
 

Bruk3
Samtaler i Skype

� Trykk : for å åpne kontaktlisten din i 
Skype.

� Trykk u eller d for å velge kontakten i Skype.
� Trykk r for å ringe kontakten som er valgt.

� For å svare på anropet, trykk r.

Når det kommer inn en samtale, vil 
telefonen ringe og lysdioden på telefonen 
blinker raskt.

For å avslutte en samtale, trykk e eller 
sett telefonen på laderen.

Gjøre og motta anropA

� Trykk : for å åpne kontaktlisten din i 
Skype.

� Trykk u eller d for å velge kontakten som 
du vil ringe.

ELLER
� Alfabetisk søk: Tast første bokstav i 

kontakten på tastaturet, for å søke etter 
f. eks. �Sam�, trykk 7 fire ganger.

Kontaktlisten viser kontakter og 
påloggingsstatus i Skype.

Bruk av kontaktlistenB

s:

Skypes bruker- og kontaktstatusC

Frakoblet Opptatt
Tilgjengelig 
(for viderekobling og 
talepost)

Pålogget Skype-kredit Søk etter ny kontakt

Borte/Ikke 
tilgjengelig Blokkert Delt telefonbok

Ukjent

Velkommen til Philips!
Register produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/welcome 

Trenger du hjelp?
Bruksanvisning
Se Bruksanvisningen som ligger på VOIP855 CD-en.

Hjelp på nett
www.philips.com/support 

SkypeOut eller anrop til fasttelefon

� Tast inn telefonnummeret.
� Trykk Valg.
� Velg Vanlig samtale eller SkypeOut  

anrop.
Trykk Velg.

� For å svare på anropet, trykk r.

For detaljer om hvordan du kan få en 
SkypeOut konto, gå til:
http://www.skype.com/products/skypeout

For å avslutte en samtale, trykk e eller 
sett telefonen på laderen.

Ring et SkypeOut- eller fasttelefonnummerA

<
Valg

Merk: For å ringe til telefoner (SkypeOut) må du slå landekoden først (f.eks. 0033 eller +33 for 
Frankrike).
Tips: Trykk lenge på 0-tasten for å slå �+�.

Register produktet ditt og få brukerstøtte på VOIP855
www.philips.com/welcome
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Hva er i boksen

Hva du ellers trenger
� En telefonlinje
� Høyhastighets internetttilkobling 

med en ADSL/kabelmodem 
ruter eller en ruter koblet til et 
ADSL/kabelmodem. Trenger 
minst en ledig ethernet LAN-
plugg.

HåndsettBasestasjon 

Garanti

NiMH AAA 
oppladbare 

batterier x 2

Strømforsyning for 
basen

Bruksanvisning 
på CD

Telefonledning* Hurtigstartsguide

En ethernetkabel 
(med RJ45-plugg)

ADVARSEL Bruk bestandig ledningene og batteriene som ble levert med 
telefonen.

!

*Linjeadaptere som kan være nyttige kan ligge i boksen.

 Lader med 
strømforsyning

Koble til1

1.  Koble utgangspluggen på strømforsyningen til bunnen av basestasjonen 
og strømforsyningen til en vanlig veggkontakt.

2.  Koble den ene enden av ethernetkabelen til ethernetkontakten på 
bunnen av basestasjonen og den andre enden til et ADSL/kabelmodem 
eller en ruter eller en svitsj/hub som er koblet til internett.

3.  Koble telefonkabelen til telefonkontakten i bunnen av basestasjonen og 
til veggkontakten.

Koble til basestasjonenA

1.  Koble 
strømforsyningen til 
en vanlig veggkontakt.

Koble til laderenB
Installer2
Trekk ut den isolerende 
strimmelen

A Lad håndsettet i 24 timerB

Innstillinger før første gangs bruk
Når du starter for første gang, blir du 
bedt om å sette språket, godta en 
avtale, velge landet der telefonen vil bli 
brukt og sette områdekoden (valgfritt).
Sette visningsspråk:
� Trykk u eller d for å velge ditt språk.
� Trykk på Velg for å bekrefte.
Les igjennom Skype-avtalen:
� Trykk u eller d for å rulle gjennom 

avtalen.

� Trykk OK for å godta avtalen og 
fortsette.

Velg ditt land:
� Trykk u eller d for å velge ditt land.
� Trykk på Velg for å bekrefte.
Sett din områdekode: (valgfritt)
� Legg inn områdekoden. 

Områdekode avhenger av landet, hvis 
områdekoder ikke er i bruk, trykk OK.
Trykk Fjern for å korrigere stavefeil.

� Trykk på OK for å bekrefte.

Etter at produktet har tatt en 
automatisk omstart, vil du bli bedt om 
å logge på din Skype-konto eller 
opprette en ny.
Logge på som en eksisterende Skype-
bruker
� Trykk Meny.
� Velg Skype status > LoggPå.
� Tast inn ditt Skype navn. Trykk OK 

eller velg navnet ditt hvis det blir 
vist.

� Skriv inn ditt Skype passord. Trykk 
OK.

� Følg anvisningene på skjermen.

Opprett en ny Skype-konto
� Velg Opprett ny konto. Trykk 

Velg.
� Skriv inn et nytt Skype brukernavn. 

Trykk OK.
� Skriv inn et passord for denne 

kontoen. Trykk OK. 
� Gjenta passordet ditt. Trykk OK.
� Trykk OK for å godta avtalen.

Logg på Skype

C

D
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