
 

Betjening3
Skype-opkald

� Tryk på : for at åbne din Skype-
kontaktliste.

� Tryk på u eller d for at vælge Skype-
kontakten.

� Tryk på r for at ringe den valgte 
kontaktperson op.

� For at besvare opkaldet skal du trykke på r.

Når der modtages et indgående opkald, vil 
telefonen ringe.

Tryk på e eller anbring telefonen på 
opladeren for at afslutte et opkald.

Foretag og besvar opkaldA

� Tryk på : for at åbne din Skype-
kontaktliste.

� Tryk på u eller d for at vælge den 
kontaktperson, du vil ringe til.

ELLER
� Søg efter bogstav. Indtast det første 

bogstav på kontaktpersonen ved hjælp af 
tastaturet. Hvis du f.eks. vil søge efter 
�Sam�, skal du trykke fire gange på 7.

Kontaktlisten viser Skype-kontakterne og 
online-statusen.

Brug kontaktlistenB

s:

Skype-bruger og kontaktstatusC

Offline Vil ikke 
forstyrres

Tilgængelig (for 
viderestilling og voicemail)

Online Skype-kredit-
opkald Ny kontakt-anmodning

Ikke til stedet/
Optaget Blokeret Delt telefonbog

Ukendt

Velkommen til Philips!
Registrer dit produkt og få hjælp hos
www.philips.com/welcome 

Brug for hjælp?
Brugsvejledning
Se den tilgængelige brugervejledning på VOIP855 CDROM.

Online-hjælp
www.philips.com/support 

SkypeOut eller fastnetsopkald

� Indtast telefonnummeret
� Tryk på Options.
� Vælg Alm. opkald eller SkypeOut opk..

Tryk på Vælg.

� For at besvare opkaldet skal du trykke på 
r.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du 
får en SkypeOut-konto, bedes du gå ind på:
http://www.skype.com/products/skypeout

Tryk på e eller anbring telefonen på 
opladeren for at afslutte et opkald.

Ring op til et SkypeOut-nummer eller fastnetsnummerA

<
Options

Bemærk: For at foretage et SkypeOut-opkald skal du indtaste landekoden (f.eks. 0033 eller +33 for 
Frankrig).
Tip: Tryk på tasten 0 og hold den ned for at indtaste �+�.

Registrer produktet og få hjælp hos VOIP855
www.philips.com/welcome
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Hvad der skal være i æsken

Hvad du ellers har brug for
� En telefonlinje
� Internetforbindelse med høj 

hastighed via en ADSL/
kabel-modemrouter eller en 
router forbundet til et 
ADSL/kabel-modem. Det er 
nødvendigt med mindst ét 
Ethernet LAN-stik.

 HåndsetBasestation 

Garanti

2 NiMH AAA 
genopladelige 

batterier

Strømforsyning til 
basen

Brugervejledning 
på cd-rom

Telefonkabel* Kort 
betjeningsvejledning

Et Ethernet-kabel 
(med RJ45-stik)

ADVARSEL Brug altid de medfølgende kabler og batterier.!

* Ekstra linieadaptorer kan være inkluderet i æsken.

Oplader med 
strømforsyning

Tilslutning1

1.  Tilslut netstrømsadapterens udgangsstik til bunden af basestationen og 
netstrømsadapteren til en almindelig stikkontakt på væggen.

2.  Slut den ene ende af ethernet-kablet til ethernet-kontakten i bunden af 
basestationen og den anden ende til et ADSL/kabel-modem eller en router 
eller en switch/hub, der er sluttet til Internettet.

3.  Slut telefonkablet til telefonstikket i bunden af basestationen og 
telefonstikket på væggen.

Forbind basestationenA

1.  Slut netstrømsadapteren 
til en almindelig 
stikkontakt.

Tilslut opladerenB
Installation2
Fjern det aftagelige tapeA Oplad håndsættet i 24 timerB

Indstillinger før første anvendelse
Første gang du starter, vil du blive bedt 
om at indstille sproget, godkende en 
aftale, vælge landet, hvor telefonen skal 
bruges, og indstille områdekoden 
(ekstraudstyr).
Indstil displayets sprog:
� Tryk på u eller d for at vælge sproget.
� Tryk på Vælg for at bekræfte.
Læs Skype-aftalen:
� Tryk på u eller d for at rulle 

gennem aftalen.
� Tryk på Accept. for at godkende 

aftalen og gå videre.

Vælg dit land:
� Tryk på u eller d for at vælge landet.
� Tryk på Vælg for at bekræfte.
Indstil dit områdenummer: (valgfrit)
� Indtast områdenummeret. 

Områdenummeret afhænger af landet. Hvis 
du ikke bruger områdenummer, bør du 
trykke på OK.
Tryk på Fjern for at rette tastefejl.

� Tryk på OK for at bekræfte.

Efter en automatisk genstart af 
produktet vil du blive bedt om at logge 
ind på din Skype-konto eller oprette en 
ny.
Log på som en eksisterende Skype-bruger
� Tryk på Menu.
� Vælg Skype Status > Log på.
� Indtast dit Skype-navn. Tryk på OK, 

eller vælg dit brugernavn, hvis det 
vises.

� Indtast din Skype-adgangskode. Tryk 
på OK.

� Følg instruktionerne på skærmen.
Oprettelse af en ny Skype-konto
� Vælg Opret ny ID. Tryk på Vælg.
� Indtast et nyt Skype-navn. Tryk på 

OK.
� Indtast en adgangskode til dette ID. 

Tryk på OK. 
� Gentag adgangskoden. Tryk på OK.
� Tryk på Accept. for at acceptere 

aftalen.

Log ind på Skype

C
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