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Lynvejledning



1 2 3

1 Connect

Kun for versioner med 
flere håndsæt.



2 Kom godt i gang
Konfigurer din telefon Oplad telefonen

Oplad i 8 timer

1 Når du bruger telefonen første gang, vises en 
velkomstmeddelelse (afhængig af land).

2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
3 Indstil dato og klokkeslæt.

• Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på 
/MENU / -tasten for at vælge [aM] eller 

[pM] (afhænger af land).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Blinker : lavt batteriniveau
Ruller : under opladning



3 Nyd det
Opkald
• Foretag et opkald ved at trykke på /OK eller 

 og taste telefonnummeret.
• Besvar et opkald ved at trykke på /OK eller , 

når telefonen ringer.
• Afslut opkaldet ved at trykke på / .

Juster ørestykkets lydstyrke
Tryk på +/– på håndsættets venstre side for at øge/
sænke lydstyrken.

Indstil direkte taster
1 Indtast nummeret, og tryk derefter på M1, M2 

eller M3 og hold den nede.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Du kan foretage et hurtigt opkald fra den post, der 

på forhånd er gemt i den direkte tast, ved at trykke 
på /OK eller , og derefter på M1, M2 eller 
M3.

Tilføj en kontakt til telefonbogen
1 Tryk på /MENU eller .
2 Vælg [TELEFONBOG] > [TILFØJ NY].
3 Følg instruktionerne på skærmen.



4 Telefonsvarer (kun for XL305)
Lyt til optagede beskeder Optag en meddelelse

1 Tryk på /MENU eller .
2 Vælg [TLFSVaRER] > [MEDDELELSE].
3 Følg instruktionerne på skærmen.

a

c

e

b

d

f

a Tryk på  for at tænde eller slukke maskinen i 
standbytilstand.

b Tryk på  for at slette den aktuelle besked.
c Tryk på  /  for at justere lydstyrken.
d Tryk på  for at afspille den næste besked.
e Tryk på  for at afspille den forrige besked/afspille 

den aktuelle besked igen.
f Tryk på  for at starte/stoppe aflytningen.

Bemærk
• Du kan få yderligere oplysninger i 

brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.
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Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye 
telefon, eller download den nyeste version fra 
www.philips.com/support.


