
Hvad finder du i boksen

Hvad du ellers har brug for

Håndsæt Oplader

Strømforsyning
for basestationen

Kort
betjenings-
vejledning

� Internetforbindelse (højhastigheds-
internetforbindelse)

� En Skype-konto
� Internetforbindelse med en

ADSL/kabel-modemrouter eller en
router forbundet med et ADSL/kabel-
modem. Mindst ét ledigt ethernet
LAN-stik påkrævet.

1 Forbindelse

Tilslutte ethernet-kablet
� Forbind én ende af ethernet-kablet

med ethernet-stikkontakten i siden
af basestationen.

� Forbind den anden ende af
ethernet-kablet med et ledigt
ethernet-LAN-stik fra dit
ADSL/modem (eller en router 
forbundet til internettet).

2 Installering

Indsætte batterier
A

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

� Skub batteridækslet fast på plads.
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Batteridæksel

To 750mAh
AAA NiMH
batterier

Basestation

Telefonkabel

Oplade håndsættet

14

B

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

Indstillinger før første brugC
Ved første opstart bliver du bedt
om at indstille sproget, acceptere en
aftale og vælge landet, hvor telefo-
nen skal bruges.
Indstil sproget for displayet:
� Rul til det ønskede sprog.

� Tryk på for at bekræfte.

Gennemlæs aftalen
� Tryk på (Op eller Ned) for at

bladre aftalen igennem.

� Tryk på for at
acceptere aftalen og fortsætte.

ACCEPT

VÆLG

En telefonlinje

Tilslutte telefonkabletC
� Forbind telefonkablet med telefon-

stikkontakten i siden af base-
stationen samt telefonstikkontakten
i væggen.

Tilslutning til strømforsyningen
� Sæt stikket af basestationens

strømforsyningsadapter ind 
i stikkontakten i siden af base-
stationen.

� Sæt basestationens strøm-
forsyningsadapter ind 
i stikkontakten på væggen.

A

B

Strømforsyning
for opladeren

Ethernetkabel
(blåt kabel)

CD-ROM

Tilslutte opladerenD
� Sæt stikket af opladerens

strømforsyningsadapter ind 
i stikkontakten på bunden 
af opladeren.

� Sæt strømforsyningsadapteren ind 
i stikkontakten på væggen.

Vælg dit land:
� Rul med til dit lands navn.

Hvis du ikke kan se dit lands navn,
vælg "OTHERS" nederst i listen
og indtast din internationale
landekode (f.eks. "1" for Kanada
eller "61" for Australien), se afsnit
"8.10 Liste over landekoder" 
i brugermanualen.

� Tryk på for at bekræfte.VÆLG

Hvis du har et ADSL-abonne-
ment, burde et ADSL-filter sættes
ind mellem telefonstikket og
stikkontakten i væggen.
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Velkommen
Kort betjeningsvejledning

1 Forbindelse

2 Installering

3 Nyde

Philips

Foretage og besvare opkald
A

� Indtast telefonnummeret.
� Tryk på og rul med

til FASTNET.

� Tryk på .

� For at besvare opkaldet tryk på

.

VÆLG

OPTIONS

3 Nyde

For at afslutte et opkald tryk på

eller sæt telefonen 
i opladeren.

Fastnetopkald

Foretage og besvare opkald
A � Tryk på softkey'en 

for at komme ind i din Skype-
kontaktliste.

� Tryk på (Op eller Ned) for 
at vælge Skype-kontakten.

� Tryk på for at ringe til den
valgte kontakt.

KONTAKT

Benytte kontaktlisten
B

� Tryk på softkey'en for at
komme ind i din Skype-kontaktliste.

� Tryk på (Op eller Ned) for at
udvælge den kontakt, du vil ringe op.

ELLER
� Søgning med bogstav: Indtast

første bogstav af kontakten ved at
benytte tastaturet, f.eks. for at søge
"Sam" skal du trykke fire gange på

.

KONTAKT

Skype-opkald

C
Ringe til et SkypeOut-nummer

Når der modtages et indgående
opkald, ringer telefonen og
LED'en på telefonen blinker
hurtigt.

� For at besvare opkaldet tryk på
.

Kontaktlisten viser Skype-
kontakterne i alfabetisk
rækkefølge samt deres online-
status.

For yderligere informationer om,
hvordan du får en SkypeOut-
konto, skal du kigge under:
http://www.skype.com/products/
skypeout

For at afslutte et opkald tryk på
eller sæt telefonen 

i opladeren.

� Tryk på softkey'en 
for at komme ind i din Skype-
kontaktliste.

� Tryk på (Op eller Ned) for 
at udvælge SkypeOut-kontakten,
du vil ringe op.

� Tryk på for at ringe
kontakten op.

ELLER
� Benyt tastaturet for at ringe dét

nummer op, du vil ringe til.*
� Tryk på og rul med

til SKYPEOUT.
� Tryk på .VÆLG

OPTIONS

VÆLG

KONTAKT

*Advarsel: for at foretage et SkypeOut-
opkald skal du indtaste landekoden først
(f.eks.: 0033 eller +33 for Frankrig).
Tip: Langt tryk på tasten for at
indtaste et "+".

Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.ADVARSEL!
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