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1 Prijunkite

Tik versijai su keliais 
telefono rageliais.
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2 Išmokti naudotis
Sukonfigūruokite telefoną Įkraukite telefoną Skambinimas

• Norėdami skambinti, paspauskite  arba  ir surinkite 
telefono numerį.

• Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite  arba  
tuo metu, kai skamba telefonas.

• Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .
Ausinės garso stiprumo reguliavimas
Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu 
paspauskite  arba .
Nustatykite tiesioginius klavišus
1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite M1, M2 arba M3.
2 Vykdykite instrukcijas ekrane.
3 Norėdami greitai paskambinti naudodami iš anksto įrašytą 

tiesioginį klavišą, paspauskite  arba , tada paspauskite 
M1, M2 arba M3.

Įtraukite kontaktą į telefonų knygą
1 Paspauskite [Meniu].
2 Pasirinkite [Tel. knyga] > [Pridėti naują].
3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Kraukite 8 val.

1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, 
pasirodys sveikinimo pranešimas (tai 
priklauso nuo šalies).

2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
3 Nustatykite datą ir laiką.

• Jei laiką skaičiuojate 12 valandų 
formatu, paspaudę  /  mygtuką 
pasirinkite [am] arba [pm] 
(priklauso nuo šalies).

 > 70%
 70% - 40%
 40% - 10%
 Mirksi: senka akumuliatorius

Slenka: kraunama



3 Telefono autoatsakiklis (skirta XL495)
Įrašytų žinučių klausymas e Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / 

pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite .
f Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, 

paspauskite .

Pastaba

• Daugiau informacijos rasite vartotojo 
vadove telefono atsakiklio skyriuje.

Įrašykite savo pranešimą
1 Paspauskite [Meniu].
2 Pasirinkite [Atsakiklis] > 

[Pranešimas].
3 Vykdykite instrukcijas ekrane.
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a Norėdami įjungti arba išjungti atsakiklį 
budėjimo režime, paspauskite .

b Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, 
paspauskite .

c Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite 
 / .

d Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite 
.
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Perskaitykite naudotojo vadovą, 
pateiktą su naujuoju telefonu, 
arba atsisiųskite naujausią versiją iš 
www.philips.com/support.

http://www.philips.com/support

