
Verpakkingsinhoud

Handset Basisstation

Netadapter voor het
basisstation

Telefoonsnoer*

2 oplaadbare
batterijen

1 Aansluiten
Basisstation aansluiten

� Sluit de stekker van het
netsnoer aan op de bus aan
de onderzijde van het
basisstation.

� Sluit de stekker van het
telefoonsnoer aan op de bus
aan de onderzijde van het
basisstation.

� Steek de netadapter in een
elektriciteitsstopcontact.

� Steek het telefoonsnoer in de
telefooncontactdoos.

2 Installeren
Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

Accu's in de handset
plaatsen

Korte
bedieningshandleiding

Afdekkapje
batterijvakje

*In de verpakking kan zich een
telefoonadapter bevinden.Wanneer u
voor uw telefoonaansluiting een adapter
nodig heeft, sluit dan eerst de adapter
aan op het telefoonsnoer, alvorens deze
in de telefooncontactdoos te steken.

Controleer of al deze onderdelen zich in de doos bevinden. Mist u één of meer
onderdelen, neem dan contact op met uw leverancier.
In de multi-handset-verpakkingen treft u extra handsets, opladers, netadapters en
batterijen aan.

OF

Laad de handset ca.
24 uur op

3 Gebruiken
Telefoonnummer kiezen

Druk op en telefoonnummer
invoeren.

TIP: U kunt het nummer ook vooraf invoeren alvorens de lijn te bezetten
(voorkiezen).

Druk tijdens een gesprek op om de luidspreker van de handset aan en
uit te zetten.

Gesprek aannemen

Druk op .

Volume instellen tijdens een gesprek

Druk op of om het volume te verhogen of te verlagen.

Belmelodie van de handset in de stand-by modus instellen

1. Houd de -toets ingedrukt totdat de naam van de actuele
belmelodie verschijnt.

2. Selecteer de gewenste melodie m.b.v. de cijfertoetsen 0-9.

3. Druk op de -toets om te bevestigen.
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Naam en nummer onder een geheugentoets opslaan
1. Voer het nummer in de stand-by modus in.

2. Houd één van de geheugentoetsen of of ingedrukt.
3. Voer de naam in.
4. Houd dezelfde geheugentoets ingedrukt om de naam op te slaan.

Bedieningshandleiding

Wanneer de batterijen volledig ontladen zijn kan het enige tijd duren, voordat
het display geactiveerd wordt. De handset kan tijdens het eerste oplaadproces
warm worden, dit is normaal.

Volume belsignaal in de stand-by modus wijzigen

1. Houd de -toets ingedrukt totdat de naam van de actuele
belmelodie verschijnt.

2. Druk op of om het volumeniveau te verhogen of te verlagen.

3. Druk op de -toets om te bevestigen.

Wanneer het belvolume op UIT wordt gezet, verschijnt op het display .

Garantiebewijs

A

BA
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Welkom
Korte handleiding

1 Aansluiten

2 Installeren

3 Gebruiken

philips

Probleem
� Controleer de stekkers.
� Gebruik alleen het bijgeleverde

telefoonsnoer.

� De afstand tussen het basisstation
en andere elektrische apparaten
dient ten minste een meter te
bedragen.

� Controleer of het apparaat is
aangesloten.

� Laad de accu's/batterijen op.

� Controleer de basisstation-
/handsetaansluitingen.

� Controleer of de batterijen
correct zijn geplaatst.

� Nummerweergave kan niet
geactiveerd zijn. Controleer bij uw
netwerkprovider.

Problemen verhelpen
Voor een gedetailleerd overzicht, zie de bedieningshandleiding.

Tip
� Geen kiestoon.

� Slechte geluidskwaliteit.

� Geen symbolen op het display.

� De handset laadt niet op.

� Nummerweergave verschijnt niet
op het display.

Heeft u hulp nodig?
Een bedieningshandleiding
Zie de bedieningshandleiding XL340 die bij het product is gevoegd.

Online-hulp
www.philips.com/support

Naam en nummer in een extra geheugen opslaan

1. Voer het nummer in de stand-by modus in.
2. Houd één van de cijfertoetsen 0-9 ingedrukt.
3. Voer de naam in.
4. Houd dezelfde cijfertoets ingedrukt om de naam op te slaan.

Bellen met het telefoonboekgeheugen

Druk op terwijl men een opgeslagen nummer bekijkt. Het
opgeslagen nummer wordt gekozen.

Om een pauze in te voeren houd u de -toets ingedrukt, P verschijnt op
het display.

Handsetnaam

1. Houd de -toets ingedrukt totdat u op het display MENU? ziet.
2. Voer het getal 40 in.

3. Houd de -toets ingedrukt.
4. Wijzig de naam.

5. Houd de -toets ingedrukt om te bevestigen.

Bezetting van het telefoonboekgeheugen weergeven

Houd één van de geheugentoetsen of of ingedrukt
OF

houd één van de cijfertoetsen (1 tot 9) ingedrukt.
De naam en het nummer verschijnen op het display.

Wanneer het nummer langer is dan 12 cijfers, zullen alleen de laatste 12 cijfers
op het display verschijnen.

Achtergrondverlichting in- en uitschakelen

1. Houd de -toets ingedrukt totdat u op het display MENU? ziet.
2. Voer het getal 44 in.

3. Houd de -toets ingedrukt om te bevestigen.

WAARSCHUWING Gebruik nooit batterijen die niet oplaadbaar zijn.

QSG XL340_NL1_03.01.07.qxd  03.01.07  15:07  Seite 2


