
Kom 
igång- 
guide.
Hem- och Fasttelefoni 
via mobilnätet.



32

Paketets innehåll.

Telefonlur 

Basstation 

Strömsladd

A

B

C
Hemtelefoni via 
mobilnätet.

Så här kommer du igång.
Det går snabbt och enkelt att komma igång med 
din nya fasta telefon. Här får du en kortfattad 
beskrivning av vad du behöver göra innan du 
ringer ditt första samtal.

För utförligare instruktioner och mer information 
om telefonens funktioner, se manualen som du 
också hittar i förpackningen.
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Placera därefter batteriet i batteriutrymmet 
och stäng luckan. 

Steg 1: Sätta i batteriet i basenheten.
Om batteriet i basenheten redan är förinstallerat 
(då är luckan fastskruvad), gå direkt till steg 2.

Koppla ihop kontakten 
i basenheten med kontakten 
som sitter på batterisladden. 
Skårorna i kontakterna 
ska passa ihop med varandra. 
Den gröna plasten runt 
batteriet ska inte tas bort.

Steg 4: Sätta på basenheten.
 Tryck på knappen märkt med  i två sekunder. Låt telefonen 
ladda i omkring två timmar första gången du ska använda 
den. Om batteriet i basenheten ej är förinstallerat, se manualen 
för vidare instruktion. Basenheten startar av sig själv när du 
ansluter strömsladden.

Steg 3: Ansluta strömsladden till basenheten.
Koppla in strömsladden på baksidan av basenheten.
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Placera därefter batteriet i batteriutrymmet 
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Steg 5: Ringa ett samtal.
 Slå nummer och tryck sedan på knappen med grön lur. 
För att avsluta samtalet trycker du på knappen med röd lur.

Gå gärna in på tele2.se/support/
hemtelefoni/kom-igang där du kan läsa 
mer om din nya tjänst och se fi lmer som 
visar hur du enkelt installerar dina nya 
telefoner. 

Steg 2: Sätta i batteriet i telefonluren. 
Öppna luckan på telefonens baksida.

Sätt i batteriet med den guldfärgade kontakten 
mot telefonlurens tre guldfärgade piggar. 

Stäng luckan. 

+
+
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Funderar du över något?
Läs mer på tele2.se  eller kontakta 
oss på:

Kundservice Privat: 0772-25 25 25 
Kundservice Företag: 0200-23 23 23


