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Rövid üzembe 
helyezési útmutató
1  Csatlakoztassa!

2  Bevezetés

3  Jó szórakozást!



A doboz tartalma

Bázisállomás 
(XL395)

Bázisállomás 
(XL390)

Töltő*

Adapter* Hálózati csatlako-
zóvezeték**

Kézibeszélő*

Felhasználói kézikönyv, Rövid üzembe 
helyezési útmutató, garancia

Megjegyzés
*	A	több	kézibeszélőt	tartalmazó	csomagokban	további	
kézibeszélők,	töltők	és	adapterek	találhatók.	

** Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell 
csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a 
hálózati csatlakozóvezetéket a telefoncsatlakozóba.

Figyelem
•	Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat és adaptert 

használja!



1 Csatlakoztassa!
A bázisállomás csatlakoztatása

1 Csatlakoztassa az adapter két 
végét:
•	a bázisállomás hátsó részén 

található egyenáramú beme-
neti aljzatba;

•	a fali aljzathoz.
2 A hálózati csatlakozóvezeték 

végeit csatlakoztassa:
•	a bázisállomás hátsó részén 

található telefoncsatlakozó-
aljzatba;

•	a fali aljzathoz.

Csak	a	több	kézibeszélőt	
tartalmazó verziónál:
3 Csatlakoztassa az adapter két 

végét:
•	a bázisállomás hátsó részén 

található egyenáramú beme-
neti aljzatba;

•	a fali aljzathoz.



2 Bevezetés
A telefon beállítása A kézibeszélő feltöltése

Töltse 8 órán 
keresztül

1 Az	akkumulátorok	előzetesen	be	vannak	helyezve	
a	kézibeszélőbe.	Töltése	előtt	húzza	le	az	
akkumulátorszalagot	az	akkumulátorfedélről.

2 A	telefon	első	bekapcsolásakor	üdvözlő	üzenet	
(országfüggő)	jelenik	meg.

3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
4 Állítsa	be	a	dátumot	és	az	időt.
•	Ha	az	idő	12	órás	formátumban	van,	a	  gombokkal 

választhat [am] és [pm] között.

A	kézibeszélőt	feltöltéshez	helyezze	a	bázisállomásra.	Ha	a	
kézibeszélőt	megfelelő	módon	helyezte	a	bázisállomásra,	
dokkoló hangjelzés hallható.
 » A	kézibeszélő	elkezd	tölteni.

Megjegyzés
•	Az	első	használat	előtt	töltse	az	akkumulátorokat	8	órán	

keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Ikon Állapot

Ha	a	kézibeszélő	nincs	a	bázisállomáson/töltőn,	a	
sávok	jelzik	a	töltöttségi	szintet	(teljestől	alacsonyig).	
Ha	a	kézibeszélő	a	bázisállomáson/töltőn	található,	
a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.

A	lemerült	elem	ikon	villog,	a	készülék	figyelmeztető	
hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerült, töltse fel 
újra.



3 Jó szórakozást!
Hívás
•	Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd 

tárcsázza a kívánt telefonszámot.
•	Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a 

telefon csörög.
•	A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Fülhallgató hangerejének beállítása
A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a 
fülhallgató hangerejét hívás közben.

Közvetlen gombok beállítása
1 Adja meg a számot, majd tartsa lenyomva az M1, M2 vagy 

M3 gombot.
2 Írja be a nevet, majd nyomja meg a [OK] gombot a 

bevitel jóváhagyásához.
3 Ha szükséges, szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz 

nyomja meg a [Ment] gombot.
4 A közvetlen gombra elmentett gyorshívás 

kezdeményezéséhez nyomja meg a  vagy  gombot, 
majd az M1, M2 vagy M3 gombot.

Partner hozzáadása a telefonkönyvben
1 Válassza az [Menü] > [Telefonkönyv] > 

[Új hozzáadása]	lehetőséget,	majd	jóváhagyáshoz	
nyomja meg az [OK] gombot.

2 Adja meg a nevet, majd az [OK] gombbal hagyja jóvá.
3 Adja meg a számot, majd a [Ment] gombbal hagyja jóvá.

Kimenő üzenet rögzítése 
(csak XL395 esetében)
1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Kimenő 

üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával 
hagyja jóvá választását.

2 Válassza a [Rögzít még] vagy [Csak fogadás] 
elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a 
kiválasztást.

3 vagy válassza a [Felvétel] elemet, majd a [OK] gomb 
megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

4 A	felvétel	a	sípszó	után	kezdődik.
5 Nyomja meg az [OK] gombot a felvétel leállításához, 

vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
 » Meghallgathatja	az	újonnan	rögzített	kimenő	üzenetet	a	
kézibeszélőn.

Felvett üzenetek meghallgatása 
az üzenetrögzítőről (csak XL395 
esetében)
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a Nyomja meg a 	gombot	az	üzenetrögzítő	készenléti	
módban	történő	be-	vagy	kikapcsolásához.

b A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a  
gombot.

c A	hangerő	beállításához	nyomja	meg	a	  /  gombot.
d Az	előző	üzenet	lejátszásához/az	aktuális	üzenet	

újrajátszásához nyomja meg a  gombot.
e A	következő	üzenet	lejátszásához	nyomja	meg	a	  gombot.
f Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés
•	További tudnivalókért tekintse meg a felhasználói 
kézikönyv	„Telefonos	üzenetrögzítő”	fejezetét.
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Üdvözli Önt a Philips
Regisztrálja	termékét	a	következő	weboldalon:	
www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?
Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet
Online támogatás

www.philips.com/support
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