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1 Ühendage

Ainult multi-
käsitelefonide korral.



2 Alustamine
Telefoni konfigureerimine Telefoni laadimine

Laadige 8 tundi

1 Aku on juba käsitelefoni paigutatud. Enne laadimist 
eemaldage akusalve ukselt kaitsev lint.

2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse 
tervitussõnum (sõltuvalt riigist).

3 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
4 Määrake kuupäev ja kellaaeg.

• Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage 
klahvi /MENU / , et määrata [AM] või [PM] 
(sõltub riigist).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Vilkumine: aku tühjeneb
Kerimine: toimub laadimine



3 Nautige
Helistamine
• Helistamiseks vajutage /OK või  ja valige 

telefoninumber.
• Kõnele vastamiseks vajutage telefoni helisemise ajal 

/OK või .
• Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile / .

Kuulari helitugevuse reguleerimine
Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage 
telefoni vasakul küljel olevat nuppu +/–.

Kiirklahvide määramine
1 Sisestage number, seejärel vajutage ja hoidke all 

M1, M2 või M3.
2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.
3 Kiirvalimiseks enne salvestatud kiirklahvide seast, 

vajutage /OK või , seejärel vajutage M1, M2 
või M3.

Kontakti lisamine 
telefoniraamatusse
1 Vajutage /MENU või .
2 Valige [TEL.RAAMAT] > [LISA UUS].
3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



Telefoni automaatvastaja 
(ainult telefonile XL305)4

Kuulake salvestatud sõnumeid Teadaande salvestamine
1 Vajutage /MENU või .
2 Valige [AUTOMAATV.] > [TEADAANNE].
3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

a

c

e

b

d

f

a Automaatvastaja ooterežiimis sisse- või 
väljalülitamiseks vajutage .

b Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .
c Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .
d Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .
e Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi 

taasesitamiseks vajutage .
f Kuulamise käivitamiseks/peatamiseks vajutage .

Märkus
• Lisainformatsiooni leiate kasutusjuhendi teemast 

“Telefoni automaatvastaja”.
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Vaadake oma uue telefoniga kaasasolevat 
kasutusjuhendit või laadige alla uusim versioon 
aadressil www.philips.com/support.
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