
Innholdet i esken

Håndsett Baseenhet

Strømadapter for base

Telefonledning*

2 oppladbare
batterier

1 Koble til
Koble til basestasjonen

● Sett kabelen til strømforsyningen
i kontakten i bunnen av 
basestasjonen.

● Sett telefonledningen i kontakten
i bunnen av basestasjonen.

● Sett strømforsyningen inn i en
stikkontakt.

● Sett telefonledningen inn i 
telefonkontakten.

2 Installer
Bruk bare oppladbare batterier.

Sett inn batteriene
HurtigveiledningBatteriluke

*Du kan finne linjeadapteren avskilt fra
telefonledningen i esken. Hvis dette er tilfelle,
må du først sette linjeadapteren på telefonledningen
før du kobler den inn i telefonkontakten.

Kontroller at disse enhetene er i esken. Hvis noen av enhetene mangler, må du ta
kontakt med din forhandler.
I pakker med flere håndsett vil du finne ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger og
batterier.

ELLER

Lad håndsettet i 24 timer

3 Sett i gang
Ringe

Trykk , og slå nummeret.

TIPS: Du kan taste nummeret før du tar linjen.

Under en samtale kan du trykke for å slå høyttaleren i håndsettet av og på.

Svare

Trykk .

Justere lydstyrken mens du er i en samtale

Trykk eller for å øke eller redusere lydstyrken.

Velge ringemelodi til håndsettet i ventemodus

1. Hold ned til du ser navnet på melodien som benyttes.
2.Velg ringemelodien du ønsker å bruke ved hjelp av talltastene (0-9).

3.Trykk for å bekrefte.
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Lagre et navn og et nummer i direkteminnet
1.Tast inn nummeret i ventemodus.

2.Trykk på en av direkte mem.-tastene, , eller .
3.Tast inn navnet.
4. Hold ned den samme minnetasten for å lagre navnet.

Brukerhåndbok

Hvis batteriene er helt tomme, kan det hende at produktet ikke greier å slå
seg på med en gang. Håndsettet kan bli varmt under den første ladingen.
Dette er normalt.

Endre ringevolumet i ventemodus

1. Hold ned til du ser navnet på melodien som benyttes.

2.Trykk og for å øke eller redusere ringevolumet.

3.Trykk for å bekrefte.

Hvis ringevolumet er satt til AV, vises .

Garanti
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Velkommen
Hurtigveiledning

1 Koble til

2 Installer

3 Sett i gang
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Problem
● Kontroller tilkoblingene.
● Bruk telefonkabelen som ble levert i

esken.

● Prøv å settebasestasjonen minst 1
meter unna elektriske apparater.

● Kontroller at produktet er plugget 
● Lad batteriet.

● Kontroller basen/laderens tilkoblinger.
● Kontroller at batteriene er installert

korrekt.

● Det er mulig at nummervisnings-
funksjonen ikke er aktivert
Kontroller med din tjenestetilbyder.

Feilsøking
Se i brukerhåndboken for en detaljert oversikt.

Tips
● Ingen summetone.

● Dårlig lydkvalitet.

● Ingen symboler på skjermen.

● Håndsettet tar ikke til seg lading.

● Ingen nummervisning.

Trenger du mer hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboken som ble levert med din XL340.

Nettbasert hjelp 
www.philips.com/support

Lagre et navn og et nummer i et ekstraminne

1.Tast inn nummeret i ventemodus.
2. Hold ned en av talltastene (1 til 9).
3.Tast inn navnet.
4. Hold ned den samme talltasten for å lagre navnet.

Ringe fra telefonboken 

Trykk mens du ser på en oppføring i telefonboken.
Det lagrede nummeret ringes.

Hvis du vil legge inn en pause, må du holde ned , slik at P vises.

Gi telefonen et navn

1. Hold ned til du ser MENY?.
2.Tast inn 40.

3.Trykk ned og hold.
4. Rediger navnet.

5. Hold ned for å bekrefte.

Se på oppføringene i telefonboken

Trykk på en av direkte mem.-tastene, , eller 
ELLER

hold ned en av talltastene (1 til 9).
Navnet og nummeret vil vises.

Hvis nummeret er lengre enn 12 siffer, vil kun de siste 12 sifrene vises på skjermen.

Slå av/på bakgrunnsbelysningen 

1. Hold ned til du ser MENY?.
2.Tast inn 44.

3. Hold ned for å bekrefte.
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