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Skypesamtal

� Tryck på : för att öppna din lista med 
Skypekontakter.

� Tryck på u eller d för att välja en 
Skypekontakt.

� Tryck på r för att ringa den valda 
kontakten.

� Tryck på r för att svara.

När du får ett inkommande samtal, ringer 
telefonen.

Tryck på e för att avsluta samtalet, eller 
sätt den i laddaren.

Ring upp och svara på samtalA

� Tryck på : för att öppna din lista med 
Skypekontakter.

� Tryck på u eller d för att välja den kontakt 
du vill ringa.

ELLER
� Bokstavssökning: Skriv den första 

bokstaven i kontaktens namn med 
knappsatsen, exempel, för att söka efter 
�Sam�, tryck på 7 fyra gånger.

Kontaktlistan visar dina Skypekontakter och 
deras onlinestatus.

Använd kontaktlistanB

s:

Skypeanvändare och kontaktstatusC

Offline Stör Ej Tillgänglig (för vidarekoppling 
och röstpost)

Online Skype 
kreditsamtal Ny kontaktfråga

Borta/
Ej tillgänglig Blockerad Delad telefonbok

Okänd

Välkommen till Philips!
Registrera din produkt och få kundstöd på
www.philips.com/welcome 

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Se den utförliga Bruksanvisningen i CDROM för VOIP855

Hjälp på nätet
www.philips.com/support 

SkypeOut eller Trådburna samtal

� Knappa in telefonnumret.
� Tryck på Alt..
� Välj Vanligt samtal eller SkypeOut-samt.

Tryck på Välj.

� Tryck på r för att svara.

För närmare information om hur du får ett 
SkypeOut-konto, besök:
http://www.skype.com/products/skypeout

Tryck på e för att avsluta samtalet, eller 
sätt den i laddaren.

Gör ett SkypeOut- eller Trådburet samtalA

<
Alt.

OBS: För att göra ett SkypeOut samtal måste du först slå landsnumret (exempel 0033 eller +33 
för Frankrike).
Tips: Tryck länge på 0 för att slå �+�.

Registrera din produkt och få kundstöd på VOIP855
www.philips.com/support
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Vad finns i lådan

Vad mer behöver du?
� Ett telefonabonnemang
� Bredbands internet-anslutning 

med ett ADSL/
Kabelmodemrouter eller en 
router anslutet till ett ADSL/
Kabelmodem. Kräver minst en 
ledig Ethernet LAN-plugg.

HandenhetBasenhet

Garantibevis

NiMH AAA 
Uppladdningsbara

batterier x 2

Strömadapter för 
basenhet

Bruksanvisning på 
CDROM

Strömsladd* Snabbstartsinstruktioner

En Ethernet-kabel 
(med RJ45-stift)

VARNING Använd bara de kablar och batterier som levererades med din 
telefon.

!

*Andra strömadaptrar kan finnas med i lådan.

 Laddare med 
strömadapter

Anslut1

1.  Anslut kontakten på strömsladden till uttaget under basenheten och 
strömadaptern till ett strömuttag.

2.  Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till uttaget på undersidan av 
basenheten och den andra ändan i ett uttaget på ett ADSL/Kabelmodem 
eller router eller switch/hubb ansluten till Internet. 

3.  Anslut telefonkabeln till telefonjacket under basenheten och till 
telefonjacket i väggen.

Koppla in basenhetenA

1.  Anslut strömadaptern 
till ett strömuttag.

Anslutning av laddarenB
Installera2
Dra av skyddstejpenA Ladda handenheten i 24 timmarB

Inställningar innan du först använder apparaten
När du använder telefonen första 
gången kommer du att bli tillfrågad om 
språk, godkänna ett avtal, välja det land 
där telefonen används samt välja 
riktnummer (valmöjlighet).
Välj språk på displayen:
� Tryck på u eller d för att välja ett 

språk.
� Tryck på Välj för att bekräfta.
Läs genom avtalet med Skype:
� Tryck på u eller d för att läsa 

genom avtalet.

� Tryck på Accept. för att godkänna 
avtalet och fortsätt.

Välj land:
� Tryck på u eller d för att välja land.
� Tryck på Välj för att bekräfta.
Bestäm riktnummer: (option)
� Skriv riktnummer. 

Riktnumret är landsberoende, om du inte 
behöver riktnummer, tryck på OK.
Tryck på Rensa för att rätta skrivfel.

� Tryck på OK för att bekräfta.

Efter det att telefonen har startat om, 
kommer du att ombes att logga in till 
ditt konto på Skype eller skapa ett nytt.
Inloggning som befintlig Skypeanvändare
� Tryck på Meny.
� Välj Skypestatus > Inlogg.
� Skriv ditt Skypenamn. Tryck på OK 

eller välj ditt Skypenamn om det 
visas.

� Skriv ditt lösenord för Skype. Tryck 
på OK.

� Följ instruktionerna på skärmen.

Skapa ett nytt Skypekonto
� Välj Skapa ny ID. Tryck på Välj.
� Skriv ett nytt Skypenamn. Tryck på 

OK.
� Skriv ett lösenord för detta konto. 

Tryck på OK. 
� Skriv ditt lösenord för Skype ännu 

en gång. Tryck på OK.
� Tryck på Accept. för att godkänna 

avtalet.

Logga in till Skype
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