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FI Puhelin

     Varoitus
Käytä vain ladattavia paristoja.
Lataa luuri(t) 24 tunnin ajan ennen käyttöä.

Picture of the product
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Tärkeää 3

1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen puhelimen 
käyttöä. Se sisältää puhelimeen liittyvää 
tärkeää tietoa ja huomautuksia.

1.1 Tehontarve
• Tämä tuote toimii 220-240 voltin 

vaihtovirralla. Puhelintoiminta voi 
lakata sähkökatkoksen seurauksena.

• Sähköverkko on luokiteltu 
vaaralliseksi. Laturin voi kytkeä irti 
verkosta vain poistamalla 
verkkosovittimen pistorasiasta. 
Varmista, että pistorasia on aina 
helposti saatavilla.

• Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 
60-950 standadrin mukaisesti luokkaan 
TNV-3 (puhelinverkkojännite).

Varoitus
Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai 
toimintahäiriöt:
• Älä salli laturin latauspiirien tai akun 

joutua kosketuksiin metalliesineiden 
kanssa.

• Älä avaa laitetta, korkeajännitteen 
vaara.

• Älä salli laturin joutua kosketukseen 
veden kanssa.

• Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin 
sen mukana toimitettuja akkuja tai 
Philipsin suosittelemia akkuja: 
räjähdysvaara.

• Käytä aina laitteen mukana 
toimitettuja virtajohtoja.

• Handsfree-toiminnon aktivointi voi 
yllättäen nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden erittäin 
korkeaksi: varmista, että luuri ei ole 
liian lähellä korvaasi.

• Tällä laitteella ei voi soittaa 
hätäpuheluja virtakatkon aikana. 
Varaudu käyttämään muuta puhelinta 
hätäpuhelujen soittamiseen.

• Älä altista puhelinta liialliselle 
lämmityslaitteiden tai auringon 
tuottamalle kuumuudelle.

• Älä pudota puhelinta äläkä pudota 
mitään sen päälle.

• Älä käytä mitään alkoholia, 
ammoniakkia, bentseeniä tai 
hankausaineita sisältäviä 
puhdistusaineita, sillä ne voivat 
vahingoittaa laitetta.

• Tuotetta ei tule käyttää paikoissa, joissa 
on räjähdysvaara.

• Tuotteen ei tule olla kosketuksessa 
pienten metalliosien kanssa. Tämä voi 
huonontaa audiolaatua ja vaurioittaa 
tuotetta. 

• Puhelimen lähettyvillä olevat 
matkapuhelimet voivat aiheuttaa 
häiriöitä.

Käyttö- ja varastointilämpötilat:
• Käytä puhelinta aina paikassa, jonka 

lämpötila on  0 - 35º C.
• Varastoi puhelin aina paikassa, jonka 

lämpötila on -20 - 45º C.
• Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.  

!
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4 Tärkeää

1.2 Yhdenmukaisuus
Philips takaa täten, että laite noudattaa 
direktiivin 1999/5/EC mukaisia 
välttämättömiä vaatimuksia ja muita 
asiaankuuluvia säädöksiä. Tämä tuote 
voidaan kytkeä vain pakkauksessa 
mainittujen maiden analogisiin 
puhelinverkkoihin.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy 
verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardin vaatimusten 
mukainen

GAP standardi takaa, että kaikki DECTTM 
GAP käsipuhelimet ja tukiasemat ovat 
minimi käyttöstandardivaatimusten 
mukaisia tuotemerkistä riippumatta. 
Käsipuhelimesi ja tukiasemasi ovat GAP 
vaatimusten mukaisia, mikä tarkoittaa että 
seuraavat toiminnot ovat taattuja:
käsipuhelimen liittäminen, puhelinlinjaan 
yhdistäminen, puhelun vastaanotto ja 
soittaminen. Edistyneemmät toiminnot 
eivät mahdollisesti ole saatavilla mikäli 
käytät mitään muunmerkkistä käsipuhelinta 
kuin CD240/245 tukiaseman kanssa. 
Käyttääksesi ja liittääksesi CD240/245 
käsipuhelimesi erimerkkisen GAP 
standardi tukiaseman kanssa, seuraa ensin 
valmistajan ohjeissa kuvailtua käytäntöä, ja 
sen jälkeen sivulla sivu 32 kuvailtua 
käytäntöä.
Liittääksesi toista merkkiä olevan 
käsipuhelimen CD240/245 tukiasemaan, 
aseta tukiasema liitäntäasemaan (sivu 32), 
ja seuraa tämän jälkeen valmistajan 
ohjeissa kuvailtua käytäntöä. 

1.4 Kierrätys ja hävittäminen
Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet:
WEEE-direktiivi (Waste Electrical and 
Electronic Equipment; 2002/96/EC) on 
asetettu varmistamaan, että tuotteet 
kierrätetään käyttämällä parhaita 
käsittely-, palautus- ja 
kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan 
myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, 
jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.
Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen 
mukana.
Tutustu tällä merkillä varustettuun 
paikalliseen sähkö- ja elektronisten 
tuotteiden keräysjärjestelmään.

Käytä jotain seuraavista 
hävittämismenetelmistä:
•  Hävitä koko tuote (mukaan lukien 

johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) 
WEEE-keräyspisteisiin.

•  Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, 
palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. 
Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote 
vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.
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Akkujen hävittämisohjeet:
Akkuja ei saa hävittää tavallisen 
talousjätteen mukana.

Pakkaustiedot:
Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin 
symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja 
jätteen asianmukaista hävittämistä.

Asiaankuuluvan maan palautus- ja 
kierrätysjärjestelmä on saanut 
rahallisen lahjoituksen.
Kierrätysmerkillä varustettu 
pakkausmateriaali voidaan 
kierrättää.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja 
sähkömagneettiset kentät 
("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja 
myy paljon kulutustuotteita, joilla on 
muiden sähkölaitteiden tapaan kyky 
lähettää sähkömagneettisia 
signaaleja.

2. Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin 
kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi 
terveyden ja turvallisuuden kannalta, 
kaikkien soveltuvien lakien 
noudattaminen ja tuotteiden 
valmistuksen aikaisten 
voimassaolevien EMF-standardien 
noudattaminen.

3. Philips on sitoutunut kehittämään, 
tuottamaan ja markkinoimaan 
tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä 
haittavaikutuksia.

4. Philips vahvistaa, että tieteelliset 
tutkimukset ovat osoittaneet kaikki 
Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä 
käytetään oikein ja oikeaan 
käyttötarkoitukseen.

5. Philipsillä on aktiivinen rooli 
kansainvälisten EMF- ja 
turvallisuusstandardien 
kehittämisessä.  Täten Philips ottaa 
standardisointikehityksen huomioon 
ennakolta ja soveltaa kehitystä 
tuotteisiinsa hyvissä ajoin.
Tärkeää 5
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2 Puhelimesi

2.1 Mitä laatikko sisältää?

Huomautus
*Verkkosovitin ja puhelinjohto voivat olla erikseen pakattuja. Siinä tapauksessa 
sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität 
verkkosovittimen pistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, 
verkkosovittimet ja lisäakut.

 Luuri Tukiasema Akkutilan kansi

2 ladattavaa 
AAA-akkua

Virtalähde Puhelinjohto*

Käyttöopas Takuu Pikaopas
6 Puhelimesi
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2.2 Puhelimen yleiskatsaus

A Korvakuuloke
B Näyttö 
Katso näytön symbolien selitykset sivulta 
sivu 10.
C Valikkonäppäin & vasen Soft-

näppäin
Valmiustilassa: Mene päävalikkoon.
Muissa tiloissa: Valitse näppäimen 
yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.

D Uud.soittonäppäin & oikea
Soft-näppäin 

Valmiustilassa: Uudelleen soitettujen 
numeroiden luetteloon siirtyminen. Paina 
pitkään siirtyäksesi ajan ja päivämäärän 
näytöstä toiseen.
Puhelun aikana: Mykistä luuri/poista 
mykistys.
Muissa tiloissa: Valitse näppäimen yläpuolella 
näytöllä näkyvä toiminto.
E Navigointinäppäimet
Valmiustilassa: Vieritä ylös siirtyäksesi 
soittolistaan, vieritä alas siirtyäksesi 
puhelinmuistioon.
Puhelun aikana: Vieritä ylös/alas lisätäksesi 
tai vähentääksesi korvakuulokkeen ja 
kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Muissa tiloissa: Vieritä valikkolistaa ylös/
alas tai siirry puhelinmuistiossa, uudelleen 
soitettujen numeroiden luettelossa tai 
soittolistalla edelliseen tai seuraavaan 
merkintään.
F Luuri-näppäin 
Valmiustilassa: Ulkoiseen tai sisäiseen 
puheluun vastaaminen.
Puhelun aikana: Flash-toiminnon aktivointi.
Muissa tiloissa: Soita puhelinmuistiosta, 
uudelleen soitettujen numeroiden 
luettelosta tai soittolistasta valittuun 
numeroon.
G Lopetus-näppäin
Valmiustilassa: Paina pitkään kytkeäksesi 
luurin päälle/pois päältä.
Puhelun aikana: Puhelun lopettaminen.
Muissa tiloissa: Paluu valmiustilaan. 

m

p

:

r

e

Puhelimesi 7
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H Näppäimistön
lukitusnäppäin

Valmiustilassa: Paina *. Paina pitkään 
näppäimistön lukitsemiseksi/avaamiseksi.
Puhelun aikana: Paina *. 
I Soittoäänen kytkemis-/

sammutusnäppäin & 
taukonäppäin

Valmiustilassa: Paina #. Paina pitkään 
kytkeäksesi soittoäänen päälle/pois päältä.
Puhelun aikana: Paina #. Paina pitkään kun 
haluat lisätä tauon.
J Kaiutin-näppäin
Valmiustilassa: Kytke kaiutin päälle ja soita 
numeroon. Puheluun vastaaminen 
handsfree-toiminnolla. 
Puhelun aikana:  Kaiuttimen kytkeminen
päälle/pois päältä.
K Soitonsiirtonäppäin & 

sisäpuhelin-näppäin
Valmiustilassa: Sisäisen puhelun 
soittaminen.
Puhelun aikana: Linjan laittaminen pitoon 
ja toisen luurin haku.
L Mikrofoni

*

#

v

i

8 Puhelimesi
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M Kaiutin

Varoitus
Handsfree-toiminnon aktivointi voi 
yllättäen nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. 
Varmista, että luuri ei ole liian lähellä 
korvaasi.
N Akkutilan kansi

!

Puhelimesi 9
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2.3 Näytön kuvakkeet & symbolit

A Tilarivi
Ilmoittaa, että akku on täysin 
ladattu. Kuvake vilkkuu 
latauksen aikana ja silloin, kun 
akkujen lataus on alhainen.
Ilmoittaa saapuvasta ulkoisesta 
puhelusta tai jos ulkoinen puhelu 
on yhdistetty tai pidossa. Kuvake 
vilkkuu sisäpuhelutilassa.
Ilmoittaa uusista saapuneista 
ääniviesteistä. Kuvake vilkkuu 
merkiksi lukemattomista viesteistä.
Ilmoittaa soittolistalla olevista 
uusista vastaamattomista 
puheluista.
Ilmestyy puhelinmuistiota 
käytettäessä.
Ilmestyy herätyskellon soidessa.

Ilmestyy kauittimen aktivoituessa.

Ilmestyy kun soittoääni kytketään 
pois päältä.
Ilmestyy puhelinvastaajan 
aktivoituessa. Kuvake vilkkuu 
puhelinvastaajan vastaanottaessa 
uusia viestejä. Kuvake vilkkuu 
nopeasti kun puhelinvastaajan 
muisti on täynnä.

Ilmoittaa, että luuri on 
rekisteröity ja että se on 
tukiaseman kantoalueella. 
Kuvake vilkkuu, kun luuri on 
kantoalueen ulkopuolella tai kun 
se etsii tukiasemaa.

B OK-näppäin
Tulee näytölle kun olet valikkotilassa 
vahvistaaksesi valintasi.
C  näppäin
Ilmoittaa että valittavana on useampia 
vaihtoehtoja. Käytä navigointinäppäimiä 
selataksesi valikkoa ylös tai alas. Kuvake 
vilkkuu kun luuri on kantoalueen 
ulkopuolella.
D BACK (TAKAISIN)-näppäin
Tulee näytölle valikkotilassa. Valitse 
BACK (TAKAISIN ) palataksesi edelliseen 
valikkotasoon. Valitse BACK (TAKAISIN) 
poistaaksesi viimeisin näppäilemäsi 
numero/kirjain.
10 Puhelimesi
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2.4 Tukiaseman osat

A Toista/ Lopeta-
näppäin

Toista viestit (ensiksi tallennettu viesti 
toistetaan ensimmäisenä).
Pysäytä viestin toisto.
B LED-indikaattori
Vilkkuu hitaasti (1 sekunnin välein): 
Ilmoittaa lukemattomista viesteistä.
Vilkkuu nopeasti (0,5 sekunnin välein): 
Ilmoittaa, että puhelinvastaajan muisti on 
täynnä.
Näyttö on päällä: 
Ilmoittaa, että puhelinvastaaja on päällä.
Ilmoittaa, että puhelinvastaaja suorittaa 
toimintoa.
Ilmoittaa luurin kautta parhaillaan 
suoritettavasta kauko-ohjatusta 
toiminnosta.
C On/Off -kytkin
Paina lyhyesti kytkeäksesi puhelinvastaaja 
päälle/pois päältä .
D Poisto-näppäin
Poista nykyinen viesti toiston aikana.
Paina pitkään poistaaksesi kaikki viestit, 
kun puhelinvastaaja  on  valmiustilassa 
(lukemattomat viestit eivät poistu).

E Edellinen viesti/
Toista viesti -näppäin

Siirtyminen edelliseen viestiin jos 
näppäintä painetaan 1 sekunnin sisällä 
parhaillaan toistettavan viestin 
loppumisesta.
Viestin kuunteleminen uudelleen jos 
näppäintä painetaan 1 sekunnin kuluttua 
parhaillaan toistettavan viestin 
loppumisesta.
F Seuraava viesti -näppäin
Siirry seuraavaan viestiin viestien toiston 
aikana.
G Äänenvoimakkuuden

säätö
Lisää/vähennä kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa.
Äänenvoimakkuustasoja on 9.
H Haku-näppäin
Luurin haku.
Paina pitkään rekisteröinnin 
aloittamiseksi.

>
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3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman kytkeminen
Aseta tukiasema keskeiselle paikalle 
puhelimen pistorasian ja 
sähköpistorasian lähelle.

Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein 
tukiaseman takana oleviin liittimiin.

Kytke puhelinjohdon toinen pää 
puhelinpistorasiaan ja virtajohdon 
toinen pää sähköpistorasiaan.

Huomautus
Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty 
verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun 
on kytkettävä puhelinjohto 
verkkosovittimeen ennen, kuin liität 
verkkosovittimen pistorasiaan.

Varoitus
Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, 
kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden 
tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen 
kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. 
Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat 
rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten 
signaalien kulkua.

Varoitus
Tukiasemassa ei ole KYTKETTY/
KATKAISTU-kytkintä. Virta kytkeytyy päälle 
kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja 
sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois 
päältä vain irrottamalla verkkosovittimen 
sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, 
että sähköpistorasia on helposti saatavilla.
Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä 
oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa 
vahingoittua.
Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua 
puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et 
kuule valinta ääntä.

3.2 Puhelimen asennus
Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista 
asentaa akut ja ladata ne täyteen.

Varoitus
Kun paristot laitetaan laitteen sisään 
ensimmäistä kertaa, sana INITIAL 
(ALOITUS) tulee laitteen näyttöön. Laite ei 
mene päälle normaalisti koska paristoja ei ole 
ladattu. Lataa laitetta muutaman minuutin 
ajan, jonka jälkeen se toimii normaalisti.

1

2

3
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3.2.1 Asenna akut

Varoitus
Käytä aina laitteen mukana toimitettuja 
ladattavia AAA-akkuja. Paristovuodon 
mahdollisuus on olemassa, mikäli käytät 
alkali- tai muun tyyppisiä paristoja.

Liu'uta akkutilan kansi pois 
paikaltaan.

Asenna akut oikein päin kuvan 
osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

3.2.2 Lataa akut

Varoitus
Luuria on ladattava ennen ensimmäistä 
käyttökertaa vähintään 24 tuntia.
Puhelimen sensori varoittaa alhaisesta 
akkujen latauksesta soittamalla varoitusäänen 
ja vilkuttamalla lataussymbolia. 
Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian 
varoituksen jälkeen ja kaikki keskeneräiset 
toiminnot jäävät tallentamatta. 

Aseta luuri tukiaseman 
lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, 
kun luuri on asetettu telineeseen oikein.

Näytön lataussymboli  vilkkuu 
lautauksen aikana.
Lataussymboli  palaa 
yhtäjaksoisesti kun luuri on täysin 
ladattu.

Huomautus
Akku saavuttaa täyden varauskykynsä 
kolmen täyden lataus- (yli 15 tuntia) ja 
purkaussyklin jälkeen. Puhelimesi puheaika 
täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia 
ja valmiustila-aika noin 150 tuntia. 
Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 
metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri 
joutuu kantomatkan ulkopuolelle , antenni-
kuvake  alkaa vilkkua.

Vihje
Siirry lähemmäksi tukiasemaa, jos olet 
kantomatkan äärirajoilla ja puhelimen 
kuuluvuus huononee.

3.3 Tervetuloa-tila
Ennen kuin voit käyttää puhelintasi 
ensimmäistä kertaa, se on määritettävä 
käyttömaan mukaan. Kun puhelin on ollut 
muutaman minuutin latautumassa, sen 
näytölle ilmestyy sana TERVETULOA 
usealla eri kielellä. Määritä puhelimesi 
seuraavasti:

Huomautus
TERVETULOA-näyttö ei välttämättä 
avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin 
käy, sinun ei tarvitse määrittää maatasi/
puhelinoperaattoriasi/kieliasetuksia.
Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita 
maavalintaa suorittamatta. Et voi 
kuitenkaan käyttää puhelinvastaajaa 
valitsematta maata.

Paina m-näppäintä maalistan 
avaamiseksi. 
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Vieritä : maasi kohdalle.
Vahvista valintasi painamalla mOK.
• Oletusarvoiset linja-asetukset ja 

valitun maan valikon kieli 
määritetään automaattisesti. 

• Päivämäärän/ajan asettaminen, 
katso “Päiväyksen ja ajan 
asettaminen” sivulla 26.
Puhelin on valmis käytettäväksi.

Vihje
Voit muuttaa maakohtaisia asetuksia 
koska tahansa ensimmäisen määrityksen 
jälkeen. (katso “Maan valinta” sivulla 34)
Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, luuri 
palautuu automaattisesti valmiustilaan. 
Luuri palautuu myös automaattisesti 
valmiustilaan kun se asetetaan takaisin 
tukiasemaan.

2

3
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3.4 Valikon rakenne
Alle olevassa taulukossa esitetään puhelimen valikon puurakenne. 
Aktivoi valinta painamalla vasenta valikkonäppäintä m.
Käytä navigointinäppäimiä : liikkuaksesi valikoissa.

PUH.MUIST LISÄÄ NRO

MUOKKAA NRO

POISTA NRO

POISTA KAIK

SUOR MUISTI LISÄÄ NRO/POISTA NRO

KELLO/HERÄT PÄIVÄYS&AIKA

ASETA HÄL KATKAISTU/KERRAN/PÄIVITTÄIN

HERÄTYSÄÄNI MELODIA 1/2/3

OMAT ASET LUURIN ÄÄNET SOIT. VOIM  TEHOSTUS/KORKEA/KESKIPITKÄ/ 
 MATALA/ÄÄNI POIS

SOITTOÄÄNI Melodialista

NÄPPÄINÄÄNI KYTKETTY/KERRAN

LUURIN NIMI

AUTO VAST. KYTKETTY/KERRAN

KIELI Kielivalikko

LAAJ.ASETUS FLASH-AIKA LYHYT/PITKÄ

PUHELUN ESTO BARR ESTETTY NRO NRO 1/2/3/4

SOITONESTO ON/OKYTKETTY/KERRAN

SUORASOITTO SUORAS TILA KYTKETTY/KERRAN

SUORAS NRO

ETULIITE SELVITÄ NRO

ETULIITE

SOS NRO NRO 1/2/3

* Tämä toiminto on maakohtainen eikä ole siten välttämättä käytettävissä.
Aloittaminen 15
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LAAJ.ASETUS REKISTER

REK.POISTO

PIN

RESET YKS.

MAA VALINTA * Maavalikko

VASTAAJA TOISTA REPEAT/TOISTO/SIIRRY SEUR/SIIRRY EDEL/POISTA

POISTA KAIK ILMAN NAUH. MUKAUTETTU TOISTA/
TALLENNAMUIST TALL MÄÄRITETTY

VASTAUSTILA VAST JA TALL MUKAUTETTU TOISTA/
TALLENNAMÄÄRITETTY

VAST ON/OFF SOITON VIIV 1/2/3/4/5/6/7/8/9/
SÄÄSTÖTILAVAST. ASETUKSET

KAUKO-OHJ. AKTIVOITU/
DEAKTIVOITU

LUURIN HAKU KYTKETTY/KERRAN

TUKIAS HAKU KYTKETTY/KERRAN

* Tämä toiminto on maakohtainen eikä ole siten välttämättä käytettävissä.
16 Aloittaminen
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4 Puhelimen käyttö

4.1 Soittaminen

4.1.1 Esivalinnan soitto
Näppäile puhelinnumero (enintään 24 
numeroa)
Paina r-näppäintä.
• Puhelu on aloitettu.

Vihje
Voit asettaa suuntanumeron 
esivalintanumeron alkuun, katso 
“Suuntanumeron asettaminen” sivulla 31 
lisätietoja.

4.1.2 Suora soitto
Vastaa puheluun painamalla v.
Soita numeroon.
• Puhelu on aloitettu.

4.1.3 Soita uud.soit.luettelosta
Paina p -näppäintä valmiustilassa.
Vieritä : merkintään 
uud.soit.luettelossa.
Paina r-näppäintä.
• Puhelu on aloitettu.

4.1.4 Soita soittolistalta
Paina u -näppäintä valmiustilassa.
Vieritä : merkintään 
soittoluettelossa.
Paina r-näppäintä.
• Puhelu on aloitettu.

Huomautus
Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, 
jotta voit nähdä soittajan numeron tai 
nimen soittolistassa. (katso “Soittolistaan 
siirtyminen” sivulla 23)

4.1.5 Soita puhelinluettelosta
Paina d -näppäintä valmiustilassa.
Vieritä : puhelinluettelon 
merkintään.
Paina r-näppäintä.
• Puhelu on aloitettu.

Vihje
Puhelinluettelossa vierittämisen sijasta : 
voit selata puhelinluettelon merkintöjä, 
painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa 
numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat 
etsiä. Esimerkiksi painamalla 2 saat esiin 
merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. 
Painamalla 2 uudelleen saat esiin 
merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

4.2 Puheluun vastaaminen

Vaara
Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä 
pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä 
soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.
Kun puhelin soi, paina r -näppäintä.

• Puhelu on aloitettu.

Huomautus
Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin 
tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa, 
muut käynnissä olevat toiminnot kuten 
puhelimen asetus, valikon navigointi jne. 
lopetetaan.
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Vihje
Jos AUTO VAST. -tila (katso 
“Automaattisen vastaajan aktivointi/
deaktivointi” sivulla 29) on aktivoitu, voit 
vastata puheluun yksinkertaisesti 
nostamalla luurin tukiasemasta. Tämä 
toiminto on oletusarvoisesti deaktivoitu.

4.2.1 Hands free -vastaaminen

Vaara
Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen 
nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole 
liian lähellä korvaasi.
Kun puhelin soi, paina v -näppäintä.

• Luurin kaiutin on käytössä.

4.3 Puhelun lopettaminen
Voit lopettaa puhelun painamalla e -
näppäintä.

• Puhelu lopetetaan.

Vihje
Voit lopettaa puhelun  asettamalla luurin 
takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on 
oletusarvoisesti aktivoitu.

Huomautus
Soiton kesto (HH-MM-SS) näkyy luurin 
näytöllä noin 10 sekunnin ajan. Voit palata 
valmiustilaan painamalla pBACK..
18 Puhelimen käyttö
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5 Käytä puhelintasi 
tehokkaammin

5.1 Luurin kytkeminen päälle/
pois päältä

Paina e-näppäintä ja pidä se painettuna 
5 sekunnin ajan kytkeäksesi luurin päälle/
sammuttaaksesi sen valmiustilassa.

5.2 Näppäimistön lukitus/
avaaminen

Paina *-näppäintä ja pidä se painettuna 
yhden sekunnin ajan lukitaksesi/avataksesi 
näppäimistön valmiustilassa.

5.3 Teksti- ja numeromerkinnät
Voit kirjoittaa tekstikenttiin luurin 
näppäimiin merkittyjä kirjaimia käyttäen. 
Kaikki samaan näppäimeen liittyvät 
kirjaimet saat esiin painamalla näppäintä 
useamman kerran. Esimerkiksi 
kirjoittaaksesi “PETER”:

Paina 7 kerran: P
Paina 3 kahdesti: PE
Paina 8 kerran: PET
Paina 3 kahdesti: PETE
Paina 7 kolme kertaa: PETER

Näppäinten kirjain- ja merkkitoiminnot 
esitetään alla olevassa taulukossa:

Vihje
Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla painiketta pBACK.

5.4 Käynnissä oleva puhelu
Puhelun aikana on käytettävissä useita 
toimintoja. Seuraavat valinnat ovat 
valittavissa:

5.4.1 Korvakuulokkeen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Paina puhelun aikana : valitaksesi välillä 
ÄÄNENVOIM. 1 – ÄÄNENVOIM. 3.

5.4.2 Mykistä mikrofoni/poista 
mykistys

Puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua, kun 
mikrofoni on mykistetty.

Näppäimet Merkit

1 välilyönti 1 _ < > *

2 A B C 2

1

2

3

4

5

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 -- / \ o +

# #

* *
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20 Käytä puhelintasi tehokkaammin

Paina puhelun aikana painiketta p 
kytkeäksesi mikrofonin pois päältä.
Paina painiketta p uudelleen 
kytkeäksesi mikrofonin päälle.

5.4.3 Kaiutintilan  kytkeminen 
päälle/pois päältä

Vaara
Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen 
nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole 
liian lähellä korvaasi.

Aktivoi kaiutintila puhelun aikana 
painamalla v -näppäintä.
Paina v -näppäintä uudelleen 
palataksesi normaaliin tilaan.

5.4.4 Korvakuulokkeen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Paina puhelun aikana : valitaksesi välillä 
ÄÄNENVOIM. 1 – ÄÄNENVOIM. 5.

5.5 Puhelinmuistion 
käyttäminen

Puhelimeesi mahtuu jopa 100 
puhelinmuistiomerkintää. Jokainen 
puhelinmuistion merkintä voi sisältää 
enintään 24 merkkiä puhelinnumerolle ja 
12 merkkiä nimelle.

5.5.1 Puhelinluetteloon 
siirtyminen

Paina d -näppäintä valmiustilassa ja 
vieritä : selataksesi puhelinmuistiota. 

• Puhelinmuistion merkinnät 
luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.

Katso puhelinmuistion merkinnät 
painamalla p-näppäintä.

Vihje
Voit vierittämisen : sijasta selata 
puhelinluettelon merkintöjä painamalla 
etsittävän merkinnän ensimmäistä kirjainta 
vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi 
painamalla 2 saat esiin merkinnät, jotka 
alkavat kirjaimella A. Painamalla 2 
uudelleen saat esiin merkinnät, jotka 
alkavat kirjaimella B, jne...

5.5.2 Yhteyshenkilön 
tallentaminen osoitekirjaan

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan PUH.MUIST ja 
paina mOK, paina mOK ja avaa 
LISÄÄ NRO.
SYÖTÄ NIMI näkyy näytöllä.
Kirjoita yhteyshenkilön nimi 
(enintään 12 merkkiä) ja paina 
mOK.
Kirjoita numero (enintään 24 
merkkiä) ja paina mOK.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla painiketta pBACK. 
Palaa valmiustilaan painamalla e-
painiketta.

Vihje
Et voi tallentaa uutta 
puhelinluettelomerkintää kun muisti on 
täynnä. Tässä tapauksessa sinun on 
poistettava olemassa olevia merkintöjä 
tehdäksesi tilaa uusille merkinnöille.
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5.5.3 Puhelinmuistion merkinnän 
muokkaaminen

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan PUH.MUIST ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan  
MUOKKAA NRO ja paina mOK.
Vieritä : valitaksesi muokattavan 
merkinnän.
Näytä nimi painamalla mOK . 
Kirjoita uusi nimi ja vahvista se 
painamalla mOK.
Syötä uusi numero ja vahvista 
painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

5.5.4 Puhelinluettelon merkinnän 
poistaminen

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan PUH.MUIST ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
POISTA NRO ja paina mOK.
Vieritä : valitaksesi poistettava 
merkintä ja paina mOK.
POISTA? näkyy näytöllä.
Paina uudelleen mOK 
vahvistaaksesi poisto.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu puhelinmuistioon.

5.5.5 Poista puhelinmuistio
Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan PUH.MUIST ja 
paina mOK. 
Vieritä : kohtaan POISTA KAIK ja 
paina mOK.  
POISTA? näkyy näytöllä.
Paina uudelleen mOK 
vahvistaaksesi poisto.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu puhelinmuistioon.

5.5.6 Suoravalintamuisti
Puhelinmuistio sisältää kaksi 
suoravalintamuistia (näppäimet 1 ja 
2). Näppäinten pitkä painallus 
valmiustilassa soittaa automaattisesti 
tallennettuun puhelinnumeroon. 

5.5.6.1 Suoravalintamuistin 
lisäys/muokkaus

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan PUH.MUIST ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan  
SUOR MUISTI ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan NÄPPÄIN 1 tai 
NÄPPÄIN 2 ja paina mOK.
• Mahdollinen tallennettu numero 

näkyy.
Paina mOK siirtyäksesi 
suoramuistivalikkoon. 
Paina mOK uudelleen siirtyäksesi 
kohtaan LISÄÄ NRO.
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Kirjoita nimi ja vahvista se painamalla 
mOK.
Kirjoita numero ja vahvista se 
painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus
Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero 
painamalla painiketta pBACK.

5.5.6.2 Poista suoravalintamuisti
Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan PUH.MUIST ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan  
SUOR MUISTI ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan NÄPPÄIN 1 tai 
NÄPPÄIN 2 ja paina mOK.
• Mahdollinen tallennettu numero 

näkyy.
Paina mOK siirtyäksesi 
suoramuistivalikkoon. 
Vieritä : kohtaan POISTA NRO ja 
paina mOK.
POISTA? näkyy näytöllä. 
Vahvista poisto painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

5.6 Uudelleen soitettujen 
numeroiden luettelon käyttö

Uudelleensoittoluetteloon tallennetaan 
viimeiset viisi soitettua numeroa. Jokainen 
merkintä voi koostua enintään 24 
numerosta.

5.6.1 Uudelleen soitettujen 
numeroiden luetteloon 
siirtyminen

Siirry uud.soit. luetteloon painamalla 
p -näppäintä ja vieritä : 
selataksesi uud.soit.luetteloa.
• Viimeksi soitettu numero näkyy 

uud.soit.luettelossa ensimmäisenä. 
Jos uud.soit.numero vastaa 
puhelinmuistion merkintää, nimi 
näytetään numeron asemesta. 

Katso puhelinmuistion merkinnät 
painamalla p-näppäintä.

Huomautus
Palaa valmiustilaan painamalla e-
painiketta.

5.6.2 Tallenna uud.soit.numero 
puhelinmuistioon

Paina p -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : luetteloa,  valitse merkintä 
ja paina mOK, paina mOK 
siirtyäksesi kohtaan TALLENNA 
NRO.
SYÖTÄ NIMI näkyy näytöllä.
Kirjoita yhteyshenkilön nimi 
(enintään 12 merkkiä) ja paina 
mOK.
• Näytölle ilmestyy viiden sekunnin 

ajaksi viesti TALLENNETTU, jonka 
jälkeen näyttö palautuu uudelleen 
soitettujen numeroiden luettelo -
tilaan.

• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 
palaa edelliseen valikkoon.
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Huomautus
Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla painiketta pBACK.

5.6.3 Muuta uud.soit.numeroa
Paina p -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : valitaksesi merkintä ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan  
MUOKKAA NRO ja paina mOK.
Muuta numero ja  vahvista muutos 
painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu uudelleen soitettujen 
numeroiden luetteloon.

5.6.4 Poista uud.soit.numero
Paina p -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : valitaksesi merkintä ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
POISTA NRO ja paina mOK.
POISTA? näkyy näytöllä.
Paina uudelleen mOK 
vahvistaaksesi poisto.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu uudelleen soitettujen 
numeroiden luetteloon.

5.6.5 Uud.soit.luet poistaminen
Paina p -näppäintä valmiustilassa, 
ja paina m-näppäintä.
Vieritä : kohtaan POISTA KAIK ja 
paina mOK. 

POISTA? näkyy näytöllä.
Paina uudelleen mOK 
vahvistaaksesi poisto.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu uudelleen soitettujen 
numeroiden luetteloon.

5.7 Soittolistan käyttö
Soittolistaan tallennetaan 20 viimeisintä 
ulkoista puhelua ja kaikki vastaanotetut 
uudet ääniviestit ja puhelinvastaajaan 
jätetyt viestit. Jos olet tilannut Soittajan 
tunnistus -palvelun, ja jos soittaja ei ole 
salainen, näyttöön ilmestyy soittajan nimi 
(tai numero). 

Huomautus
Mikäli soittaja soittaa salaisesta numerosta 
tai tietoverkosta ei saa tietoja 
päivämäärästä ja ajasta, nämä tiedot eivät 
näy puheluiden yhteenvedossa.
Mikäli et ole tilannut soittolinjan 
tunnistuspalvelua, puheluiden 
yhteenvedossa ei ole mitään tietoja.

5.7.1 Soittolistaan siirtyminen
Paina u -näppäintä valmiustilassa ja 
vieritä : selataksesi soittolistaa. 
• Puhelut (vastaamattomat ja 

saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä 
siten, että viimeisin puhelu on luettelon 
ylimpänä. 

Katso puhelinmuistion merkinnät 
painamalla p-näppäintä.
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5.7.2 Soittolistan selaus
Näytössä voi olla joko:
• soittajan numero*
• soittajan nimi (jos tallennettu 

puhelinmuistioon)*
• <TUNTEMATON> jos soittaja on 

tunnistamaton**
*   Tilaa toiminto verkko-operaattoriltasi.
**  Salaiset numerot tai soittajan tunnistus 
kielletty.

Huomautus
Voit hakea puhelinnumeron sekä 
päivämäärän ja kellonajan näytölle 
painamalla p-näppäintä. Kellonajan ja 
päivämäärän näyttö on verkkokohtaista.

5.7.3 Soittoluettelomerkinnän 
tallennus puhelinmuistioon

Paina u -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä :  luetteloa,  valitse merkintä ja 
paina mOK, paina mOK siirtyäksesi 
kohtaan TALLENNA NRO.
SYÖTÄ NIMI näkyy näytöllä.
Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 
12 merkkiä) ja paina mOK.
• Näytölle ilmestyy viiden sekunnin 

ajaksi viesti TALLENNETTU, jonka 
jälkeen näyttö palautuu uudelleen 
soittolistaan.

Huomautus
Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla painiketta pBACK.

5.7.4 Soittoluettelomerkinnän 
poistaminen

Paina u -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : valitaksesi merkintä ja 
paina mOK,
vieritä : kohtaan POISTA NRO ja 
paina mOK. 
POISTA? näkyy näytöllä.
Paina uudelleen mOK 
vahvistaaksesi poisto.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu soittolistaan.

5.7.5 Soittolistan poistaminen
Paina u -näppäintä valmiustilassa ja 
paina m-näppäintä. 
Vieritä : kohtaan POISTA KAIK ja 
paina mOK. 
POISTA? näkyy näytöllä.
Paina uudelleen mOK 
vahvistaaksesi poisto.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus
Paina pBACK hylätäksesi muutos ja 
näyttö palautuu soittolistaan.

5.8 Sisäpuhelun käyttö

Varoitus
Sisäpuheluiden soittaminen ja puhelujen 
siirto on mahdollista vain samaan 
tukiasemaan rekisteröidyillä luureilla.
Tämä toiminto on käytettävissä vain kun 
vähintään kaksi luuria on rekisteröity. 
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Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia 
sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja 
luurista toiseen ja käyttää 
konferenssitoimintoa.

5.8.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

Huomautus
Jos luuri ei kuulu CD240/245-sarjaan, 
tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Paina i -näppäintä valmiustilassa. 
• Sisäpuhelu muodostetaan 

välittömästi jos rekisteröityjä luureja 
on vain 2.

Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, syötä luurin 
numero (näppäin 1-6). Voit 
soittaa kaikkiin luureihin samalla 
kertaa painamalla *-näppäintä. 

5.8.2 Ulkoisen puhelun 
siirtäminen toiseen luuriin

Paina puhelun aikana i-näppäintä 
ja pidä se painettuna asettaaksesi 
ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei 
enää kuule sinua). 
• Näyttöön ilmestyy INT 23456 *, joka 

osoittaa sisäpuheluihin käytettävien 
luurien määrän 
(* tarkoittaa kaikkia luureja).

Syötä sen luurin numero (näppäin 
2-6),  johon haluat siirtää 
ulkoisen puhelun. Voit soittaa kaikkiin 
luureihin samalla kertaa painamalla  
*-näppäintä. 
Paina puhelun vastaanottaneen luurin 
r-näppäintä vastataksesi sisäiseen 
puheluun, jolloin molemmat sisäiset 

soittajat voivat puhua.
• Sisäpuhelu on aloitettu.
Paina ensimmäisen luurin e-
näppäintä siirtääksesi ulkoisen 
puhelun soitettuun luuriin.
• Ulkoinen puhelu on siirretty.

Huomautus
Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina i-
näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelua. 

5.8.3 Ulkoiseen puheluun 
vastaaminen sisäpuhelun 
aikana

Sisäpuhelun aikana tulevasta 
ulkoisesta puhelusta ilmoitetaan 
äänimerkillä. 
Painamalla r vastaat ulkoiseen 
puheluun ja lopetat sisäisen puhelun. 
• Puhelu on aloitettu.

Huomautus
Voit asettaa sisäisen puhelun pitoon 
vastaamalla ulkoiseen puheluun i-
painiketta painamalla. 

5.8.4 Siirtyminen sisäisen ja 
ulkoisen puhelun välillä

Voit vaihtaa puhelun aikana sisäisen ja 
ulkoisen puhelun välillä painamalla *-
painiketta ja pitämällä sen painettuna.

5.8.5 Kolmen osapuolen 
konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan 
jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin 
välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta 
voivat keskustella ilman verkkotilausta. 
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Paina puhelun aikana pitkään i-
näppäintä asettaaksesi ulkoisen 
puhelun pitoon (soittaja ei enää 
kuule sinua). 
• Näyttöön ilmestyy INT 23456 *, joka 

osoittaa sisäpuheluihin käytettävien 
luurien määrän 
(* tarkoittaa kaikkia luureja).

Syötä sen luurin numero (näppäin 
2-6),  johon haluat soittaa 
konferenssipuhelun. Voit soittaa 
kaikkiin luureihin samalla kertaa 
painamalla  *-näppäintä. 
Paina puhelun vastaanottaneen luurin 
r-näppäintä vastataksesi sisäiseen 
puheluun, jolloin molemmat sisäiset 
soittajat voivat puhua.
• Sisäpuhelu on aloitettu.
Paina ensimmäisen luurin i-
näppäintä ja pidä se painettuna 
kahden sekunnin ajan siirtyäksesi 
kolmen osapuolen 
konferenssipuheluun.
• Luurin näyttöön ilmestyy viesti 

KONFERENSSI , kun 
konferenssipuhelu on yhdistetty.

5.9 Haku
Hakutoiminnon avulla voit löytää 
kadonneen luurin jos luuri on 
kantoalueella ja sen akut on ladattu. 

Paina tukiaseman p-painiketta.
• Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat 

soida. 
Kun luuri on löytynyt, lopeta haku 
painamalla mitä tahansa luurin 
näppäintä.

Huomautus
Luuri ja tukiasema palautuvat 
automaattisesti valmiustilaan jos 
näppäimiä ei paineta 30 sekunnin 
kuluessa. 

Vihje
Lopeta haku painamalla uudelleen 
tukiaseman p -painiketta.

5.10 Ketjusoitto
Tämän toiminnon avulla voit soittaa 
puhelun aikana puhelinmuistioon jo 
tallennetun numeron alanumeroon.

Valitse linja painamalla r-
näppäintä ja avaa puhelinmuistio 
painamalla m-painiketta.
• Puhelinmuistion merkinnät 

luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
Vieritä : valitaksesi merkintä ja 
paina mOK.
• Ensimmäiseen osaan soitetaan.
Näppäile alanumero.
• Jokainen numero vilkkuu ulkoisen 

soiton merkiksi.

5.11 Kellon ja herätyksen asetus
Tämän toiminnon avulla voit asettaa 
puhelimesi päivämäärän, kellonajan ja 
herätysasetukset. Päivämäärän ja 
kellonajan oletusasetus on 01/01 ja 00:00. 

5.11.1 Päiväyksen ja ajan 
asettaminen

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan KELLO/HERÄT 
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ja paina mOK, paina mOK 
siirtyäksesi kohtaan PÄIVÄYS & 
AIKA.
Näyttöön tulee viimeksi tallennettu 
päivämäärä. 
Syötä oikea päivämäärä (PP/KK) ja 
paina mOK.
Näyttöön tulee viimeksi tallennettu 
kellonaika. 
Syötä oikea kellonaika (HH:MM) ja 
vahvista valinta painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

Vihje
Paina ja pidä p -näppäin painettuna 
valmiustilassa vaihtaaksesi luurin nimen ja 
päivämäärän/kellonajan näytön välillä.

Huomautus
Syötä päivämäärä pp/kk -muodossa ja aika 
24-h -muodossa.
Päivämäärä-/kellonaikakenttiin 
merkityistä vääristä numeroista 
ilmoitetaan äänimerkillä. 
Tunnit: 00 – 23; Minuutit: 00 – 59
Päivämäärä: 01 – 31; kuukausi: 01 – 12

Varoitus
Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan 
sovittimen kautta, päivämäärä ja 
kellonaika saattavat päivittyä jokaisen 
puhelun jälkeen. Päivämäärän ja ajan 
päivityksen toiminta riippuu verkko-
operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä & 
aika -asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai 
ota yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaasi. 

5.11.2 Herätyksen asettaminen
Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan KELLO/HERÄT 
ja paina mOK, vieritä : kohtaan 
ASETA HÄL ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan OFF, KERRAN 
tai PÄIVITTÄIN ja paina mOK.
Jos valitset tilan KERRAN tai 
PÄIVITTÄIN, syötä hälytyksen 
kellonaika (HH:MM) ja vahvista 
painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus
Herätysääni ja herätyskuvake  kuuluu/
vilkkuu vain minuutin kun herätysaika 
saavutetaan. Voit mykistää herätysäänen 
painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

5.11.3 Herätyksen asettaminen
Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan KELLO/HERÄT 
ja paina mOK, vieritä : kohtaan 
HERÄTYSÄÄNI ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan MELODIA 1, 
MELODIA 2 tai MELODIA 3 ja 
vahvista painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.
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6 Omat asetukset

6.1 Luurin äänet

6.1.1 Soiton voimakkuuden säätö

Vaara
Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä 
pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä 
soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.
Soittoäänen voimakkuuksia on viisi 
(TEHOSTUS, KORKEA, KESKIPITKÄ 
MATALA ja ÄÄNI POIS). Oletusasetus on 
KESKIPITKÄ.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan OMAT ASET ja 
paina m OK, paina mOK 
siirtyäksesi kohtaan LUURIN 
ÄÄNET ja paina uudelleen mOK 
siirtyäksesi kohtaan SOIT. VOIM.
Vieritä : haluttuun 
äänenvoimakkuuden tasoon ja vahvista 
painamallamOK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 
palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus
Kun ÄÄNI POIS on aktivoitu, kuvake  
näkyy näytöllä.

6.1.2 Soittaäänen asettaminen
Luurissa on valittavana 10 soittomelodiaa. 

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan OMAT ASET ja 
paina mOK, paina mOK 

valitaksesi LUURIN ÄÄNET, vieritä 
: kohtaan SOITTOÄÄNI ja paina 
mOK.
Vieritä : haluttuun melodiaan 
toistaaksesi melodia.
Aseta soittomelodia painamalla 
mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

6.1.3 Aktivointi-/
deaktivointinäppäin Ääni

Näppäintä painettaessa kuuluu yksittäinen 
ääni. Näppäinäänet voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä. 
Näppäinäänten oletusasetus on 
KYTKETTY.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan OMAT ASET ja 
paina mOK, paina mOK 
valitaksesi LUURIN ÄÄNET, vieritä 
: kohtaan NÄPPÄINÄÄNI ja 
paina mOK.
Vieritä : kohtaan Käytössä tai Pois 
käytöstä ja vahvista painamalla 
mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

6.2 Luurin nimen vaihtaminen
Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen 
valmiustilassa. Luurin oletusnimi on 
PHILIPS.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan OMAT ASET ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
LUURIN NIMI ja paina mOK.
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Näymttöön tulee viimeksi 
tallennettu nimi.
Paina pBACK -näppäintä 
poistaaksesi merkit yksitellen.
Syötä uusi nimi (enintään 10 
merkkiä) ja vahvista painamalla 
mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

6.3 Automaattisen vastaajan 
aktivointi/deaktivointi

Tämän toiminnon avulla voit vastata 
puheluun automaattisesti nostamalla 
luurin tukiasemasta. Automaattisen 
vastaajan oletusasetus on KATKAISTU; 
tulevaan puheluun on vastattava 
painamalla r-näppäintä.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan OMAT ASET ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
AUTO VAST. ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan Käytössä  tai Pois 
käytöstä ja vahvista painamalla 
mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

6.4 Näytön kielen muuttaminen
Luurisi tukee eri näyttökieliä 
TERVETULOA-näytön maa-asetuksen 
mukaisesti. 

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan OMAT ASET ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
KIELI ja paina mOK.

Vieritä : haluttuun kieleen ja 
vahvista painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

Vihje
Luurin valikkokieli vaihtuu heti 
kielivalinnan asetuksen jälkeen. 
Kielivalinnan asetus ei kuitenkaan vaihda 
puhelinvastaajan ennaltamäärätyn 
lähtevän viestin kieltä. 
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7 Erikoisasetukset

7.1 Muuta Flash-aika
Flash-aika (tai valinnan viivästyminen) on 
viive, jonka ajan linja on katkaistu kun 
painat r-näppäintä. Ajan asetus voi olla 
lyhyt tai pitkä.
Puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi 
olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja 
siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, paina mOK 
syöttääksesi FLASH-AIKA.
Vieritä : kohtaan LYHYT tai 
PITKÄ ja vahvista painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

7.2 Puhelun esto
Puhelun eston avulla voit estää soittamasta 
puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyllä 
numerosarjalla. Voit asettaa enintään 4 
estettyä numerosarjaa, joiden pituus on 
enintään 4 numeroa.

7.2.1 Puhelun eston kytkeminen 
päälle/pois päältä

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : 
kohteeseen PUHELUN ESTO ja 
paina mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamalla mOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Paina mOK siirtyäksesi kohtaan 
SOITONESTO.
Vieritä : kohtaan Käytössä tai Pois 
käytöstä ja vahvista painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon. 

Huomautus
Kun PUHELUN ESTO on aktivoitu, BR 
näkyy näytöllä.

7.2.2 Puhelun eston numeron 
muokkaaminen

Huomautus
Estettyyn numeroon soitettua puhelua ei 
yhdistetä. Kun näin tapahtuu, puhelimesta 
kuuluu virheääni ja se siirtyy valmiustilaan. 

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : 
kohteeseen PUHELUN ESTO ja 
paina mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Paina mOK siirtyäksesi kohtaan 
ESTETTY NRO.
Vieritä : kohtaan Numero 1, 
Numero 2, Numero 3 tai Numero 4 ja 
vahvista painamalla mOK.
Syötä eston numero (enintään 4 
merkkiä) ja vahvista painamalla 
mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.
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7.3 Suorasoitto
Kun suorasoitto on aktivoitu, voit soittaa 
numeroon painamalla mitä tahansa luurin 
näppäintä. Tästä toiminnosta on hyötyä 
hätänumeroiden suoravalinnassa. 
Suorasoitto-numero voi olla enintään 24 
merkkiä pitkä. 

7.3.1 Suorasoiton aktivointi
Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : 
kohteeseen ALUEKOODI ja paina 
mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Paina mOK siirtyäksesi kohtaan 
SUORAS TILA.
Vieritä : kohtaan Käytössä ja 
vahvista painamalla mOK.
SUORAS KÄYT näkyy näytöllä.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

7.3.2 Suorasoiton poistaminen 
käytöstä

Paina pitkään m-näppäintä (kun 
suorasoittotila on aktivoitu ensin).
Vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS 
ja paina mOK, vieritä : 
kohteeseen SUORASOITTO ja paina 
mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Paina mOK siirtyäksesi kohtaan 
SUORAS TILA.
Vieritä : kohtaan Pois käytöstä ja 
vahvista painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

7.3.3 Suorasoitto-numeron 
vaihtaminen

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : 
kohteeseen SUORASOITTO ja paina 
mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Vieritä : kohteeseen SUORAS 
NRO ja paina mOK.
• Mahdollinen viimeisin tallennettu 

suorasoittonumero näkyy.
Syötä suorasoittonumero (enintään 
24 merkkiä) ja vahvista painamalla 
mOK. 
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

7.4 Suuntanumeron asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit määrittää 
suuntanumeron, joka lisätään numeron 
eteen esivalinnan soitossa (katso 
“Esivalinnan soitto” sivulla 17). Tämän 
toiminnon avulla voit myös lisätä 
selvitysmerkkijonon hakemaan ja 
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32 Erikoisasetukset

muuttamaan numeron ensimmäiset 
numerot esivalinnan soitossa. 
Selvitysmerkkijono ja automaattisen 
suuntanumeron pituus voi olla enintään 5 
merkkiä.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
ETULIITE ja vahvista painamalla 
mOK.
SELVITÄ NRO näkyy näytöllä. Paina 
mOK.
• Mahdollinen viimeisin tallennettu 

selvitysmerkkijono näkyy.   
Syötä merkkijonon numero 
(enintään 5 merkkiä) ja vahvista 
painamalla mOK. 
ETULIITE näkyy näytöllä. Paina 
mOK. 
• Mahdollinen viimeisin tallennettu 

suuntanumero näkyy. 
Syötä suuntanumero (enintään 5 
merkkiä) ja vahvista painamalla 
mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus
Jos mitään selvitysmerkkijonoa (tyhjä) ei 
syötetä, suuntanumero lisätään 
automaattisesti esivalintanumeroon kun r 
-näppäintä painetaan. 
Suuntanumeroa ei lisätä esivalintanumeroille, 
jotka alkavat merkillä *, # tai P, kun r -
näppäintä on painettu.

7.5 SOS-numero
Tämän toiminnon avulla voit soittaa 
hätänumeroon tietyillä numeroilla vaikka 
numero olisi estetty(katso “Puhelun 
esto” sivulla 30). Voit asettaa enintään 3 
SOS -numeroa, joiden pituus on enintään 4 
numeroa.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
SOS-NRO ja paina mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Vieritä : kohtaan Numero 1, 
Numero 2, Numero 3 ja paina mOK.
Syötä SOS-numero (enintään 4 
merkkiä) ja vahvista painamalla 
mOK. 
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

7.6 Rekisteröinti
Alla kuvatut menetelmät löytyvät luurista. 
Menetelmät saattavat vaihdella riippuen 
rekisteröitävästä luurista. Ota tässä 
tapauksessa yhteyttä lisäluurin 
valmistajaan. 
Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle 
ennen kuin niitä voidaan käyttää. Enintään 
6 luuria voidaan rekisteröidä yhdelle 
tukiasemalle.
PIN-koodi on annettava ennen kuin voit 
rekisteröidä luureja tai poistaa niitä 
rekisteristä. 
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Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Pidä p painettuna tukiasemassa 
noin 5 sekunnin ajan. 
Paina luurin m -näppäintä, vieritä 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina 
mOK, vieritä : kohtaan 
REKISTER. ja painamOK.

Huomautus
Mikäli mitään ei tehdä käsipuhelimella 10 
sekunnin sisällä, liitäntäprosessi 
keskeytetään. Jos näin tapahtuu, toista 
toimenpide 1.

Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

ODOTTAA _ _ näkyy näytöllä.
• Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen 

kuuluu vahvistusääni ja tukiasema 
määrää luurien numerot (1 - 6) 
automaattisesti.

7.7 Rekisteröinnin poistaminen
Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
REK.POISTO ja painamOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 

Huomautus
PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Vieritä : valitaksesi rekisteristä 
poistettava luurin numero ja paina 
mOK.
• Vahvistuspiippaus ilmoittaa 

onnistuneesta rekisteröinnin 

poistosta ja näytöllä näkyy 
REKIST.MÄTÖN.

Huomautus
Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin 
kuluessa, rekisteröinnin 
poistamismenetelmä keskeytyy ja luuri 
palautuu valmiustilaan.
CD240/245-sarjaan kuulumattoman 
luurin rekisteröinti voidaan suorittaa vain 
CD240/245-luurilla. 

7.8 PIN-koodin vaihto
PIN-koodia käytetään puhelun eston/
suorasoiton numeron ja luurien 
rekisteröinnin/rekisteröinnin poistamisen 
asettamiseen ja puhelinvastaajaan 
etäkäyttöön. PIN-koodin oletusasetus on 
0000. PIN-koodin enimmäispituus on 8 
merkkiä. PIN-koodia käytetään myös luurin 
asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa 
syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

Huomautus
Oletus pin koodi on asetettu 0000. Mikäli 
vaihdat tämän PIN koodin, pidä PIN 
tiedot turvallisessa tallessa, mistä voit 
ottaa ne helposti esille. Älä hävitä PIN 
koodia.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS  
ja paina mOK, vieritä : kohtaan 
PIN ja paina mOK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamallamOK. 
• Syötetty PIN-koodi näytetään 

tähtimerkkinä (*) näytöllä.
Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja 
paina mOK vahvistaaksi PIN-
koodin muutos.
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Vihje
Puhelimen oletusasetukset on palautettava 
jos unohdat PIN-koodin. Saat lisätietoja 
seuraavasta osasta “Laitteen nollaus”. 

7.9 Laitteen nollaus
Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen 
oletusasetukset. 

Varoitus
Palautuksen aikana kaikki 
henkilökohtaiset asetukset, soittolista ja 
uudelleen soitettujen numeroiden lista 
poistetaan ja puhelimen oletusasetukset 
palautetaan. Puhelinluettelon tiedot eivät 
kuitenkaan muutu palautuksen aikana.

Huomautus 
Sinun tulee konfiguroida puhelimesi 
uudestaan. Tässä tapauksessa 
TERVETULOA tila tulee näytölle 
uudestaan palautusnapin painalluksen 
jälkeen. (katso luku 3.3)

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS  
ja paina mOK, vieritä : kohtaan 
RESET YKS. ja paina mOK.
VAHVISTUS? näkyy näytöllä. 
Vahvista painamalla mOK 
uudelleen.
• Vahvistuspiippaus toistetaan.
• Laitteen oletusasetukset 

palautetaan. (katso 
“Oletusasetukset” sivulla 34)

7.10 Maan valinta
Tämän valikon soveltuvuus on 
maakohtainen.
Voit vaihtaa muun kuin TERVETULOA-
tilassa valitun maan.

Huomautus
Kun maa on valittu valitun maan 
oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen 
automaattisesti (esim. Flash-aika, Kieli, jne).

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
MAA VALINTA ja paina mOK.
Vieritä : valitsemaasi maahan ja 
vahvista painamalla mOK.
VAHVISTUS? näkyy näytöllä. 
Vahvista painamalla mOK 
uudelleen.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

7.11 Oletusasetukset

!

1
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Soit.voim KESKIPITKÄ

SOITTOÄÄNI MELODIA 1

Korvakuulokkeen 
äänenvoimakkuus

Äänenvoim.2

Kaiuttimen 
äänenvoimakkuus

Äänenvoim.3

NÄPPÄINÄÄNI KYTKETTY

Automaattinen 
vastaaja

KATKAISTU

LUURIN NIMI PHILIPS

AIKA/PVM 01/01; 00:00

PIN-koodi 0000

HERÄTYS KATKAISTU
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HERÄTYSÄÄNI MELODIA 1

PUHELUN 
ESTO

KATKAISTU

Puhelinvastaaja

VASTAUSTILA VAST JA TALL -
tila KYTKETTY

Soittojen määrä 
ennen vastausta

5

Lähtevät viestit TYHJÄ

Tukiaseman 
lajittelu

Käytössä 
kaiutinpuheli-
men oletustasolla

Luurin lajittelu KATKAISTU

Tukiaseman 
kaiutin

TASO 5

Etä DEAKTIVOITU
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36 Puhelinvastaaja

8 Puhelinvastaaja

Puhelimessa on vastaaja, joka nauhoittaa vastaamattomat puhelut vastaajan ollessa 
aktivoituna. Puhelinvastaaja voi tallentaa enintään 99 viestiä. Tallennusajan 
maksimipituus on 15 minuuttia (mukaan lukien kaikki personalisoidut lähtevät viestit).

Tukiaseman ohjausnäppäimillä voidaan käyttää puhelinvastaajan perustoimintoja, kuten haku, 
viestien kuuntelu, viestien poisto ja äänenvoimakkuuden säätö. Tukiaseman yksittäisten 
ohjausnäppäinten kuvaukset löytyvät kohdasta katso “Tukiaseman osat” sivulla 11.
Puhelinvastaajan toimintoja voidaan käyttää myös luurissa olevilla puhelinvastaajan 
ohjausnäppäimillä. Puhelinvastaajan toiminnot voidaan määrittää valintavalikosta. 

Aloita kytkemällä puhelinvastaaja päälle painamalla tukiaseman o-painiketta. Voit 
myös kytkeä puhelinvastaajan päälle luurista (katso “Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/
pois päältä luurin kautta” sivulla 39).  

8.1 SOITA

8.1.1 Luurissa olevien viestien toisto
Viimeksi nauhoitettu viesti toistetaan kauittimen kautta. Kun kaikki uudet viestit on 
toistettu, puhelinvastaaja pysähtyy ja -kuvake lopettaa vilkkumisen.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, vieritä : kohtaan VASTAAJA ja paina 
mOK, paina mOK siirtyäksesi TOISTA-valikkoon.
• Viestin numero näkyy näytöllä toiston aikana. Näytöllä näkyy toiston aikana "o_o XX 

HH/MM", jossa XX ilmoittaa viestin numeron ja HH/MM ilmoittaa kellonajan. 
Kuukausi/päivä ilmoitetaan muodossa KK/PP; tämä näyttö voidaan valita kellonajan 
asemesta.

Toiston aikana voit:

Säätää 
äänenvoimakkuutta

Paina : -näppäintä.

Pysäytää toiston Paina pBACK palataksesi TOISTA-valikkoon.

TOISTO Paina mOK ja paina mOK siirtyäksesi toimintoon TOISTO.

Siirtyä eteenpäin Paina mOK, vieritä : kohtaan SIIRRY SEUR ja paina mOK.

Siirtyä edelliseen 
viestiin

Paina mOK, vieritä : kohtaan SIIRRY EDEL ja paina mOK.

Poistaa viestin Paina mOK, vieritä : kohtaan POISTA ja paina mOK. 
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

1
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8.1.2 Luurissa olevien vanhojen 
viestien toisto

Vanhoja viestejä voidaan toistaa vain jos 
uusia viestejä ei ole. Nauhoitetut viestit 
ensimmäisestä viimeiseen toistetaan.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, paina mOK 
siirtyäksesi TOISTA-valikkoon.
Paina mOK.
• Ensimmäinen tallennettu viesti 

toistetaan viimeiseen tallennettuun 
viestiin asti. 

Viestin toiston aikana voit painaa 
mOK valitaksesi käytettävät 
asetukset (katso käytettävät 
asetukset kohdasta “Luurissa olevien 
viestien toisto" sivulla 36). 

8.2 Kaikkien viestien 
poistaminen

Varoitus
Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Huomautus
Lukemattomat viestit eivät poistu. 

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
POISTA KAIK ja paina mOK.
VAHVISTUS? näkyy näytöllä. 
Vahvista kaikkien viestien 
poistaminen painamalla mOK  
uudelleen.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

8.3 Muistion tallennus
Voit nauhoittaa muistioviestin itsellesi tai 
muille, jotka käyttävät puhelinvastaajaasi. 
Puhelinvastaaja käsittelee muistion 
tallennusta samaan tapaan kuin tulevaa 
viestiä ja viestin ilmaisin  vilkkuu sen 
mukaisesti.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
MUIST TALL ja paina mOK.
• Vahvistuspiippaus toistetaan. 
• Nauhoitus alkaa.
TALLENNUS näkyy näytöllä. 
Lopeta nauhoitus painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.
•  Nauhoitettu muistio tallentuu 

automaattisesti.

Huomautus
Voit koska tahansa lopettaa nauhoituksen 
ja palata takaisin edelliseen valikkoon 
painamalla näppäintä pBACK. 

8.4 Vastaajatilan määrittäminen
Vastaajatiloja on kaksi: Vain vastaus ja 
Vastaus & tallennus
Vastaajatilan oletusasetus on VAST JA 
TALL, jolloin soittaja voi jättää 
puhelinvastaajaan viestin.
Voit myös valita ILMAN NAUH.-tilan, 
jolloin soittaja ei voi jättää 
puhelinvastaajaan viestiä.  

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
VASTAUSTILA ja paina mOK.
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Vieritä : kohtaan ILMAN NAUH. 
tai VAST JA TALL ja paina mOK.
• Vastaajatila on asetettu. 
• Jos haluat vaihtaa puhelinvastaajan 

ennaltamäärätyn lähtevän viestin 
personalisoiduksi viestiksi, noudata 
kohtien 3-4 ohjeita.

Huomautus
Vastaajatilan valinnasta riippuen 
puhelinvastaaja soittaa asianmukaisen 
lähtevän viestin vastaanotettuaan tulevan 
puhelun. Lähtevän viestin kieli määräytyy 
Tervetuloa-tilassa valitun maan mukaan 
(katso sivu 13).

LÄHT VIESTI? näkyy näytöllä. 
Vahvista painamalla mOK.
Vieritä : kohtaan MUKAUTETTU 
ja paina mOK.
• Voit nyt nauhoittaa personalisoidun 

lähtevän viestin (“Lähtevän 
personalisoidun viestin tallennus" 
sivulla 38).

8.5 Lähtevän personalisoidun 
viestin tallennus

Voit tallentaa yhden personalisoidun 
lähtevän viestin. Tallennettava 
personalisoitu viesti korvaa 
oletusasetteiset viestit. Voit ottaa 
oletusasetteisen viestin jälleen helposti 
käyttöön poistamalla tallentamasi 
personalisoidun viestin.  Jos et ole 
tyytyväinen tallentamaasi lähtevään 
viestiin, voit nauhoittaa sen päälle uuden 
viestin.  

Toista vaiheet 1–4 kohdassa 
“Vastaajatilan määrittäminen" 
sivulla 37. 

Vieritä : kohtaan TALLENNA ja 
paina mOK.  
• Vahvistuspiippaus toistetaan ja 

tallennus käynnistyy.
• Kun tallennat uuden lähtevän 

viestin, edellinen viesti (jos sellainen 
on) korvataan automaattisesti.

TALLENNUS näkyy näytöllä. 
Lopeta nauhoitus painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon. 
• Nauhoitettu lähtevä viesti tallentuu 

automaattisesti.

Huomautus
Lähtevän viestin enimmäispituus on 1 
minuutti. 
Voit koska tahansa lopettaa nauhoituksen ja 
palata takaisin edelliseen valikkoon 
painamalla näppäintä pBACK.  

8.5.1 Lähtevän personalisoidun 
viestin toisto

Toista vaiheet 1–4 kohdassa 
“Vastaajatilan määrittäminen" 
sivulla 37. 
Vieritä : kohtaan TOISTA ja paina 
mOK.
• Mahdollisesti aiemmin tallennettu 

lähtevä viesti toistetaan, jonka 
jälkeen näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon. 

Huomautus
Voit koska tahansa lopettaa toiston ja 
palata edelliseen valikkoon painamalla 
näppäintä pBACK. 
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8.6 Puhelinvastaajan kytkeminen 
päälle/pois päältä luurin 
kautta

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
VAST ON/OFF ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan ON (käytössä) 
tai OFF (pois käytöstä) ja vahvista 
valinta painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon. 

8.7 Puhelinvastaajan asetukset

8.7.1 Soiton viivästyminen
Sointien määrä ennen kuin puhelinvastaaja 
vastaa ja toistaa tervehdysviestin. Voit 
asettaa puhelinvastaajan aloittamaan 
tervehdysviestisi toiston 1 – 9 soinnin 
jälkeen tai tilaan Puh.maks tal. Soiton 
viivästymisen oletusasetus on 5.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
VAST ASETUKS ja paina mOK, 
paina mOK siirtyäksesi kohtaan 
SOITON VIIV.
Vieritä : haluttuun soiton 
viivästymisasetukseen (1 – 9 sointia 
tai tilaan SÄÄSTÖTILA) ja vahvista 
painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon. 

Vihje
Puh.maks tal -tilalla voidaan säästää 
kaukopuhelun maksu suorittamalla viestien 
etätarkastus. Jos puhelinvastaajassa ei ole 
viestejä, lähtevän viesti toistetaan 3 soinnin 
jälkeen. Jos uusia viestejä ei ole, lähtevän 
viesti toistetaan 5 soinnin jälkeen. Näin ollen 
jos haluat tarkistaa viestit maksamatta 
puhelumaksua, voit sulkea puhelimen 4. 
soinnin jälkeen.

8.7.2 Etäkäyttö
Jos olet kaukana kotoa ja haluat tarkistaa 
viestisi vastaajasta, voit käyttää hyväksesi 
etäpääsytoimintoa tarkistaaksesi viestisi 
toisella puhelimella. Kun olet soittanut 
kotinumeroosi toisesta puhelimesta ja 
näppäillyt etäpääsykoodin, voit kuunnella 
viestisi vastaajasta. Puhelimen 
näppäimistö, josta soitat, toimii kuten 
vastaajasi näppäimistö, joten voit toistaa 
tai poistaa viestejä, kytkeä vastaajan pois 
päältä tai päälle, jne.

Huomautus

Tämä toiminto on oletusarvoisesti 
deaktivoitu. 
* Etäpääsykoodi (joka on sama kuin PIN 
koodisi) estää asiankuulumattomien 
henkilöiden etäpääsyn vastaajaasi.

8.7.2.1 Etäkäytön kytkeminen 
päälle/pois päältä

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
VAST ASETUKS ja paina mOK, 
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vieritä : kohtaan KAUKO-OHJ. ja 
paina mOK.
Vieritä : kohtaan AKTIVOITU tai 
DEAKTIVOITU ja vahvista 
painamalla mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon. 

8.7.2.2 Puhelinvastaajan hallinta 
ulkoisella puhelulla

Toisesta puhelimesta, soita kotiin.
• Kotiin soittaminen ulkoisesta 

puhelimesta. Puhelinvastaaja vastaa 
ja alkaa toistaa tervehdysviestiäsi.

Paina # -näppäintä 8 sekunnin sisällä 
siinä puhelimessa, jota käytit 
näppäillessäsi etäpääsykoodin (sama 
kuin puhelimen PIN-koodi). 
• Jos sisäänkirjoituskoodi on väärin, 

siitä ilmoitetaan virheäänellä. Kun 
virheääni ilmoitetaan, voit yrittää 
painaa kaukosisäänkirjoituskoodia 
uudelleen kunnes näppäilet oikean 
numeron. 

• Puhelinvastaaja katkaisee linjan heti 
jos alkuperäistä PIN-koodia ei 
näppäillä 8 sekunnin sisällä.

• Vahvistusääni kuuluu jos pääsykoodi 
on oikein. 

Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kuinka 
alla oleviin toimintoihin päästään 
etäkäytön aikana:

8.8 Soiton lajittelu

8.8.1 Luurin soiton lajittelun 
asetus

Jos luurin soiton lajittelu on asetettu 
päälle, voit kuunnella saapuvan viestin 
luurin kaiuttimesta ja päättää, haluatko 
ottaa puhelun vastaan. Puheluun voidaan 
vastata painamalla r. 
Tämä toiminto on oletusarvoisesti 
deaktivoitu.

Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : 
kohtaanVAST ASETUKS ja paina 
mOK, vieritä : kohtaan 
LUURIN HAKU ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan Käytössä tai Pois 
käytöstä ja paina mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon.

8.8.2 Tukiaseman soiton lajittelun 
asetus

Jos tukiaseman soiton lajittelu on asetettu 
päälle, voit kuunnella saapuvan viestin 
tukiaseman kaiuttimesta ja päättää, 
haluatko ottaa puhelun vastaan. 
Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu.

1 Mene edelliseen viestiin

2 Toista kaikki tallennetut viestit 
(uudet sekä vanhat), tai toista 
nykyinen viesti uudelleen

2

1

2

3 Siirtyminen seuraavaan viestiin

5 Nykyisen lähtevän viestin toisto

6 Nykyisen viestin poisto

8 Pysäytä viestin toisto tai 
pysäytä lähtevän viestin toisto

1

2
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Paina m -näppäintä valmiustilassa, 
vieritä : kohtaan VASTAAJA ja 
paina mOK, vieritä : kohtaan 
VAST ASETUKS ja paina mOK, 
vieritä : kohtaan TUKIAS HAKU 
ja paina mOK.
Vieritä : kohtaan Käytössä tai Pois 
käytöstä ja paina mOK.
• Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö 

palaa edelliseen valikkoon. 

1

2
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9 Tekniset tiedot

Näyttö
• Progressiivinen LCD-taustavalo
• LCD-taustavalo palaa 15 sekuntia 

jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan 
puhelun, näppäinten painamisen, luurin 
tukiasemasta nostamisen jne. jälkeen.

•  LCD-taustavalon väri on kullanruskea. 

Puhelimen yleistoiminnot
• Kaksitoiminen soittajan nimen ja 

numeron tunnistus
• 10 polyfonista soittoääntä

Puhelinmuistio, uudelleen 
soitettujen numeroiden 
luettelo ja soittolista
• 100-paikkainen puhelinmuistio
• 5-paikkainen uudelleen soitettujen 

numeroiden luettelo
• 20-paikkainen soittolista

Akut
• 2 x HR AAA NiMh 550 mAh akku

Virrankulutus
• Virrankulutus valmiustilassa: noin 

800mW

Paino ja mitat
• 160 grammaa
• 117mm x 109mm x 82mm 

(K x S x L)

Lämpötilat
• Käyttö: 0 – 35º C.
• Varastointi: -20 – 45º C.

Suhteellinen kosteus
• Käyttö: Korkeintaan 95% lämpötilan 

ollessa 40°C
• Varastointi: Korkeintaan 95% 

lämpötilan ollessa 40°C
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10 Usein kysytyt 
kysymykset

Tästä kappaleesta löytyy puhelimeen 
liittyvät useimmin kysytyt kysymykset.

Yhteys

Puhelin ei käynnisty!
• Lataa akut: Aseta luuri tukiasemaan 

ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy päälle 
hetken kuluttua.

Puhelin ei lataudu!
• Tarkista laturin kytkennät.

 -kuvake vilkkuu latauksen 
aikana!
• Akku on täysin lataantunut: sitä ei 

tarvitse ladata.
• Akun huono kosketus: Liikuta luuria 

hieman.
• Likainen liitin: Puhdista akun liitin 

alkoholilla kostutetulla rievulla.

Puhelintoiminta lakkaa puhelun 
aikana!
• Lataa akut
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on "kantoalueen 
ulkopuolella"!
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Asennus

HAKU näkyy luurissa ja  -kuvake 
vilkkuu!
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Varmista, että tukiasema on päällä.
• Palauta laitteen asetukset ja aloita 

luurin rekisteröinti uudelleen.

INITIAL (ALOITUS) ilmaantuu 
laitteen näytölle latauksen aikana.
• Lataa paristoja muutaman minuutin 

ajan, jonka jälkeen se toimii 
normaalisti.

ÄÄNI

Luuri ei soi!
Tarkista, ettei SOIT. VOIM asetus ole 
ÄÄNI POIS, ja varmista että  -kuvake ei 
näy näytöllä (katso “Soiton voimakkuuden 
säätö” sivulla 28).

Soittaja ei kuule minua.
Mikrofoni voi olla mykistetty: Puhelun 
aikana, paina p.

Ei valintaääntä!
• Ei virtaa: Tarkista kytkennät. 
• Akut ovat tyhjiä: Lataa akut.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
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• Väärä johto: Käytä toimitettua johtoa. 
• Vaatii verkkosovittimen: Kytke 

puhelinjohto verkkosovittimeen.

Soittaja ei kuule minua.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Siirrä tukiasema vähintään metrin 

päähän sähkötarvikkeista.

Äänihäiriöitä radiossa tai 
televisiossa!
• Siirrä tukiasema mahdollisimman kauas 

sähkötarvikkeista.

Tuotteen toiminta

Näppäimistö ei toimi
• Avaa näppäimistön lukitus: Paina * -

näppäintä pitkään valmiustilassa.

Luuri lämpenee pitkän puhelun 
aikana!
• Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa 

paljon virtaa puhelun aikana.

Luuria ei voi rekisteröidä 
tukiasemaan.
• Luurien enimmäismäärä (6) on 

saavutettu. Voit rekisteröidä uuden 
luurin poistamalla olemassa olevan 
luurin rekisteröinnin.

• Vaihda luurin akut.
• Yritä uudelleen katkaisemalla 

tukiaseman virta ja kytkemällä virta 
päälle uudelleen ja seuraamalla luurin 
rekisteröimismenettelyä (katso 
“Rekisteröinti” sivulla 32).

Soittajan numero ei näy.
• Palvelua ei ole aktivoitu: Tarkista 

tilauksesi verkko-operaattoriltasi.

Käsipuhelimeni menee jatkuvasti 
toimettomaan tilaan!
• Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, 

luuri palautuu automaattisesti 
valmiustilaan. Luuri palautuu myös 
automaattisesti valmiustilaan kun se 
asetetaan takaisin tukiasemaan.

Puhelinluettelon merkintää ei voi 
tallentaa ja MUISTI TÄYSI näkyy.
• Poista merkintä muistista ennen kuin 

tallennat yhteystiedon uudelleen.

PIN-koodi on väärä.
• PIN-koodin oletusarvo on 0000.
• Jos PIN-koodi on muutettu, aseta 

puhelin palauttamaan sen oletusarvo 
(katso “Laitteen nollaus” sivulla 34).

Puhelinvastaaja ei tallenna viestejä.
• Muisti on täynnä: Poista vanhoja 

viestejä
• ILMAN NAUH. -tila on aktivoitu. Peru 

ILMAN NAUH. aktivointi ja aktivoi 
VAST JA TALL -tila (katso 
“Vastaajatilan määrittäminen” 
sivulla 37).

Etäkäyttö ei toimi.
• Aktivoi etäkäyttö (katso “Etäkäyttö” 

sivulla 39).

Puhelin katkaisee puhelun 
etäkäytön aikana.
• PIN-koodin syöttämiseen on kulunut 

yli 4 sekuntia. Syötä pääsykoodi 
uudelleen 4 sekunnin sisällä.

Puhelinvastaaja pysähtyy ennen 
nauhoituksen loppumista.
• Muisti on täynnä: Poista vanhoja 

viestejä
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SOS-numero 32
Suora soitto 17
Suorasoitto 31

T
Tallenna uud.soit.numero 22
Teksti- ja numeromerkinnät 19
Tukiaseman osat 11

U
Ulkoiseen puheluun vastaaminen 25
Ulkoisen puhelun siirtäminen 25
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V
Valikon rakenne 15

Y
Yhteyshenkilön tallentaminen 20
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