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1 Viktig 
sikkerhetsinformasjon

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen før du 
bruker din Telefon. Den inneholder viktig 
informasjon og antegnelser som gjelder din 
Telefon.

1.1 Kraftbehov
• Dette produktet trenger en elektrisk tilførsel 

på 120 V AC for Nord Amerika og 230 V AC 
for Europa. Se etter de elektriske data og 
annen merking på strøm adapterne og pass på 
at de er passende for bruk med strømuttaket. 

• I tilfelle av strømbrudd kan kommunikasjonen 
bli borte og like så dato og tid innstillinger

• Det elektriske nettet er klassifisert som farlig. 
Den eneste måte å slå av strømmen til laderen 
på er ved å kople den fra strømuttaket. Pass på 
at strømuttaket er lett tilgjengelig.

Advarsel
• Bruk bare hovedadapterne som følger med 

dette utstyret. Feilaktig adapterpolaritet eller 
spenning kan ødelegge enheten alvorlig. 

• Ikke tillat at laderkontaktene eller batteriet 
komme i berøring med strømledende 
materialer. 

• Ikke tillat at håndsettet kommer i kontakt med 
væsker eller fuktighet.

• Bruk aldri andre batterier enn det som er 
levert sammen med produktet eller anbefalt av 
Philips: fare for eksplosjon.

• Bruk alltid kablene levert med produktet. 
• Aktivering av Handsfree kan plutselig øke 

volumet kraftig i øretelefonen; pass på at 
håndsettet ikke er for nært ditt øre.

• Dette utstyret er ikke laget for å foreta nød 
anrop når spenningen svikter. Alternative 
muligheter må opprettes for tilgang til 
nødtjenester. 

• Ingen nødanrop på Skype linjen. Skype er ikke 
en erstatning for din ordinære telefon og kan 
ikke brukes for nødanrop. 

• Ikke åpn opp håndsettet, basestasjonen eller 
laderen. Slik adferd kan utsette deg for høye 
spenninger.

• Det er en svak mulighet for at ditt produkt kan 
bli ødelagt av en elektrisk storm (tordenvær). 
Kopl produktet fra strømforsyningen og 
telefonkontakten under tordenvær.

• Ikke bruk håndsettet i et område med fare for 
eksplosjon, som for eksempel hvor det er en 
gass lekkasje. 

• Ikke bruk produktet nær intensivbehandlings 
medisinsk utstyr eller personer med 
pacemaker. 

• Dette produktet kan forstyrre elektrisk utstyr 
som telefonsvarer, TV, radio og datamaskin 
hvis det blir plassert for nært. Plasser 
basestasjonen minst en meter vekk fra slikt 
utstyr.

1.2 Digitalt sikkerhetsutstyr
Din trådløse telefon benytter et digitalt 
sikkerhetssystem for å beskytte mot feilaktig 
ringing, uautorisert tilgang og belastning av din 
telefonlinje.

Det er en unik digital sikkerhetskode 
programmert i hver enhet. Første gang basen og 
håndsettet slås på vil håndsettet automatisk linke 
til basen å være klar for normal sikker bruk. Hvis 
du har kjøpt et tilleggs tilbehør håndsett, så 
trenger du å følge registrerings beskrivelsen i 
"Registrer Håndsett" i denne bruksanvisningen 
for å opprettholde den digitale sikkerheten. 

1.3 Høreapparat kompatibilitet (HAC) 
Dette telefonsystemet støtter FCC og Industri 
Canadas standarder for Høreapparat 
kompatibilitet. Legg merke til at denne telefonen 
virker ved å sende radiosignaler mellom 
basestasjonen og håndsettet. Disse signalene kan 
interferere med noen høreapparater og forårsake 
en brummende støy.

!
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1.4 Støy
Elektrisk pulsstøy er tilstede innimellom. Dette er 
mest fremtredende under tordenvær. Enkelte 
typer elektrisk utstyr, så som lysdempere, lysrør, 
motorer, vifter etc genererer også pulsstøy. 
På grunn av at radio frekvenser er årsaken til 
dette, kan du noen ganger høre pulsstøy i 
basestasjonen. Dette er vanligvis bare en mindre 
irritasjon og må ikke bli tolket som feil ved 
enheten. Brummende støy, hvis det høres i 
håndsettets høretelefonen, er i samme kategori. 

1.5 Programvare lisenser
Dette produktet inneholder "open source" 
programvare pakker. En oversikt over disse 
pakkene, lisens og eller notiser som knytter seg til 
disse, og kildekode for et at antall av disse 
pakkene er tilgjengelig i den on-line 
produktdokumentasjonen som kan ses på 
www.philips.com/support

1.6 Tilpassing
Vi, Philips erklærer at produktet er i samsvar med 
grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser i R & TTE Direktiv 1999/5/EC. Du 
kan finne Deklarasjon om Konformitet 
(Declaration of Conformity) på 
www.philips.com/support.

1.7 Gjenvinning og avfallsbehandling
Avfallsbehandlings instruksjoner for gamle 
produkter: 
WEEE direktivet (Direktiv for Avfall av Elektrisk 
og Elektronisk Utstyr: Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive ; 2000/96/EC) er 
blitt benyttet for å sikre at produkter blir 
gjenvunnet ved bruk av de best tilgjengelige 
behandlings, gjenoppretting og gjenbruks 
teknikker for å sikre menneskelig helse og høy 
beskyttelse av miljøet. 
Ditt produkt er konstruert og prodBrukrt med 
materialer og komponenter av høy kvalitet, som 
kan bli gjenvunnet og gjenbrukt.

Ikke kast ditt gamle produkt sammen med vanlig 
husholdningsavfall.
Ta rede på lokale separate innsamlingssystemer 
for elektrisk og elektroniske produkter som er 
merket med dette symbolet.

Bruk en av de følgende 
avfalsbehandlingsmetodene:
• Kast det komplette produktet (inklusive kabler, 

plugger og tilleggsutstyr) i det angitte WEEE 
innsamlings  anlegg. 

• Hvis du kjøper et avløsningsprodukt kan du 
levere det komplette gamle produktet tilbake 
til din forhandler. Butikken skal akseptere det, 
som forlangt av WEEE direktivet.

Avfallsinstruksjon for batterier:
Batterier må ikke kastes sammen med 
vanlig husholdningsavfall.

Informasjon om Innpakningen:
Philips har merket innpakningen med standard 
symboler formet for å fremme resirkulering og 
passende behandling av ditt eventuelle avfall. 

Et finansielt bidrag er blitt betalt til det 
assosierte nasjonale gjenvinnings & 
gjenbruks systemet. 
Det merkede innpakningsmaterialet er 
resirkulerbart. 

1.8 Garanti
Garanti informasjon er tilgjengelig på 
www.philips.com/support
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2 Din telefon

2.1 Hva er i boksen

2.2 Hva mer trenger du
• En telefonlinje og en Internett forbindelse (Høyhastighets Internett, minimum 512kb anbefales).
• Det trengs også en router eller en modem-router med en ledig Eternett port.

Lader

To NiMH AAA

Ett telefon 
håndsett

Basestasjon

Ett batterilokk 
for håndsettet 750mAh batterier

En strømadapter 
for basestasjonen

En batterilader adapter

En telefonlinje ledning En Eternett kabel med 
(med RJ45 kontakt)

Rask start CDROM
håndbok
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2.3 Oversikt over telefonen
A Håndsett Indikator
Tennes når samtale er i gang.
Blinker ved anrop eller ny talepost. 
B Funksjonstaster
Brukes for å utføre funksjoner som vises i på 
skjermen ovenfor. De blir vist som tekst i en boks 
(som f.eks. ) i denne håndboken.
C Navigasjonstast
Venstre/Høyre: Beveger markøren eller brukes 
for å skifte utvalg. 
Opp: Snarvei til Skype Endre Status meny.

For å rulle oppover menypunkter eller for 
å øke ringer og mottaker volum.

Ned: Snarvei til to Alle Samtaler Liste.
For å rulle nedover menypunkter eller for 
å senke ringer og mottaker volum.

D Avslutt og På/Av tast
For å avslutte en samtale eller for å gå ut av 
menyer. For å slå på håndsettet eller for å gå til 
strømforsynings menyen.
E Snakk og R-funksjonstast 
For å føre og motta samtaler. For å sende R-signal 
for landkabel samtaler. 
F Siffertaster
For å skrive inn siffer og karakterer. 
G Pund, Tastatur lås og PaBruktast
For å skrive inn karakteren # eller sette inn en 
paBruk. I ventestilling trykkes tasten for å låse 
tastaturet eller for å vise symbolmatrisen.
H Stjerne og Tekstredigeringstast
Kort trykk for å sette inn*
Langt trykk for å gå inn i redigerings modus
I Høyttaler
Under en samtale kan høyttaleren slås på/av.
J Dempetast
For å dempe/slå på håndsettets mikrofon volum 
under en samtale.
K Samtaleoverføring/Intercom
For å innlede en intern samtale (to håndsett 
trengs for å innlede en intern samtale).

MENY
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2.4 Oversikt over basestasjonen
A Søketast
For å finne eller registrere håndsett.
B Skype linje indikator
Blinker når oppkall kommer på Skype linjen.
Lyser når Skype linjen er i bruk
C Landkabel indikator
Blink når det mottas et landkabel oppkall. 
Lyser når landkabelen er i bruk.

D Tilbakestill knapp
Kort trykk for tilbakestilling av strømforsyning. 
Langt 5 sekunders trykk og slipp for å tilbakestille 
til standard fabrikkinnstilling..
E Telefon (Landkabel) kontakt 
Tilkopling til landkabel.
F Eternett kontakt
Tilkopling til Internett.
G Strømtilførselskontakt
Tilkopling av strømtilførsel.

2.5 Skjermikoner
Hvert ikon gir deg en visuell melding om hva som 
skjer på ditt håndsett.

 Signalstyrke
 Samtale i gang
 Høyttaler på
 Ringer Av
 Ny tapt samtale
 Skype nett varsling 
 Håndsettet har mistet linken
 Batterinivå
 Linjen i ventestilling
 Mikrofon dempet
 Ny talepost
 Ny forespørsel venter
 Tastaturet er låst

A

B
C

D

E

F

G
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2.6 Menyhåndtering
Din telefon byr på et mangfold av egenskaper og 
funksjoner gruppert i menyene.
Hovedmenyen inneholder Kontakter, Historikk, 
Status, Legg til kontakt , Søk, Tjenester og 
Innstillings meny. For oversikt over menyene, gå 
til side 37.
• Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
• Trykk  for å se kontaktlisten.
• Trykk  for å gå inn i ENDRE STATUS 

menyen.
• Trykk  for å gå inn i ALLE SAMTALER 

listen.

Tips
Bruk  (Opp eller Ned) for å navigere i 
menyene.
Trykk  for å gå ut av en meny øyeblikkelig. 
Endringer som ikke er bekreftet vil ikke bli lagret.

MENY
KONTAKT
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3 Komme i gang

3.1 Kople til basestasjonen

Sett pluggen for basestasjonens strømadapter 
i kontakten på siden av basen. Kople 
strømadapteren til strømuttaket i veggen.
Kople den ene enden av Eternett kabelen til 
Eternett kontakten på siden av basestasjonen. 
Plugg den andre enden til et ADSL/Kabel 
modem eller en router eller omkopler/
knutepunkt som er koplet til Internett. 
Kople telefonledningen til telefonkontakten 
på siden av basestasjonen og 
telefonkontakten i veggen. Bruk riktig kontakt 
telefon adapter, som følger med i boksen.

3.2 Kople til batterilader
1. Sett pluggen for laderadapter inn i 
kontakten på bunnen av laderen.

Kople strømadapteren til strømuttaket i 
veggen.

3.3 Sett inn batteriene
Plasseer de to oppladbare batteriene 
(følger med) i batteribrønnen.
Advarsel

Kontroller batterienes polaritet når de settes inn. 
Feil polaritet kan ødelegge produktet..

Skyv batteri døren bestemt på plass.
Advarsel

DET ER FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM 
BATTERIENE BLIR SKIFTET UT MED FEIL TYPE. 
BRUK ANBEFALT TYPE SOM FØLGER MED 
DETTE PRODUKTET. BRUK ALDRI IKKE-
OPPLADBARE BATTERIER.

3.3.1 Plasser håndsettet på laderen
Plasser håndsettet på laderen. Strømforsyningen 
på laderen må kobles til strømuttaket i veggen.

• Batteri ikonet vises på skjermen: oppladingen 
er startet.

Viktig
La håndsettet forbli i laderen i minst 14 timer 
etter at produktet er pakket ut.

Viktig
Hvis batteriene er totalt uttømt vil ikke 
produktet klare å starte øyeblikkelig. Håndsettet 
kan bli varmt under første oppladning. Dette er 
normalt. 

1

2

3

Strømforsyning

Telefon 
(Landkabel) 

kontakt

Omkobler/
Knutepunkt 

(Valgfri)

ADSL Kabel 
Modem

Internett

Router, 
Fordeler 
(Valgfri)

1

2

3

1

2

1

!

2

!
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3.3.2 Kontroller batterinivået
Batteri ikonet viser nåverdi for batterinivået:

 100% full
 60% full
 30% full
 Tomt. Trenger opplading.

Ditt håndsett vil slå seg av straks hvis det ikke blir 
ladet etter at batteriene er tomme. 

Viktig
Hvis du har en samtale mens batteriene snart er 
tomme, så vil du høre varseltoner. Din samtale 
kan bli slått av kort etter varselet.

3.4 Innstillinger før første gangs bruk
Ved første start vil du bli bedt om å stille inn 
språk, akseptere en avtale, velge det landet hvor 
telefonen blir brukt og sette retningsnummer.

3.4.1 Sett språk
Denne innstillingen bestemmer skjermspråket for 
menyer og meldinger.

Rull  til det språket du ønsker.
Trykk  for å bekrefte valget
Viktig

Hvis du trenger å velge språk på nytt, se “Velg 
skjermspråk”, side 27.

3.4.2 Gjennomgå avtalen
Les avtalen grundig. Det er nødvendig at du 
forstår og aksepterer betingelser og vilkår i 
avtalen før du bruker telefonen.

Trykk  (Opp eller Ned) for å rulle og lese 
gjennom avtalen.
Trykk  for å akseptere avlaten og 
gå videre.
Advarsel

Hvis du ikke aksepterer avtalen, vil du ikke kunne 
bruke telefonen.

3.4.3 Innstill din landskode
Det er nødvendig å velge riktig land hvor 
telefonen skal brukes, Dette sikrer at telefonen 
virker ordentlig i samsvar med landets 
standarder.

Rull  til ditt lands navn.
Trykk  som bekreftelse.
• o Når et land er valgt vil telefonen foreta 

omstart og oppdatere den internasjonale 
signalkoden for det valgte landet (f.eks., 33 for 
Frankrike). Etter et par sekunder vil den 
automatisk starte igjen. 

Viktig
Telefonen er best konfigurert for de land som er 
tilgjengelige i listen. Hvis du ikke finner ditt lands 
navn i listen kan du skrive inn ditt lands 
internasjonale signalnummer ved å velge "Others" 
(Andre) fra bunden av listen. Vær vennlig og se på 
landskodene på side 35 for finne ditt lands 
internasjonale signalkode. Hvis du trenger å velge 
land på nytt, så se “Innstill din landskode”, side 31.

3.5 Ventestilling
Din telefon er i ventestilling når den ikke er brukt 
for samtale. Skjermen viser i ventestilling ditt 
Skype statusikon, din Skype ID (hvis tilgjengelig), 
håndsettets nummer, systemtiden, signalikonet 
og batteriikonet. Når håndsettet ikke står i 
laderen er skjermlyset skrudd av. Dette er 
normalstatus.

3.6 Registrer håndsett
Registrering tillater kommunikasjon mellom 
basestasjonen og håndsettet (ev. håndsettene). 
Hvis håndsettet ikke kan kommunisere med 
basen kan du ikke ringe ut. Flere av funksjonene 
og egenskapene i telefonen kan da heller ikke 
brukes. 

Viktig
Ditt håndsett er allerede registrert på 
basestasjonen, dersom du ikke har avregistrert et 
håndsett.
Hvis håndsettet viser UREGISTRERT, følg 
trinnene nedenfor for å registrere håndsettet. 

1

2 VELG

1

2 AKSEPTE

!

1

2 VELG
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Advarsel
Pass på at du har konfigurert språk, landskode og 
retningsnummer for din telefon før du registrere 
et tilleggshåndsett. 

Trykk . Register skal være fremhevet
Rull til REGISTER. Trykk .
Skriv inn systemets PIN kode (Standard: 
0000). Bruk  for å rette skrivefeil.
Trykk  for å bekrefte.
• Ditt håndsett starter å lete etter basen.
Trykk  på basestasjonen inntil de to 
indikasjonene skrus av.
• Hvis registreringen er vellykket vil signalikonet 

 vises stødig.
Tips

Hvis registreringen feiler , gjenta trinnene 
ovenfor.

Viktig
Basen kan registrere inntil 4 håndsett før 
basestasjonens registrerings minne er fullt. Hvis 
du prøver å registrere ennå et håndsett vil 
registrerings prosessen bli avbrutt. Du kan bruke 
en basestasjon i tillegg. Se “Registrer håndsett til 
en tilleggsbase”, side 31.

3.6.1 Kontroller signalstyrken
Signalikonet  viser link status mellom 
håndsettet og basestasjonen.
Signalikon : Håndsettet og basestasjonen har 
kontakt. De kan kommunisere. 
Ikke signal ikonet : Linken er borte mellom 
håndsettet og basestasjonen. De kan ikke 
kommunisere. Bring håndsettet nærmere til 
basestasjonen for å gjenopprette linken. 
Hvis du beveger deg for langt bort fra 
basestasjonen, mens du har en samtale i gang, vil 
du bli varslet med en varseltone som forteller at 
du er nesten utenfor rekkevidde - mister link. Gå 
nærmere til basestasjonen med håndsettet ellers 
vil din samtale bli brutt kort tid etter varselet. 

Viktig
Hvis hån settet har mistet linken, kan du ikke kalle 
opp eller motta samtaler. I tillegg vil det være 
flere av telefonens funksjoner og egenskaper du 
ikke kan benytte. 

3.7 Skru håndsettet PÅ/AV

3.7.1 Skru håndsettet PÅ
Trykk .
• Håndsettet bruker noen få sekunder på å slå 

seg på. 

3.7.2 Skru håndsettet AV
Trykk og hold  i 2 sekkunder.
• Strømtilførselsmenyen vises.
Rull til Bryter Av. Trykk .
• Håndsettet er skrudd av.
Viktig

Håndsettet kan ikke motta samtaler etter at 
strømmen er skrudd av. 

3.8 Still klokken
Din telefon har kallender og digital klokke. Innstill 
dato og klokkeslett før telefonen tas i bruk. 

Viktig
Etter at telefonen er tilbakestilt må du kanskje 
innstille dato og klokkeslett på nytt.

Tips
Bruk  (Opp eller Ned) for navigasjon i 
menyene.

3.8.1 Velg tidssone
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til TIDSSONE. Trykk .
Rull til den tidssonen du ønsker
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.
Viktig

Når telefonen er koplet til Internett, vil klokken 
automatisk bli oppdatert i samsvar med din 
tidssone innstilling.

!

1 REG.
2 VELG
3

FJERN 
4 SK.INN

5

1

2 VELG

1 MENY
2 VELG
3

VELG
4 VELG
5

6 OK
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3.8.2 Velg datoformat
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til DATOFORMAT. Trykk .
Rull til det datoformat du ønsker.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

3.8.3 Sett dato
Viktig

Hvis du bruker denne menyen for å sette dato 
manuelt, så vil din telefon bruke den manuelle 
innstillingen og stoppe automatisk oppdatering 
inntil basestasjonen tilbakestilles. 

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til DATO. Trykk .
Bruk siffertastene for å skrive inn Måned/Dag 
/År.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

3.8.4 Velg datoskiller
Datoskiller er et symbol så som skråsstrek (/ ) 
som skiller måned, dag og år (f.eks. 08/25/ 2006). 
Din telefon støtter 3 typer (/ : .).

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til DATOSKILLER. Trykk .
Rull til den datoskiller du ønsker.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

3.8.5 Velg dagslys tid (Dagtid)
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. Trykk .

Rull til DAGTID. Trykk .
Rull til den nye innstillingen.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

3.8.6 Velg tidsformat
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til TIDFORMAT. Trykk .
Rull til det tidsformat du ønsker.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

3.8.7 Still klokken
Viktig

Hvis du bruker denne menyen for å stille klokken 
manuelt, så vil din telefon bruke denne 
innstillingen og stoppe automatisk oppdatering 
inntil basestasjonen tilbakestilles.

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til KLOKKESLETT. Trykk .
Bruk siffertastene for å skrive inn Time /
Minutt.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

3.8.8 Velg tidsskiller
Tidsskiller er et symbol så som kolon (:) som 
skiller timer og minutter (f.eks. 18:30). Din 
telefon støtter 2 typer (: .).

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til KLOKKESL.&DATO. 
Trykk .
Rull til TIDSKILLER. Trykk .
Rull til den tidsskiller du ønsker.
Trykk  når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.
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4 Skype® og Skype verktøy

4.1 Hva er Skype®?
Skype® er et lite program som lar deg ringe gratis 
til dine venner over hele verden over Internett.

Advarsel
Ingen Nødanrop. Skype er ikke en erstatning for 
din ordinære telefon og kan ikke bli brukt for 
nødanrop. 

4.2 Andre Skype produkter
Du kan med Skype snakke med hvem som helst 
gratis over Internett og du vil alltid være i stand til 
å gjøre det. Men det er andre nyttige ting du også 
kan gjøre med Skype som ikke er gratis (men 
faktisk ganske billig).

4.2.1 SkypeUt™
SkypeUt er en billig måte å ringe fra Skype til 
landkabel linjer og mobiltelefoner. Du kan også 
bruke SkypeUt når du er på farten, ved å 
videresende dine Skype samtaler til en hvilken 
som helst telefon. 

4.2.2 SkypeIn™ med fri Skype Talepost™
SkypeIn er et nummer dine venner kan ringe til 
deg på fra enhver telefon. Du svarer i Skype. Du 
kan få nummer på ett eller flere av de steder som 
er tilbudt og motta oppringing fra hvor som helst 
i verden

4.2.3 Skype Talepost™
Skype Talepost mottar dine oppringinger når du 
er opptatt eller ikke er på Internett 

4.3 Vanlig terminologi
Dette er noe av Skype terminologien som brukes 
i denne bruksanvisningen.
• Utgående samtale: Når A ringer B.
• Innkommende samtaler: Når A mottar en 

oppringing fra B.
• Tapte samtaler: Når A mottar en oppringing fra 

B men ikke klarer å svare på den. 
• SkypeUt: Oppringing til en vanlig landkabel eller 

mobiltelefon fra Skype. 
• SkypeIn: Oppringing til en vanlig nummer som 

kopler samtalen til en Skype konto. 
• Skype kredit: Skype kredit gir deg muligheten til 

å kjøpe en rekke forskjellige produkter og 
tjenester fra Skype. Skype kredit kan brukes for 
å foreta SkypeUt oppringinger og til å kjøpe et 
SkypeIn abonnement.

Tips
All informasjon skaffet fra Skype 
innholdsbeskrivelse og webside. For mer 
informasjon besøk http://skype.com.

4.4 Skype Verktøy
Denne delen beskriver de Skype verktøy du har 
tilgang til fra denne telefonen. 

4.4.1 Logg på automatisk
Du kan innstille din telefon for automatisk å logge 
deg på din Skype konto hver gang basestasjonen 
slås på.

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til GENERELT. Trykk .
Rull til AUTO LOGG PÅ. Trykk .
Velg den nye innstillingen du ønsker. 
Trykk . 
• Den nye innstillingen er lagret.

!
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4.4.2 Endre din Skype status
Trykk .
Rull til STATUS. Trykk .
Rull til ENDRE STATUS. Trykk .
Rull til den nye innstillingen.
Trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.
Tip

Du kan også bruke Snarveien for å komme til 
Endre Status Meny: I ventestilling trykker du på 

 (Opp).

4.4.3 Bekreft din SkypeUt kredit 
Din Skype kredit vises når telefonen er i 
ventestilling.

4.4.4 Endre ditt Skype passord
Ditt passord sørger for sikkerheten for din Skype 
konto og sikrer at ingen andre kan benytte din 
konto. Ditt passord er forskjellig fra system PIN 
på denne telefonen.

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til GENERELT. Trykk .
Rull til ENDRE PASSORD. Trykk .
Skriv inn ditt passord. Trykk .
Skriv inn ditt nye passord. Trykk .
Gjenta ditt nye passord og trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

4.4.5 Oppdater Skype programvare
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til AVANSERT. Trykk .
Rull til SW-OPPDATE. Trykk .
Følg instruksjonene på skjermen.

4.4.6 Aktiver automatisk oppdatering
Du kan programmere din telefon til å gi deg en 
melding når Skype programvaren oppdateres. 
Dette vil spare deg for tid og en energi ved 
manuell sjekking etter oppdateringer.

Viktig
Uavhengig av din auto oppdatering innstilling vil 
din telefon melde fra om enhver nødvendig 
oppdatering for Skype. Du må akseptere enhver 
nødvendig oppdatering for fortsatt å bruke 
telefonen.

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til ADVANSERT. Trykk .
Rull til AUTO OPPDATE. Trykk .
Rull til den nye innstillingen du ønsker.
Trykk .
• Den nye innstillingen er lagret. Din telefon vil gi 

deg melding når det en ny oppdatering for 
Skype.

Viktig
Etter aktivering av automatisk oppdatering vil din 
telefonskjerm vise en melding når det er en ny 
oppdatering. Trykk  for å installere  
for å få din telefon til å minne deg på 
oppdateringen på et senere tidspunkt
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5 Bruk din telefon

5.1 Ring
Din telefon støtter både Skype linje og PSTN 
landkabel samtaler. En Skype samtale er en 
samtale som bruker Skype linjen. En landkabel 
samtale er en samtale som bruker din vanlige 
telefonlinje.

Viktig
Denne telefonen er ikke konstruert for nødanrop 
samtaler når strømmen faller ut. Alternative 
ordninger bør organiseres for tilgang til nødanrop 
tjenester.

Tips
Bruk  (Opp eller Ned) for navigasjon i 
menyene.

5.1.1 Ring opp
Trykk  for landkabel.
Skriv inn telefonnummeret.
• Nummeret blir ringt opp på landkabelen.
Viktig

Sjekk signalstyrken før du ringer opp og under 
samtalen. For detaljer, se “Kontroller 
signalstyrken”, side 11.

5.1.2 Tildel en foretrukket linje
En foretrukket linje er den linje som har prioritet 
for SkypeUt kontakt . Etter å ha innstilt den 
foretrekte linjen vil alle SkypeUt kontakter 
(unntatt fra utgående samtaler listen) alltid bli 
ringt opp fra den foretrekte linjen når du trykker 

.
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til FORETR.LINJE. Trykk .
Rull til den nye innstilling du vil ha.
Trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

5.1.3 For-inntast
Skriv inn telefonnummer eller Skype kontakt 
navn.
Viktig

I ventestilling trykk og hold  ifor å komme inn 
i alfanummerisk modus. Du kan skrive inn ethvert 
Skype kontakt navn du ønsker på ringe opp. For 
detaljer, se “Tekst- og nummerinnskriving”, 
side 24.

Tips
• Trykk  for å fjerne et siffer.
• Bruk venstre og høyre for å bevege markøren.
• Trykk og hold  for å legge inn en pause 

etter at et siffer er lagt inn. P vises på skjermen.
Trykk . 
• Nummeret blir ringt opp på den foretrekte 

linjen. For detaljer om foretrukket linje, se 
“Preferred line”, side 29.

• Under en samtale vil samtaletidtakeren vise 
tiden for pågående samtale.

Tips
Du kan også bruke SkypeUt Snarvei: Trykk  
to ganger for å ringe fra SkypeUt. Den foretrekte 
linjen vil bli ignorert.

5.1.4 Ring over landkabel
Skriv in telefonnummeret.
Trykk .
Rull til LANDKABEL.
Trykk .
• Nummeret blir ring opp.

5.1.5 Ring over SkypeUt
Skriv inn telefonnummeret. 
Telefonnummeret skal inneholde +, det 
internasjonale signalnummer (landskoden), 
retningsnummer og abonnent nummer. 
Tips

For å sette inn +: Trykk og hold 0.

Trykk .
Rull til SKYPEUT.
Trykk .
• Nummeret blir ringt opp.
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Viktig
Du må kjøpe Skype kredit for å ringe over 
SkypeUt Din telefon vil gi deg et varsel når din 
konto er lav på Skype kredit eller mangler kredit. 

5.1.6 Ring fra kontaktliste
I ventestilling:

Trykk .
Rull til KONTAKTEN. 
Trykk .
• Nummeret blir ring opp på den foretrekte 

linjen.
Viktig

For detaljer om kontaktlisten, se “Kontaktliste”, 
side 22.

5.1.7 Ring igjen siste nummer
I ventestilling:

Trykk  to ganger innen 1 sekund.
• Siste nummer du ringte blir ringt opp igjen på 

samme linje som sist.
Tips

For å ring opp igjen siste landkabel nummer: 
Trykk , og trykk deretter på . 
Det siste nummer du ringte på landkabel vil bli 
ringt opp på nytt.

5.1.8 Ring fra utgående samtale liste
Utgående samtale liste lagrer nummer du har 
ringt. Det sist ringte nummer blir lagt på toppen 
av listen. For detaljer om utgående samtale liste, 
se “Historikk”, side 23.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til UTGÅENDE. Trykk .
Rull til det nummeret du ønsker.
Trykk .
• Nummeret blir ringt opp på samme linje som 

før. F.eks., hvis du ringte ut med SkypeUt, så vil 
Skype ut bli brukt denne gangen også.

ELLER
Trykk , og velg RINGE for å ringe ut 
på den foretrekte linjen.

5.1.9 Ring fra anrophistorikken
Din telefon lagrer utgående, innkommende og 
tapte samtaler. For detaljer se "Historikk", 
“Historikk”, side 23.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til den samtaleliste du ønsker. Trykk 

.
Rull til den opptegnelsen du ønsker.
Trykk .
• Nummeret blir ringt opp på den foretrekte linjen.

5.2 Avslutt en samtale
Trykk 

ELLER
Plasser håndsettet i laderen.
• Samtalen avsluttes.

5.3 Svar på en innringing
Når telefonen ringer, trykk .
• Forbindelsen er etablert.
Merknader

•  Innringer ID Tjeneste: Konsulter og abonner 
hos din tjenesteoperatør. 

•  Tapt Samtale Varsel: Når du mister (ikke 
rekker å svare på et oppkall) en samtale vil din 
telefon vise Du har tapte samtaler. Trykk 

 for flere muligheter.
Tips

Når en Skype innringing kommer inn kan du avslå 
innringingen ved å trykke .

5.4 Skru av alle ringesignaler
Du kan skru av alle ringesignaler for alle 
innkommede anrop inkludert Skype, landkabel og 
intercom anrop. For detaljer om ringesignal 
innstillinger, se “Gi telefonens lyder et personlig 
preg”, side 27.

Trykk .
Rull til STATUS. Trykk .
Rull til ENDRE STATUS. Trykk .
Rull til STILLE
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Trykk .
• Alle ringesignaler er skrud av.
Tips

• Du kan også bruke Endre Status Meny Snarvei: 
Trykk  (Opp) i ventestilling.

• For å sette PÅ alle Ringesignaler: Rull til Lyder 
På i Endre Status meny, og trykk .

5.4.1 Skru av landkabel ringesignal
Når et landkabel anrop kommer inn kan du slå av 
ringesignalet for dette anropet.

Trykk  for å slå av ringingen for i 
øyeblikket innkommende landkabel anrop. 

5.5 Samtale foregår
Denne delen beskriver egenskaper som er 
tilgjengelig mens samtal foregår.

5.5.1 Opprett to samtaler på landkabel 
forbindelse

Viktig
Samtale nummer 2 Tjenesten gjelder bare for 
samtaler over landkabel. Kontakt og abonner på 
tjenesten hos din tjenesteoperatør. 

Trykk .
• Samtale i gang blir satt i hold.
Skriv inn det nummeret du ønsker.
• Nummeret vises på skjermen og blir ringt opp.
Trykk  for å veksle mellom de to 
samtalene

ELLER
Trykk  for å avslutte pågående samtale 
og returner til den andre samtalen. 
Viktig

Veksling mellom to samtaler er en netts og lands 
avhengig egenskap.

5.5.2 Svar oppringing nummer 2 på 
landkabelen

Viktig 
Anroptjenesten gjelder bare for samtaler over 
landkabel. Kontakt og abonner på tjenesten hos 
din tjenesteoperatør.

Under landkabel samtale vil din telefon gi en kort 
gjentagende pip lyd for å varsle deg om en annen 
innkommende landkabel samtale.

Trykk  for å svare på anropet
• Den første samtale er satt i hold og du er nå 

tilknyttet til den andre innringeren.
Trykk  for å veksle mellom de to 
samtalene. 

ELLER
Trykk  for å avslutte pågående samtale 
og gå tilbake til den andre.

5.5.3 Svar nummer to Skype anrop
Under en Skype samtale vil din telefon gi en kort 
gjentagende pip lyd for å varsel om en annen 
innkommende samtale.

Trykk  for å svare på anropet.
• Den første samtale er satt i hold og du er nå 

tilknyttet til den andre samtalen.
Trykk  for å veksle mellom de to 
samtalene. 

ELLER
Trykk  for å avslutte pågående samtale 
og gå till ventestilling.
• Din telefon vil ringe for å varsle om at en 

samtale er blitt satt på hold.
Trykk  for å reetablere din samtale som 
var satt på hold.

5.5.4 Juster øretelefon volumet
Under en samtale trykk  (Opp eller Ned) 
for å justere volumet

5.5.5 Demp/ Slå på mikrofonen 
Denne funksjonen gjør det mulig for deg å dempe 
/ slå på mikrofonen. Når mikrofonen er dempet 
kan den andre deltakeren ikke høre deg

Under en samtale, trykk  for å dempe 
mikrofonen.
• Innringeren kan ikke høre deg, men du kan 

fremdeles høre innringerens stemme.
Når mikrofonen er dempet, trykk  for å 
slå på mikrofonen. 
• Du kan nå kommunisere med innringeren.
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5.5.6 Slå handsfree PÅ / AV
Advarsel

Handsfree aktivering kan plutselig øke volumet i 
øretelefonen til et meget høy lydstyrke. Pass på at 
håndsettet ikke er for nært ditt øre.
Handsfree funksjonen lar deg snakke i telefonen 
uten at du må holde i håndsettet.

Tips
• Bruk høyttaleren for å involvere alle som er i 

rommet i samtalen.
• Bruk håndsettet for å snakke privat med 

innringeren.
Under en samtale, trykk .
• Høyttaleren blir slått på. Start å snakke.
Trykk  igjen for å slå av høyttaleren.

5.5.7 Bruk hodetelefon
Viktig

Hodetelefon er tilleggsutstyr og ikke lagt ved. En 
hodetelefon med 2.5mm jack og minimum 32 
ohm høyttaler impedans må bli brukt. Dette er 
tilgjengelig hos en forhandler.

Plugg hodetelefonen inn i jack inngangen på 
siden av ditt håndsett.

5.6 Intercom og konferansesamtaler
En intercom samtale er en samtale med andre 
håndsett som er registrert på samme basestasjon. 
Denne funksjonen kan bare bli brukt med en 
flerhåndsett konfigurasjon. Denne funksjonen gir 
deg muligheten til fri interne samtaler, overføring 
av et eksternt anrop fra et håndsett til et annet og 
bruk av konferanse opsjonen. En konferanse 
samtale involverer samtale mellom andre 
håndsett og eksterne innringere. 

Viktig
Noen av disse funksjonene kan være utilgjengelige 
dersom det ekstra håndsettet ikke er et VOIP841 
håndsett. 

Tips
Bruk  (Opp eller Ned) for navigasjon i 
menyene.

5.6.1 Ring et annet håndsett
En intercom samtale kan bare involvere to 
handsett som er registrert til samme basestasjon.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til det håndsettet du vil ringe opp.
Trykk . 
• Vent på at den du ringer opp svarer på 

oppringingen. 
Trykk  for å avbryte eller avslutte 
intercom samtalen. 
Tips

For å "skreddersy" din intercom ringelyd, se “Gi 
telefonens lyder et personlig preg”, side 27.

5.6.2 Intern samtale samtidig med en 
ekstern samtale

Mens du snakker i telefonen på Skype linjen eller 
landkabelen kan du ringe opp et annet håndsett.

Trykk  mens samtale pågår.
Rull til det håndsettet du vil ringe opp.
Trykk . 
• Vent til det andre håndsettet svarer på ditt 

oppkall. 

For å komme tilbake til den eksterne 
forbindelsen. 
Trykk  under intercom samtalen.
• Du er nå koplet opp mot den eksterne 

forbindelsen.

5.6.3 Overføring av samtale
Mens en samtale er i gang kan du overføre den 
eksterne forbindelse til et bestemt håndsett.

Trykk  mens samtale pågår.
Rull til det håndsettet du vil ringe opp.
Trykk . 
Trykk  når du får svar på oppringingen. 
• Den eksterne samtalen er nå overført til det 

andre håndsettet.
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5.6.4 Konferanseoppkopling
Konferanseoppkopling gjør det mulig å dele en 
ekstern forbindelse med to håndsett registrert på 
samme basestasjon. De tre personene kan snakke 
sammen. Operatørabonnement er ikke 
nødvendig.

Trykk  mens samtale pågår med den 
eksterne forbindelsen.
Rull til det håndsettet du vil ringe opp.
Trykk . 
• Vent på svar fra det andre håndsettet.
Trykk . 
• Du har nå satt opp en 3-veis konferanse.
Trykk  for å avslutte konferansen.
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6 Bruk mer av din telefon

6.1 Talepost
Din telefon støtter både landkabel 
taleposttjeneste og Skype Talepost™.

Tips
Bruk  (Opp eller Ned) for å navigere i 
menyene.

6.2 Skype Talepost™
Viktig

For Skype Talepost™ tjeneste, konsulter og 
abonner hos Skype.
Du kan spille inn din egen hilsning. Du kan spille, 
lytte til eller slette talepost. I tillegg kan du ta imot 
en samtale eller sende en talepost til innringer. 

6.2.1 Spill inn "Min hilsen"
Min hilsen er den melding folk hører før de 
forlater din talepost. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til TALEPOST. Trykk .
Rull til MIN HILSEN. Trykk  og 
trykk så .
Rull til REGISTRER NY
Trykk  og start innspilling.

6.2.2 Lytt til "Min hilsen" 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til TALEPOST. Trykk .
Rull til MIN HILSEN. Trykk  og 
trykk deretter .
Rull til Spill
Trykk .
• "Min Hilsen" blir avspilt.

6.2.3 Tilbakestill "Min Hilsen"
Du kan stille "Min hilsen" tilbake til standard 
innstillingen for Skype Talepost hilsning.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til TALEPOST. Trykk .
Rull til MIN HILSEN. Trykk  og 
trykk så .
Rull til TILBAKE STDRD Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist.
Trykk .
• "Min Hilsen" er tilbakestilt.

6.2.4 Finn talepost
Talepost ikonet  kommer fram på skjermen 
når du har fått ny talepost. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOST. Trykk .
Rull til SKYPE VM. Trykk .
Rull til den talepost du ønsker
Rull til SPILL. Trykk .
• Meldingen blir avspilt.

6.2.5 Returner et anrop 
Du kan returnere et anrop til talepost avsender. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOST. Trykk .
Rull til SKYPE VM. Trykk .
Rull til den talepost du ønsker.
Rull til RINGE. Trykk .

6.2.6 Send Skype talepost
Du kan returnere en talepost til innringer.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOSTS. Trykk .
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Rull til SKYPE VM. Trykk .
Rull til den talepost du ønsker.
Rull til SEND TALEPOST.
Trykk . Start innspilling etter at du 
hører et pip.

6.2.7 Slett en Skype talepost
I ventestilling: 

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOSTS. Trykk .
Rull til SKYPE VM. Trykk .
Rull til den talepost du ønsker.
Rull til SLETT. Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist.
Trykk  for å konfirmere 
• Taleposten er slettet.

6.3 Landkabel talepostvarsling
Viktig

For landkabel taleposttjeneste konsulter og 
abonner hos din tjenesteoperatør. 

Talepostikonet  vises på skjermen når du har 
ny talepost i postkassen.

6.3.1 Hent talepost
Ring din talepost tjenesteoperatør for å hente din 
talepost. Snakk med din tjenesteoperatør for å 
finne ditt talepost service nummer. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOSTS. Trykk .
Rull til LANDLINE VMWI. Trykk .
Rull til den tjenesteoperatør du ønsker. 
Trykk .
Rull til RINGE. Trykk .
• Vent på talt instruksjon.

6.3.2 Rediger tjenesteoperatørs nummer
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOSTS. Trykk .
Rull til LANDLINE VMWI. Trykk .
Rull til den tjenesteoperatør du ønsker. 
Trykk .
Rull til REDIGER og rediger nummeret. 
Trykk .
• Det nye nummeret er lagret.

6.3.3 Slett tjenesteoperatørs nummer
I ventestilling: 

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOSTS. Trykk .
Rull til LANDLINE VMWI. Trykk .
Rull til den tjenestopperaktør du ønsker. 
Trykk .
Rull til SLETT. 
• En konfirmasjonsanmodning blir vist.
Trykk  for å bekrefte.
• Nummeret er slettet.

6.3.4 Slå av talepost varsling
Viktig

Denne funksjonen finnes ikke på alle modeller.

Etter å ha bekreftet din talepost vil talepostikonet 
 bli slått av automatisk. Du kan også slå av 

talepostikonet manuelt før du avslutter sjekking 
av alle din talepost
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til TALEPOSTS. Trykk .
Rull til FJERN VMWI. Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist.
Trykk  for å bekrefte.
• Talepostikonet er fjernet.
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6.4 Kontaktliste
Din telefon kan lagre totalt 500 Skype and 
SkypeUt kontakter.

Tips
Bruk  (Opp eller Ned) for navigasjon i 
menyene.

6.4.1 Se kontaktlisten
I ventestilling:

Trykk  for å åpne kontaktlisten.
Rull til den kontakten du ønsker. Hvis du 
ønsker å se kontaktens profil, gå videre til 
trinn 3.
Trykk .
Rull til VIS PROFIL. Trykk .
• Profilen blir vist.

Søk etter en kontakt ved rulling.
Mens du er i kontaktlisten, trykk  (Opp eller 
Ned) for å rulle listen.
Søk etter en kontakt ved å skrive inn første 
bokstav i navnet.
Mens du er i kontaktlisten, trykk den siffertast 
som har bokstaven du vil søke etter. F.eks., du vil 
søke etter en kontakt hvis navn starter med N. 
Trykk [6] to ganger og alle kontakter som starter 
på N vises i alfabetisk orden. 

Viktig
For å ringe fra kontaktlisten, se “Ring fra 
kontaktliste”, side 16.

6.5 Finn en Skype bruker
Du kan søke etter en Skype bruker som ikke er i 
din kontaktliste. Etter at du finner brukeren kan 
du ringe, se profilen eller legge brukeren til din 
kotnaktliste.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til SØK. Trykk .
Skriv inn Skype navn eller fullt navn for Skype 
brukeren. Trykk .
• En liste over navn som passer søket blir vist.
Rull til den bruker du søker og trykk  
for flere funksjoner.

6.6 Legg til en kontakt
Viktig

Hvis din kontaktliste er full kommer det opp en 
melding. 
Slett unødvendige kontakter før nye legges inn.

6.6.1 Legg til en Skype kontakt
I ventestilling:

Trykk .
Rull til LEGG TIL KONT. Trykk .
Rull til SKYPE. Trykk .
Skriv inn Skype navn eller fullt navn for Skype 
brukeren. Trykk .
• En liste over navn som passer søket blir vist.
Rull til kontakten du søker. Trykk . 
Rull til LEGG TIL KONTAKT. 
Trykk .
Hvis du trenge det rediger 
anmodningsdetaljer og trykk .
• En ny kontakt vil bli lagt til etter at brukeren 

har akseptert din forespørsel..

6.6.2 Legg til en SkypeUt kontakt
I ventestilling:

Trykk .
Rull til LEGG TIL KONTAKT. 
Trykk .
Rull til SKYPEUT. Trykk .
Skriv inn navnet på SkypeUt brukeren. 
Trykk .
• En liste over navn som passer søket blir vist..
Skriv inn nummerer i dette formatet (+, 
internasjonal landskode, retningsnummer og 
telefonnummeret).
Trykk .
• Den nye kontakten er lagret
Viktig

Kontakter med like telefonnummer kan ikke bli 
lagret.

6.7 Administrer dine kontakter
Du kan gi nytt navn, blokkere eller fjerne 
kontakter på din kontaktliste
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6.7.1 Gi en kontakt nytt navn
Du kan endre skjermnavnet for en kontakt.

Velg kontakten fra din kontaktliste og trykk 
.

Rull til Gi nytt navn. Trykk .
Rediger navnet. Bruk  for å gjøre 
forandringer.
Trykk .
• Den redigerte kontakten er lagret.

6.7.2 Blokker / fjern blokade for kontakt
Du kan blokkere en bruker fra å kontakte deg og 
vice versa. Du vil alltid vises frakoplet fra 
Internett for brukere du har blokkert.

Velg kontakten på din kontaktliste og trykk 
.

Rull til BLOKKER KONT. Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist.
Trykk  for å konfirmere.
• En forespørsel om å fjerne kontakten blir vist.
Trykk  for å fjerne kontakten fra 
kontaktlisten. 

ELLER
Trykk  for å beholde kontakten i 
kontaktlisten.

Fjern blokaden for en kontakt 
I beredskapstilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til PRIVAT. Trykk .
Rull til BLOKKERTE BRU. Trykk .
Rull til kontakten du vil fjerne blokaden for. 
Trykk .
Trykk .
• Blokaden er fjernet for denne brukeren.

6.7.3 Slett en kontakt
Velg kontakten fra din kontaktliste og trykk 

.
Rull til Fjern. Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist
Trykk  for å konfirmere.
• Kontakten er slettet.

6.8 Historikk
Din telefon lagrer historikk over anrop satt 
sammen av fire lister:
• Alle: Inkludere alle tapte, inngående og 

utgående samtaler. 
• Tapte: Anrop du har mottatt men ikke svart på.
• Inngående: Anrop du har mottatt og besvart.
• Utgående: Anrop du har foretatt.
En anrophistorikk post blir lagret for hvert anrop 
og inneholder informasjon om innringers navn, 
nummer, innringingstid og dato. 
Din telefon lagrer også historikk over mottatt 
Skype talepost, nye forespørsler og landkabel 
talepost. 

Viktig
• Din telefon lagrer ingen anrophistorikk hvis du 

ikke er logget på Skype.
• Når du logge av Skype, fjerner telefonen all 

anrophistorikk, talepost og nye forespørsler 
som er lagret i din konto. Når du eller en annen 
bruker logger inn på Skype vil din telefon 
begynne å lagre den nye anrophistorikken 
under den konto som er innlogget.

6.8.1 Se anropregistreringene 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til HISTORIKK. Trykk .
Rull til ønsket anropliste. Trykk .
Rull til den anropregistreringen du ønsker.

Se detaljer i en anropregistrering
Velg a call record and Trykk .
Rull til DETAILS. Trykk  to view the 
details.

6.8.2 Ring fra anropregistreringen
Returner et anrop
For å returnere et anrop fra tapt anrop eller 
inngående samtale liste, se “Ring fra 
anrophistorikken”, side 16.

Ring på nytt
For å ringe på nytt et nummer du nettopp har 
ringt, se “Ring fra utgående samtale liste”, side 16.
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Send en Skype talepost
Velg en anropregistrering og trykk .
Rull til SEND TALEPOST. Trykk .
Start innspilling av din melding etter en pip 
lyd.
Trykk  for å avslutte.

6.8.3 Lagre en anropregistrering til din 
kontaktliste 

Velg en anropregistrering og trykk .
Rull til Leggtilkontakt. Trykk .
• Posten er lagret.

Lagre en SkypeUt kontakt
Velg en anropregistrering og trykk .
Rull til Leggtilkontakt. Trykk .
Hvis nødvendig rediger navnet. Trykk .
Hvis nødvendig rediger nummeret.
Trykk .
• Posten er lagret

6.8.4 Slett anropregistreringer
Slett en enkelt anropregistrering 

Velg en anropregistrering og trykk .
Rull til SLETT. Trykk .
Trykk  for å konfirmere.
• Posten er slettet.

Slett alle anropregistreringer i en 
anropliste
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  HISTORIKK. Trykk .
Rull til den anropliste du ønsker. 
Trykk .
Trykk .
Rull til FJERN LISTE. Trykk .
Trykk  for å konfirmere.
• Alle poster er slettet.

6.9 Tekst- og nummerinnskriving
Du kan legge inn tekst og nummer for 
kontaktinformasjonen og andre funksjoner.
Forandre innskrivingsmåte
Din telefon støtte 3 innskrivingsmåter: små 
bokstaver, store bokstaver og numerisk.

Trykk  under redigering.
• Nedre høyre hjørne viser den metode du har 

valgt å arbeide i. A for store bokstaver; a for 
små bokstaver; 1 for numerisk måte.

Skrive inn tekst og nummer
Finn tasten med den karakteren du trenger.
Trykk så mange ganger som nødvendig for å 
få karakteren opp på skjermen.
• Forhåndsvisningsområdet viser tilgjenglige 

karakterer for tasten.
Tips 

Bruk  (Venstre eller høyre ) for å bevege 
markøren.

Skrive inn symboler
Du kan skrive inn spesielle symboler så som ? ! : 
( ) og mange flere.

Trykk  mens du redigerer i små eller 
store bokstaver modus.
• En tabell over symboler blir vist.
Bruk  for å velge det symbolet du trenger.
Trykk  for å legge inn symbolet.
Tips

For å legge inn +: trykk og holdt 0 tasten.

Slett karakterer
Trykk  for å slette karakteren til venstre 
for markøren.
Trykk og hold  for å slette alle 
karakterene på skjermen
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Symboler - input tabell

. , ' ? ! " - ( ) @

/ : _ ; + & % * = <

> £ � $ ¥ ° [ ] { }

\ ~ ^ ¡ § ¿ # |

Store bokstaver - input tabell

Taster Tildelte karakterer

0 mellomrom 0

1 1 . , ? ! -  _ @ / %

2 A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ

3 D E F 3 È É Δ Φ
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4 G H I 4 Ì

5 J K L 5 Λ
6 M N O 6 Ñ Ò Ö Ø Ω 

7 P Q R S 7 Π Ψ Σ

8 T U V 8 Ù Ü Θ
9 W X Y Z 9 Ξ
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26 Din Skype profil

7 Din Skype profil

Din Skype profil lagrer informasjon om deg, så 
som ditt navn, kjønn, fødselsdag, telefonnummer, 
etc. Din profil har offentlige og private detaljer. 
Offentlige detaljer kan bli sett av andre Skype 
brukere, mens private detaljer kan ikke se av 
andre enn deg.
Du behøver ikke legge inn noe informasjon i din 
profil. Det er fullstendig valgfritt. 

7.1 Offentlige detaljer
Se eller legg til/rediger detaljer
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  STATUS. Trykk .
Rull til  MIN PROFIL. Trykk .
Rull til  OFFENT. DETALJ. Trykk .
Rull til det punktet du ønsker Trykk .
• Nåværende innstillinger blir vist.
Gjør endringer i innstillingene.
Trykk  eller  når du er ferdig.
• De nye innstillingene er lagret.

7.2 Private detaljer
De eneste informasjoner som lagres som private 
detaljer er dine email adresser (opp til 3). Dine 
venner kan enkelt finne deg på Skype nettet hvis 
de kjenner din email adresse.

7.2.1 Se detaljene 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  STATUS. Trykk .
Rull til  MIN PROFIL. Trykk .
Rull til  PRIVAT DETALJ. Trykk .
• De private detaljene blir vist.

7.2.2 Legg til en email adresse
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  STATUS. Trykk .
Rull til  Min Profil. Trykk .
Rull til  Privat Detalj. Trykk .
• De private detaljene blir vist.
Trykk .
Rull til  Legg til. Trykk .
Skriv inn den nye email adresse. Trykk  
når du er ferdig.
• Den nye innstillingen er lagret.

7.2.3 Rediger en email adresse
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  STATUS. Trykk .
Rull til  MIN PROFIL. Trykk .
Rull til  PRIVAT DETALJ. Trykk .
Rull til  email adressen du vil endre og trykk 

.
Rull til  REDIGER. Bruk  for å gjøre 
endringer.
Trykk  når du er ferdig
• Den nye innstillingen er lagret.

7.2.4 Slett en email adresse  
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  STATUS. Trykk .
Rull til  MIN PROFIL. Trykk .
Rull til  PRIVAT DETALJ. Trykk .
Rull til email adressen du vil slette og trykk 

.
Rull til FJERN. 
• En konfirmasjonsanmodning kommer opp.
Trykk  for å konfirmere.
• Email adressen er slettet.
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8 Innstillinger

Gjør håndsettet til ditt - forandre utseende og lyd 
til å passe dine behov og din smak. Fra skjerm til 
lyd, denne delen viser hvordan du kan innstille 
dine preferanser.

8.1 Gi telefonens skjerm et personlig 
preg 

Velg skjermspråk
Denne delen gjelder bare for modeller med 
støtte for flere språk.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til GENERELT. Trykk .
Rull til SPRÅK. Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

Sett baklys (Lys bakgrunn)
Baklyset er bakgrunnsbelysningen av skjermen. 
Baklyset slås på når du trykker en tast på 
håndsettet og slås av etter en tidsperiode for å 
spare strøm. Du kan innstille baklystiden. F.eks. 
hvis baklystiden er 1 minutt, baklyset skrus av 
etter 1 minutt fra siste tastetrykk.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  INNSTILLI. Trykk .
Rull til  SKJERM. Trykk .
Rull til  LYS BAKGRUNN. Trykk .
Rull til  den nye innstillingen og trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

Justere LCD kontrast
Kontrast er intensiteten av tekst og 
bakgrunnsfarger på skjermen. Justering av 
kontrasten endrer mørkhetsgraden på tekst og 
bakgrunn.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til SKJERM. Trykk .

Rull til  KONTRAST. Trykk .
Trykk  (Venstre eller Høyre) for å justere 
kontrasten.
Trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

Juster LCD lysstyrke
Lysstyrken er graden av lys som blir utstrålt fra 
skjermen.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til SKJERM. Trykk .
Rull til LYSSTYRKE. Trykk .
Trykk  (Venstre eller Høyre) for å justere 
lysstyrken.
Trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

8.2 Gi telefonens lyder et personlig preg
Sett ringermelodi for håndsettet
Ditt håndsett har 4 "ringere": Skype, SkypeIn, 
Landkabel og Intercom. Du kan endre melodi for 
hver ringer.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til TONE. Trykk .
Rull til RINGETONE. Trykk .
Rull til den ringer du vil endre og trykk 

.
Rull til den melodien du ønsker og trykk .
• Den nye innstillingen er lagret.

Innstill håndsettets ringevolum
Ditt håndsett har 5 ringevolum nivåer. Denne 
innstillingen forandrer volum nivået for alle ringere.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  INNSTILLI. Trykk .
Rull til  TONE. Trykk .
Rull til  VOLUM. Trykk .
Trykk  (Opp eller Ned) for å velge volum 
nivå.
Trykk 
• Den nye innstillingen er lagret.
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Sett håndsettets ringestil
Ditt håndsett har 5 ringestiler: Ringing, Stigende, 
Ring en gang, Pip en gang, Av. Denne innstillingen 
endre ringestil for alle ringere. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til TONE. Trykk .
Rull til RING TYPE. Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

Sett varslingstoner
Du vil høre en varslingstone når du har et tapt 
anrop, ny talemelding eller ny anmodning.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk . 
Rull til TONE. Trykk .
Rull til VARSLING. Trykk .
Rull til den nye innstilling. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

Sett tastaturtone
Tastaturtonen er den lyden du hører når du 
trykker en tast på ditt håndsett. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  INNSTILLI. Trykk .
Rull til TONE. Trykk .
Rull til TASTATURTONE. Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

Sett konfirmasjonstone
Håndsett toner vil høres ved en vellykket eller 
mislykket operasjon og når håndsettet plasseres i 
laderen.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  INNSTILLI. Trykk .
Rull til  TONE. Trykk .
Rull til  BEKREFTEL. Trykk .
Rull til den nye innstilling. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.3 Anropegenskaper
Din telefon støtter en rekke anrops relaterte 
funksjoner som kan hjelpe deg til mer effektiv og 
behagelig betjening og administrering av dine 
anrop. Denne delen beskriver anropsrelaterte 
funksjoner som brukes både for Skype linje og 
landkabel.

8.3.1 Autosvar
Autosvar gir deg muligheten til å svare enkelt på 
et innkommende anrop ved å ta håndsettet opp 
fra laderen. Du trenger ikke å trykke noen tast for 
å svare på anropet. 
Aktiver/deaktiver autosvar
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til GENERELT. Trykk .
Rull til AUTO SVAR. Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.3.2 Administrasjon av retningsnummer
Retningsnummerfunksjonen legger inn eller 
fjerner retningsnummer automatisk for et 
utgående anrop. Du kan definere en 
retningsnummer (opp til 5 siffer) du ønsker å 
legge til eller fjerne. Avhengig av land vil din 
telefon bestemmer enten å legge til eller fjerne 
retningsnummer. 

Viktig
Landskode må bli satt for at retningsnummer 
funksjonen skal virke ordentlig. Se “Innstill din 
landskode”, side 10.
Skriv inn og aktiver retningsnummer
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  INNSTILLI. Trykk .
Rull til  INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til  Retningsnr. Trykk .
Skriv inn retningsnummer (ethvert siffer 
mellom 0-9, og opp til 5 siffer). Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.
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Deaktiver retningsnummer 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til RETNINGSNR. Trykk .
Trykk  for å slette retningsnummer.
Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.4 Skype anropegenskaper
Skype tilbyr en rekke anropsrelaterte funksjoner. 
Denne delen beskriver de anropsrelaterte 
funksjoner som bare gjelder Skype linje.

8.4.1 Preferred line
Se “Tildel en foretrukket linje”, side 15.

8.4.2 Viderekopling av telefonen
Hvis du ikke ønsker å miste et anrop kan du, 
når du er hjemmefra eller ute av ditt kontor, 
viderekople Skype anrop til et annet landkabel 
eller mobil nummer.
Aktiver viderekopling og skriv inn et 
nummer 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til VIDERE. AV TEL. Trykk .
Rull til VIDERE. AV TEL. Trykk .
Rull til JA. Trykk . 
Skriv inn nummeret du vil viderekople dine 
anrop til. Trykk .
• Dine anrop vil bli viderekoplet ti det andre 

nummeret.
Viktig

Skype Talepost Deaktivert: Etter at du har 
aktivert viderekopling vil alle anrop til deg bli 
sendt videre til det nummeret du har 
viderekoplet til. Hvis du ikke klarer å svare et 
anrop, vil den som ringer ikke være i stand til å 
legge igjen en talepostmelding på din Skype 
talepost før du har deaktivert viderekoplingen.

Endre nummer for viderekopling
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til VIDERE. AV TEL. Trykk .
Rull til VIDERE. TIL. Trykk . 
Skriv inn/Rediger det nummeret du vil 
viderekople til
Trykk .
• Dine innkommende anrop vil bli viderekoplet til 

det andre nummeret.
Deaktiver viderekopling
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til VIDERE. AV TEL. Trykk .
Rull til VIDERE. AV TEL. Trykk .
Rull til NO. Trykk . 
• Viderekoplning er avsluttet.

8.4.3 Ikke forstyrr (Do Not Disturb)
Endre din Skype status til DND (Do not disturb) 
"Ikke forstyrr" og Skype skrur av alle ringesignaler 
for Skype og SkypeIn. Ditt håndsett vil ikke ringe 
når du mottar Skype anrop. 
Aktiver/Deaktiver ikke forstyrr
I ventestilling:

Trykk .
Rull til STATUS. Trykk .
Rull til ENDRE STATUS. Trykk .
Rull til DND. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.
Tips

Du kan også bruke endre status meny Snarvei: 
Trykk  (Opp) i ventestilling.

8.4.4 Privatliv
Privatliv funksjonen lar deg velge hvilke kontakter 
som kan kontakte deg. Det er mulig å sette opp 
Skype slik at enhver kan kontakte deg eller bare 
dine kontakter  eller bare autoriserte brukere 
kan kontakte deg. Utforsk de forskjellige valg i 
menyen.
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I ventestilling:
Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til PRIVATLIV. Trykk .
Rull til den type anrop du vil endre. 
Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.5 Landkabel anropegenskaper
Denne delen behandler anropsrelaterte 
funksjoner som bare gjelder landkabel

8.5.1 Ringemåte
Ringemåte er telefonsignalet brukt i ditt land. 
Din telefon støtter (DTMF) og puls (roterende) 
oppkall. Din telefon skal allerede være blitt satt 
opp for bruk i ditt land. For detaljer, ta kontakt 
med din tjenesteoperatør.
Velg Ringemåte
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til AVANSERT. Trykk .
Rull til LANDLINE. Trykk .
Rull til RINGEMÅTE. Trykk .
Rull til den nye innstilling. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.
Tips

Midlertidig Tone Modus: Hvis din telefon er satt 
til puls oppkall, trykk og hold  under et 
oppkall for midlertidig tone modus. "d" vises. 
Siffer som skrives inn etter "d" blir sendt ut som 
tonesignal (bare på dette oppkallet ).

8.5.2 R (opphev) valg
R (Opphev) er et signal som må sendes ved bruk 
av enkelte oppkall funksjoner så som å ta eller 
svare på et tilleggsanrop. Din telefon støtter 
forskjellige opphevesignaler (R-signaler). Du kan 
gjøre endringer avhengig av behov. Din telefon 
skal allerede være satt opp for bruk i ditt land. For 
detaljer, ta kontakt med din tjenesteoperatør.

Velg R-tid
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til AVANSERT. Trykk .
Rull til LANDLINE. Trykk .
Rull til R TID. Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.5.3 Pause valg
En pause er et opphold du kan legge inn når du 
foretar et oppkall. En pause blir brukt for oppkall 
så som PABX og operatør service. Din telefon 
støtter forskjellige pause varigheter. For detaljer 
ta kontakt med din tjenesteoperatør. 
Velg pauselengde
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til AVANSERT. Trykk .
Rull til LANDLINE. Trykk .
Rull til PAUSE. Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.5.4 Katalognummer
Viktig

Denne delen er bare for modeller med 
Katalognummer støtte.

Noen telefonselskaper sender ut et 
katalognummer sammen med Anrops ID. Ta 
kontakt med din tjenesteoperatør om hvordan 
behandle katalognummer. For å ringe ordentlig 
tilbake fra Historikken, skift innstilling til Ja hvis 
din tjenesteoperatør sender ut katalognummer, 
eller skift til Nei hvis katalognummer ikke blir 
sendt. 
Innstill katalognummer
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til AVANSERT. Trykk .
Rull til LANDLINE. Trykk .
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Rull til KATALOGNUMMER. 
Trykk .
Rull til den nye innstillingen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.6 Ekstra egenskaper
Oppdag og utforsk tilleggsfunksjonene som din 
telefon tilbyr ! Finn ut hvordan disse funksjonene 
kan være til støtte for deg og hjelpe deg å få mest 
mulig ut av din telefon.

8.6.1 Tastatur
Du kan låse telefonens tastatur for å forhindre at 
du tilfeldig trykker på håndsettet mens du bærer 
rundt på det. 
Lås tastaturet
I ventestilling:

Trykk og hold . 
• Tastaturet er låst og  vises.

Lås opp tastaturet
I ventestilling:

Trykk .
• Trykk * for å låse opp? vises.
Trykk   for å låse opp.
• Tastaturet er nå låst opp.

8.6.2 Søk etter forlagte håndsett
I ventestilling:

Trykk  på basestasjonen.
• Alle håndsett som er knyttet til denne 

basestasjonen vil ringe.
Trykk  på basestasjonen en gang til for å 
stoppe oppkallingen.
• Alle håndsett stopper å ringe.

ELLER
Trykk en vilkårlig tast på et håndsett for å 
stoppe oppkallingen av dette håndsettet.

8.7 Systeminnstilling

8.7.1 Innstill din landskode

Landsinnstillinger for din telefon er blitt foretatt i 
innledende tinnstilling av din telefon. Du kan gjøre 
endringer til landskoden på din telefon. 
Landskoden er den internasjonale anropkoden 
for et land. (f.eks. "1" for Canada). see“Liste over 
landskoder”, side 35.
Vær vennlig og sjekk ordlisten på side 40 for 
detaljer om landskoden.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INN FOR Å TEL. Trykk .
Rull til LANDKODE. Trykk .
Rediger landkoden. Bruk  for å gjøre 
endringer.
Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.
Advarsel:

Telefonen kan ha problemer med å virke 
tilfredsstillende uten ordentlig landskode innstilling.

Viktig
Etter landsinnstilling vil ditt håndsett slå seg av. 
Det vil slå seg på igjen noen sekunder etter 
oppdatering av landsinnstillingene.

8.7.2 Registrer håndsett til en tilleggsbase
Denne delen viser hvordan du registrere ditt 
håndsett på en tilleggs  basestasjon. Hvis 
håndsettet viser Uregistrert, se “Registrer 
håndsett”, side 10.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til HÅNDSETT. Trykk .
Rull til REGISTER. Trykk .
Skriv inn system PIN (Standard: 0000). 
bruk  for å gjøre endringer.
Trykk  for å bekrefte.
• Ditt håndsett starter å søke etter basen .
Trykk  på basestasjonen inntil de to 
indikatorene starter å blinke. 
Viktig

Hvert hånsett kan registrere inntil 4 
basestasjoner. Etter registrering til 4 
basestasjoner er ditt håndsetts 
registreringsminne fullt.
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8.7.3 Velg en basestasjon
Du kan veksle håndsettet mellom forskjellige 
basestasjoner, hvis håndsettet er registrert til 
disse basene. Til din hjelp kan du programmere 
håndsettet til automatisk å kople seg til den 
nærmeste basestasjonen. Du kan også 
programmere håndsettet til bare å kople seg til en 
bestemt base du har spesifisert.

Viktig
Ditt håndsett må på forhånd være registrert til 
den basestasjonen du vil velge.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til HÅNDSETT.Trykk .
Rull til VELG BASE.Trykk .
Rull til den basestasjonen du ønsker eller velg 
AUTO hvis du ønsker at håndsettet 
automatisk skal kople seg til nærmeste 
basestasjon.
Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.7.4 Avregistrer et håndsett
Bruk et håndsett til å avregistrere et annet 
håndsett som deler samme basestasjon. 
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til HÅNDSETT. Trykk .
Rull til DE-REGISTER. Trykk .
Rull til det håndsett (nummer) du vil slette. 
Trykk .
Tips

Håndsettnummeret vises ved siden av "Skype" i 
ventestilling. F.eks., Skype (1).

Skriv inn system PIN (Standard: 0000). Bruk 
 for å gjøre endringer.

Trykk  for bekreftelse.
• Håndsettet er nå avregistrert.

8.7.5 Endre system PIN
System PIN blir brukt for registrering, sletting av 
håndsett og beskyttelse av tilgangsrettigheter til 
noen av de andre Menyene. Standard system PIN 
er 0000. Du kan personaliser PIN for større 
sikkerhet.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til  INNSTILLI. Trykk .
Rull til  HÅNDSETT. Trykk .
Rull til  ENDRE PIN. Trykk .
Skriv inn system PIN. Trykk  for 
å bekrefte. Bruk  for å gjøre endringer.
Skriv inn ny system PIN. Trykk .
Skriv inn ny system PIN igjen som 
bekreftelse. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.
Viktig

Skriv ned din PIN og ta vare på den for senere 
bruk. Hvis du har glemt PIN, ring din forhandler 
for assistanse.

8.7.6 Tilbakestill til standard innstilinger
Standard innstillinger er originale fabrikk 
innstillinger for din telefon. Du kan tilbakestille 
dine telefoninnstillinger til fabrikk standard. Du 
kan tilbakestille alle innstillinger, men beholde 
nett innstillinger.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til AVANSERT. Trykk .
Rull til TILBAKE ENHET. Trykk .
Rull til TILBAKE. ALLE for å tilbakestille 
alle innstillinger inkludert nett innstillinger.

ELLER
Rull til BEHOLD NET for å tilbakestille alle 
innstillinger untatt nett innstillinger.
Trykk . Skriv inn system PIN. Trykk 

 for å bekrefte. Bruk  for å 
gjøre endringer.
• En konfirmasjonsanmodning kommer opp.
Trykk  for å bekrefte.
• Alle innstillinger er tilbakestilt.
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Viktig
Etter tilbakestilling vil ditt håndsett slå seg av. Det 
vil slå seg på igjen om noen sekunder etter at alle 
innstillingene er blitt oppdatert
For å finne ut hvilke innstillinger det er blitt satt 
tilbake til, se “Standardinnstillinger”, side 36.

8.8 Nettinnstillinger
Denne delen gir informasjon om å se og forandre 
Internett nett innstillinger for din telefon. Denne 
delen er anbefalt for avanserte brukere som 
ønsker å konfigurere nettet med deres statisk IP 
adresse.

Advarsel
Feil innstillinger vil påvirke bruken av Skype på 
denne telefonen. Vi anbefaler at du tar kontakt 
med din nettoperatør eller tjenesteoperatør før 
du gjør endringer i nettinnstillingene.

8.8.1 Se din nettinnstilling
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til INFORMASJON. Trykk .
Rull for å se informasjonen. Trykk  når 
du er ferdig. 

8.8.2 DHCP
Som standard, DHCP er aktivisert. Hvis du 
konfigurere nettet for bruk av din egen statiske IP 
adresse blir DHCP deaktivert. Du kan reaktivere 
DHCP.
Aktiver DHCP
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til NETT. Trykk .
Rull til DHCP. Trykk .
• En aktiviseringsanmodning blir vist.
Trykk  for å bekrefte.
• Din IP adresse blir vist. Den nye innstilling er 

lagret.

8.8.3 PPPoE
Hvis din Internett tjenesteoperatør krever at du 
bruker PPPoE, så kan du konfigurere brukernavn 
og passord for PPPoE forbindelse.
Aktiver PPPoE
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til NETT. Trykk .
Rull til PPPOE. Trykk .
• En aktiveringsanmodning blir vist
Trykk  for å bekrefte.
• Den nye innstilling er lagret.

8.8.4 Konfigurer statisk IP
Du kan konfigurere nettet til å bruke din egen 
statiske IP.

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til NETT. Trykk .
Rull til STATISK IP. Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist .
Trykk  for å bekrefte.
Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte 
din konfigurering av nettet.

Konfigurer individuelle nettinnstillinger
Etter konfigurering for bruk av din statiske IP kan 
du også foreta endringer i andre innstillinger i 
nettet, så som subbnett maske, gateway adresse 
DNS, etc.
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til Nett. Trykk .
Rull til det objekt du vil endre. Trykk .
Rediger informasjonen. Trykk .
• Den nye innstilling er lagret.

8.8.5 Tilbakestill nettet
I ventestilling:

Trykk .
Rull til INNSTILLI. Trykk .
Rull til NETT. Trykk .
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Rull til TILBAKEST.NET. Trykk .
• En konfirmasjonsanmodning blir vist.
Trykk  for å bekrefte.
• Nettinnstillingene er tilbakestilt.

8.9 Web side konfigurering
Du kan fra web siden konfigurere noen av 
nettinnstillingene, Skype innstillinger, system 
oppdatering og administrative innstillinger. Du 
skal ikke behøve å konfigurere nettet etter å ha 
satt opp telefonen. Denne delen er bare anbefalt 
for avanserte brukere.

Advarsel
Feil nettingstillinger vil påvirke bruken av Skype på 
denne telefonen. Vi anbefaler at du tar kontakt 
med din nettoperatør eller tjenesteoperatør før 
du gjør endringer i nettinnstillingene.

8.9.1 Gå inn på Web siden
Minimum system krav:
• VOIP841 sett
• Datamaskin med en web browser
• Router
• Internett forbindelse
Forsikre deg om at telefonen er ordentlig 
tilkoblet og satt opp for deling av det samme nett 
som din datamaskin, som vist nedenfor.

Åpne Web browser.
Skriv inn din telefons IP adresse i 
adresselinjen.
• Et verifiseringsvindu kommer opp.
Tips

For å finne din telefons IP adresse, se “Se din 
nettinnstilling”, side 33.

Skriv inn brukernavn og passord. Standard 

brukernavn er philips og standard passord er 
voip841.

Etter verifisering av bruker navn og passord vill du 
se konfigurasjons hjemmesiden, (se neste side).
Hjemmesiden
Hjemmesiden viser dine nåværende system og 
nettinnstillinger.
Nett siden
Nett siden viser din nåværende Internett 
forbindelsestype og Eternett hastighet. Du kan 
gjøre endringer til disse innstillingene på denne 
siden. 
Skype siden
Skype siden viser din nåværende Skype status. 
Du kan lage en ny Skype konto eller logge inn på 
Skype fra denne siden.
System siden
Du kan oppgradere din telefons operativsystem 
fra denne siden. Du vil først trenge å laste ned den 
siste programvare kopi fra "Philips Consumer 
Electronics" web side, philips.com.

Advarsel
Systemoppgradering må ikke bli avbrutt. Under 
systemoppgradering, forsikre deg om at 
basestasjonen har strømforsyning hele tiden. 
Avbrudd i oppgraderingsprosessen vil forårsake 
at din telefon blir ubrukelig. Kontakt ditt 
Servicesenter his din telefon blir ubrukelig.

Administrasjonssiden
Du kan endre web side tilgangs passord på denne 
siden. Du kan også tilbakestille din telefon til 
fabrikk standard funksjoner og nettingstillinger.
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8.10 Liste over landskoder
Landskoden er den internasjonale anropkoden 
for et land, se side 10 og side 31 for detaljer.

Forkortelse - Land Kode

AU Australia 61

AT Østerrike 43

BE Belgia 32

CA Canada 1

CZ Tsjekkia 420

DK Danmark 45

FI Finland 358

FR Frankrike 33

DE Tyskland 49

GR Hellas 30

IE Irland 353

IT Italia 39

LU Luxembourg 352

Forkortelse - Land Kode

NL Nederland 31

NZ New Zealand (Aotearoa) 64

NO Norge 47

PL Polen 48

PT Portugal 351

RO Romania 40

SK Slovakia 421

ES Spania 34

SE Sverige 46

CH Sveits 41

TR Tyrkia 90

GB United Kingdom 44

US United States 1
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9 Standardinnstillinger

Disse er fabrikkens forprogrammerte innstillinger på din telefon.
 
Standardinnstilling
Språk Språk 1 Tidssone GMT
Dato Jan 1 2006 Klokkeslett 12:00 AM
Datoformat Land 1 Tidsformat Land 1
Datoskiller Land 1 Tidsskiller Land 1
Lys Bakgrunn 1 minutt Auto Svar AV
LCD Kontrast Mid. Nivå LCD Lysstyrke Mid. Nivå
Foretruk Linje Spør Alltid Auto Logg Inn Ja
Ringemåte Land 1 Katalognummer AV
R Tid varighet R Tid 1 Pause Valg Pause 1
Retningsnr. Tom Skype Brukernavn Tom
Skype Passord Tom Tidsavbrudd 1 minutt
Auto Oppdater Nei VMWI varsel Resette
CID format 
(hvis anvendelig)

Deaktivert

Lydinnstilling
Skype Ringemelodi Melodi 2 Landkabel Ringemelodi Melodi 1
SkypeIn Ringemelodi Melodi 1 Intercom Ringemelodi Melodi 1
Volum Melodi 3 Mottakertone Volum 3
Ringetype Ringer PÅ Varslingstone PÅ
Tastaturtone PÅ Konfirmasjonstoner PÅ
Innstilling Samtalehistorikk
Alle Samtaler Liste Behold alle Inngående Samtale 

Liste
Behold alle

Tapt Anrop Liste Behold alle Utgående Samtale Liste Behold alle
Talepost Indikasjon Resette
Systeminnstilling
PIN Kode 0000 Base valg Auto
Land Resette
Nettverkinnstilling
DHCP Aktivert Nett Proxy Opsjon Finn automatisk
Proxy for Nettvert Finn automatisk Nett Proxy Port Finn automatisk
Proxy Autentisering Avslått Autentisering 

Brukernavn
Tom

Autentisering Passord Tom Applikasjonsport Skype standard
Alternative 
Applikasjonsporter

Skype standard IP adresse DHCP

Subbnettmaske DHCP Standard gateway DHCP
Primær DNS DHCP Sekundær DNS DHCP
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10 Menystruktur

Tabellen nedenfor beskriver "meny treet" for din telefon. Påminnelse: Trykk  for å starte 
hovedmenyen.
Bruk  (Opp eller Ned) for å navigere menyen.
Trykk  for øyeblikkelig å komme ut av en meny.

*Denne menyen gjelder bare for en bestemt modell eller en landsgruppe.

KONTAKTER HISTORIKK STATUS LEGG TIL KONTAKT

VALG
    RING
    SEND TALEPOST
    SE PROFIL
    NYTT NAVN
    FJERN
    BLOKKERE
    BE OM DETALJER

ALLE SAMTALER
TAPTE SAMTALER
INNGÅENDE
UTGÅENDE
TALEPOST
NY KONTAKT

ENDRE STATUS
MIN PROFIL
LOGG UT

SKYPE
SKYPEUT

SØK TJENESTER INNSTILLINGER

SKRIV INN NAVN SKYPE KREDIT
SKYPEIN
TALEPOST

ALLMENT
TEL. INNSTILL
PRIVAT
TONER
SKJERM
TID & DATO
NETT
HÅNDSETT
INFORMASJON
AVANSERT

MENY
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11 Tekniske data

Skjerm
• Høykvalitets 1.5" skjerm
• 65 k farger
• 128 x 128 pixeler
• Progressivt LCD baklys

Generelle telefon egenskaper
• Anrops navn & nummer identifikasjon
• Skype og Landkabel anrop
• Skype og Landkabel talepost
• Ringeprofiler

Kontaktsliste og Historikk over anrop
• 500 Skype og SkypeUt kontakter
• Anrophistorikk liste med 50 tapte anrop, 50 

inngående samtaler, 20 utgående samtaler.

Batteri
• 2 x AAA NiMH 750mAh batterier

Vekt og dimensjoner 
• Håndsett: 140 gram

151.7 x 28.3 x 45.7 mm (H x D x V)
• Basestasjon: 240 gram

113.5 x 53 x 135 mm (H x D x V)

Temperaturområde
• I bruk: 0°C to +46°C
• Lagret: -25°C til +70°C

Relativ fuktighet
• I bruk: Opp til 95% at 40°C
• Lagret: Opp til 95% at 40°C
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12 Ofte spurte spørsmål

I dette kapittel vil du finne de mest spurte 
spørsmål og svar om din telefon. 

Oppsetting

Håndsettet slår seg ikke på.
• Lad opp batteriet: Sett håndsettet i laderen. 

Batteriikonet er i bevegelse under 
oppladningen. Etter en liten stund vil telefonen 
skru seg på.

Håndsettet lades ikke.
• Sjekk laderforbindelsene.
• Batteriet kan være defekt. Kjøp nytt batteri hos 

din forhandler.
• Sjekk at batteriene er satt inn riktig.

Kommunikasjonen blir borte under en 
samtale.
• Lad batteriet.
• Gå nærmere basestasjonen.

"Rekkevidde" ikonet blinker
• Gå nærmere basestasjonen.
• Hvis håndsettet viser Uregistret, er der 

uregisteret. Registrer håndsettet, se side 10.

Ingen summetone på landkabelen.
• Sjekk telefon og strøm tilkoplinger.
• Håndsette kan være utenfor rekkevidde. 

Gå nærmere basestasjonen.
• Batterikapasiteten kan være lav. Lad batteriet.

Lyd

Håndsettet ringer ikke.
Sjekk at håndsettets ringer er satt på. Se side 28.

Oppringer hører meg ikke.
Mikrofonen kan være dempet: under samtale, 
Trykk  for å slå på mikrofonen.
Ingen parkeringstone fra håndsettet.
• Sjekk strømtilførselen til laderen.

• Håndsettet er kanskje ikke plasert riktig i 
laderen. Prøv igjen.

• Laderkontakter kan være skitne. Rengjør 
kontaktene med en ren og tørr klut.

• Skru på håndsett tone. Se side 28.
• Skru av håndsettet. Se side 11.

Produktoppførsel

KTastaturet virker ikke.
Lås opp ditt tastatur: Trykk  og trykk 

 for å låse opp.

Håndsettet blir varmt når det er en lang 
samtale. 
Dette er normalt. Håndsettet forbruker energi 
under samtaler.

Dårlig lydkvalitet (spraking, ekko, etc.) 
under samtaler.
• Håndsettet kan være nær rekkeviddegrensen. 

Gå nærmere basestasjonen.
• Telefonen kan være utsatt for interferens fra 

nærliggende elektrisk utstyr. Flytt 
basestasjonen til en annet sted.

• Telefonen kan være på en plass med tykke 
vegger. Flytt basestasjonen til et annet sted.

Innringer ID vises ikke.
• Innringer ID service er muligens ikke aktivert. 

Sjekk med din tjenesteoperatør.
• Innringerens informasjon kan være tilbakehold 

eller er utilgjengelig.

Ring/svar et andre anrop virker ikke.
• Andre anrop tjeneste er ikke aktivert. Andre 

anrops tjeneste er kanskje ikke tilgjengelig fra 
din telefonoperatør. Sjekk tilgjengeligheten av 
tjenesten med din tjenesteoperatør.

• Sjekk at R valget er korrekt. Se side 30.

LÅS OPP
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13 VOIP841 Ordliste

DHCP
Dynamisk Vert Konfigurasjons Protokoll 
(Automatiserer konfigurasjonen av apparater 
som bruker TCP/IP).

DNS
Domene Navn System (En Internett tjeneste som 
oversetter domene navn til IP adresser. F.eks.: 
domene navnet www.example.com blir oversatt 
til 198.103.243.5).

Gateway Adresse
En standard gateway er en router i et datamaskin 
nett som virker som et knutepunkt mot andre 
nett. I hjemmet, er gateway en ISP som knytter 
brukeren til Internett.

IP Adresse
En unik adresse som apparater bruker for 
identifikasjons og kommunikasjons formål med 
hverandre i et nett ved utnyttelse av Internett 
Protokoll standard

LCD
Liquid Crystal Display – Flytende Krystall Skjerm 
(en tynn, flat skjerm laget av et antall fargede eller 
enfargede pixel)

Landskode
Dette er den internasjonale anropskorde for et 
land (f.eks. 1 for US, 44 for UK eller 33 for 
Frankrike).
Riktig landskodeinnstilling er nødvendig for å 
sikre at landkabel funksjonaliteten er konfigurert 
til å korrespondere med ditt lands konfigurering.

Ports
En port er et endepunkt for en logisk forbindelse. 
Portnummer går fra 0 to 65536. (Eks.: ftp bruker 
port 21).

PPPoE
Punkt-til-Punkt Protokoll Over Eternett (brukt 
hovedsakelig i ADSL tjenester).

Proxy Server
Et apparat som lar en nett tjeneste å tillate 
klienter å opprette indirekte nett forbindelser til 
andre nett tjenester

Retningsnummer
Retningsnummer indikerer vanligvis et geografisk 
område innen et land, som er dekket med mer 
enn en telefonsentral. Du kan trenge dette 
nummer for å svare tilbake på lokale, nasjonale 
eller internasjonale anrop på landkabel. (F.eks. for 
UK blir retningsnummer 20 satt foran 
lokalnummer hvis du ringer til London fra utenfor 
London området i UK).

Statisk IP Adresse
En konstant IP adresse brukt for å identifisere 
semipermanente apparater så som servere.

Subnet Mask
En maske som brukes for å bestemme hvilket 
undernett (subbet) en IP adresse tilhører. 
(eks: 255.255.255.0).

VMWI
Voice Mail Waiting Indication – Talepost Venter 
Melding (bare for Landkabel).

D
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Anrop, returner 20
Anropegenskaper 28
Anropregistreringene, se 23
Avfallsbehandling 4
Avtale 10

Baklys sett 27
Basestasjon, kople til 9
Basestasjon, oversikt 7
Basestasjon, Velg 32
Batteri, data 38
Batterier, sett inn 9
Batterinivå 10

Dagslys tid, velg 12
Dato, sett 12
Datoformat, velg 12
Datoskiller, velg 12
Demp / Slå på mikrofonen 17
DHCP 33
Digitalt sikkerhetsutstyr 3

Email adresse 26

Finn en kontakt 22
Finn/hent talepost 20, 21
Foretrukket linje, Skype 29
Foretrukket linje, tildel 15

Gi kontakt nytt navn 23
Gjenvinning 4

Håndsett PÅ/AV 11
Håndsett, avregistrer 32

Håndsett, lade 9
Handsfree PÅ/AV 18
Historikk over anrop 23
Hodetelefon 18
Høreapparat kompatibilitet (HAC) 3
Hva er i boksen 5
Hva mer trenger du 5

Ikke forstyrr 29
Ikke forstyrr, Skype 29
Innstillinger før første gangs bruk 10
Intercom 18

Katalognummer 30
Klokke, still 11, 12
Konfigurer individuelle nett innstil 33
Konfigurer statisk IP 33
Kontakt, blokker/fjern blokk 23
Kontaktinformasjon 44
Kontaktliste 22
Kontaktliste, se 22
Kraft- / Strømbehov 3

Lader 9
Lader, kople til 9
Lagre en Skype kontakt 24
Landkabel ringesignal, skru av 17
Landkabel Talepost varsling 21
Landkabel, to samtaler 17
Landskode, velg 10, 31, 35
Legg til en email adresse 26
Legg til en kontakt 22
Legg til en Skype kontakt 22
Legg til en SkypeUt kontakt 22

Menyhåndtering 8
Menystruktur 37
"Min Hilsen", lytt til 20
"Min Hilsen", spill inn 20
"Min Hilsen", tilbakestill 20
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Nett, tilbakestill 33
Nettinnstillinger 33

Offentlige detaljer 26
Ofte spurte spørsmål 39
Oppdater Skype programvare 14
Ordliste 40
Øretelefon volum, juster 17
Overføring av samtale 18

Pauselengde 30
PPPoE 33
Private detaljer, Skype 26
Programvarelisens 4

Rediger tjenesteoperatørs nummer 21
Registrer håndsett 10
Registrer håndsett til en tilleggsbase 31
Retningsnr. administrasjon 28
Ring annet håndsett 18
Ring fra anrophistorikk 16, 23
Ring fra kontaktlisten 16
Ring fra utgående samtale liste 16
Ring igjen siste nummer 16
Ring opp 15
Ring over landkabel 15
Ring over SkypeUt 15
Ringemåte 30
Ringer melodi, sett 27
Ringer stil, sett 28
Ringer volum, sett 27
Ringesignaler, skru av 16
R-lengde 30

Samtale i gang 17
Samtale, avslutt 16
Samtale, intern- ekstern samtidig 18
Samtale, Konferanse 18
Sende Skype talepost 20, 24
Signalstyrke, kontroller 11

Skjerm, juster kontrast 27
Skjerm, juster lysstyrke 27
Skjermikoner 7
Skjermspråk, velg 27
Skru av alle ringesignaler 16
Skype bruker, finn 22
Skype Logg inn 13
Skype passord, endre 14
Skype produkter 13
Skype profil 26
Skype profildetaljer, vis 26
Skype status, endre 14
Skype Talepost™ 13, 20
Skype terminologi 13
Skype verktøy 13
Skype, to samtaler 17
Skype® og Skype verktøy 13
SkypeIn™ med fri Skype Talepost™ 13
SkypeUt kredit, bekreft 14
SkypeUt™ 13
Slett anropregistrering 24
Slett en Skype talepost 21
Slett karakterer 24
Slett kontakt 23
Slett tjenesteoperatørs nummer 21
Søk etter forlagte håndsett 31
Språk, sett 10
Standardinnstillinger 36
Standardinnstillinger, tilbakestill 32
Støy 4
Svar , automatisk 28
Svar innringing 16
Symboler, skriv inn 24
System PIN, endre 32

Talepost 20
Talepost varsling, slå av 21
Tastatur lås 31
Tastaturtone, sett 28
Tekniske data 38
Tekst og nummer, skriv inn 24
Telefon, oversikt 6
Tidsformat, Velg 12
Tidsskiller, Velg 12
Tidssone, Velg 11
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Tilleggs basestasjon, registrering 31
Tilpassing 4

Varseltoner, set 28
Varslingstoner, sett 28
Ventestilling 10
Viderekopling 29

Web side konfigurering 34
Web side, tilgang 34
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Kontaktinformasjon

Web adresse: http://www.philips.com/support

www.philips.com/support
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