Telefonisch antwoordapparaat
3 (XL495 only)
Luister naar ingesproken berichten







www.philips.com/support

 Druk op
om het vorige bericht te
beluisteren of het huidige bericht te
herhalen.
 Druk op
om het afspelen te
starten of te stoppen.



 Druk op
om het antwoordapparaat
vanuit de stand-bymodus in of uit te
schakelen.
 Druk op
om het huidige bericht te
verwijderen.
 Druk op /
om het volume aan
te passen.
 Druk op
om het volgende bericht
te beluisteren.

Registreer uw product voor ondersteuning op

Opmerking

• Zie het gedeelte Telefoonantwoordapparaat in de gebruikershandleiding
voor meer informatie.

Een mededeling opnemen
1 Druk op [Menu].
2 Selecteer [Answ. Machine] >
[Announcement].
3 Volg de instructies op het scherm.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
nieuwe telefoon of download de nieuwste
versie van www.philips.com/support.
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Snelstartgids

XL490
XL495
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Aansluiten
2

1
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Aan de slag

Configureer uw telefoon

2

Laad uw telefoon op

Bellen

• Druk om te bellen op
of
en kies het
telefoonnummer.
• Druk om een oproep te beantwoorden op
of
wanneer de telefoon overgaat.
• Druk op
om een oproep te beëindigen.

Pas het volume van de oortelefoon aan
XL495

XL490

3

Alleen versie met meerdere
handsets.

Druk op
of
om het volume tijdens een
gesprek aan te passen.

1 Wanneer u uw telefoon voor het eerst
gebruikt, ziet u een welkomstbericht
(verschilt per land).
2 Stel het land en de taal in als daarom
wordt gevraagd.
3 Stel de datum en tijd in.
• Als de tijd een 12-uursnotatie heeft,
drukt u op
en selecteert u
/
[am] of [pm] (verschilt per land).

Stel de sneltoetsen in
Laad 8
uur op
> 70%
70% - 40%
40% - 10%
Knipperend: batterij bijna leeg
Bewegend: bezig met opladen

1 Voer het nummer in en houd m1, m2 of m3 ingedrukt.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Als u snel een nummer wilt bellen dat al is
opgeslagen als sneltoets, drukt u in de stand-bymodus op m1, m2 of m3
of
.

Voeg een contactpersoon toe aan het
telefoonboek
1 Druk op [Menu].
2 Selecteer [Phonebook] > [Add new].
3 Volg de instructies op het scherm.

