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Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Короткий посібник



1 2 3

1 Під’єднання

Лише моделі з 
кількома трубками.



2 Початок роботи
Налаштування телефону Заряджання телефону

Заряджати 8 годин

1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед 
заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку 
стрічку з інформацією щодо батарей.

2 У разі використання телефону вперше з’являється 
привітання (залежно від країни).

3 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та 
мову.

4 Встановіть дату і час.
• Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть 

клавішу /MENU / , щоб вибрати [AM] або 
[PM] (залежно від країни).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Блимає: низький заряд батареї
Пересувається: виконується заряджання



3 Використання
Виклики
• Щоб здійснити виклик, натисніть /OK чи  

і наберіть номер телефону.
• Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить 

телефон, натисніть /OK чи .
• Щоб завершити виклик, натисніть /  клавішу.

Налаштування гучності динаміка
Щоб збільшити чи зменшити рівень гучності, 
натисніть +/– на лівій панелі трубки.

Налаштування клавіш 
безпосереднього доступу
1 Введіть номер, потім натисніть та утримуйте 

M1, M2 або M3.
2 Виконайте вказівки на екрані.
3 Для здійснення прискореного виклику із 

запису, попередньо збереженого для клавіші 
безпосереднього доступу, натисніть /OK або 

, після чого натисніть M1, M2 або M3.

Додавання контакту до 
телефонної книги
1 Натисніть /MENU чи .
2 Виберіть [ТЕЛЕФ. КНИГА] > 

[ДОДАТИ НОВ.].
3 Виконайте вказівки на екрані.



4 Автовідповідач (лише XL305)
Прослуховування записаних 
повідомлень

Запис повідомлення
1 Натисніть /MENU чи .
2 Виберіть [AВТOВIДПOВ.] > 

[ОГОЛОШЕННЯ].
3 Виконайте вказівки на екрані.a

c

e

b

d

f

a Для увімкнення 
або вимкнення 
автовідповідача в 
режимі очікування 
натискайте .

b Щоб видалити 
поточне 
повідомлення, 
натисніть .

c Щоб налаштувати гучність, натисніть  / .
d Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть 

.
e Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно 

відтворити поточне повідомлення, натисніть .
f Щоб розпочати/зупинити прослуховування, 

натисніть .

Примітка
• Додаткові відомості див. у розділі 

“Автовідповідач” у посібнику користувача.
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Дивіться посібник 
користувача, що 
додається до Вашого 
нового телефону, чи 
завантажте найновішу 
версію із веб-сайту 
www.philips.com/support.


