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1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolella ennen 
puhelimen käyttöönottoa. Se sisältää 
tärkeitä tietoja ja huomioita puhelimesta.

1.1 Tehovaatimukset
• Tämä tuote toimii 100-240 voltin 

vaihtovirtajännitteellä. Puhelintoiminta 
saattaa katketa sähkökatkoksen 
aikana.

• Sähköverkko on luokiteltu 
riskialttiiksi. Laturin voi kytkeä irti 
verkosta vain poistamalla virtalähde 
pistorasiasta. Varmista, että pistorasia 
on aina helppopääsyinen.

• Verkon jännite on luokiteltu TNV-3:ksi 
(Telecommunication Network 
Voltages) standardin EN 60-950 
mukaisesti.

Vahingon tai vian estämiseksi:
• Älä anna latauskontaktien tai akun 

koskettaa metalliesineitä.
• Älä koskaan käytä muita kuin tuotteen 

mukana toimitettuja tai Philipsin 
suosittelemia akkuja: räjähdysvaara.

• Käytä aina vain tuotteen mukana 
toimitettuja johtoja.

• Handsfree-tilan käyttöönotto voi 
nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden nopeasti erittäin 
suureksi: varmista, että luuri ei ole 
liian lähellä korvaa.

• Laitteella ei voi soittaa hätäpuheluita 
sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita 

varten täytyy käyttää muuta 
vaihtoehtoa.

• Älä jätä puhelinta liian lämpimään 
paikkaan, esimerkiksi lämmityslaitteen 
lähelle tai suoraan auringonvaloon.

• Älä pudota puhelinta tai anna 
esineiden pudota sen päälle.

• Älä käytä puhdistusaineita, jotka 
sisältävät alkoholia, ammoniakkia, 
bentseeniä tai hioma-aineita, sillä ne 
voivat vahingoittaa puhelinta.

• Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on 
räjähdysvaara.

• Älä päästä pieniä metalliesineitä 
koskettamaan tuotetta. Se voi 
heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa 
tuotetta.

• Lähialueella käytössä olevat 
matkapuhelimet voivat aiheuttaa 
häiriöitä.

• Älä avaa tuotetta sähköiskuvaaran 
vuoksi.

• Älä anna laturin joutua kosketuksiin 
nesteiden kanssa.

• Käytä vain laitteen mukana 
toimitettuja akkuja.

• Uudelleenladattavien akkujen tiedot
NiMH-akku, AAA × 2, 1,2 V, 600 mAh

• Käytä vain toimitukseen sisältyvän 
virtalähteen kanssa. 

• Tukiaseman virtalähteen tiedot
Tulo: AC 100–240 V / 0,3 A, 50 Hz / 
60 Hz
Lähtö: DC 6 V / 0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN

• Laturin virtalähteen tiedot (vain usean 
luurin mallissa)
Tulo: AC 100–240 V / 0,3 A, 50 Hz / 

Varoitus
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60 Hz
Lähtö: DC 6 V / 0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Räjähdysvaara, jos tilalle vaihdetaan 
vääräntyyppinen akku.
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaan.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista:
• Käytä vain paikassa, jossa lämpötila on 

aina 0 – 35º C.
• Säilytä vain paikassa, jossa lämpötila 

on aina -20 – 70º C.
• Akun käyttöikä voi lyhentyä 

alhaisemmassa lämpötilassa.

1.2 Vaatimustenmukaisuus
Philips vakuuttaa täten, että tuote on 
direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote 
on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan 
analogiseen puhelinverkkoon 
pakkauksissa mainituissa maissa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy 
osoitteesta www.p4c.philips.com.

1.3 GAP-standardinmukaisuus
GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ 
GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat 
täyttävät kyseisen standardin 
vähimmäisvaatimukset tuotemerkistä 
riippumatta. Tämä luuri ja tukiasema ovat 
GAP-vaatimusten mukaisia, joten 
seuraavien toimintojen toimintakykyisyys 
on taattu: luurin rekisteröinti, linjan 
varaus, puhelun vastaanotto ja 
puhelinnumeron valinta. Laajennetut 

toiminnot eivät mahdollisesti ole 
käytettävissä, jos tukiasemassa käytetään 
muuta kuin tässä käyttöoppaassa 
kuvattua luuria.
Jos puhelimen luuri rekisteröidään ja sitä 
käytetään jonkun muunmerkkisen 
GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, 
noudata ensin valmistajan antamia ohjeita 
ja suorita sitten toimet, jotka on kuvattu 
kohdassa sivu 33. Jos muunmerkkinen 
luuri rekisteröidään tämän puhelimen 
tukiasemaan, aseta tukiasema 
rekisteröintitilaan (sivu 33) ja noudata 
sen jälkeen valmistajan antamia ohjeita.

1.4 Kierrätys ja jätehuolto
Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-
ohjeet.

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 
2002/96/EY) on laadittu ihmisten 
terveyttä ja ympäristönsuojelua 
silmälläpitäen ja sen tarkoitus on 
varmistaa, että käytöstä poistetut 
tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita 
käsittely-, palautus- ja 
kierrätysmenetelmiä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, 
jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.

Älä hävitä käytöstä poistettua tuotetta 
talousjätteen mukana.
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Tutustu paikalliseen 
keräysjärjestelmään sähkö- ja 
elektronisten tuotteille, jotka 
on merkitty tällä merkillä:

Käytä jotain seuraavista 
hävittämismenetelmistä:
1. Hävitä koko tuote (mukaan lukien 

johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) 
WEEE-keräyspisteisiin.

2. Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, 
palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. 
Jälleenmyyjän on otettava vanha 
tuote vastaan WEEE-direktiivin 
mukaisesti.

Akkujen hävittämisohjeet:
älä hävitä akkuja talousjätteen 
mukana.

Pakkauksen tiedot:
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 useita kulutustuotteita, joilla on 
muiden sähkölaitteiden tapaan 

yleensä kyky lähettää ja vastaanottaa 
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.
6 Tärkeää
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2 Puhelimesi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

2.1 Mitä laatikko sisältää?

* Puhelinjohdon sovitin ja puhelinjohto voivat olla erikseen pakattuja. Siinä 
tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen 
ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, akkutilan kannet, laturit 
virtalähdeyksikköjen kanssa ja ladattavat lisäakut.

Luuri Tukiasema Akkutilan kansi

2 ladattavaa AAA-
akkua

Virtalähde Puhelinjohto*

Käyttöopas Takuu Pikaopas

Huomautus
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2.2 Puhelimen yleiskatsaus

 

A Kuuloke
B Näyttö
Näytön symbolien selitykset ovat 
kohdassa sivu 11.
C OK-näppäin o
Valmiustilassa: siirry luurin nimen sekä 
ajan ja päivämäärän näytöstä toiseen 
painamalla näppäintä pitkään.
Muissa tiloissa: valitse näytössä näkyvä 
toiminto. Näppäimellä myös vahvistetaan 

merkinnät (esimerkiksi ajan ja 
päivämäärän asettamisessa).
D Paluu-/poistonäppäin c
Poista merkki tai numero merkinnän 
tekemisen yhteydessä painamalla 
näppäintä. Poista kaikki painamalla 
näppäintä pitkään.
Siirry valikoiden navigoinnin yhteydessä 
edelliselle valikkotasolle painamalla 
näppäintä (BACK näkyy).
Kun  näkyy, näytä merkit ja numerot 
näytettyjen oikealla puolella painamalla 
näppäintä.
E Navigointinäppäimet n
Valmiustilassa: siirry soittolistaan 
vierittämällä ylöspäin ja siirry 
puhelinmuistioon vierittämällä alaspäin.
Puhelun aikana: nosta tai laske kuulokkeen 
ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta 
vierittämällä ylöspäin/alaspäin.
Muokkaus ja merkintä: siirry edelliseen 
merkkiin u tai seuraavaan merkkiin d.
Muissa tiloissa: vieritä ylös/alas 
valikkolistaa tai siirry edelliseen tai 
seuraavaan merkintään puhelinmuistiossa, 
uudelleenvalintaluettelossa tai 
soittolistassa.
F Puhe-/uudelleensoittonäppäin 

t
Ulkoisen puhelun soitto tai saapuvaan tai 
sisäiseen puheluun vastaaminen.
Puhelun aikana: aktivoi 
uudelleensoittotoiminto.
Muissa tiloissa: soita puhelinmuistiosta, 
uudelleenvalintaluettelosta tai 
soittolistasta valittuun numeroon.
G Lopetus-/poistumisnäppäin h
Valmiustilassa: kytke luuri pois päältä 
painamalla näppäintä pitkään (5 sekuntia). 

A

B

D
C

F
G

E
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Kun luuri on kytketty pois päältä: kytke 
luuri päälle painamalla näppäintä pitkään 
(1 sekunti).
Puhelun aikana: puhelun lopettaminen.
Muissa tiloissa: palaa valmiustilaan 
painamalla näppäintä pitkään. Siirry 
edelliselle valikkotasolla painamalla 
näppäintä lyhyesti.
H Valikkonäppäin m
Valmiustilassa: siirry päävalikkoon.
I Uudelleenvalintanäppäin r
Siirry uudelleenvalintaluetteloon 
valmiustilassa.
Viimeksi valittu numero valitaan 
uudelleen painamalla näppäintä 
aloitettaessa puhelua.
J Kaiutinnäppäin l
Valmiustilassa: kytke kaiutin päälle ja 
valitse numero. Saapuvan puhelun 
vastaaminen handsfree-tilassa.
Puhelun aikana: kaiuttimen kytkeminen 
päälle / pois päältä.
K Numeronäppäimet
Numeroiden ja merkkien kirjoittamiseen.
Valitse suoravalintamuistin numero 
painamalla näppäintä 1 tai 2 pitkään.
L */Näppäimistön lukitusnäppäin 

*
Valmiustilassa: lukitse näppäimistö / 
poista lukitus painamalla pitkään.
Valinta tai muokkaus: paina “*”.
Luurin ollessa pois paikaltaan: vaihda 
tilapäisesti äänitaajuusvalintaan (DTMF) 
painamalla näppäintä pitkään, kun 
käytetään impulssivalintaa.
M #/Ääni PÄÄLLÄ/POIS- & 

taukonäppäin #
Valmiustilassa: kytke ääni päälle / pois 
päältä painamalla näppäintä pitkään.

Numerovalinta tai muokkaus: lisää tauko 
painamalla näppäintä pitkään. Lisää “#” 
painamalla näppäintä lyhyesti (Näyttöön 
ilmestyy # .).
N Mykistysnäppäin s
Mykistä mikrofoni / poista mykistys.
O Puhelunsiirto- & 

sisäpuhelunäppäin i
Valmiustilassa: aloita sisäinen puhelu.
Puhelun aikana: laita linja pitoon ja hae 
toista luuria painamalla näppäintä lyhyesti. 
Aloita puhelinneuvottelu ulkoisen 
puhelun ja kahden luurin välillä painamalla 
näppäintä pitkään.
P Mikrofoni
Q Kaiutin

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

Varoitus

I
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2.3 Näytön symbolit

 

Ilmoittaa, että akku on täysin 
ladattu. Symboli vilkkuu 
latauksen aikana ja silloin, kun 
akkujen lataus on alhainen.

 

Kun symboli on tyhjä, akun 
lataus on käytännössä tyhjä.

Jos näyttöön ilmestyy 
VAROITUS ja lataussymboli 
vilkkuu, luuriin on asennettu 
vääräntyyppiset akut. Vaihda tilalle 
oikeantyyppiset akut.

 

Vilkkuu saapuvan puhelun 
yhteydessä. Jatkuva puhelun 
aikana.

 

Osoittaa uudet ja 
vastaamattomat puhelut 
soittolistamerkinnöissä. Vilkkuu, 
kun on vastaamattomia 
puheluita.
Vilkkuu, kun uusi ääniviesti on 
saapunut.

 

Ilmestyy puhelinmuistiota 
käytettäessä.

 

Ilmestyy herätyskelloa 
käytettäessä.

 

Ilmestyy kaiutinta käytettäessä.

 

Ilmestyy, kun soittoääni ei ole 
käytössä.

Huomautus

 

Ilmoittaa, että luuri on 
rekisteröity ja että se on 
tukiaseman kantoalueella. 
Symboli vilkkuu, kun luuri on 
kantoalueen ulkopuolella tai kun 
se etsii tukiasemaa.
Ilmestyy, kun toiminto täytyy 
vahvistaa. Vahvista painamalla 
suoraan alla olevaa näppäintä.

 
Ilmoittaa, että vierityslistalla on 
valittavana useita vaihtoehtoja 
tai että äänenvoimakkuutta voi 
säätää.
Näkyy valikkotilassa. Palaa 
edelliselle valikkotasolle tai 
poista merkki tai numero 
merkinnän tekemisen 
yhteydessä painamalla suoraan 
alla olevaa painiketta.
Ilmoittaa, että näytössä olevien 
numeroiden tai merkkien 
oikealla puolella on lisää 
numeroita tai merkkejä.
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2.4 Tukiaseman osat

A Hakunäppäin a
Luurin haku.
Aloita rekisteröinti painamalla pitkään.

A
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3 Alkutoiminnot

3.1 Tukiaseman kytkeminen
1 Aseta tukiasema keskeiselle paikalle 

puhelimen pistorasian ja 
sähköpistorasian lähelle.

2 Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein 
tukiaseman takana oleviin liittimiin.

3 Kytke puhelinjohdon toinen pää 
puhelinpistorasiaan ja virtajohdon 
toinen pää sähköpistorasiaan. 

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty 
puhelinjohdon sovittimeen. Siinä 
tapauksessa sinun on kytkettävä 
puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen 
ennen, kuin liität puhelinjohdon 
puhelinpistorasiaan.

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

Virta kytkeytyy päälle kun virtasovitin on 
liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. 
Virran voi kytkeä pois päältä vain 
irrottamalla virtasovittimen 
sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on 
tärkeää, että sähköpistorasia on helposti 
saatavilla. Virtasovitin ja puhelinjohto on 
kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa 
tapauksessa vahingoittua. Käytä aina 
puhelimen kanssa toimitettua 
puhelinjohtoa. Muuten valintaääntä ei 
saata kuulua.

3.2 Tukiaseman seinäkiinnitys 
(vain SE250)

Tukiaseman voi kiinnittää myös seinään. 
Noudata seuraavia kiinnitysohjeita.
1 Poista the tukiaseman takana oleva 

kiinnike ➀ painamalla kiinnikkeen 
sisäpuolella olevaa kahta salpaa ja ➁ 
kierrä kiinnikettä ulospäin.

Huomautus

Varoitus
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2 Käännä kiinnike toisinpäin.

3 Kiinnitä kiinnike tukiaseman 
vastakkaiselle puolelle.

4 Kiinnitä ruuvit (ei toimituksen 
mukana) seinään.

5 Kohdista tukiaseman takana olevat 
kiinnitysreiät seinässä oleviin 
ruuveihin.

6 Liu’uta tukiasema paikalleen.

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

Kun akut laitetaan ensimmäisen kerran 
paikoilleen, laitetta ei voi käynnistää 
normaalisti akkujen vähäisen varauksen 
vuoksi. Akut täytyy ladata tukiasemassa 
ennen kuin luuria voi käyttää.

3.3.1 Akun asennus

Käytä aina laitteen mukana toimitettuja 
ladattavia AAA-akkuja. Jos ladattavien 
akkujen sijasta käytetään alkaliakkuja, 
näytössä näkyy “VAROITUS” ja 
lataussymboli vilkkuu nopeasti.
1 Liu’uta akkutilan kansi pois 

paikaltaan.

Varoitus

Varoitus

5,20

5,20

17,00

83,00
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2 Asenna akut oikein päin kuvan 
osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

3.3.2 Akun lataus

Luuria on ladattava vähintään 24 tuntia 
ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
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.
1 Aseta luuri tukiaseman 

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

2 Näytön lataussymboli  vilkkuu 
latauksen aikana.

3 Lataussymboli  palaa 
yhtäjaksoisesti, kun luuri on täysin 
ladattu.

Akku saavuttaa täyden varauskykynsä 
kolmen täyden lataus- (yli 15 tuntia) ja 

purkaussyklin jälkeen. Puhelimen 
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, 
antennisymboli  alkaa vilkkua.

Kun olet kantomatkan äärirajoilla, 
puhelimen kuuluvuus huononee. Siirry 
lähemmäs tukiasemaa.

3.4 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 
eri kielillä. Määritä puhelimesi seuraavasti:

TERVETULOA-näyttö ei välttämättä 
avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin 
käy, sinun ei tarvitse määrittää maatasi / 
puhelinoperaattoriasi / kieliasetuksia. Voit 
silti soittaa ja vastaanottaa puheluita 
maavalintaa suorittamatta.
1 Avaa maalista painamalla 

o-näppäintä.
2 Siirry maasi kohdalle 

n-näppäimellä.
3 Vahvista valinta painamalla 

o-näppäintä.
(Näytössä näkyy ODOTA, kun 
oletusarvoiset linja-asetukset ja 
valitun maan valikkokieli määritetään 
automaattisesti.)

Varoitus

Huomautus

Vihje

Huomautus
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4 Laite siirtyy AS. PVM/AIKA 
valintavalikkoon. Syötä kuluva 
päivämäärä (PP/KK) ja vahvista se 
painamalla o-näppäintä.

5 Syötä kellonaika (TT-MM) ja vahvista 
se painamalla o-näppäintä.
(12 tai 24 tunnin aikamuoto riippuu 
valitusta maasta. Jos 12 tunnin 
aikamuoto on valittu, 
n-näppäimellä voi siirtyä AM ja PM 
välillä.)
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu. 

Puhelin siirtyy suoraan 
valmiustilaan ja on nyt valmis 
käytettäväksi. Jos laitteessa on 
useita luureja, asetukset 
määritetään automaattisesti 
kaikille luureille. 

Voit muuttaa maakohtaisia asetuksia 
(katso sivu 34) ja aikamuotoasetuksia 
(katso sivu 30) milloin tahansa 
ensimmäisen määrityksen jälkeen.

3.5 Monipakkausten käyttö
Jos olet hankkinut monipakkauksen, siinä 
on lisäluureja, latureita, virtasovittimia ja 
ladattavia AAA-akkuja.
1 Kytke laturit pistorasiaan.
2 Asenna akut luureihin.
3 Lataa akut asettamalla luurit 

latureihin.

Vihje
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3.6 Valikkorakenne

Alle olevassa taulukossa esitetään puhelimen valikon puurakenne.

Siirry kuhunkin valintaan painamalla valikkonäppäintä m. Siirry edelliselle 
valikkotasolle painamalla c-näppäintä.

Liiku valikoissa navigointinäppäimillä n.

Valikot
PUH.MUIST  UUSI MERK. SYOTA NIMI SYOTA NRO 

 SOITTOLUETT. Näytössä on merkintäluettelo    

 MUOKK. MERK.     

 POISTA     

 POISTA KAIKK      

 SUORA MUISTI NAPPAIN 1 MUOKKAA

     POISTA 

  NAPPAIN 2 MUOKKAA

     POISTA  

OMAT ASET. LUURIN NIMI Syötä nimi       

 LUURIN AANET SOIT. VOIM. ÄÄNI POIS

   TASO 1     

   TASO 2     

   TASO 3     

   TASO 4     

   TASO 5     

  SOITTOAANET MELODIA 1     

   …     

   MELODIA 10     

  NAPPAINAANI PAALLA    

   POIS    

 KIELI Kieliluettelo       

 AUTOM. LOPET PAALLA (oletusarvo)       

  POIS       
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KELLO & HAL. AS. PVM/AIKA Syötä päivämäärä Syötä aika     

 ASETA FORM. AIKAFORM. 12 H    

   24 H    

  PVM.FORM. PP/KK

   KK/PP

 HERATYS KATKAISTU

  KERRAN

  PAIVITTAIN  

 HERATYSAANI MELODIA 1  

  MELODIA 2  

  MELODIA 3  

LAAJ.ASETUS MUUTA PIN  

 REKISTERI  

 REK. POISTO   

 VALITSE MAA Maaluettelo  

 PALAUTA

 AUT NUM,TUNN SELVITA NRO ETULIITE

 UUD.S.AIKA LYHYT  

  PITKA

 VALINTA AANI  

  PULSSI 

 1. SOITTO PAALLA

  POIS
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4 Puhelimen käyttö

4.1 Soittaminen

4.1.1 Esivalinnan soitto
1 Näppäile puhelinnumero (enintään 

24 numeroa).
2 Paina t-näppäintä.

• Puhelu on aloitettu.

Voit lisätä suuntanumeron 
esivalintanumeron alkuun, katso 
lisätietoja kohdasta “Suuntanumeron 
asettaminen” sivulla 35.

4.1.2 Suora soitto
1 Nosta luuri ja paina t-näppäintä.

(Tai aloita puhelu kaiutintilassa 
painamalla l-näppäintä.)

2 Valitse numero.
• Puhelu on aloitettu.

4.1.3 Soitto 
uudelleenvalintaluettelosta

1 Paina valmiustilassa r-näppäintä.
2 Vieritä uudelleenvalintaluettelon 

merkintään n-näppäimellä.
3 Paina t-näppäintä.

• Puhelu on aloitettu.

4.1.4 Soitto soittolistasta

Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, 
jotta voit nähdä soittajan numeron tai 
nimen soittolistassa. (katso “Soittolistaan 
siirtyminen” sivulla 27)
1 Paina valmiustilassa u-näppäintä.
2 Vieritä soittolistamerkintään 

n-näppäimellä.
3 Paina t-näppäintä.

• Puhelu on aloitettu.

4.1.5 Soitto puhelinmuistiosta
1 Paina valmiustilassa d-näppäintä.
2 Vieritä puhelinmuistiomerkintään 

n-näppäimellä.
3 Paina t-näppäintä.

• Puhelu on aloitettu.

Sen sijaan, että selaisit 
puhelinmuistiomerkintöjä 
n-näppäimellä, voit etsiä merkintää 
painamalla ensimmäistä kirjainta 
vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi 
painamalla 2 näytetään A-kirjaimella 
alkavat merkinnät. Painamalla uudelleen 
2 näytetään merkinnät, jotka alkavat 
B-kirjaimella ja niin edelleen.

4.1.6 Numeron valinta 
puhelinmuistiosta, kun 
puhelu on kesken.

Voit valita numeron puhelinmuistiosta, 
kun puhelu on kesken. Voit siten 
esimerkiksi lähettää alanumeron.

Vihje

Huomautus

Vihje
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1 Siirry puhelinmuistion 
nimiluetteloon painamalla puhelun 
aikana o-näppäintä.

2 Selaa puhelinmuistion nimiluetteloa 
n-näppäimellä.

3 Valitse numero painamalla 
t-näppäintä.

4.1.7 Soitto suoravalintamuistin 
avulla

Valitse valmiustilassa tallennettu 
suoravalintamuistin numero painamalla 
näppäintä 1 tai 2 pitkään.

Kohdassa 5.5.6 on ohjeita 
suoravalintamuistin numeroiden 
tallentamisesta, muokkaamisesta ja 
poistamisesta.

4.1.8 Valintatauon asetus
Lisää tauko valintaan painamalla 
#-näppäintä pitkään yhden tai usean 
numeron syöttämisen jälkeen.

4.2 Puheluun vastaaminen

Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä 
pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä 
soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.
Kun puhelin soi, paina t-näppäintä.
• Puhelu on aloitettu.

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin 
tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa 
muut käynnissä olevat toiminnot kuten 

puhelimen asetus, valikon navigointi jne. 
lopetetaan.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen

Handsfree-toiminnon aktivointi voi 
yllättäen nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden erittäin suureksi. 
Varmista, että luuri ei ole liian lähellä 
korvaasi.
Kun puhelin soi, paina l-näppäintä.
• Luurin kaiutin on käytössä.

4.2.2 Koputus
Jos olet tilannut koputuspalvelut, toisesta 
saapuvasta puhelusta ilmoitetaan 
kuulokkeessa kuuluvalla äänimerkillä. 
Toisen soittajan numero tai nimi näkyy 
myös näytössä, jos olet tilannut 
soittajantunnistuspalvelun (CLI). 
Lisätietoja palvelusta saat verkko-
operaattoriltasi.
Vastaa toiseen puheluun painamalla 
t-näppäintä ja sen jälkeen 
2-näppäintä.
• Ensimmäinen puhelu jää pitoon, ja 

toinen puhelu on yhdistetty.
TAI
Lopeta ensimmäinen puhelu ja vastaa 
toiseen puheluun painamalla 
t-näppäintä ja sen jälkeen 
1-näppäintä.

Huomautus

Vaara

Huomautus

Vaara
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4.3 Puhelun lopettaminen
Lopeta puhelu painamalla h-näppäintä.
• Puhelu lopetetaan.

Kun automaattinen lopetus on käytössä, 
puhelun voi lopettaa laittamalla luurin 
takaisin tukiasemaan tai laturiin. Tämä 
toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Soiton kesto (MM-SS) näkyy luurin 
näytössä noin 5 sekunnin ajan.

Vihje

Huomautus
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5 Käytä puhelintasi 

tehokkaammin

5.1 Luurin kytkeminen päälle / 
pois päältä

Kytke luuri päälle painamalla 
h-näppäintä vähintään yhden sekunnin 
ajan. Kytke luuri pois päältä pitämällä 
h-näppäintä painettuna valmiustilassa 
vähintään 5 sekunnin ajan.

5.2 Näppäimistön lukitus / 
lukituksen poisto

Lukitse näppäimistö tai poista sen lukitus 
valmiustilassa pitämällä *-näppäintä 
painettuna 3 sekunnin ajan.

5.3 Teksti- ja numeromerkinnät
Voit kirjoittaa tekstikenttään kirjaimia, 
jotka on merkitty luurin näppäimiin. 
Kaikki samaan näppäimeen liittyvät 
kirjaimet saat esiin painamalla näppäintä 
useamman kerran. Esimerkiksi 
kirjoittaaksesi nimen “PAUL”:
1 Paina 7 kerran: P
2 Paina 2 kerran: PA
3 Paina 8 kahdesti : PAU
4 Paina 5 kolmesti : PAUL
Näppäinten merkkimääritykset teksti- ja 
numeromerkinnöissä esitetään alla 
olevassa taulukossa:

Näytössä # näytetään muodossa .

Poista viimeksi näppäilty numero tai 
kirjain painamalla c tai poista kaikki 
painamalla näppäintä pitkään.

5.4 Käynnissä oleva puhelu
Puhelun aikana on käytettävissä useita 
toimintoja. Niitä ovat:

5.4.1 Kuulokkeen tai kaiuttimen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Paina puhelun aikana n-näppäintä 
valitaksesi väliltä TASO 1 – TASO 5.

5.4.2 Mykistä mikrofoni / poista 
mykistys

Kun mikrofoni on mykistetty, puhelun 
toinen osapuoli ei kuule sinua.
1 Kytke mikrofoni pois päältä 

painamalla puhelun aikana 
s-näppäintä.

2 Kytke mikrofoni päälle painamalla 
uudestaan s-näppäintä.

Näpp Määritetyt merkit
0 0 / + - * \
1 välilyönti 1 # < >

2 A B C 2 Æ
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ 
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9 Ø

Huomautus

Vihje

Näpp Määritetyt merkit
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5.4.3 Kaiutintilan kytkeminen 
päälle / pois päältä

Handsfree-toiminnon aktivointi voi 
yllättäen nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden erittäin suureksi. 
Varmista, että luuri ei ole liian lähellä 
korvaasi.
1 Kytke kaiutintila päälle painamalla 

puhelun aikana l-näppäintä.
2 Kytke kaiutintila pois päältä 

painamalla uudestaan 
l-näppäintä.

5.5 Puhelinmuistion käyttö
Puhelimeen mahtuu jopa 100 
puhelinmuistiomerkintää. Jokainen 
puhelinmuistion merkintä voi sisältää 
enintään 24 merkkiä puhelinnumerolle ja 
12 merkkiä nimelle.

Jos sinulla on useita luureja, 
puhelinmuistiota voi käyttää kerrallaan 
vain yhdellä luurilla.

5.5.1 Yhteyshenkilön 
tallentaminen 
puhelinmuistioon

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja 
paina o-näppäintä. Paina o ja 
syötä UUSI MERK..

2 SYÖTÄ NIMI näkyy näytössä.
3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi 

(enintään 12 merkkiä) ja paina o.
4 SYÖTÄ NRO näkyy näytössä.

5 Syötä numero (enintään 24 merkkiä) 
ja paina o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla c-näppäintä. Tai 
poista kaikki painamalla näppäintä 
pitkään.
Siirry valmiustilaan painamalla 
h-näppäintä yli 5 sekunnin ajan.

Et voi tallentaa uutta 
puhelinmuistiomerkintää, kun muisti on 
täynnä. Tässä tapauksessa olemassa 
olevia merkintöjä pitää poistaa, jotta 
uusille merkinnöille olisi tilaa.

5.5.2 Puhelinmuistioon 
siirtyminen

1 Selaa puhelinmuistiota painamalla 
d-näppäintä valmiustilassa ja 
vierittämällä n-näppäimellä.
• Puhelinmuistion merkinnät ovat 

aakkosjärjestyksessä.
2 Näytä lisätiedot painamalla 

o-näppäintä. Jos merkinnässä on 
yli 12 numeroa, näytä loput 
numerot painamalla c .

Sen sijaan, että selaisit 
puhelinmuistiomerkintöjä 
n-näppäimellä, voit etsiä merkintää 
painamalla ensimmäistä kirjainta 
vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi 
painamalla 2 näytetään A-kirjaimella 
alkavat merkinnät. Painamalla uudelleen 
2 näytetään merkinnät, jotka alkavat 
B-kirjaimella ja niin edelleen.

Vaara

Huomautus

Huomautus

Vihje

Vihje
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5.5.3 Puhelinmuistion merkinnän 
muokkaaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja 
paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan MUOKK. MERK. ja paina 
o.

2 Valitse muokattava merkintä 
vierittämällä n-näppäimellä.

3 Näytä nimi painamalla 
o-näppäintä. Muokkaa nimeä ja 
vahvista se painamalla 
o-näppäintä.

4 Muokkaa numeroa a vahvista se 
painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

5.5.4 Puhelinmuistion merkinnän 
poistaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja 
paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan POISTA ja paina o.

2 Valitse poistettava merkintä 
n-näppäimellä ja paina 
o-näppäintä.

3 POISTA? näkyy näytössä. Vahvista 
poisto painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Peruuta poisto painamalla c-näppäintä. 
Näyttö palautuu 
puhelinmuistioluetteloon.

5.5.5 Kaikkien 
puhelinmuistiomerkintöjen 
poistaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja 
paina o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan POISTA 
KAIKK ja paina o.

3 POISTA? näkyy näytössä. Vahvista 
poisto painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Peruuta poisto painamalla c-näppäintä. 
Näyttö palautuu 
puhelinmuistioluetteloon.

5.5.6 Suoravalintamuisti
Puhelinmuistion muistissa on kaksi 
suoravalintanumeroa (näppäimet 1 ja 
2). Tallennettu puhelinnumero valitaan 
automaattisesti painamalla näppäimiä 
valmiustilassa pitkään.

Maasta riippuen luurissa voi olla ennalta 
asetetut puhelinmuistiomerkinnät 
ÄÄNIVIESTI ja / tai INFO 1. Kun 
nämä merkinnät ovat käytettävissä, ne on 
ennalta määritetty suoravalintamuistiin 
näppäimeksi 1 (ÄÄNIVIESTI) ja/tai 
näppäimeksi 2 (INFO 1). Jos olet 
tilannut nämä palvelut, voit valita 
ääniviestin numeron ja/tai 
tietopalvelunumeron näppäimellä 1 
ja / tai näppäimellä 2.

Huomautus
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5.5.6.1 Suoravalintamuistin 
lisäys / muokkaus

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja 
paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan SUORA MUISTI ja paina 
o.

2 Vieritä n kohtaan NÄPPÄIN 1 
tai NÄPPÄIN 2 ja paina o.
• Mahdollinen tallennettu numero 

näkyy.
3 Siirry suoramuistivalikkoon 

painamalla m.
4 Paina o ja siirryt kohtaan 

MUOKKAA.
5 Valitse nimi n-näppäimellä ja 

vahvista painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

5.5.6.2 Suoravalintamuistin 
poistaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja 
paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan SUORA MUISTI ja paina 
o.

2 Vieritä n kohtaan NÄPPÄIN 1 
tai NÄPPÄIN 2 ja paina o.
• Mahdollinen tallennettu numero 

näkyy.
3 Siirry suoramuistivalikkoon 

painamalla m.
4 Vieritä n kohtaan POISTA ja 

paina o.
5 VAHVISTUS? näkyy näytössä.

6 Vahvista poisto painamalla 
o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

5.6 Uudelleenvalintaluettelon 
käyttö

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan 
10 viimeksi valittua numeroa. Jokaisesta 
merkinnästä voi näyttää enintään 
24 numeroa.

5.6.1 Uudelleenvalintaluetteloon 
siirtyminen

1 Siirry uudelleenvalintaluetteloon 
painamalla r-näppäintä ja selaa 
luetteloa n-näppäimellä.
• Viimeksi valittu numero näkyy 

uudelleenvalintaluettelossa 
ensimmäisenä. Jos 
uudelleenvalintanumero vastaa 
puhelinmuistion merkintää, 
numeron sijasta näkyy sen nimi.

Palaa valmiustilaan painamalla 
c-näppäintä.

5.6.2 Uudelleenvalintanumeron 
tallentaminen 
puhelinmuistioon

1 Paina valmiustilassa r-näppäintä, 
vieritä n merkintään ja paina 
o-näppäintä. Paina o ja syötä 
TALL. NUMERO.

2 SYÖTÄ NIMI näkyy näytössä.

Huomautus
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3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi 
(enintään 12 merkkiä) ja paina o.

4 SYÖTÄ NRO näkyy näytössä ja 
uudelleenvalintaluettelosta valittu 
numero näkyy numerokentässä. 
Numeroa voi muokata tässä 
vaiheessa.

5 Paina o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu 
uudelleenvalintaluetteloon.

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla c-näppäintä. Tai 
poista kaikki painamalla näppäintä 
pitkään.

5.6.3 Uudelleenvalintanumeron 
poistaminen

1 Paina valmiustilassa r-näppäintä ja 
vieritä merkintään n-näppäimellä.

2 Siirry uudelleenvalintaluettelon 
asetuksiin painamalla o-näppäintä.

3 Vieritä n kohtaan POISTA ja 
paina o.

4 POISTA? näkyy näytössä. Vahvista 
poisto painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Peruuta poisto painamalla c-näppäintä. 
Näyttö palautuu edelliselle valikon 
ylätasolle.

5.6.4 Kaikkien 
uudelleenvalintanumerojen 
poistaminen

Paina valmiustilassa r-näppäintä ja 
o-näppäintä.
Vieritä n kohtaan POISTA KAIKK ja 
paina o.
VAHVISTUS? näkyy näytössä. Vahvista 
poisto painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Peruuta poisto painamalla c. Näyttö 
palautuu uudelleenvalintaluetteloon.

5.7 Soittolistan käyttö
Soittolistaan tallennetaan 20 viimeisintä 
ulkoista puhelua ja kaikki vastaanotetut 
uudet ääniviestit. Soittolistan selaamisen 
yhteydessä -symboli vilkkuu uusien ja 
vastaamattomien puheluiden kohdalla ja 
palaa yhtäjaksoisesti vastatuiden 
puheluiden kohdalla. Jos olet tilannut 
soittajantunnistuspalvelun (CLI) ja jos 
soittaja ei ole salainen, näytössä näkyy 
soittajan nimi (tai numero).

Jos soittaja soittaa salaisesta numerosta 
tai tietoverkosta ei saa tietoja 
päivämäärästä ja ajasta, nämä tiedot eivät 
näy soittolistassa. Jos et ole tilannut 
soittajantunnistuspalvelua, soittolistassa 
ei näy mitään tietoja.

Huomautus
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5.7.1 Soittolistaan siirtyminen
1 Selaa soittolistaa painamalla 

u-näppäintä valmiustilassa ja 
vierittämällä n-näppäimellä.
• Puhelut (vastaamattomat ja 

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

2 Näytä lisätiedot painamalla 
o-näppäintä.

3 NÄYTÄ on näytössä. Paina 
o-näppäintä.

4 Selaa saapumisaikaa (aika ja 
päivämäärä), puhelun numeroa ja 
soittajan nimeä painamalla 
toistuvasti o-näppäintä. Voit 
palata soittolistaan milloin tahansa 
painamalla c-näppäintä.

5.7.2 Soittolistamerkinnän 
tallennus puhelinmuistioon

1 Paina valmiustilassa u-näppäintä, 
vieritä n merkintään ja paina 
o-näppäintä. Vieritä n kohtaan 
TALL. NUMERO ja paina o.

2 SYÖTÄ NIMI näkyy näytössä.
3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi 

(enintään 12 merkkiä) ja paina o.
4 SYÖTÄ NRO näkyy näytössä ja 

soittolistasta valittu numero näkyy 
numerokentässä. Numeroa voi 
muokata tässä vaiheessa.

5 Paina o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu soittolistaan.

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai 
numero painamalla c-näppäintä.

5.7.3 Soittolistamerkinnän 
poistaminen

1 Paina valmiustilassa u-näppäintä, 
vieritä n merkintään ja paina 
o-näppäintä. Vieritä n kohtaan 
POISTA ja paina o.

2 POISTA? näkyy näytössä. Vahvista 
poisto painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Peruuta poisto painamalla c-näppäintä. 
Näyttö palautuu edelliselle valikon 
ylätasolle.

5.7.4 Kaikkien 
soittolistamerkintöjen 
poistaminen

1 Paina valmiustilassa u-näppäintä ja 
o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan POISTA 
KAIKK ja paina o.

3 VAHVISTUS? näkyy näytössä. 
Vahvista poisto painamalla 
o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Peruuta poisto painamalla c-näppäintä. 
Näyttö palautuu soittolistaan.

Huomautus
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5.8 Sisäpuhelun käyttö

Sisäpuheluiden soittaminen ja puhelujen 
siirto on mahdollista vain silloin, kun 
samaan tukiasemaan on rekisteröity 
vähintään kaksi luuria. 
Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia 
sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja 
luurista toiseen ja käyttää 
puhelinneuvottelutoimintoa.

5.8.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

Jos luuri ei kuulu CD250/255 tai SE250/
SE255-sarjaan, tämä toiminto ei 
välttämättä ole käytössä.
1 Paina valmiustilassa i-näppäintä.

• Jos luureja on kaksi, sisäpuhelu 
muodostetaan automaattisesti.

• Näytössä näkyy INT 2345 *, joka 
osoittaa sisäpuheluihin 
käytettävien luurien lukumäärän 
(* tarkoittaa kaikkia luureja).

2 Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, syötä luurien 
lukumäärä (näppäin 1 - 5). Soita 
kaikkiin luureihin kerralla painamalla 
*-näppäintä.

3 Paina t-näppäintä luurissa, johon 
on soitettu.
• Sisäpuhelu on aloitettu.

5.8.2 Ulkoisen puhelun siirto 
toiseen luuriin

1 Aseta ulkoinen puhelu pitoon 
painamalla puhelun aikana 

i-näppäintä (soittaja ei enää 
kuule sinua).

2 Syötä sen luurin numero (näppäin 
1 - 5), johon haluat siirtää 
ulkoisen puhelun.

3 Vastaa sisäiseen puheluun painamalla 
puhelun vastaanottaneen luurin 
t-näppäintä, jolloin molemmat 
sisäiset soittajat voivat puhua.
• Sisäpuhelu on aloitettu.

4 Siirrä ulkoinen puhelu soitettuun 
luuriin painamalla ensimmäisen 
luurin h-näppäintä.
• Ulkoinen puhelu on siirretty.

Jos soitettuun luuriin ei vastata, jatka 
ulkoista puhelua painamalla 
i-näppäintä.

5.8.3 Ulkoiseen puheluun 
vastaaminen sisäpuhelun 
aikana

1 Sisäpuhelun aikana tulevasta 
ulkoisesta puhelusta ilmoitetaan 
äänimerkillä.

2 Vastaa ulkoiseen puheluun ja lopeta 
sisäpuhelu painamalla 
t-näppäintä.
• Puhelu on aloitettu.

5.8.4 Siirtyminen sisäisen ja 
ulkoisen puhelun välillä

Vaihda sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä 
painamalla i-näppäintä.

Varoitus

Huomautus
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5.8.5 Kolmen osapuolen 
puhelinneuvottelu

Puhelinneuvottelutoiminnon avulla yhden 
ulkoisen puhelun voi jakaa kahden luurin 
välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta 
voivat keskustella ilman verkkotilausta.
1 Aseta ulkoinen puhelu pitoon 

painamalla puhelun aikana 
i-näppäintä (soittaja ei enää 
kuule sinua).

2 Syötä sen luurin numero (näppäin 
1 - 5), johon haluat yhdistää 
neuvottelupuhelun.

3 Vastaa sisäiseen puheluun painamalla 
puhelun vastaanottaneen luurin 
t-näppäintä, jolloin molemmat 
sisäiset soittajat voivat puhua.
• Sisäpuhelu on aloitettu.

4 Aloita kolmen osapuolen 
puhelinneuvottelu painamalla 
i-näppäintä kahden sekunnin 
ajan.
• KOKOUS näkyy näytössä, kun 

puhelinneuvottelu on aloitettu.

5.9 Haku
Hakutoiminnon avulla voit löytää 
kadonneen luurin, jos luuri on 
kantoalueella ja sen akut on ladattu.
1 Paina tukiaseman a-näppäintä.

• Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat 
soida.

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

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

Lopeta haku painamalla tukiaseman 
a-näppäintä.

5.10 Ketjusoitto
Tämän toiminnon avulla voit soittaa 
puhelun aikana puhelinmuistioon jo 
tallennetun numeron alanumeroon.
1 Valitse linja painamalla 

t-näppäintä ja avaa 
puhelinmuistioluettelo painamalla 
o-näppäintä.
• Puhelinmuistion merkinnät ovat 

aakkosjärjestyksessä.
2 Valitse merkintä n-näppäimellä ja 

paina t-näppäintä.
• Ensimmäiseen osaan soitetaan.

3 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.

Huomautus
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5.11.1 Päivämäärän ja kellonajan 
asettaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan KELLO & 
HÄL. ja paina o-näppäintä. Paina 
o ja syötä AS. PVM/AIKA.

2 Viimeksi tallennettu päivämäärä 
näytetään. Syötä oikea päivämäärä 
(PP/KK) ja paina o-näppäintä.

3 Viimeksi tallennettu kellonaika 
näytetään. Syötä oikea kellonaika 
(TT-MM) ja vahvista se painamalla 
o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

Oletusarvoisesti käytetään 24 tunnin 
aikamuotoa. Jos 12 tunnin aikamuoto on 
valittu, n-näppäimellä voi siirtyä AM ja 
PM välillä. Jos päivämäärä/kellonaika-
kenttiin syötetään väärä numero, kuuluu 
virheen merkkiääni.
Tunnit: 00 – 23; Minuutit: 00 – 59
Päivämäärä: 01 – 31; Kuukausi: 01 – 12

Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan 
sovittimen kautta, päivämäärä ja 
kellonaika saattavat päivittyä jokaisen 
puhelun jälkeen. Päivämäärän ja 
kellonajan päivityksen toiminta riippuu 
verkko-operaattoristasi. Tarkasta 
päivämäärä- ja kellonaika-asetukset 
ISDN-järjestelmästäsi tai ota yhteyttä 
verkko-operaattoriisi.

5.11.2 Kellonaika- ja 
päivämäärämuodon 
asettaminen

5.11.2.1 Kellonaikamuodon 
asettaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan KELLO & 
HÄL. ja paina o-näppäintä.

2 AS. PVM/AIKA on näytössä. 
Vieritä n kohtaan ASETA 
FORM. ja paina o.

3 AIKAFORM. on näytössä. Paina 
o-näppäintä, vieritä n ja valitse 
12 H tai 24 H.

4 Valitse asetus painamalla 
o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu ASETA 
FORM.-valikkoon.

5.11.2.2 Päivämäärämuodon 
asettaminen

1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 
vieritä n kohtaan KELLO & 
HÄL. ja paina o-näppäintä.

2 AS. PVM/AIKA on näytössä. 
Vieritä n kohtaan ASETA 
FORM. ja paina o.

3 AIKAFORM. on näytössä. Vieritä 
n kohtaan PVM.FORM. ja paina 
o.

4 Vieritä n kohtaan PP/KK tai KK/
PP ja valitse asetus painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu ASETA 
FORM.-valikkoon.

Huomautus
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5.11.3 Herätyksen asettaminen
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan KELLO & HÄL. 
ja paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan HERÄTYS ja paina o.

2 Vieritä n kohtaan KATKAISTU, 
KERRAN tai PÄIVITTÄIN ja 
paina o.

3 Jos valitset KERRAN tai 
PÄIVITTÄIN, syötä herätyksen 
aika (TT-MM) ja vahvista se 
painamalla o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

Herätysääni soi yhden minuutin ajan, kun 
herätysaika saavutetaan. Voit mykistää 
herätysäänen painamalla mitä tahansa 
luurin näppäintä.

5.11.4 Herätysäänen asettaminen
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan KELLO & 
HÄL. ja paina o-näppäintä. 
Vieritä n kohtaan 
HERÄTYSÄÄNI ja paina o.

2 Vieritä n kohtaan MELODIA 1, 
MELODIA 2 tai MELODIA 3 ja 
vahvista valinta painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

6 Omat asetukset

6.1 Luurin nimen vaihtaminen
Voit määrittää luurille nimen, joka näkyy 
valmiustilassa. Luurin oletusnimi on 
PHILIPS.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan OMAT ASET. 
ja paina o-näppäintä. Paina o ja 
syötä LUURIN NIMI.

2 Näytössä näkyy luurin nimi. Poista 
merkit yksitellen painamalla 
c-näppäintä. Tai poista kaikki 
painamalla näppäintä pitkään.

3 Kirjoita uusi nimi (enintään 
10 kirjainta) ja vahvista se painamalla 
o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

6.2 Luurin äänet

6.2.1 Soiton voimakkuuden 
säätäminen

Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä 
pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä 
soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.
Soittoäänen voimakkuuksia on kuusi 
(taso 1 – taso 5 ja ÄÄNI POIS). 
Oletustaso on 3.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan OMAT ASET. 

Huomautus
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ja paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan LUURIN ÄÄNET ja 
paina o-näppäintä. Paina sen 
jälkeen jälleen o-näppäintä ja 
siirry kohtaan SOIT. VOIM..

2 Valitse sopiva äänenvoimakkuus 
n-näppäimellä ja vahvista 
painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

Kun ÄÄNI POIS on käytössä, symboli 
 näkyy näytössä.

6.2.2 Soittoäänen asetus
Luurissa on valittavana 10 eri soittoääntä.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan OMAT ASET. 
ja paina o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan LUURIN 
ÄÄNET ja paina o, vieritä sen 
jälkeen n kohtaan 
SOITTOÄÄNET ja paina o.

3 Soita soittoääni vierittämällä n 
haluamasi soittoäänen kohdalle.

4 Aseta soittoääni painamalla 
o-näppäintä.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

6.2.3 Näppäinäänen käyttöönotto / 
käytöstäpoisto

Kun näppäintä painetaan, kuulu 
yksittäinen ääni. Näppäinäänen voidaan 

ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. 
Näppäinäänen oletusarvo on PÄÄLLÄ.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan OMAT ASET. 
ja paina o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan LUURIN 
ÄÄNET ja paina o, vieritä sen 
jälkeen n kohtaan 
NÄPPÄINÄÄNI ja paina o.

3 Vieritä n kohtaan PÄÄLLÄ tai 
POIS ja vahvista valinta painamalla 
o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

6.3 Näytön kielen vaihtaminen
Luuri tukee useita näytön kieliä 
TERVETULOA-tilassa tehdystä 
maavalinnasta riippuen.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan OMAT ASET. 
ja paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan KIELI ja paina o.

2 Valitse kieli n-näppäimellä ja 
vahvista painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

Kun näytön kieli on määritetty, luurin 
valikkojen kieli vaihtuu välittömästi 
valituksi kieleksi.

Huomautus
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6.4 Automaattisen lopetuksen 
käyttöönotto / käytöstäpoisto

Jos automaattinen lopetus on käytössä, 
linja vapautuu automaattisesti, kun luuri 
laitetaan takaisin paikoilleen.
Jos automaattinen lopetus ei ole 
käytössä, luurin asettaminen paikalleen 
puhelutilassa vaihtaa luurin handsfree-
tilaan. Näin luuria voi ladata puheluiden 
aikana.
Automaattinen lopetus on 
oletusarvoisesti käytössä.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan OMAT ASET. 
ja paina o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan AUTOM. 
LOPET. ja paina o. Näytössä 
näkyy senhetkinen asetus.

3 Vieritä n kohtaan PÄÄLLÄ tai 
POIS ja vahvista valinta painamalla 
o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu AUTOM. 
LOPET.-valikkoon.

7 Erikoisasetukset

7.1 PIN-koodin muuttaminen
PIN-koodia käytetään luurien 
rekisteröintiin ja rekisteröinnin 
poistamiseen. PIN-koodin oletusarvo on 
0000. PIN-koodin enimmäispituus on 
neljä numeroa. PIN-koodin avulla myös 
suojataan luurin asetuksia. Luuri kehottaa 
syöttämään PIN-koodin aina tarvittaessa.

PIN-koodin esiasetus on oletusarvoisesti 
0000. Jos muutat PIN-koodin arvoa, 
säilytä PIN-koodin tiedot varmassa 
paikassa. Älä hukkaa PIN-koodia.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä. 
Paina uudelleen o-näppäintä ja 
siirry MUUTA PIN-kohtaan.

2 Syötä kehotteen jälkeen 
senhetkinen PIN-koodi ja vahvista se 
painamalla o-näppäintä.
• Syötetty PIN-koodi näkyy 

näytössä tähtimerkkeinä (*).
3 Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista 

PIN-koodin muutos painamalla 
o-näppäintä. Kuuluu vahvistuksen 
äänimerkki, ja näytölle ilmestyy 
hetkeksi TALLENNETTU. Sen 
jälkeen näyttö palaa valmiustilaan.

Jos unohdat PIN-koodin, puhelin täytyy 
palauttaa oletusasetuksiinsa. Lisätietoja 
on kohdassa 7.5 “Laitteen nollaus”.

7.2 Rekisteröinti
Jos haluat rekisteröidä lisää luureja tai 
olet vahingossa poistanut puhelin luurin 
rekisteröinnin ja haluat rekisteröidä sen 
uudestaan, noudata alla olevia ohjeita. 
Niiden avulla voit rekisteröidä tässä 
käyttöoppaassa kuvatun mallin luureja. 
Ohjeet voivat vaihdella muuntyyppisten 
luurien osalta. Noudata siinä tapauksessa 
luurin valmistajan ohjeita. Lisäluurit 
täytyy rekisteröidä tukiasemaan ennen 
kuin niitä voi käyttää. Yhteen 
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tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 
5 luuria.
Luurien rekisteröintiin ja rekisteröinnin 
poistamiseen tarvitaan PIN-koodia.

PIN-koodin oletusarvo on 0000.
1 Paina tukiasemassa a-näppäintä 

noin 3 sekunnin ajan.

Jos luurin näppäimiä ei paineta 
90 sekunnin kuluessa, rekisteröinti 
keskeytyy. Jos niin tapahtuu, toista 
vaihe 1.
2 Paina luurin m-näppäintä, vieritä 

n kohtaan LAAJ. ASETUS ja 
paina o-näppäintä. Vieritä n 
kohtaan REKISTERI ja paina o.

3 Syötä kehotteen jälkeen PIN-koodi 
ja vahvista se painamalla 
o-näppäintä.

PIN-koodin oletusarvo on 0000.
4 HAKEE näkyy näytössä.

• Kun rekisteröinti on onnistunut, 
kuuluu vahvistuksen merkkiääni 
ja tukiasema määrittää luurien 
numerot (1 – 5) automaattisesti.

7.3 Rekisteröinnin poistaminen
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä. 
Vieritä n kohtaan REK. POISTO 
ja paina o.

2 Syötä kehotteen jälkeen PIN-koodi 
ja vahvista se painamalla 
o-näppäintä.

PIN-koodin oletusarvo on 0000.
3 Valitse n-näppäimellä sen luurin 

numero, jolta rekisteröinti 
poistetaan, ja paina o-näppäintä.
• Onnistuneen rekisteröinnin 

poistamisen jälkeen kuuluu 
vahvistuksen äänimerkki ja 
näytössä näkyy 
REKISTERÖIM..

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin 
kuluessa, rekisteröinnin poistaminen 
keskeytyy ja luuri palautuu valmiustilaan.
Jonkun muun kuin tässä käyttöoppaassa 
kuvatun mallin luurin rekisteröinnin voi 
poistaa vain tässä käyttöoppaassa 
kuvatun mallin luurilla.

7.4 Maan valinta
Tämän valikon soveltuvuus on 
maakohtainen.
Voit valita myös maan, joka on eri kuin 
TERVETULOA-tilassa valittu maa.

Kun maa on valittu, valitun maan 
oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen 
automaattisesti (esim. uudelleensoittoaika, 
valintatila ja kieli).
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä. 
Vieritä n kohtaan VALITSE 
MAA ja paina o.

2 Vieritä n haluamasi maan kohdalle 
ja paina o.

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Huomautus
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3 VAHVISTUS? näkyy näytössä. 
Vahvista painamalla o-näppäintä 
uudelleen.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu valmiustilaan.

7.5 Laitteen nollaus
Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen 
oletusasetukset.

Palautuksen aikana kaikki 
henkilökohtaiset asetukset, soittolistan ja 
uudelleenvalintaluettelon merkinnät 
poistetaan ja puhelimen oletusasetukset 
palautetaan. Puhelinmuistion tiedot eivät 
kuitenkaan muutu palautuksen aikana.

Puhelin täytyy mahdollisesti konfiguroida 
uudelleen. Tässä tapauksessa 
TERVETULOA-tila tulee näkyviin 
palautuksen jälkeen. (katso luku 3.3)
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä. 
Vieritä n kohtaan PALAUTA ja 
paina o.

2 VAHVISTUS? näkyy näytössä.
3 Vahvista painamalla o-näppäintä 

uudelleen.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.
• Laitteen oletusasetukset on 

palautettu. (katso 
“Oletusasetukset” sivulla 37)

7.6 Suuntanumeron asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit määrittää 
suuntanumeron, joka lisätään numeron 

eteen esivalinnan soitossa (katso 
“Esivalinnan soitto” sivulla 19). Tämän 
toiminnon avulla voit myös lisätä 
selvitysmerkkijonon hakemaan ja 
korvaamaan numeron ensimmäiset 
numerot esivalinnan soitossa.
Selvitysmerkkijonon pituus voi olla 
enintään 5 numeroa ja automaattisen 
suuntanumeron 10 numeroa.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä. 
Vieritä n kohtaan AUT. 
NUM.TUNN. ja paina o.

2 SELVITÄ NRO näkyy näytössä. 
Paina o.
• Mahdollinen viimeksi tallennettu 

selvitysmerkkijono näkyy.
3 Syötä selvitysmerkkijonon numero 

(enintään 5 numeroa) ja vahvista se 
painamalla o-näppäintä.

4 ETULIITE näkyy näytössä. Paina 
o.
• Mahdollinen viimeksi tallennettu 

suuntanumero näkyy.
5 Syötä suuntanumero (enintään 

10 numeroa) ja vahvista se 
painamalla o-näppäintä.
• Näytössä näkyy 

TALLENNETTU ja näyttö 
palautuu valmiustilaan.

Jos mitään selvitysmerkkijonoa (tyhjä) ei 
syötetä, suuntanumero lisätään 
automaattisesti esivalintanumeroon kun 
t-näppäintä painetaan.
Suuntanumeroa ei lisätä 
esivalintanumeroille, jotka alkavat 

Varoitus

Huomautus

Huomautus
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merkillä *, # tai P, kun t-näppäintä on 
painettu.

7.7 Uudelleensoittoajan 
muuttaminen

Uudelleensoittoaika (tai valintaviive) on 
se aika, jonka ajan linja on katkaisu 
t-näppäimen painamisen jälkeen. Aika 
voi olla lyhyt tai pitkä.
Luuriin esiasetetun uudelleensoittoajan 
oletusarvon pitäisi sopia parhaiten maasi 
puhelinverkkoon, joten sitä ei tarvitse 
muuttaa.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan UUD.S.AIKA 
ja paina o.

3 Vieritä n kohtaan LYHYT tai 
PITKÄ ja vahvista valinta 
painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

Puhelimen toimivuutta ei voi taata 
kaikissa yksityisissä puhelinvaihteissa 
(PABX).

7.8 Valintatila
Luuriin esiasetetun valintatilan 
oletusarvon pitäisi sopia parhaiten maasi 
puhelinverkkoon, joten sitä ei tarvitse 
muuttaa.
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä. 

Vieritä n kohtaan VALINTA ja 
paina o.

2 Vieritä n kohtaan ÄÄNI tai 
PULSSI ja vahvista valinta 
painamalla o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
valikkoon.

7.9 Ensimmäisen soiton 
tunnistuksen asettaminen

Ensimmäisen soiton tunnistamisen avulla 
puhelin soi otettuaan vastaan 
ensimmäisen soittosignaalin. On 
suositeltavaa, että ensimmäisen soiton 
tunnistuksen arvo on POIS, jos olet 
tilannut soittajantunnistuspalvelun. Jos et 
ole tilannut soittajantunnistuspalvelua, on 
suositeltavaa asettaa ensimmäisen soiton 
tunnistuksen arvoksi PÄÄLLÄ. (katso 
kohta 6.2.2)
1 Paina valmiustilassa m-näppäintä, 

vieritä n kohtaan LAAJ. 
ASETUS ja paina o-näppäintä.

2 Vieritä n kohtaan 1. SOITTO ja 
paina o.

3 Vieritä n kohtaan PÄÄLLÄ tai 
POIS ja vahvista valinta painamalla 
o.
• Vahvistuksen äänimerkki kuuluu 

ja näyttö palautuu edelliseen 
ylävalikkoon.

Huomautus
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7.10 Oletusasetukset
8 Tekniset tiedot
Näyttö
• Progressiivinen LCD-taustavalo
• LCD-taustavalo palaa 8 sekuntia 

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

• LCD-taustavalon väri on kullanruskea.

Puhelimen yleistoiminnot
• Soittajan nimen ja numeron tunnistus
• 5 vakio- ja 5 polyfonista soittoääntä

Puhelinmuistioluettelo, 
uudelleenvalintaluettelo ja 
soittolista
• 100-paikkainen puhelinmuistioluettelo
• 10-paikkainen uudelleenvalintaluettelo
• 20-paikkainen soittolista

Akku
• 2 × HR AAA NiMh 600 mAh -akut

Radiotaajuustiedot
• Taajuusalue: 1880-1900 Mhz
• Suurin lähtöteho: 250 mW

Paino ja mitat
CD250

Tukiasema:
• 144 grammaa
• 82mm × 112,5mm × 118mm 

(K × S × L)
Luuri:
• 135,5 grammaa

• 162mm × 30,5mm × 48,5mm 
(K × S × L)

Parametri Oletusarvo
Soiton 
voimakkuus

TASO 3

Soittoääni MELODIA 1
Kuulokkeen / 
kaiuttimen 
äänenvoimakkuus

Keskitaso 
(ÄÄNENVOIMAKKUUS 3)

Näppäinääni PÄÄLLÄ
Näytön kieli MAAKOHTAINEN
Automaattinen 
lopetus

PÄÄLLÄ

Luurin nimi PHILIPS
Aika / pvm 00:00; 01-01
Herätys POIS
Herätysääni MELODIA 2
Valintatila MAAKOHTAINEN
Uudelleensoittoaika MAAKOHTAINEN
PIN 0000
Automaattinen 
suuntanumero

TYHJÄ

Ensimmäinen 
soitto

PÄÄLLÄ

Puhelinmuistion 
muisti

PUHELINMUISTIO PYSYY 
PALAUTUKSEN 
YHTEYDESSÄ 
MUUTTUMATTOMANA

Uudelleenvalinnan 
muisti

TYHJÄ

Soittolista TYHJÄ
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SE250
Tukiasema:
• 145,5 grammaa
• 77mm × 115mm × 116,5mm 

(K × S × L)
Luuri:
• 135,5 grammaa
• 162mm × 31,5mm × 48mm 

(K × S × L)

Lämpötilat
• Käyttö: 0 – 35º C.
• Säilytys: -20 – 70º C.

Suhteellinen kosteus
• Käyttö: Korkeintaan 95% lämpötilan 

ollessa 40 °C
• Säilytys: Korkeintaan 95% lämpötilan 

ollessa 40 °C

9 Usein kysytyt 

kysymykset

www.philips.com/support

Tästä luvusta löytyy puhelimeen liittyvät 
useimmin kysytyt kysymykset ja 
vastaukset.

9.1 Yhteys

Luuri ei kytkeydy päälle.
• Lataa akut: aseta luuri tukiasemaan 

ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy päälle 
hetkisen kuluttua.

Luuri ei lataudu.
• Tarkista laturin kytkennät.

-symboli ei vilku latautumisen 
aikana.
• Akku on täysin lataantunut: sitä ei 

tarvitse ladata.
• Akun huono kosketus: liikuta luuria 

hieman.
• Likainen kosketin: puhdista akkujen 

koskettimet alkoholilla kostutetulla 
liinalla.

Puhelintoiminta lakkaa puhelun 
aikana.
• Lataa akku.
• Siirry lähemmäs tukiasemaa.

Puhelin on kantoalueen 
ulkopuolella.
• Siirry lähemmäs tukiasemaa.

9.2 Asennus

HAKEE näkyy luurissa ja 
-symboli vilkkuu.

• Siirry lähemmäs tukiasemaa.
• Varmista, että tukiasema on kytketty 

päälle.
• Palauta laitteen asetukset ja aloita 

luurin rekisteröinti uudelleen.
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9.3 Ääni

Luuri ei soi.
Tarkista, ettei SOIT. VOIM. ole asetettu 
arvoon ÄÄNI POIS, ja varmista, että 

-symbolia ei näy näytössä (katso 
“Soiton voimakkuuden säätäminen” 
sivulla 31).

Soittaja ei kuule minua.
Mikrofoni voi olla mykistetty: paina 
puhelun aikana s-näppäintä.

Ei valintaääntä.
• Ei virtaa: tarkista kytkennät.
• Akut ovat tyhjiä: lataa akut:
• Siirry lähemmäs tukiasemaa.
• Väärä johto: käytä toimitettua johtoa.
• Tarvitaan ehkä puhelinjohdon 

sovitinta: kytke puhelinjohdon sovitin 
puhelinjohtoon.

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

päähän sähkölaitteista.

Usein äänihäiriöitä radiossa tai 
televisiossa.
• Siirrä tukiasema mahdollisimman 

kauas sähkölaitteista.

9.4 Tuotteen toiminta

Näppäimistö ei toimi.
• Avaa näppäimistön lukitus: paina 

valmiustilassa *-näppäintä pitkään.

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

energiaa puhelun aikana.

Luuri ei voi rekisteröidä 
tukiasemaan.
• Luurien enimmäismäärä (5) 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 33).

Soittajan numero ei näy.
• Palvelua ei ole otettu käyttöön: 

tarkista tilauksen tila verkko-
operaattoriltasi.

En voi muuttaa 
ääniviestiasetuksiani.
• Operaattorin ääniviestipalvelu on 

operaattorin vastuulla, ei puhelimen 
itsensä. Ota yhteys operaattoriisi, jos 
haluat muuttaa asetuksia.

Luuri menee jatkuvasti 
valmiustilaan.
• Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, 

luuri palautuu automaattisesti 
valmiustilaan. Luuri palautuu myös 
automaattisesti valmiustilaan kun se 
asetetaan takaisin tukiasemaan (jos 
automaattinen lopetustoiminto on 
käytössä).
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Puhelinmuistion merkintää ei voi 
tallentaa ja näytössä näkyy MUISTI 
TÄYSI.
• Vapauta muistia poistamalla merkintä 

ennen kuin tallennat yhteystiedot 
uudelleen.

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

palauta luurin oletusarvo (katso 
“Laitteen nollaus” sivulla 35).
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