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1 Pievienot

Attiecas tikai uz versiju ar 
vairākām klausulēm.
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2 Lietošanas sākšana
Tālruņa konfigurēšana Uzlādējiet tālruni Zvanu veikšana

• Lai veiktu zvanu, nospiediet pogu  vai  un zvaniet 
uz tālruņa numuru.

• Lai atbildētu uz zvanu, tālruņa zvanīšanas laikā nospiediet 
pogu  vai .

• Lai beigtu sarunu, nospiediet .
Pielāgojiet austiņas skaļumu
Nospiediet  vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.
Tiešo taustiņu iestatīšana
1 Ievadiet numuru, nospiediet un turiet M1, M2 vai M3.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
3 Lai zvanītu, izmantojot tiešajos taustiņos iepriekš saglabātu 

ierakstu, nospiediet  vai , pēc tam nospiediet M1, 
M2 vai M3.

Kontaktpersonas informācijas pievienošana 
tālruņa katalogam
1 Nospiediet pogu [Izvēl.]. 
2 Atlasiet [Talr. katalogs] > [Pievien. jaunu].
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lādējiet 
8 stundas

1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet 
sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).

2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti 
un valodu.

3 Iestatiet datumu un laiku.
• Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, 

nospiediet taustiņu  / , lai 
atlasītu [am] vai [pm] (atkarībā no 
valsts).

 > 70%
 70% - 40%
 40% - 10%
 Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde



Tālruņa automātiskais atbildētājs 
( modelim XL495)3

Ierakstīto ziņojumu klausīšanās e Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / 
vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, 
nospiediet taustiņu .

f Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet 
.

Piezīme

• Sīkāku informāciju skatiet lietotāja 
rokasgrāmatas sadaļā „Tālruņa 
automātiskais atbildētājs”.

Ierakstīt paziņojumu
1 Nospiediet pogu [Izvēl.].
2 Atlasiet [Aut. atbildēt.] > 

[Paziņošana].
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
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a Lai automātisko atbildētāju ieslēgtu vai 
izslēgtu gaidstāves režīmā, nospiediet 
taustiņu .

b Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet 
taustiņu .

c Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu  
/ .

d Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet 
taustiņu .



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz 
šo produktu attiecas Eiropas direktīva 
2012/19/EU.
Šo produktu ir izgatavojis un pārdod 
uzņēmums Gibson Innovations Ltd., 
un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas 
nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.
Philips un Philips Shield Emblem ir 
reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču 
zīmes. un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke 
Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

2017 © Gibson Innovations Limited. 
Visas tiesības paturētas.
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Skatiet kopā ar tālruni piegādāto lietotāja 
rokasgrāmatu vai lejupielādējiet jaunāko 
versiju no vietnes www.philips.com/support.

http://www.philips.com/support

