas till en speciell 
handenhet.

1.Tryck under samtalet.

2.Bläddra till handenheten du 
vill ringa.

3.Tryck .

4.Tryck efter att den 

andra parten svarat.
● Externsamtalet vidarekopplas 

nu till den andra handenheten.

SAMTAL

VARNING
Använd aldrig icke-uppladdningsbara
batterier.

1.Tryck för att ta emot det 
inkommande Skype-samtalet.
● Internsamtalet avslutas 

automatiskt.

2.Tryck eller för att 
avsluta Skype-samtalet.

SLUT

SVARA

SVARA
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