
Hvad skal der være i pakken?

Håndsæt Basestation

Strømadapteren til
basestationen

Telefonkabel*

2 genopladelige
batterier

1 Tilslut
Sådan tilsluttes basen

� Sæt strømkablets stik i
strømforsyningsstikket på
undersiden af basen.

� Sæt telefonkablet i
telefonstikket på undersiden
af basen.

� Sæt strømkablets andet stik i
en stikkontakt.

� Sæt telefonkablet i
telefonstikket på væggen.

2 Installér
Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.

Læg batterierne i

Kort
betjeningsvejledning

Batteridæksel

* Det kan være, at du finder adapteren
adskilt fra telefonkablet i pakken. I dette
tilfælde skal du først sætte telefon-
adapteren på telefonkablet, før du
forbinder det med telefonstikket på
væggen.

Tjek, at alle disse dele befinder sig i pakken. Kontakt din forhandler, hvis nogen del(e)
mangler.
I multi-håndsæt-pakker vil du finde flere yderligere håndsæt, opladere,
strømforsyninger og batterier.

ELLER

Håndsættet skal oplades i
24 timer inden brug

3 Telefonér
Foretag et opkald

Tryk på og tast nummeret.

TIP: Du kan indtaste nummeret, inden du ringer op.

Tryk under et opkald på for at slå håndsættets højttaler til og fra.

Besvar et opkald

Tryk på .

Justér lydstyrken under en samtale

Tryk på eller for at justere lydstyrken.

Indstille håndsættets ringemelodi i standby

1. Tryk på og hold tasten nede, indtil du ser navnet på den
aktuelle melodi.

2. Vælg den ønskede melodi ved at trykke på ciffertasterne 0 til 9.

3. Tryk på for at bekræfte.
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Gemme et navn og et nummer i en hukommelse med direkte adgang
1. Indtast nummeret i standby.

2. Tryk på én af direkttasterne til hukommelsen eller 

eller og hold den nede.
3. Indtast navnet.
4. Tryk på den samme hukommelsestast og hold den nede for at

gemme navnet.

Brugsanvisning

Hvis batterierne er fuldstændig afladet, vil telefonen ikke tænde med det
samme. Håndsættet kan godt blive varmt under første opladning Dette er
normalt.

Ændre ringestyrken i standby

1. Tryk på og hold tasten nede, indtil du ser navnet på den
aktuelle melodi.

2. Tryk på eller for at skrue op eller ned for
ringestyrkeniveauet.

3. Tryk på for at bekræfte.

Hvis ringestyrkeniveauet er slået FRA, vises .

Garanti

A
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Velkommen
Kort betjeningsvejledning

1 Tilslut

2 Installér

3 Telefonér

philips

Problem
� Tjek tilslutningerne.
� Brug telefonkablet, der fulgte med

telefonen.

� Flyt basestationen, så den står
mindst 1 m væk fra andre
elektriske apparater.

� Tjek, at basestationen er tilsluttet
lysnettet.

� Genoplad batterierne.

� Tjek basestationens/opladerens
forbindelser.

� Tjek, at batterierne er korrekt sat i.

� Opkalds-ID-tjenesten er måske ikke
aktiveret. Spørg din operatør.

Problemløsning
En detaljeret oversigt findes i brugsanvisningen.

Tip
� Ingen klartone.

� Dårlig lydkvalitet.

� Intet symbol på displayet.

� Håndsættet kan ikke oplades.

� Opkalds-ID vises ikke.

Har du brug for mere hjælp?
Betjeningsvejledning
Læs brugsanvisningen, der fulgte med din XL340.

Online hjælp
www.philips.com/support

Gemme et navn og et nummer i en ekstra hukommelse

1. Indtast nummeret i standby.
2. Tryk på én af ciffertasterne (1 til 9) og hold den nede.
3. Indtast navnet.
4. Tryk på den samme ciffertast og hold den nede for at gemme

navnet.

Opkald fra telefonbogens hukommelse

Tryk på , mens du ser på en hukommelse. Det gemte nummer
ringes op.

For at indsætte en pause tryk på og hold tasten nede, P vises.

Giv telefonen et navn

1. Tryk på og hold tasten nede, indtil du ser MENU?.
2. Indtast 40.

3. Tryk på og hold tasten nede.
4. Ret navnet.

5. Tryk på og hold tasten nede for at bekræfte.

Se en hukommelse

Tryk på én af direkttasterne til hukommelsen eller 

eller
ELLER

tryk på én af ciffertasterne (1 til 9) og hold den nede.
Navnet og nummeret vises.

Hvis nummeret er længere end 12 cifre, vises kun de sidste 12 cifre i displayet.

Slå baggrundslyset til/fra

1. Tryk på og hold tasten nede, indtil du ser MENU?.
2. Indtast 44.

3. Tryk på og hold tasten nede for at bekræfte.

ADVARSEL Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.
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