
Paketet innehåller

Vad som dessutom behövs:

Telefon Laddare

Nätanslutning för bas

Snabb
startguide

� Internetuppkoppling (snabb
internetuppkoppling)

� Ett Skypekonto
� Internetuppkoppling med en

ADSL/kabelmodemsrouter eller en
router kopplad till ett ADSL/kabelmo-
dem. Behöver minst en ledig Ethernet
LAN-kontakt.

1 Anslutning

Anslut Ethernetkabeln
� Anslut ena änden av

Ethernetkabeln till Ethernetuttaget
på basens sida.

� Anslut den andra änden till ett
tillgängligt Ethernet LAN-uttag på
ditt ADSL/modem (eller en router
ansluten till Internet).

2 Installation

Sätt i batterier
A

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

� Skjut på locket ordentligt så att
det sitter fast.
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Batterilock

Två 750mAh
AAA NiMH
batterier

Basstation

Strömkabel

Ladda telefonen

14

B

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

Inställningar före första användningC
Vid första start uppmanas du att
välja språk, acceptera ett avtal och
välja land där telefonen används.
Ställ in displayspråk:
� Bläddra med till önskat språk.

� Tryck för att bekräfta.

Granska avtalet:
� Tryck (upp eller ner) för att

bläddra igenom avtalet.
� Tryck för att godkänna

avtalet och fortsätta.
ACCEPT.

VÄLJ

En telefonledning

Anslut telefonledningenC
� Anslut telefonkabeln till

telefonuttaget på basens sida och
till telefonjacket i väggen.

Anslut till nätström
� Stick in basens strömkontakt 

i nätuttaget på basens sida.
� Stick nätkontakten i strömuttaget.

A

B

Nätanslutning för
laddare

Ethernetkabel
(blå kabel)

CDROM

Anslut laddarenD
� Stick in laddarens elkontakt 

i uttaget på undersidan av laddaren.
� Stick nätkontakten i strömuttaget.

Välj ditt land:
� Bläddra med till ditt lands

namn.
Om du inte hittar ditt lands namn
väljer du "OTHERS" längst ner på
listan och matar in ditt lands
internationella landsnummer (t.ex.
"1" för Kanada eller "61" för
Australien),
se avsnitt "8.10 landsnummerlista" 
i handboken.

� Tryck för att bekräfta.VÄLJ

Om du har ADSL abonnemang
behöver ett ADSL filter
installeras mellan telefon-
kontakten och väggjacket.
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Välkommen
Snabb startguide

1 Anslutning

2 Installation

3 Mycket nöje

Philips

Ringa och ta emot samtal
A � Mata in numret.

� Tryck på och bläddra med

till LANDLINJE.

� Tryck .

� För att svara på ett samtal trycker

du på .

VÄLJ

ALT.

3 Mycket nöje

Avsluta samtalet genom att

trycka på eller sätta
telefonen i laddaren.

Samtal via landlinje

Ringa och ta emot samtal
A

� Tryck mjuktangenten 
för att öppna din Skype
kontaktlista.

� Tryck (upp eller ner) för att
välja Skypekontakten.

� Tryck för att ringa den valda
kontakten.

KONTAKT

Använd kontaktlistan
B

� Tryck på mjuktangenten
för att öppna

Skypekontaktlistan.
� Tryck (upp eller ner) för att

välja den kontakt du vill ringa.
ELLER
� Sök per bokstav: Skriv kontak-

tens första bokstav med hjälp av
knappsatsen; för att söka "Sam"
trycker du fyra gånger på .

KONTAKT

Skypesamtal

C
Ring ett SkypeOut-nummer

När ett inkommande samtal
kommer ringer telefonen och
LED blinkar snabbt.

� Du svarar genom att trycka på
.

Kontaktlistan visar
Skypekontakterna samt online-
status.

Utförlig information om hur du
skaffar ett SkypeOut-konto hittar
du under:
http://www.skype.com/products/
skypeout

Avsluta samtalet genom att

trycka på eller sätta

telefonen i laddaren.

� Tryck på mjuktangenten
för att öppna din

Skype-kontaktlista.
� Tryck (upp eller ner) för att

välja SkypeOut-kontakten du vill
ringa.

� Tryck för att ringa
kontakten.

ELLER
� Använd knappsatsen och slå

numret du vill ringa.*
� Tryck och bläddra med 

till SKYPEOUT.
� Tryck .VÄLJ

ALT.

VÄLJ

KONTAKT

*Varning: När du ringer ett SkypeOut-
samtal måste du slå landsnumret först 
(t ex 0033 eller +33 för Frankrike).
Tipps: Långt tryck på för att slå

"+".

Använd aldrig icke-uppladdningsbara
batterier.VARNING
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