
Pakkauksen sisältö

Luuri Tukiasema

Tukiaseman verkkolaite

Puhelinjohto*

2 akkua

1 Liitä
Tukiaseman liitäntä

● Työnnä sähköliitäntäjohdon 
pistoke tukiaseman pohjassa
olevaan pistorasiaan.

● Työnnä puhelinjohdon pistoke
tukiaseman pohjassa olevaan
pistorasiaan.

● Työnnä verkkolaitteen 
pistoke seinässä olevaan 
verkkopistorasiaan.

● Työnnä puhelinjohdon pistoke
seinässä olevaan puhelinrasiaan.

2 Asenna
Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.

Akkujen paikalleenasettaminen
PikaopasParistolokeron

kansi

*Puhelinjohto ja sovitin voivat olla pakkauksessa
erillään toisistaan. Jos näin on, yhdistä ensin sovitin
puhelinjohtoon ennen kuin työnnät johdon
puhelinrasiaan.

Varmista, että kaikki yllä luetellut osat sisältyvät pakkaukseen. Jos siitä puuttuu jotain,
ota yhteys jälleenmyyjään.
Jos pakkauksessa on enemmän kuin yksi luuri, mukana seuraa myös vastaava määrä
latauslaitteita, verkkolaitteita ja akkuja.

Lataa luuria 24 tuntia

3 Nauti
Puhelun soittaminen

Paina ja valitse numero.

Vihje: Voit esivalita numeron ennen kuin varaat linjan.

Painamalla puhelun aikana voit kytkeä luurin kaiuttimen päälle ja pois päältä.

Puheluun vastaaminen

Paina .

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Painamalla tai voit lisätä tai heikentää äänenvoimakkuutta.

Luurin soittoäänen asetus valmiustilassa

1. Paina ja pidä painettuna kunnes näet voimassaolevan melodian nimen.
2.Valitse haluamasi melodia painamalla jotain numeronäppäintä 0 - 9.

3.Vahvista toimenpide painamalla .
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Nimen ja numeron lisääminen suoramuistiin
1. Näppäile numero valmiustilassa.

2. Paina pitkään yhtä suoramuistinäppäintä tai tai .
3. Syötä nimi.
4. Paina ja pidä painettuna samaa muistinäppäintä tallentaaksesi nimen.

Käyttöohje

Jos akut ovat tyhjentyneet kokonaan, laite ei käynnisty välittömästi. Luurin
lämpötila voi kohota ensimmäisen latauksen aikana.Tämä on normaalia.

Soittoäänen voimakkuuden säätö valmiustilassa

Jos äänenvoimakkuus on vaimennettu kokonaan asetuksella POIS, näytöllä näkyy .

Takuuehdot
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1. Paina ja pidä painettuna kunnes näet voimassaolevan melodian nimen.

2.Voit lisätä tai heikentää äänenvoimakkuutta painamalla ja .

3.Vahvista toimenpide painamalla .

TAI
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Tervetuloa
Pikaopas

1 Liitä

2 Asenna

3 Nauti
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Ongelma
● Tarkista yhteydet.
● Käytä pakkauksen mukana 

toimitettua puhelinjohtoa.

● Siirrä tukiasema vähintään metrin
etäisyydelle muista sähkölaitteista.

● Siirry lähemmäksi tukiasemaa
● Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

● Tarkista tukiaseman/latauslaitteen
liitännät.

● Varmista, että akut on asetettu
paikalleen oikein.

● Soittajan tunnistustoimintoa ei ole
aktivoitu.Tarkista asia palvelujen
tarjoajalta.

Vianhaku
Katso yksityiskohtaisemmat tiedot käyttöohjeesta.

Ratkaisu
● Ei valintaääntä.

● Huono äänenlaatu.

● Näytöllä ei näy kuvakkeita.

● Luuri ei lataudu.

● Soittajan tunnistus ei näy näytöllä.

Tarvitsetko apua?
Käyttäjän käsikirja
Katso puhelimen XL340 mukana toimitettu käyttäjän käsikirja.

Online-neuvonta
www.philips.com/support

Nimen ja numeron tallentaminen lisämuistiin

1. Näppäile numero valmiustilassa.
2. Paina pitkään yhtä numeronäppäintä (1 - 9) .
3. Syötä nimi.
4. Paina pitkään samaa numeronäppäintä nimen tallentamista varten.

Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

Paina puhelinmuistion merkinnän näkyessä näytöllä.
Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soitetaan.

Lisää tauko painamalla pitkään . Näytöllä näkyy P.

Puhelimen nimeäminen

1. Paina ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy VALIKKO?.
2. Näppäile 40.

3. Paina ja pidä painettuna.
4.Anna uusi nimi.

5.Vahvista toimenpide painamalla pitkään .

Puhelinmuistion merkinnän tuonti näytölle

Paina yhtä suoramuistinäppäintä tai tai 
TAI

paina pitkään yhtä numeronäppäintä (1 - 9).
Nimi ja numero näkyvät näytöllä.

Taustavalon kytkentä päälle/pois

1. Paina ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy VALIKKO?.
2. Näppäile 44.

3.Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
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Jos numero koostuu yli 12 merkistä, näytöllä näkyvät vain viimeiset 12 merkkiä.
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