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Pikaopas
1

pääset alkuun

2

Rekisteröi luurisi

Pakkauksen sisältö
Laturi

Verkkolaite

Luuri

Käyttöopas, pika-aloitusopas, takuu

Varoitus
• Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.
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pääset alkuun

Laturin liittäminen

Luurin lataaminen
Liitä muuntajan päät
• luurin lisälaturin takaosan
DCtuloliitäntään
• virtapistorasiaan.

Lataa 8 tuntia

Puhelimen määrittäminen
1 Paristot on asetettu
valmiiksi luuriin.
Irrota paristoteippi
paristokotelon kannesta
ennen lataamista.
2 Käytettäessä puhelinta
ensimmäistä kertaa
näyttöön avautuu
tervetuloviesti
(maakohtainen).
3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
• Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa,
or [pm].

valitse [am]

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on
oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.
»»Luuri alkaa latautua.

Huomautus
• Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen
Kuvake

Tila

Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit
osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla
täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa
tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat
täynnä.
Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni.
Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy
ladata.
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Rekisteröi luurisi

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi
rekisteröidä enintään 5 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.
rekisteröityy automaattisesti.
minuuttia. Tukiasema
määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

»» Luuri havaitsee tukiaseman ja
»» Rekisteröiminen kestää alle 2

Manuaalinen rekisteröinti

1 Valitse [Valikk] > > [Rekisteri] ja vahvista [OK]painikkeella.
2 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina [Tyhj.]- painiketta, jos
haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN [OK]-painikkeella.
»» Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema
määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus
• Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan
kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut
toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
• Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Tervetuloa Philipsille
Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
Online-ohje
www.philips.com/support

0168
Osittainenkin kopiointi on kielletty
ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista
lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke
Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa
omaisuutta.
Kaikki oikeudet pidätetään.
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