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1 Liitä

Vain tuote, jossa on 
useampi luuri.



2 Aloita
Puhelimen määrittäminen Puhelimen lataaminen

Lataa 8 tuntia

1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön 
avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).

2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
•	 Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [am] 

tai [pm] (maakohtainen) painamalla /mENU / 
-painiketta.

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä
Vierii: lataus käynnissä



3 Käyttö
Puhelu
•	Soita puhelu painamalla /OK- tai -painiketta 

ja anna puhelinnumero.
•	Vastaa puheluun painamalla /OK- tai 

-painiketta puhelimen soidessa.
•	Lopeta puhelu painamalla /  painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla 
luurin vasemmalla sivulla olevaa +/–-painiketta.

Pikavalintapainikkeiden määritys
1 Kirjoita luku ja pidä sitten painiketta m1, m2 tai 

m3 painettuna.
2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
3 Soita pikapuhelu pikavalintapainikkeeseen 

esitallennettujen tietojen perusteella painamalla 
/OK tai . Paina sitten m1, m2 tai m3.

Yhteystiedon lisääminen 
puhelinmuistioon
1 Paina /mENU- tai -painiketta.
2 Valitse [pUH.mUIST] > [LISÄÄ UUSI].
3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



4 Puhelimen vastaaja (vain XL305)
Tallennettujen viestien kuunteleminen Ilmoituksen tallentaminen

1 Paina /mENU- tai -painiketta.
2 Valitse [VaSTaaJa] > [ILmOITUS].
3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

a

c

e

b

d

f

a Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä 
valmiustilassa painamalla .

b Poista nykyinen viesti painamalla -painiketta.
c Säädä äänenvoimakkuutta  / -painikkeella.
d Toista seuraava viesti painamalla -painiketta.
e Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti 

uudelleen painamalla  -painiketta.
f Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla .

Huomautus
•	Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa 

Puhelimen vastaaja.



Tuotteeseen kiinnitetty 
yliviivatun roskakorin 
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Lisätietoja saat uuden puhelimesi mukana tulleesta 
käyttöoppaasta tai lataamalla uusimman version 
osoitteesta www.philips.com/support.


