
Innehåll i förpackningen

Telefonlur Basenhet

Strömkontakt för
basen

Telefonsladd *

2 uppladdingsbara
batterier

1 Anslutning
Anslut basstationen

� Anslut nätdelen till uttaget på
basstationens undersida.

� Anslut telefonkabeln till
uttaget på basstationens
undersida.

� Anslut nätdelen till elnätet.
� Anslut telefonkabeln till

telefonuttaget.

2 Installation
Använd enbart uppladdningsbara batterier.

Sätt i batterierna

Snabb startguide

Batterilock

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

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.

ELLER

Ladda handenheten i
24 timmar

3 Med nöje
Ring ett samtal

Tryck och slå numret.

TIPS : du kan slå numret innan du tar linjen.

Under samtalet tryck för att slå på och av handenhetens telefonlur.

Svara på samtal

Tryck .

Anpassa ljudvolymen under uppkoppling

Tryck eller för att höja eller sänka volymen.

Inställning av handenhetens ringmelodi i standby-läge

1. Tryck och håll tills aktuellt melodinamn syns.
2. Välj önskad melodi genom att trycka knapparna 0 till 9.

3. Tryck för att bekräfta.
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Spara namn och nummer i direktminnet
1. Mata in numret i standby-läge.

2. Tryck och håll en av direktminnets knappar eller 

eller .
3. Skriv namnet.
4. Tryck och håll samma knapp för att spara namnet.

Användarhandbok

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

Ändra ringvolymen i standby-läge

1. Tryck och håll tills aktuellt melodinamn syns.

2. Tryck eller för att höja eller sänka volymen.

3. Tryck för att bekräfta.

Om ringvolymens nivå satts på AV, visas .

Garantibevis
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Välkommen
Snabb startguide

1 Anslutning

2 Installation

3 Med nöje

philips

Problem
� Kolla anslutningarna.
� Använd telefonkabeln i

förpackningen.

� Försök att placera basstationen
minst en meter från elektriska
apparater.

� Kolla att produkten är ansluten.
� Ladda om batterierna.

� Kolla basstationens/laddarens
anslutningar.

� Kolla att batterierna är korrekt
isatta.

� Ringarens ID-tjänst är kanske inte
aktiverad. Kolla med din operatör.

Problemlösningar
För detaljerad information se användarhandbok

Tips
� Ingen rington.

� Dålig ljudkvalitet.

� Ingen symbol på displayen.

� Handenheten laddar inte.

� Ingen ringar-ID på displayen.

Mer hjälp?
Handbok
Läs den bifogade användarhandboken för XL340.

Hjälp online
www.philips.com/support

Spara namn och nummer i ett extra minne

1. Mata in numret i standby-läge.
2. Tryck och håll en av knapparna (1 till 9).
3. Skriv namnet.
4. Tryck och håll samma knapp för att spara namnet.

Ring från telefonboksminnena

Tryck när du hittat anteckningen i minnet. Det sparade numret har
valts.

För att mata in en paus tryck och håll , P visas.

Ge din telefon ett namn

1. Tryck och håll tills du ser MENY?.
2. Mata in 40.

3. Tryck och håll .
4. Redigera namnet.

5. Tryck och håll för att bekräfta.

Visa telefonboksminnet

Tryck en av direktminnets knappar eller eller 
ELLER

tryck och håll en av knapparna (1 till 9).
Namnet och numret visas.

Om numret är längre än 12 siffror, visas enbart de sista 12 siffrorna i displayen.

Slå på/av bakgrundsbelysningen

1. Tryck och håll tills du ser MENY?.
2. Mata in 44.

3. Tryck och håll för att bekräfta.

VARNING Använd aldrig icke-uppladdningsbara batterier.
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