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SE Telefon

Varning
Använd enbart uppladdningsbara batterier.
Ladda varje handenhet 24 timmar före användningen.
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Välkomstläge
Obs!

Välkomstläget är inte tillgängligt i somliga länder.

Innan du tar din XL340 i bruk måste du 
konfigurera den i enlighet med landet där den 
används. När du slår på telefonen första gången 
visar displayen ett välkomstmeddelande på flera 
språk. 

Efter några sekunder visar displayen vilka länder 
du kan välja bland. Nu kan du konfigurera ditt 
land. 

Läs igenom vilka länder du kan välja bland.
2 Välj genom att skriva numret på landet med 
tangenterna. För t.ex. UK trycker du 1.
• Efter att du gjort ditt val slås strömmen i 

telefonen av ett ögonblick för att uppdatera 
inställningen.

Varning
Om din telefon råkar vara utan förbindelse 
meddelas ett misslyckande. Den uppdaterar då 
bara displayspråket. Telefonen visar 
välkomstmeddelandet igen när du byter 
telefonlurens batterier. 

När din telefon är klar med uppdateringen av 
inställningarna slås den automatiskt på igen. 
Telefonen är nu klar för användning.
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1 Viktig information

1.1 Din säkerhet
Innan du installerar din XL340 läs noga igenom 
följande information.

1.2 Strömförsörjning
• Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts 

strömförsörjning med enfas-växelström, med 
undantag av IT-installationen enligt norm 
EN 60950. Vid strömavbrott kan 
kommunikationen gå förlorat. 

Varning
Elnätverket är klassificerat som farligt enligt 
kriterierna i normerna EN 60950. Det enda 
sättet att stänga av strömtillförseln till denna 
produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. 
Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och 
att det alltid är lätt tillgängligt.

1.3 Telefonanslutning
• Använd endast medföljande anslutningskabel 

annars får man ingen uppkopplingston.
• Om du har ett DSL bredband för 

Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om 
att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag 
som används i huset och kontrollera att 
modemet och telefonen är isatta i rätt 
filterlucka (en speciell för varje).

1.4 Behöver du hjälp?
Fler felsökningar och Vanliga Frågor:
• Hjälp online: www.philips.com/support
• Felsökning: se sidan 22

1.5 Säkerhetsinformation
Varning

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej 
användas för nödsamtal. Använd i nödfall något 
annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

1.6 Konformitet
Härmed intygar PHILIPS att denna XL340 står I 
överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det 
analoga telenätet i de länder som nämns på 
förpackningen.
Konformitetsförklaringen finns på 
www.philips.com/support

1.7 Säkerhetsanvisningar
• Låt inte telefonluren komma i kontakt med 

vätskor. 
• Plocka aldrig isär varken telefonlur eller 

basstation. Det är risk för att komma i beröring 
med farliga spänningar. 

• Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra 
reparationer. Laddningskontakter och 
batterier får ej komma i beröring med ledande 
föremål. 

• Använd aldrig annan batterityp än den som 
levereras: explosionsrisk.

Varning
Metallföremål kan möjligen fastna om de placeras 
för nära eller på telefonluren. 

1.8 Miljöskydd
Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, 
förbrukade batterier och uttjänt telefon skall 
lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

!
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1.9 Återvinning & avfallshantering
Anvisningar angående avfallshantering när det 
gäller gamla produkter.
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic 
Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att 
tillförsäkra att produkterna återanvänds med 
hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- 
och återanvändningstekniker för att se till att 
hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.
Din produkt har utformats och tillverkats med 
material och komponenter av hög kvalitet, som 
kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i hushållssoporna.
Ta reda på hur det lokala systemet för 
avfallshantering fungerar när det gäller elektriska 
och elektroniska produkter som bär denna 
symbol.

Använd en av de följande saneringsoptionerna:
• Avfallshantering av hela produkten (inklusive 

sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna 
WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.

• Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då 
tillbaka hela din gamla produkt till 
återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i 
enligt med kraven i WEEE-direktivet.

Avfallshantering av batterier:
Kasta aldrig batterier i soporna.

Förpackningsinformation:

Philips har märkt batterier / ackumulatorer och 
förpackningar med standardsymboler för att 
främja vederbörlig avfallshantering.
Ett finansiellt bidrag har lämnats för att 
främja upparbetning och återvinning.
Förpackningsmaterial och bruksanvisning 
kan lämnas till återvinning.
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2 Din telefon

2.1 Paketet innehåller

Kontrollera att alla artiklarna finns med i paketet. Kontakta vänligen din handlare om något fattas.
Ett multipaket för flera telefonlurar innehåller ytterligare lurar, laddare, nätanslutningar och batterier.

Obs!
* I paketet levereras möjligen telefonsladden och adaptern separat. I så fall måste först adaptern 
kopplas ihop med telefonsladden innan den ansluts till telefonjacket.

Obs!
Telefonsystemet uppfyller FCC standarder för kompatibilitet med hörapparater.

Telefonlur BatterilockBasenhet

Snabb startguide Garantibevis

2 uppladdingsbara 

Strömkontakt för basen Telefonsladd*

Användarhandbok

batterier
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2.2 Översikt över telefonen
A Hörlur
B Display
C Direktminnestangenter

Används för direkt åtkomst av minnen. 
D Samtalstangent

Används för att ta linjen och svara på samtal.
Vid sökning i något minne används den till att 
ringa numret. 
Avslutar ett samtal.

E Högtalartangent
Sätter högtalaren på/av.
Ändrar ringmelodin. 

F Upprepnings-, avbrytnings-, 
återuppringningstangent
Annullerar en funktion.
Upprepar det senast valda numret.
Används för att sända flashsignal.

G Siffertangenter
Används för att slå nummer och skriva 
tecken.
Används för åtkomst av extra minnen.

H Stjärna & programtangent
Infogar * (stjärna).
Öppnar programläge.

I # & paustangent
Infogar tecknet #.
Infogar en paus (P) vid nummertagning.

J Interkomtangent
Används för interkomsamtal.

K Mikrofon
L Höjer volym

Med tangenten höjs ljudvolymen.
M Sänker volym

Med tangenten sänks ringarens och ljudets 
volym.

Varning
Handsfree-aktiveringen kan plötsligt öka volymen 
i luren till en mycket hög nivå. Se till att 
telefonluren inte är för nära örat.

A

B

C

E

G

H

K

D

F

I

J

!
M

L
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2.3 Översikt över basen

A LED
Lyser ständigt när telefonlinjen används.
Blinkar vid inkommande samtal.
Blinkar när nytt meddelande anlänt i 
röstboxen.

B Sökningstangent
Används till att lokalisera telefonlur(ar).
Används till att registrera telefonlur(ar).

2.4 Displaysymboler
Vid första igångsättningen kan det hända att det 
dröjer ett litet tag innan telefonens batterier är 
tillräckligt uppladdade för att kunna visa 
symbolerna på displayen.
Displayen visar vilken funktion din telefon utför. 
Följande symboler/ikoner visas i översta raden på 
displayen.

 Visar aktuell batteristatus. Symbolen är i 
rörelse under uppladdning.

 Telefonen är i användning. Symbolen blinkar 
när det ringer.

 Det finns ett nytt röstmeddelande i din 
röstbox (abonnemang behövs).

 Telefonboksminnena uppsöks eller 
redigeras.

 Telefonen befinner sig i 
programmeringsläge. 

 Högtalaren är på.

 Ringaren är avstängd.

 Telefonluren har förbindelse med basen.

A

B
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3 Sätt igång

3.1 Anslut basen
Placera basstationen så nära telefonjacket och 
eluttaget att sladdarnas längd räcker till. 

Anslut telefonsladden i telefonuttaget på 
undersidan av basenheten och i väggjacket. 
Anslut strömkontakten till strömuttaget på 
basens undersida och till eluttaget i väggen.
Varning

Elnätet klassificeras som vådligt enligt kriterierna 
i standarden EN 60950. Den enda möjligheten att 
bryta strömmen i produkten är att dra ur 
elkontakten. Se till att eluttaget befinner sig nära 
apparaterna och att det alltid är lättåtkomligt. 

3.2 Anslut laddaren
Om du skaffat ett multipaket har varje telefonlur 
en egen laddare samt adapter. 

Anslut laddaradapterns strömkontakt på 
undersidan av laddaren.
Anslut laddaradaptern till eluttag i väggen. 

3.3 Sätt i batterier i telefonluren
Placera två uppladdningsbara batterier 
(inkluderade) i batterifacket. 
Varning

Beakta batteriernas poler när du sätter i dem. 
Felaktig polaritet skadar produkten.

Skjut på batterilocket så att det sitter fast på 
plats. 
Varning

EXPLOSIONSRISK OM BATTERIERNA 
ERSÄTTS MED FELAKTIG TYP. ANVÄND 
REKOMMENDERAD TYP SOM LEVERERAS 
MED DENNA PRODUKT. ANVÄND ALDRIG 
ICKE UPPLADDNINGSBARA BATTERIER.

3.4 Ladda batterier
Varning

Basstationen måste alltid vara ansluten till elnätet 
under uppladdning eller när den är i användning.

Obs!
Om batterierna varit helt uttömda kan produkten 
inte startas omedelbart. Telefonluren kan bli 
varm vid första uppladdningen. Detta är normalt.

Placera telefonluren på basenheten eller laddaren 
och låt batterierna laddas oavbrutet i 24 timmar 
före användning.

1

2
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• Batterisymbolen  syns på skärmen när 
laddningen är igång

Obs!
Garantin gäller inte för batterier och andra 
komponenter med begränsad livstid eller som 
utsätts för slitage.

3.4.1 Varning för låg batterinivå
En tom batterisymbol  hänvisar till att 
batterierna behöver laddas upp.
Placera telefonluren på basen eller laddaren så att 
batterierna kan laddas.

Obs!
Telefonluren övergår till viloläge när 
batterieffekten blivit mycket låg.

Obs!
En larmsignal om lågt batteri (i svarsläge) 
informerar också om att telefonluren behöver en 
uppladdning. Om det sker under ett samtal kan 
det hända att samtalet bryts strax efter signalen.

3.4.2 Batteriets hållbarhet och räckvidd
En optimal hållbarhet uppnås efter att batteriet 
laddats och tömts komplett tre gånger. Den 
optimala räckvidden nås när det inte finns några 
andra aktiva elektriska apparater inom området.

3.5 Överensstämmelse med 
GAP standard

GAP standarden garanterar att alla DECT™ GAP 
telefonlurar och basstationer överensstämmer 
med en minimum funktionsstandard oberoende 
av fabrikat. XL340 telefonlur och basstation 
överensstämmer med GAP vilket betyder att de 
garanterat har minimifunktionerna: registrering 
av telefonlur, ta linjen, ringa samtal och ta emot 
samtal. De avancerade egenskaperna är kanske 
inte tillgängliga om telefonen används ihop med 
andra fabrikat. 
För att registrera och använda telefonlur XL340 
med en GAP-anpassad basstation av annat 
fabrikat måste du först följa den andra 
tillverkarens instruktioner och sedan utföra 
åtgärderna som beskrivs i denna handbok för 
registrering av telefonlur.
Vid registrering av en annan telefonlur i 
basstationen XL340 sätter man basstationen i 
registreringsläge, följer sedan proceduren enligt 
beskrivningen i handboken från telefonlurens 
tillverkare. 

3.6 Beredskapsläge
Din telefon är i beredskaps- eller viloläge när den 
inte används.
Beredskapsdisplayen visar telefonlurens namn, 
telefonlurens nummer, batterisymbolen och 
signalikonen.

Batteriets hållbarhet i samtalsläge: max 12 timmar

Batteriets hållbarhet i 
beredskapsläge: max 150 timmar

Räckvidd inomhus: max 50 meter

Räckvidd utomhus: max 300 meter
9Sätt igång



3.7 Verifiera signalen
Signalsymbolen  visar förbindelsestatus mellan 
din telefonlur och basenheten.

är stadig: din telefonlur och basenheten har 
god förbindelse. 
blinkar: din telefonlur och basenheten har 
tappat kontakten.
10 Sätt igång



4 Telefonens användning

4.1 Samtal
Varning

Telefonen är inte lämpad för att ringa nödsamtal 
vid strömavbrott. Andra alternativ måste finnas 
för att kunna nå katastroftjänster.

4.1.1 Ring ett samtal
Tryck  och vänta på svarston.
Slå numret du vill ringa.
• Numret syns på displayen och rings upp.

4.1.2 Samtalstimer
Samtalstimern visar hur länge det aktuella 
samtalet varar. Tiden visas på displayen i minuter 
och sekunder (MM:SS) under den första timmen. 
Därefter visas den i timmar och minuter 
(HH:MM).

4.1.3 Förberedd uppringning 
Med den förberedda uppringningen kan du se och 
ändra numret du vill ringa före uppringningen. 

Mata in numret du vill ringa.
• Numret syns på displayen.
Tryck .
Obs!

Du kan mata in max 24 siffror. Tryck  för att 
ta bort felaktig siffra.

4.1.4 Upprepa senaste numret
Med denna funktion kan du upprepa numret du 
matat in senast.

Tryck .
Tryck .
• Det senast inmatade numret syns på displayen 

och rings upp.

4.1.5 Ring från telefonboksminnena
Tryck  när du hittat anteckningen i minnet.

• Telefonbokens anteckning visas på displayen 
och rings upp. 

Obs!
Om numret har fler än 12 siffror syns bara de 
sista 12 tecknen på displayen. 
Fler detaljer om telefonbokens minnesfunktioner 
står på sidan 14 ”Telefonboksminnen”.

4.2 Svara på samtal
När du får ett samtal ringer telefonen och  
blinkar på displayen.
Tryck  för att svara på samtalet.

Obs!
Om ringsignalen är avstängd ringer inte telefonen 
när ett samtal kommer.

4.2.1 Svara på samtal i handsfreeläge
Handsfree-egenskapen gör att du kan tala i 
telefon utan att hålla i telefonluren. Den gör också 
att andra i rummet kan delta i samtalet. 
När ett samtal kommer ringer telefonen och  
blinkar på displayen.
Tryck  för att svara.

4.3 Högtalare
Under pågående samtal kan du trycka på  och 
koppla på eller av högtalaren.

• På telefonlurens display syns  medan 
högtalaren är på.

4.4 Anpassa ljudvolymen
Under ett samtal: 

Tryck på  för att höja ljudvolymen, 
tryck på  för att sänka ljudvolymen.

4.5 Avsluta ett samtal
Tryck  för att avsluta ett samtal.

!
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4.6 Ring ett andra samtal
Tryck  during a call.
• R syns och du hör en kopplingston.
Slå numret du vill ringa.
När det andra samtalet gått fram kan du 
trycka på  för att växla mellan de båda 
samtalen. 

4.7 Svara på ett andra samtal
Om ett andra samtal kommer in medan du talar i 
telefonen avger din telefonlur en kort pipton med 
jämna mellanrum för att varsko dig. Du kan svara 
på den nya uppringningen utan att avbryta det 
första samtalet. 

Tryck  när det andra samtalet kommer.
• R visas på displayen, det aktuella samtalet 

sätts att vänta medan du tar det andra 
samtalet. 

Tryck sedan  för att växla om mellan de 
båda samtalen.

4.8 Konferenssamtal 

4.8.1 Gå in i en konversation
Under ett pågående samtal kan en andra telefon 
gå in och delta i konversationen genom att trycka 
på . 

• Med ett kort pip (larmsignal) till den 
ursprungliga telefonluren meddelas att 
konferenskopplingen aktiverats.

4.8.2 Gå ur ett konferenssamtal
Under ett pågående konferenssamtal trycker du 
på  för att lämna konferensen. 

• Den andra telefonluren är fortfarande kopplad 
till externa deltagaren.

4.9 Använd interkom
Du kan ringa till någon i huset med hjälp av 
interkomfunktionen.

Tryck och håll .

Om bara två telefonlurar är registrerade i 
basstationen utförs interkomkopplingen 
automatiskt. Annars matar du in numret du 
vill ringa via interkom.
Tryck  för att svara på interkomsamtalet 
när det ringer.

4.10 Inmatning av text eller nummer
Du kan mata in texter och nummer i 
telefonboksminnet eller för andra egenskaper.

Tryck på motsvarande tangent tillräckligt 
många gånger för att nå önskat tecken.
Tryck  för att ta bort ett tecken.
Tryck och håll  för att ta bort alla 
inmatade tecken.
Tryck  för att alternera mellan stora och 
små bokstäver.
• Tecknen som följer är av den alternativa typen.

Exempel: skriv ”Peter”
Tryck  1 gång: P
Tryck  1 gång: P
Tryck  2 gånger: Pe
Tryck  1 gång: Pet
Tryck  2 gånger: Pete
Tryck  3 gånger: Peter

1

2

3

1

2

1

Inmatningstabell stora bokstäver

Tangenter Tilldelade skrifttecken

1 [mellanrum] 1 , . ! ? : ; ' "

2 A B C 2 À Á Â Ä Æ Ç

3 D E F 3 È É Ê Ë Œ

4 G H I 4 Ì Í Î Ï

5 J K L 5 [ ]

6 M N O 6 Ñ Ò Ó Ö Ø Ω

7 P Q R S 7 ∆  Θ Λ Ξ Σ

8 T U V 8 Ù Ú Û Ü

9 W X Y Z 9 Ý Ÿ

0 0 $ € @ _ ( ) < > ~

* * # + - / = & %

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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Inmatningstabell små bokstäver

Tangenter Tilldelade skrifttecken

1 [mellanrum] 1 , . ! ? : ; ' "

2 a b c 2 À Á Â Ä Æ Ç

3 d e f 3 È É Ê Ë Œ

4 g h i 4 Ì Í Î Ï

5 j k l 5 [ ]

6 m n o 6 Ñ Ò Ó Ö Ø Ω

7 p q r s 7 ∆  Θ Λ Ξ Σ

8 t u v 8 Ù Ú Û Ü

9 w x y z 9 Ý Ÿ

0 0 $ € @ _ ( ) < > ~

* * # + - / = & %
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5 Fler användningar i 

telefonen

5.1 Telefonboksminnen
Din telefon förfogar över 12 telefonboksminnen 
som gör det lättare att ringa. Varje minne kan 
lagra namn med max 12 bokstäver och nummer 
med max 24 siffror.

5.1.1 Spara i telefonboksminne
I beredskapsläge:

Mata in numret. 
Tryck och håll  för att mata in en paus.
• Den visas med ett P.
Tryck och håll siffertangenter (1 till 9) 

ELLER
Direktminne (   ).
• Numret sparas. Du hör en bekräftelseton och 

ser NAMN?.
Skriv namnet. 
Tryck och håll samma minnestangent för att 
spara namnet.
Obs!

Existerande telefonboksminne kan ersättas 
genom att mata in nytt nummer och namn på 
samma telefonbokspost. Den gamla kontakten 
skrivs då över av den nya utan 
varningsinformation.

5.1.2 Visa telefonboksminnet
Du kan visa minnena medan telefonluren är i 
beredskapsläge.

Tryck Direktminne   

ELLER
tryck och håll siffertangenter (1 till 9). 
• Namn och nummer visas.

5.1.3 Radera alla minnena
Du kan radera alla minnena genom att använda 
funktionen ÅTERSTÄLL. Mer information på 
sidan 17.

5.2 Personifiera din telefon

5.2.1 Ge din telefon ett namn
Du kan ge din telefon ett nytt namn. Om du har 
flera telefonlurar kan du ge varje enhet ett eget 
namn. Telefonlurens namn kan ha max 10 tecken. 
Det kan innehålla A-Y, 0-9 och mellanrum.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 40.
Tryck och håll .
• Det aktuella namnet på telefonluren visas.
Redigera namnet.
Tryck och håll  för att bekräfta.

5.2.2 Välj displayspråk
Din telefon kan många språk.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in indexnumret (se nedan). 
Tryck och håll  för att bekräfta.

Minnestyp Tillhörande 
tangent

Minnen med direkt åtkomst   

Extraminnen Siffertangenter 
1 ~ 9

1

2

2

3

4

Språk Indexnummer
Engelska 10

Holländska 11

Franska 12

Tyska 13

Italienska 14

Ryska 15

Spanska 16

Turkiska 17

1

2

3

4

5

1

2

3
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5.2.3 Slå på/av bakgrundsbelysningen
LCD:n och tangenternan  kan belysas när 
telefonen är i bruk.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 44.
Tryck och håll  för att bekräfta. 
• Den nya inställningen visas.

5.2.4 Autosvar
Med Autosvar kan du bekvämt svara på 
inkommande samtal genom att lyfta luren från 
hållaren eller laddaren. Du behöver inte trycka på 

 för att svara.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 42.
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Den nya inställningen visas.

5.2.5 Automatisk avstängning
Med automatisk avstängning kan du bekvämt 
avsluta ett samtal genom att sätta telefonluren i 
laddaren. Du behöver inte trycka på .
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 43. 
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Den nya inställningen visas.

5.2.6 Automatisk uppringning 
Den automatiska uppringningen ger dig 
möjligheten att ringa från ett telefonboksminne i 
förbindelse med tangent 1 eller 2 genom att 
trycka länge på 1 eller 2 i beredskapsläge. 
Du behöver inte använda .
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 45. 
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Den nya inställningen visas.

5.2.7 Välj ringmelodi
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser det aktuella 
melodinamnet.
Välj den önskade melodin genom att mata in 
siffertangent 0 till 9.
Tryck  för att bekräfta. 

5.2.8 Ändra ringvolym
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser det aktuella 
melodinamnet.
Tryck  och  för att öka eller sänka 
ljudnivån.
Tryck  för att bekräfta.
Obs!

Om ringvolymens nivå satts på AV, visas . 

5.2.9 Sätt tangentljudet på/av
Tangentljudet är toner telefonluren producerar 
varje gång en tangent på telefonluren aktiveras.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 41. 
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Den nya inställningen visas.

Danska 18

Svenska 19

Norska 20

Grekiska 21

Polska 22

Portugisiska 23

Finska 24

Hebreiska 25

Språk Indexnummer

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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5.3 Avancerade egenskaper

5.3.1 Registrera en telefonlur
Om du av misstag råkat avregistrera din 
telefonlur kan du registrera om den. Ytterligare 
telefonlurar måste registreras i basen innan de tas 
i bruk.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 51. Tryck och håll  tills du ser 
BASEN?. 
Välj basen med hjälp av siffertangenterna (1, 2, 
3 eller 4). Tryck och håll  för att bekräfta.
Om du ser KOD? matar du in systemets PIN 
kod (standard 000). Tryck och håll  tills du 
ser SÖKNING... .
Tryck och håll  på basenheten i 
3 sekunder. 
• Basens LED tänds i 30 sekunder. 
• När registreringen är färdig visar telefonluren 

REGISTRERAD.
Obs!

Om registreringen misslyckats visar telefonluren 
FEL. Upprepa då ovanstående procedur och 
försök igen.

5.3.2 Välj en bas
Om din telefonlur är registrerad vid fler än en bas 
kan du välja vilken basenhet luren ska använda. Du 
kan välja en fix bas eller så kan du låta telefonluren 
automatiskt söka närmast tillgängliga bas (AUTO 
basval).
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in basens indexnummer (se nedan). 
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Om det lyckats visar telefonluren den valda 

basen. Annars visar den FEL.

5.3.3 Avregistrera en telefonlur
En telefonlur kan avregistrera en annan telefonlur 
som är registrerad vid samma basstation. Den kan 
inte avregistrera sig själv.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 52. Tryck och håll  tills du ser 
TELEFONLUR?.
Mata in numret på telefonluren som du vill 
avregistrera. Tryck och håll  för att 
bekräfta.
Om du ser KOD? mata in systemets PIN kod 
(standard 0000).
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Om den nya inställningen lyckats visar 

telefonen AVREGISTR.

5.3.4 Ändra systemets KOD
En KOD är nödvändig för att kunna registrera 
eller avregistrera en telefonlur. Från fabriken är 
koden förinställd med 0000. Du kan ändra den till 
en unik egen kod. Koden kan vara max 8 siffror 
lång.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 50. Tryck och håll  tills du ser 
KOD?.
Mata in systemets KOD. Tryck och håll  
tills du ser NY KOD?.
Mata in den nya koden. Tryck och håll  tills 
du ser KOD IGEN?.
Mata in den nya koden igen som bekräftelse. 
Tryck och håll  för att bekräfta.
• Om din KOD-ändring lyckats visar telefonen 

SPARAT.Basval Indexnummer

BAS 1 64

BAS 2 65

1

2

3

4

5

1

2

3

BAS 3 66

BAS 4 67

AUTO 68

Basval Indexnummer

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Obs!
Den förinställda produkt-PIN-koden är 0000. Om 
du ändra PIN-koden, spara PIN-detaljerna på 
säker plats så att du lätt kan komma åt dem. 
Tappa inte bort PIN-koden

5.3.5 Återställ din telefon
Du kan återställa din telefon till 
grundinställningen. Du kan se vilka inställningar 
som återställs på sidan 19. 
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 01 om du vill radera alla minnen.

ELLER
Mata in 02 om du vill behålla minnena 
oförändrade.
Tryck och håll  tills du ser PÅGÅR... . 

5.3.6 Välj flashtid
Den här optionen är till hjälp när du nyttjar 
telefonisttjänster. Den i din XL340 telefon 
inställda standardtiden för flash är den bäst 
lämpade för ditt lands telefonnät och därför 
borde den inte behöva ändras.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in indexnumret för flashtiden (se 
nedan).
Tryck och håll  tills den nya inställningen 
kommer upp på displayen. 

5.3.7 Välj pauslängd
Den här optionen är till hjälp när du nyttjar 
telefonisttjänster. Den i din XL340 telefon 
inställda standardpauslängden är den bäst 
lämpade för ditt lands telefonnät och därför 
borde den inte behöva ändras. 
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in indexnumret för pauslängden (se 
nedan).
Tryck och håll  tills den nya inställningen 
kommer upp på displayen. 

5.3.8 Välj uppringningsläge (beroende på 
land)

Det i din XL340 telefon standardinställda 
uppringningsläget är det bäst lämpade för ditt 
lands telefonnät och därför borde det inte behöva 
ändras.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 60.
Tryck och håll  som bekräftelse.
• Den nya inställningen visas.

5.3.9 Temporärt tonval i pulsvalläge
Om uppringningsläget är satt på pulsval kan du 
trycka och hålla  för att temporärt få tonval. 

• d visas på displayen. Alla följande siffror rings 
som toner tills du ringer av.

5.3.10 Foga in prefix
Egenskapen foga in prefix kontrollerar och 
formaterar dina utgående nummer innan de rings 
upp. Om de första siffrorna överensstämmer med 
siffror du satt på DETEKTERA ersätts de av 
siffror du angivit som PREFIX.

Flashtid Indexnummer
FLASH 1 71

FLASH 2 72

FLASH 3 73

FLASH 4 74

FLASH 5 75

FLASH 6 76

FLASH 7 77

1

2

2

3

1

2

3

Pauslängd Indexnummer

PAUS 1 78

PAUS 2 79

1

2

3

1

2

3
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Du bestämmer t ex DETEKTERA för 604 och 
PREFIX till 967. Om du ringer numret 
6045551212 slår telefonen i verklighet 
9675551212. Numret som presenteras är 
fortfarande 6045551212.
I beredskapsläge:

Tryck och håll  tills du ser MENY?.
Mata in 62. Tryck och håll .
Redigera DETEKTERA siffrorna 

ELLER
mata in nya om du ser DETEKTERA? (som 
604 i exemplet ovan).
Tryck och håll  för att bekräfta.
Redigera PREFIX siffrorna 

ELLER
mata in nya om du ser PREFIX? (som 967 i 
exemplet ovan). 
Tryck och håll  för att bekräfta.
Obs!

Om det ringda numret börjar med #, * eller P 
infogas inget PREFIX.

Obs!
Tryck och håll  om du vill infoga en paus i ditt 
PREFIX.

5.3.11 Meddelande väntar
Om du abonnerar röstboxtjänsten av din lokala 
nätoperatör visas  när det kommit ett nytt 
meddelande till din röstbrevlåda. LED blinkar på 
basstationen.
Efter att du avlyssnat alla meddelanden försvinner 

 igen och LED på basen slutar att blinka. 
Obs!

Du kan också se RÖSTBOX på displayen när 
det kommit in ett nytt meddelande, med det 
raderas när du ringer nästa utgående samtal. 

5.3.12 Söka telefonlur
Den här egenskapen kan du använda för att hitta 
dina telefonlurar.
I beredskapsläge trycker du  på basen.

• Alla registrerade telefonlurar producerar 
sökningstonen i 30 sekunder och på 
skärmarna syns SÖKNING... .

Obs!
Du kan stoppa sökningen genom att trycka på 
någon tangent på varje lur eller genom att trycka 
igen på  basstationen.

1

2

3

3

4

5

5

6
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19Standardinställningar

6 Standardinställningar

Det här är de från fabriken programmerade standardinställningarna i din telefon.

* Egenskap beroende på land

** Dessa minnen förblir oförändrade för Återställ 02 

Funktioner Inställning efter 
återställning

Displayspråk Beroende på land

Telefonlurens namn PHILIPS

Autosvar AV

Automatisk avringning På

Bakgrundsbelysning På

Uppringningsläge* Tonval

Tangentton På

Flashtid* Flash 1

Pauslängd Paus 1

Prefix [tomt]

Melodival RING 1

Ringvolym 3 block

Lurens volym 3 block

Högtalarens volym 3 block

Meddelande väntar AV

PIN kod 0000

Val av bas AUTO

Automatisk uppringning AV

Senast ringda numret [tomt]

Telefonboksminnen** [tomt]
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7 Snabb referenstabell för telefonmenyer

Tabellen nedan visar menyerna i din telefon
Kom ihåg: Tryck och håll  tills du ser MENY? innan du matar in menyns indexnummer.
Tryck  för att omedelbart gå ut ur någon meny.

Indexnummer Meny
01 Full återställning

02 Delvis återställning

10 - 25 Språk

40 Telefonlurens namn

41 Tangentton

42 Autosvar

43 Automatisk avringning

44 Bakgrundsbelysning

45 Automatisk uppringning

50 PIN kod

51 Registrering

52 Avregistrering

60 Uppringningsläge

62 Foga in prefix

64 - 68 Val av basenhet

71 - 77 Flashtid

78 - 79 Pauslängd
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8 Tekniska data

Allmänna telefonegenskaper
• Namn och nummerpresentation
• 12 telefonbokminnen med direkt åtkomst
• Konferenssamtal och röstbox
• Interkom
• Val av basenhet

Batteri
• 2 x AAA NimH 750mAh batterier

Vikt och mått
• Telefonlur: 160 gr

180 x 32 x 56 mm (H x D x B)
• Bas: 150 gr

94 x 128 x 117 mm (H x D x B)

Temperaturområde
• Användning: 0°C till + 46°C
• Lagring: –25°C till + 70°C 

Relativ luftfuktighet
• Användning: max 95% vid 40°C
• Lagring: max 95% vid 40°C



9 Ofta förekommande frågor 
(FAQ)

Här hittar du de oftast förekommande frågorna 
om telefonen och svaren på dem.

Anläggningen

Ingen kopplingston
• Kontrollera telefon- och strömförbindelserna.
• Telefonluren är kanske utom räckvidd. Gå 

närmare basstationen.
• Batteriets effekt kan vara låg. Ladda batteriet.

”Räckvidd/signal”-ikonen blinkar
• Gå närmare basstationen.
• Om telefonluren visa AVREGISTR måste du 

registrera telefonluren, se sidan 16.

Telefonluren går inte att slå på
• Ladda batteriet: placera luren på basen/

laddaren. Batterisymbolen är i rörelse medan 
laddningen pågår. Efter ett kort tag slås 
telefonluren på.

Telefonluren går inte att ladda
• Kontrollera basens/laddarens kontakter.
• Batteriet kan vara defekt. Skaffa nytt batteri 

från handlaren.
• Se till att batterierna är korrekt isatta.
• Kontrollera att handenheten är ordentligt 

placerad på basen/laddaren. Batterisymbolen är 
i rörelse medan laddningen pågår.

Kommunikationen bryts under samtal
• Ladda batteriet.
• Flytta dig närmare basstationen.

Ljud

Telefonluren ringer inte
• Kontrollera att telefonlurens melodivolym är 

påslagen. Se sidan 15.
• Det kan vara för många telefonlurar på samma 

telefonlinje. Koppla från några av 
telefonlurarna.

Ingen parkeringston från telefonluren
• Kontrollera basens/laddarens nätanslutningar.
• Telefonluren är kanske inte riktigt parkerad. 

Försök igen.
• Laddningskontakterna kan vara smutsiga. 

Rengör kontakterna med en fuktad duk.

Produktbeteende

Dålig ljudkvalitet (knastrande, eko, osv.) 
under samtal
• Telefonluren kan vara nästan utom räckvidd. 

Gå närmare basen.
• Telefonen kanske störs av elektriska apparater 

i närheten. Flytta basenheten till en annan plats.
• Telefonen kanske står innanför tjocka väggar. 

Flytta basenheten till en annan plats.

Ingen nummerpresentation
• Tjänsten nummerpresentation är kanske inte 

aktiverad. Fråga din nätoperatör.
• Påringarens nummerinformation kan vara 

undertryckt eller är otillgänglig.
• Låt telefonen ringa minst en gång innan du 

svarar.

Ringa/ta ett andra samtal fungerar inte
• Tjänsten andra samtal är kanske inte aktiverad. 

Tjänsten andra samtal är möjligen inte erbjuden 
av telefonisten. Fråga din leverantör om 
möjligheten att få tjänsten.

• Kontrollera att återuppringningsinställningen är 
korrekt. Se sidan 17.
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Tips
Om lösningarna ovan inte hjälper kan du bryta 
elförsörjningen till både basen och telefonluren. 
Vänta en kvart, anslut och försök igen. 
23Ofta förekommande frågor (FAQ)



10 Index

Andra samtal 12
Anslut laddaren 8
Anslutning 3
Återställ telefon 17
Återvinning & avfallshantering 4
Automatisk avstängning 15
Automatisk uppringning 15
Autosvar 15
Avancerade egenskaper 16
Avregistrera en telefonlur 16
Avsluta ett samtal 11

Bakgrundsbelysningen PÅ/AV 15
Basenhet, översikt 7
Batteri 21
Batterier 8
Batteriets hållbarhet och räckvidd 9
Batterilock 8

Din säkerhet 3
Display 6
Displayspråk, välj 14
Displaysymboler 7

Exempel: inmatning av text 12

Flashtid, välj 17
Förberedd uppringning 11

Gå ur ett konferenssamtal 12
GAP standard 9
Garanti 9

Handsfreeläge 11
Hjälp 3
Högtalare 11
Hörlur 6

Inmatning av text eller nummer 12
Inmatningstabell små bokstäver 13
Inmatningstabell stora bokstäver 12
Interkom 12

KOD 16
Konferenssamtal 12
Konformitet 3

Ladda batterier 8
Laddare 8
LED, basenhet 7
Ljudvolymen, anpassa 11

Mått 21
Meddelande väntar 18
Miljöskydd 3
Multipaket för flera telefonlurar 5

Namn, telefonlur 14
Nummer, mata in 12
Nummerpresentation 22

Ofta förekommande frågor (FAQ) 22

Paketet innehåller 5
Pauslängd, välj 17
Personifiera 14
PIN 16
Pre-Dial 11
Prefix, foga in 17
Problemlösningar 22
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Räckvidd 9
Radera alla minnena 14
Registrera en telefonlur 16
Relativ luftfuktighet 21
Ring ett samtal 11
Ring från telefonboksminnena 11
Ringmelodi, välj 15
Ringvolym, ändra 15
Ringvolymen AV 15
Röstbox 18

Samtal 11
Samtalstimer 11
Sätt i batterier i telefonluren 8
Sätt igång 8
Signalsymbolen 10
Snabb referenstabell för telefonmenyer 20
Söka telefonlur 18
Sökningstangent 7
Spara i telefonboksminne 14
Standardinställningar 19
Strömförsörjning 3
Strömkontakt, anslut 8
Svara på ett andra samtal 12
Svara på samtal 11
Systemets KOD, ändra 16

Tangenter, översikt 6
Tangentljudet PÅ/AV 15
Tekniska data 21
Telefonboksminnen 14
Telefonjackadapter 5
Telefonlur, översikt 6
Telefonsladd, anslut 8
Temperaturområde 21
Temporärt tonval 17
Text, mata in 12

Uppringningsläge, ändra 17

Välj en bas 16
Välkomstläge 2
Varning för låg batterinivå 9
Vikt 21
Viktig information 3
Visa telefonboksminnet 14
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