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1 Ansluta

Endast versioner med 
flera handenheter.



2 Komma igång
Konfigurera telefonen Ladda telefonen

Ladda i 8 timmar

1 När du använder telefonen för första gången visas ett 
välkomstmeddelande (landsanpassat).

2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
3 Ange datum och tid.

• Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på 
knappen /MENU /  och väljer [aM] eller 
[pM] (beroende på land).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Blinkar : svagt batteri
Rullar : laddning pågår



3 Ta del av
Samtal
• Ring samtal genom att trycka på /OK eller  

och slå telefonnumret.
• Besvara samtal genom att trycka på /OK eller 

 när telefonen ringer.
• Avsluta samtal genom att trycka på / .

Justera öronsnäckans volym
Tryck på +/– på telefonens vänstra sida om du vill 
höja/sänka volymen.

Ställa in snabbknapparna
1 Ange numret och håll sedan M1, M2 eller M3 

intryckt.
2 Följ anvisningarna på skärmen.
3 Ringa från posten som sparats i snabbknappen, 

tryck på /OK eller  och sedan på M1, M2 
eller M3.

Lägga till en kontakt i 
telefonboken
1 Tryck på /MENU eller .
2 Välj [TELEFONBOK] > [LÄGG T. NYTT].
3 Följ anvisningarna på skärmen.



4 Telefonsvarare (endast för XL305)
Lyssna på inspelade meddelanden Spela in ett svarsmeddelande

1 Tryck på /MENU eller .
2 Välj [TELEFONSVaR] > [MEDDELaNDE].
3 Följ anvisningarna på skärmen.

a

c

e

b

d

f

a Tryck för att slå på  eller av telefonsvararen i 
standbyläge.

b Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på 
.

c Tryck på  /  om du vill justera volymen.
d För att spela upp nästa meddelande trycker du på .
e Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande 

igen trycker du på .
f Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på .

Kommentar
• Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare I 

användarhandboken.
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Läs i användarhandboken som medföljde 
telefonen eller hämta den senaste versionen från 
www.philips.com/support.


