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1 Tärkeää
Lue tämä ohje huolellisesti ennen 
puhelimen käyttöä. Ohje sisältää 
tärkeää tietoa puhelimesta.

1.1 Käyttöjännite 
• Laite toimii 100-240 V 

verkkovirralla. Sähkökatkon 
sattuessa puhelinyhteys saattaa 
katketa.

• Laitteen käyttöjännite on 
luokiteltu vaaralliseksi. Laturi 
sammuu ainoastaan irrottamalla se 
verkkovirrasta. Varmista esteetön 
pääsy pistorasian luokse.

• Verkon käyttöjännite on luokiteltu 
TNV-3:ksi EN 60-950 standardin 
mukaisesti.

Varoitus
Vaurioiden tai toimintahäiriöiden 
välttämiseksi:
• Älä päästä akkua tai sen napoja 

kosketuksiin metalliesineiden 
kanssa.

• Älä pura puhelinta – voit altistua 
vaarallisen korkeille jännitteille.

• Älä käytä laitteessa muuta kuin sen 
kanssa toimitettua tai Philipsin 
hyväksymää akkua: räjähdysvaara.

• Käytä ainoastaan tuotteen mukana 
toimitettuja johtoja.

• Käytä ainoastaan laitteen mukana 
toimitettavia akkuja:
a) TCL, PL-043043, Li-ion-

polymeeriakku, 3,7V 500mAH
b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion-

polymeeriakku, 3,7V 500mAH

• Käytä ainoastaan laitteen mukana 
toimitettavia muuntajia:
Tukiasema
a) Electronic Sales Ltd, IW507, 

7,5V 500mA
b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 

7,5V 500mA
Latausteline
a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 

7,5V 150mA
b) Electronic Sales Ltd, IW157, 

7,5V 150mA

1.2 Turvallisuustiedot
• Handsfree-toiminnon 

käyttöönotto saattaa voimistaa 
kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. 
Varmista, että kuuloke on riittävän 
etäällä korvastasi.

• Tällä puhelimella ei voi soittaa 
hätäpuheluita sähkökatkosten 
aikana. Hätäpuheluita varten on 
oltava jokin muu laite.

• Puhelin ei saa altistua kuumuudelle 
tai suoralle auringonvalolle.

• Älä pudota puhelinta, äläkä päästä 
esineitä putoamaan puhelimen 
päälle.

• Älä puhdista puhelinta alkoholilla, 
ammoniakilla, bentseenillä tai 
hiovilla aineilla.

• Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa 
on räjähdysvaara.

• Älä päästä pieniä metalliesineitä 
kosketuksiin laitteen kanssa. Ne 
saattavat heikentää äänen laatua ja 
vaurioittaa laitteen.

• Älä päästä akkua kosketuksiin 

!
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nesteiden kanssa.
• Lähistöllä käytössä olevat 

matkapuhelimet saattavat häiritä 
laitteen toimintaa.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat:
• Käyttölämpötila välillä 0 ~ +35 ºC 

(32 – 95 ºF).
• Säilytyslämpötila välillä -20 ~ 

+45 ºC (-4 – 113 ºF).
• Akun käyttöikä saattaa heiketä 

alhaisissa lämpötiloissa.

1.3 Vaatimustenmukaisuus
Philips vakuuttaa, että laite täyttää 
direktiivin 1999/5/EC keskeiset 
vaatimukset ja muut tärkeät ehdot. 
Laite voidaan liittää vain pakkauksessa 
mainittujen maiden analogisiin 
puhelinverkkoihin.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
saatavilla osoitteessa 
www.p4c.philips.com.

1.4 GAP-yhteensopivuus
GAP-standardi takaa, että kaikki 
DECTTM GAP -luurit ja tukiasemat 
ovat yhteensopivia valmistajasta 
riippumatta. Puhelimesi ja sen 
tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, 
jolloin ne täyttävät 
vähimmäistoimintavaatimukset: luurin 
rekisteröinti, puhelinyhteys, 
puheluiden soittaminen ja 
vastaanottaminen. Lisätoiminnot 
eivät välttämättä ole
käytettävissä, jos käytät tukiaseman 
kanssa muita kuin ID555-luuria.
Jos haluat rekisteröidä ja käyttää 

uutta ID555-luuriasi toisen 
valmistajan GAP-standardin mukaisen 
tukiaseman kanssa, katso ensin 
valmistajan ohjeet ja sen jälkeen 
ohjeet sivulla 35.
Jos haluat rekisteröidä eri valmistajan 
luurin ID555-tukiasemaan, aseta 
tukiasema rekisteröintitilaan (sivulla 35) 
ja toimi sen jälkeen valmistajan 
käyttöohjeiden mukaan.

1.5 Kierrätys ja hävittäminen
Vanhojen laitteiden hävittäminen:
WEEE-direktiivin (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive ; 
2002/96/EC) tarkoituksena on 
varmistaa, että käytöstä poistetut 
laitteet kierrätetään tehokkaimmalla 
mahdollisella tavalla ihmisten ja 
luonnon suojelemiseksi.
Tämä laite on valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja 
osista, jotka voidaan kierrättää ja 
käyttää uudelleen.
Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden 
mukana.
Laite hävitetään sähkö- ja 
elektroniikkaromun mukana. 
Keräyspiste on varustettu merkinnällä 
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Laite voidaan hävittää jollain 
seuraavista tavoista:
• Vie koko laite (johtoineen, 

pistokkeineen ja lisävarusteineen) 
sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyspisteeseen.

• Jos ostat uuden laitteen, voit antaa 
vanhan laitteen kokonaisuudessaan 
uuden laitteen myyjälle. Myyjän on 
otettava laite vastaan ja hävitettävä 
se WEEE-direktiivin mukaisesti.

Akkujen hävittäminen:
Älä hävitä akkuja 
kotitalousjätteen mukana.

Pakkaustiedot:
Philips on varustanut pakkauksen 
standardinmukaisilla 
kierrätysmerkinnöillä.

Tuemme taloudellisesti 
kansallisia uusiokäyttö- ja 
kierrätysjärjestelmiä.
Pakkausmateriaali on 
kierrätyskelpoista.

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

1. Philips Royal Electronics 
valmistaa ja myy useita 
kuluttajille suunnattuja laitteita, 
jotka lähettävät ja vastaanottavat 
sähkömagneettisia signaaleja.

2. Philipsin tärkeimpiin 
toimintaperiaatteisiin kuuluu, 
että yritys huomioi laitteidensa 
valmistuksessa kaikki tarvittavat 

terveys- ja turvallisuusasiat, jotta 
laitteet täyttävät valmistushetkellä 
kaikki lain asettamat vaatimukset 
ja niihin sovellettavat EMF-
standardit.

3. Philips kehittää, valmistaa ja myy 
laitteita, joilla ei ole haitallisia 
terveysvaikutuksia.

4. Philips vakuuttaa, että laitteet 
ovat todistetusti turvallisia 
oikein käytettynä.

5. Philips osallistuu aktiivisesti 
kansainvälisten EMF- ja 
turvallisuusstandardien 
kehittämiseen ja noudattaa 
tuotteissaan uusimpia 
vaatimuksia.
Tärkeää 5



6 Sinun puhelimesi

2 Sinun puhelimesi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsille!

Jotta saat laitteellesi parhaan mahdollisen tuotetuen, rekisteröi se osoitteessa 
www.philips.com/welcome.

2.1 Pakkauksesta löytyy

Huom!
*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke 
puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita 
virtalähteineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

 Luuri Tukiasema Akkukotelon 
kansi

1 Li-ion 
ladattava akku

Virtalähde Puhelinjohto*

Käyttöopas Takuu Pikaopas
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2.2 Yleistä puhelimestasi

A Kuuloke
B Näyttö 
Katso lisätietoja näytön kuvakkeista 
sivulla 9.
C Vasen näppäin m
Valitse toiminto, joka näkyy 
kuulokkeen näytöllä heti näppäimen 
yläpuolella.
Puhelun aikana: Aloita toinen puhelu, 
katso puhelinmuistiota, siirrä puhelu.
Laita taustavalo päälle.
D Oikea näppäin >
Valitse toiminto, joka näkyy 
kuulokkeen näytöllä heti näppäimen 
yläpuolella.
Laita taustavalo päälle.

E Navigointinäppäimet :
Valmiustilassa: Selaa ylös päästäksesi 
soittolistaan ja alas päästäksesi 
puhelinmuistioon.
Puhelun aikana: Selaa ylös/alas 
lisätäksesi tai vähentääksesi kuulokkeen 
ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Muokkaustilassa: Selaa ylös/alas 
siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan 
kirjaimeen.
Muissa toimintatiloissa: Selaa 
valikkoluetteloa ylös/alas tai siirry 
edelliseen tai seuraavaan merkintään 
puhelinmuistiossa, 
uudelleenvalintaluettelossa tai 
soittolistassa.
F Puhenäppäin r
Valmiustilassa: Vastaa tulevaan ulko- 
tai sisäpuheluun.
Puhelun aikana: Ota uudelleenvalinta 
käyttöön.
Muissa toimintatiloissa: Valitse 
numero puhelinmuistiosta, 
uudelleenvalintaluettelosta tai 
soittolistasta.
G Lopetusnäppäin e
Valmiustilassa: Paina pitkään 
kytkeäksesi luurin päälle/pois päältä.
Puhelun aikana: Lopeta puhelu.
Muissa toimintatiloissa: Paluu 
valmiustilaan.
H Valikkonäppäin M
Valmiustilassa: Siirry päävalikkoon.
I Kaiutinnäppäin v
Valmiustilassa: Laita kaiutin päälle ja 
valitse numero. Vastaa puheluun 
handsfree-tilassa. 
Puhelun aikana: Laita kaiutin
päälle/pois.
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J Uudelleenvalintanäppäin a
Valmiustilassa: Siirry 
uudelleenvalintaluetteloon. 
K Näppäinlukitus *
Valmiustilassa: Näppäile merkki *. 
Paina pitkään lukitaksesi/
vapauttaaksesi näppäimistön.
Puhelun aikana: Näppäile merkki *. 
L Mykistä-näppäin [
Puhelun aikana: Mykistä/vapauta 
luurin mikrofoni.
M Soitonsiirtonäppäin & 

Sisäpuhelu-/
Kokouspuhelunäppäin c

Valmiustilassa: Aloita sisäpuhelu.
Puhelun aikana: Laita puhelu 
odottamaan ja kutsu toista luuria. 
Paina pitkään aloittaaksesi 
kokouspuhelun sisä- ja 
ulkopuheluiden välillä.

N Hälytysääni päällä/pois & 
Taukonäppäin #

Valmiustilassa: Näppäile merkki #. 
Paina pitkään asettaaksesi 
hälytysäänen päälle/pois.
Puhelun aikana: Näppäile merkki #. 
Esivalinnan aikana: Paina pitkään 
lisätäksesi tauon, joka merkitään "P".
Muokkaustilassa: Paina pitkään 
vaihtaaksesi isojen ja pienten 
kirjainten välillä.
O Mikrofoni
P Kaiutin
Q Akkukotelon kansi

Varoitus
Handsfree-toiminnon käyttöönotto 
saattaa voimistaa kuulokkeen 
äänitasoa äkillisesti. Varmista, että 
kuuloke on riittävän etäällä 
korvastasi.



2.3 Näytön kuvakkeet

Akku on täynnä. Kuvake 
vilkkuu, kun akku latautuu 
tai lataus on vähissä.

Akku on tyhjä.

Ulkopuhelu yhdistetty tai 
pidossa. Kuvake vilkkuu 
puhelua 
vastaanotettaessa.
Uusia ääniviestejä 
vastaanotettu. Kuvake 
vilkkuu, jos kaikkia viestejä 
ei ole luettu.
Näkyy, kun puhelimessa 
on soittolistatietoja tai jos 
soittolistaa selataan. 
Kuvake vilkkuu, kun 
puhelimessa on uusia 
vastaamattomia puheluita.
Näkyy, kun herätyskello 
on otettu käyttöön.
Näkyy, kun kaiutin on 
otettu käyttöön.
Näkyy, kun soittoääni on 
kytketty pois käytöstä.

Ilmoittaa, että 
puhelinvastaaja on 
käytössä. Vilkkuu, kun 
puhelinvastaajan muisti on 
täynnä. 
Ilmoittaa, että luuri on 
tunnistettu ja tukiaseman 
ulottuvilla. 
Vilkkuu, kun luuri on 
tukiaseman 
ulottumattomissa tai etsii 
tukiasemaa.
Sinun puhelimesi 9
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2.4 Tukiaseman esittely

A Viestilaskuri
Vilkkuu: Ilmoittaa uusien viestien 
lukumäärän.
Palaa: Ilmoittaa vanhojen viestien 
lukumäärän.
2 palkkia vilkkuu: Muisti on täynnä.
Ilmoittaa äänenvoimakkuuden (L0 - 
L5), kun painetaan V.
Ilmoittaa tämänhetkisten viestien 
lukumäärän viestejä toistettaessa.
B On/Off -näppäin o
Valmiustilassa lyhyt painallus kytkee 
puhelinvastaajan päälle/pois.
C Äänenvoimakkuuden 

säätönäppäimet V
Lisää/vähennä kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta viestejä 
toistettaessa.
Äänenvoimakkuustasoja on 5.
Puheluiden myötäkuuntelu on 
käytössä, jos äänenvoimakkuus ei ole 
kokonaan pois päältä.

D Poista-näppäin x
Poista viesti samalla, kun toistat 
viestejä.
Pitkä painallus poistaa kaikki viestit, 
kun vastaaja on valmiustilassa 
(kuuntelemattomat viestit 
säilytetään).
E Edellinen viesti/

Toista viesti -näppäin l
Palaa edelliseen viestiin, jos painetaan 
kahdesti viestin toiston aikana.
Toistaa nykyisen viestin, jos painetaan 
kerran viestin toiston aikana.
F Toista/pysäytä -näppäin 

P
Toistaa viestit (ensimmäinen viesti 
toistetaan ensimmäisenä).
Lopeta viestien kuuntelu.
G Seuraava viesti -näppäin R
Siirtyy seuraavaan viestiin viestejä 
toistettaessa.
H Hakunäppäin C
Hae luuria.
Paina pitkään aloittaaksesi 
rekisteröinnin.
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3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman kytkeminen
Sijoita tukiasema keskeiselle 
paikalle lähelle puhelin- ja 
sähköpistorasiaa.
Kytke puhelin- ja virtajohto 
tukiaseman pohjassa oleviin 
liittimiinsä kuvan mukaisesti. 

Kytke puhelinjohdon pistoke 
puhelinrasiaan ja virtajohdon 
pistoke sähkörasiaan.
Huom!

Puhelimen pistoke ei ole välttämättä 
kiinni puhelinjohdossa. Liitä tällöin 
pistoke puhelinjohtoon ennen kuin 
kytket johdon puhelinrasiaan.

Varoitus
Sijoita tukiasema etäälle suurista 
metalliesineistä kuten 
arkistokaapeista, pattereista tai 
sähkölaitteista. Ne saattavat häiritä 
laitteen toimintaa. Paksut väliseinät 
saattavat aiheuttaa häiriöitä 
tukiaseman signaaleille.

Varoitus
Tukiasemassa ei ole virtakytkintä. 
Virta on päällä, kun laite on kytketty 
virtalähteeseen. Laite voidaan 
sammuttaa ainoastaan irrottamalla 
virtajohto pistorasiasta. Varmista siis 
esteetön pääsy pistorasian luokse.
Virta- ja puhelinjohdot on kytkettävä 
oikein. Väärä kytkentä voi rikkoa 
laitteen.

Käytä ainoastaan laitteen mukana 
toimitettua puhelinjohtoa. Muussa 
tapauksessa puhelimen valintaääni 
saattaa jäädä kuulumatta.

3.2 Puhelimen asentaminen
Ennen kuin otat luurin käyttöön, aseta 
akku paikalleen ja lataa se täyteen.

3.2.1 Akun asentaminen

Varoitus

Käytä ainoastaan laitteen mukana 
toimitettua Li-ion akkua. Laitteessa ei 
saa käyttää muunlaisia akkuja, sillä ne 
saattavat vuotaa.

Liu'uta akkukotelon kansi ulos.

1

2

3

!

!
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Aseta akku paikoilleen ja laita 
kansi takaisin kiinni.

3.2.2 Akun lataaminen

Varoitus
Luuria on ladattava ennen ensimmäistä 
käyttöä vähintään 24 tunnin ajan.
Kun akun varaus laskee, akun varauksen 
tunnistin antaa merkkiäänen ja 
akkukuvake alkaa vilkkua näytössä. 
Jos akun virta on loppumaisillaan, 
puhelin kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti. Käynnissä olevat 
toiminnot eivät jää muistiin. 

Aseta luuri latautumaan 
tukiasemaan. Laite vahvistaa 
merkkiäänellä, että luuri on 
asetettu paikalleen oikein.
Akkukuvake  vilkkuu 
näytöllä latauksen aikana.
Akkukuvake  näkyy 
yhtäjaksoisesti, kun luuri on 
latautunut.
Huom!

Akut saavuttavat täyden 
toimintatehonsa kolmen 
täyteenlatauksen (yli 15 tuntia) ja 
purkamisen jälkeen, jolloin niiden 
virta riittää n. 12 tunnin puheaikaan ja 
150 tunnin valmiusaikaan. 

3.3 Tervetuloa-tila 

Huom!
TERVETULOA-näyttö ei aukea 
välttämättä kaikissa maissa. Jos näyttö 
ei aukea, sinun ei tarvitse määritellä 
maa/operaattori/kieliasetuksia.
Jos TERVETULOA-näyttö avautuu 
ennen kuin ryhdyt käyttämään 
puhelinta, sinun on määritettävä 
laitteen asetukset puhelimen 
käyttömaan mukaisesti. 
Kun puhelinta on ladattu muutama 
minuutti, näytölle tulee sana 
TERVETULOA eri kielillä. Määrittele 
maakohtaiset asetukset seuraavasti:

Paina mVALITS, kun näyttöön 
tulee teksti TERVETULOA.
Siirry : maasi ja haluamasi 
kielen kohdalle.
Vahvista valintasi painamalla 
mVALITS.
• Yhteysasetukset ja valikkokieli 

määritellään automaattisesti 
valitsemasi maan mukaisesti. 

• Päivämäärän/ajan asettaminen, 
katso "Päiväyksen ja kellonajan 
asettaminen" sivulla 31.
Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

Huom!
Voit kuitenkin soittaa tai vastaanottaa 
puheluita ilman, että sinun tarvitsee 
määrittää maa-asetukset. Tervetuloa-
tila näytetään uudestaan puhelun 
jälkeen.

2

!
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Vinkki
Voit vaihtaa maa-asetuksiasi milloin 
tahansa ensimmäisten määritysten 
jälkeen. (katso kappaleen 8.7 kohta 
“Maan valitseminen”)
Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, 
luuri siirtyy automaattisesti 
valmiustilaan. Luuri palaa 
automaattisesti valmiustilaan myös 
silloin, kun asetat sen paikoilleen 
tukiasemaan.
Aloittaminen 13



3.4 Valikkorakenne
Alla olevassa taulukossa on esitetty puhelimen valikkorakenne. Siirry 
päävalikkoon painamalla valmiustilassa M. Käytä navigointinäppäimiä : 
valikoissa liikkumiseen ja avaa valikon kohdat painamalla vasenta näppäintä m. 

PUH.MUIST UUSI MERKINTÄ

SOITTOLUETTELO

MUOKK. MERKINTÄ

VALITSE ÄÄNI

POISTA MERKINT

POISTA KAIKKI

SUORA MUISTI NÄPPÄIN 1

...

NÄPPÄIN 9

OMAT ASETUKSET LUURIN NIMI

LUURIN ÄÄNET SOIT. VOIMAKK.

SOITTOÄÄNET Melodialuettelo

NÄPPÄINÄÄNI PÄÄLLÄ/KATKAISTU

KIELI Kieliluettelo

KONTRASTI TASO 1/2/3/4/5

AUTOM. LOPET PÄÄLLÄ/KATKAISTU

 KELLO & HÄLYT. ASETA PVM/AIKA

ASETA FORM. AIKAFORMAATTI 12 H/24 H

PVM FORM. PP/KK / KK/PP

HERÄTYS KATKAISTU/KERRAN/PÄIVITTÄIN

HERÄTYSÄÄNI MELODIA 1/MELODIA 2/MELODIA 3
14 Aloittaminen



LAAJ.ASETUS HILJ.PUHELU TILA PÄÄLLÄ/KATKAISTU

NUMERO

KOKOUS PÄÄLLÄ/KATKAISTU

PUHELUN ESTO TILA PÄÄLLÄ/KATKAISTU

NUMERO NUMERO 1/NUMERO 2/
NUMERO 3/NUMERO 4

MUUTA PIN

REKISTERÖINTI

REK. POISTO

MAA

PALAUTA

AUT. NUM.TUNN. SELVITÄ NRO

ETULIITE

UUD.SOITTOAIKA LYHYT/KESKI/PITKÄ

VALINTA ÄÄNI/PULSSI

1. SOITTO PÄÄLLÄ/KATKAISTU

VERKKOPALVELU SOITONSIIRTO AKTIVOI/PERU AKTIV./
MUUTA KOODI

SIIRTO VARATTU AKTIVOI/PERU AKTIV./
MUUTA KOODI

SIIRTO EI VAST AKTIVOI/PERU AKTIV./
MUUTA KOODI

ÄÄNIVIESTI/ÄÄNIVIESTI 2 SOITTO/ASETUKSET

INFO 1/INFO 2 SOITTO/ASETUKSET

VASTASOITTO SOITTO/ASETUKSET

PERU TAK.SOITTO SOITTO/ASETUKSET

PITO ID AKTIVOI/ASETUKSET
Aloittaminen 15



 VASTAAJA TOISTA Toiston aikana TOISTO/EDELLINEN/SEUR./
POISTA

POISTA KAIKKI

VAST ON/OFF

TOISTA/TALLENNA OGM
POISTATALLENNA OGM VASTAA & TALL.

ILMAN NAUH. TOISTA/TALLENNA OGM
POISTA

VASTAUSTILA VASTAA & TALL.

ILMAN NAUH.

ASETUKSET SOITON VIIVÄST 3 SOITTOA/4 SOITTOA/
5 SOITTOA/6 SOITTOA/ 
7 SOITTOA/8 SOITTOA/
SÄÄSTÖ

ETÄKÄYTTÖ AKTIVOI/PERU AKTIV.

LUURIN HAKU PÄÄLLÄ/KATKAISTU

ÄÄNI KIELI Kieliluettelo
16 Aloittaminen



4 Puhelimen 
käyttäminen

4.1 Puhelun soittaminen

4.1.1 Numeron esivalinta
Valitse numero (enintään 24-
numeroinen).
Paina näppäintä r tai v.
• Puhelu yhdistyy.

Vinkki
Voit liittää esivalintanumeroon 
etuliitteen, katso lisätietoja kohdasta 
katso "Automaattinen 
suunnanvalinta" sivulla 37.

4.1.2 Suora valinta
Avaa linja painamalla näppäintä 
r tai v.
Valitse numero.
• Puhelu yhdistyy.

4.1.3 Numeron valinta 
uudelleenvalintaluettelosta

Paina valmiustilassa näppäintä 
a.
Siirry : haluamaasi kohtaan 
uudelleenvalintaluettelossa.
Paina näppäintä r tai v.
• Puhelu yhdistyy.

Vinkki
Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi 
valittua numeroa. Viimeksi valittu 
numero näkyy luettelossa 

ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava 
numero on myös puhelinmuistiossa, 
luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.

4.1.4 Numeron valinta 
soittolistasta

Paina valmiustilassa u.
Siirry : kohtaan 
SOITTOLUETTELO tai 
VASTAAJA ja paina mVALITS 
avataksesi haluamasi alavalikon.
Siirry : haluamaasi kohtaan.
Paina näppäintä r tai v.
• Puhelu yhdistyy.

Huom!
Sinun on tilattava palvelu erikseen 
puhelinoperaattoriltasi, jos haluat 
että soittajan nimi ja numero näkyvät 
soittolistassasi (katso "Soittolistan 
käyttäminen" sivulla 25).

4.1.5 Numeron valinta 
puhelinmuistiosta

Paina valmiustilassa d.
Siirry : haluamaasi kohtaan 
puhelinmuistiossa.
Paina näppäintä r tai v.
• Puhelu yhdistyy.

Vinkki
Sen sijaan, että selaat : 
puhelinmuistiota, voit painaa 
haluamasi yhteystiedon ensimmäistä 
kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. 
Esim. painamalla 2 näet kaikki 
yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella 
A. Painamalla uudelleen 2 näet 
B:llä alkavat yhteystiedot jne.

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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4.2 Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina näppäintä r.

• Puhelu yhdistyy.

Huom!
Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut 
toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki 
muut toiminnot (asetukset, valikkojen 
selaaminen, jne.) keskeytyvät.

Varoitus
Kun puhelin soi, pidä kuuloke 
riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni 
voi vahingoittaa kuuloasi.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen
Kun puhelin soi, paina näppäintä v.

• Luurin kaiutin kytkeytyy 
toimintaan..

Varoitus
Handsfree-toiminnon käyttöönotto 
saattaa voimistaa kuulokkeen 
äänitasoa äkillisesti. Varmista, että 
kuuloke on riittävän etäällä 
korvastasi.

4.3 Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa puhelun, paina 
näppäintä e.

Vinkki
Jos AUTOM. LOPET on käytössä 
(katso "Automaattinen lopetus -
toiminnon käyttöön ottaminen / 
poistaminen käytöstä" sivulla 29), voit 
lopettaa puhelun yksinkertaisesti 
laittamalla luurin takaisin 
tukiasemaan. Tämä toiminto on 
käytössä automaattisesti.

Huom!
Puhelun kesto näkyy puhelimen 
näytöllä noin 5 sekuntia. 
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5 Käytä puhelintasi 
tehokkaasti

5.1 Luurin avaaminen/
sulkeminen

Avaa/sulje luuri pitämällä 
valmiustilassa näppäintä e 
alaspainettuna 3 sekuntia.

5.2 Näppäinlukitus/
lukituksen avaus

Lukitse/avaa näppäinlukko pitämällä 
valmiustilassa näppäintä * 
alaspainettuna 2 sekuntia.

5.3 Tekstin tai numeroiden 
näppäily

Kun valitset kentän, johon voi 
kirjoittaa tekstiä, kirjoita teksti 
painamalla kirjaimilla varustettuja 
numeronäppäimiä kerran tai 
useammin. Näin kirjoitat esimerkiksi 
nimen "PAUL":

Paina kerran 7: P
Paina kerran 2: PA
Paina kaksi kertaa 8: PAU
Paina kolme kertaa 5: PAUL

Alla olevassa taulukossa näytetään 
merkkien sijainti:

Vinkki
Voit pyyhkiä viimeksi näppäillyn 
numeron tai merkin painamalla 
>TAKAIS.

5.4 Puhelu käynnissä
Tietyt toiminnot ovat käytettävissä 
puhelun aikana. Käytettävissä olevat 
toiminnot:

5.4.1 Säädä kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana : säätääksesi 
äänenvoimakkuutta välillä 
ÄÄNENVOIMAKK. 1 – 
ÄÄNENVOIMAKK. 3.

Näppäimet Merkit

1
välilyönti 1 @ _ # = <
> ( ) &  £ $ ¥ [ ] { }
¤  §

2 a b c 2 à ä ç å æ 

1

2

3

4

€

3 d e f 3 è é ∆ Φ

4 g h i 4 ì Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0 . 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + -
% \ ^ ~ |

#

Paina pitkään 
vaihtaaksesi isojen ja 
pienten kirjainten 
välillä.

* *



5.4.2 Mikrofonin mykistäminen/
vapauttaminen

Kun mikrofoni on mykistetty, toinen 
osapuoli ei kuule sinua.

Paina puhelun aikana [ 
mykistääksesi mikrofonin.
Paina [ kytkeäksesi 
mikrofonin päälle.

5.4.3 Kaiutintoiminto 
(Handsfree)

Varoitus
Handsfree-toiminnon käyttöönotto 
saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa 
äkillisesti. Varmista, että kuuloke on 
riittävän etäällä korvastasi.

Paina puhelun aikana näppäintä 
v ottaaksesi kaiuttimen 
käyttöön.
Paina näppäintä v uudelleen 
palataksesi normaaliin 
puhelutilaan.

5.4.4 Kaiuttimen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Paina puhelun aikana handsfree-tilassa 
: säätääksesi äänenvoimakkuutta 
välillä ÄÄNENVOIMAKK. 1 – 
ÄÄNENVOIMAKK. 5.

5.4.5 Toisen samanaikaisen 
puhelun aloittaminen 
(toiminto riippuu 
palveluntarjoajasta)

Paina puhelun aikana >OPTIO ja 
valitse AL.2.PUHELU asettaaksesi 

meneillään olevan puhelun pitoon ja 
aloittaaksesi toisen ulkopuhelun. 
Näppäile tämän jälkeen toisen 
vastaanottajan puhelinnumero. 

5.4.6 Puhelinmuistion 
selaaminen

Paina puhelun aikana >OPTIO ja 
valitse PUH.MUIST päästäksesi 
selaamaan puhelinmuistiota. 

5.5 Koputus 
Jos olet tilannut palveluntarjoajaltasi 
koputuspalvelun, kuulokkeesta kuuluu 
piippaava ääni, kun saat toisen 
puhelun. Toisen puhelun soittajan nimi 
tai numero näkyy puhelimessasi, jos 
olet tilannut numeronäyttöpalvelun 
operaattoriltasi. Ota yhteyttä 
palveluntarjoajaasi saadaksesi 
lisätietoja kyseisestä palvelusta.
• Jos saat toista puhelua puhuessasi 

uuden puhelun, voit asettaa 
meneillään olevan puhelun pitoon 
ja vastata toiseen puheluun 
painamalla r + 2. 

TAI
• Lopeta meneillään oleva puhelu ja 

vastaa tulevaan puheluun 
painamalla r + 1.

• Voit vuorotella näiden kahden 
puhelun välillä painamalla 
toistuvasti r + 2.

Toiminnot saattavat olla erilaisia 
puhelinoperaattorista riippuen.

Huom!
Odottavan puhelun merkkivalo näkyy 
40 sekunnin ajan. Vastaamatta 
jääneen puhelun tiedot näkyvät 

1

2

1

2
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soittolistassa. (katso "Soittolistan 
käyttäminen" sivulla 25) 

5.6 Soittajan tunnistus
Kysy lisätietoja 
soittajantunnistuspalvelusta 
puhelinoperaattoriltasi. Jos olet 
palvelun käyttäjä, soittajan tiedot 
näkyvät puhelimessasi. Jos et ole 
palvelun käyttäjä tai soittajan numero 
on salainen, et näe tietoja. Ota 
yhteyttä palveluntarjoajaasi 
saadaksesi lisätietoja.

5.7 Puhelinmuistion 
käyttäminen

Puhelinmuistiossa on 200 
muistipaikkaa, joista 10 on 
pikavalintapaikkoja (1 – 9). 
Toiminnot ovat maakohtaisia, joten 
näppäin 1 ja näppäin 2 voivat olla 
määritettyinä ääniviestinumeroon ja 
verkko-operaattorisi 
palvelunumeroon. Jokaiseen 
yhteystietoon mahtuu 
puhelinnumeron kohdalle enintään 24 
numeroa ja nimen kohdalle enintään 
14 kirjainta.

5.7.1 Puhelinmuistion 
selaaminen

Paina d valmiustilassa ja siirry 
: selaamaan puhelinmuistiota. 
• Puhelinmuistio on 

aakkosjärjestyksessä.
Nähdäksesi tarkemmat tiedot 
siirry : yhteystiedon kohdalle 
ja paina mVALITS. 

Soittaaksesi puhelinmuistiossa 
olevaan numeroon siirry : 
yhteystiedon kohdalle ja paina 
r. 

Vinkki
Sen sijaan, että selaat : 
puhelinmuistiota, voit painaa 
haluamasi yhteystiedon ensimmäistä 
kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. 
Esim. painamalla 2 näet kaikki 
yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella 
A. Painamalla uudelleen 2 näet 
B:llä alkavat yhteystiedot jne.

5.7.2 Yhteystiedon 
tallentaminen 
puhelinmuistioon

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, paina mVALITS 
siirtyäksesi kohtaan 
UUSI MERKINTÄ.
Näppäile yhteystiedon nimi 
(enintään 14 kirjainta) ja paina 
mOK.
Näppäile puhelinnumero 
(enintään 24-numeroinen) ja 
paina mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

Vinkki
Et voi tallentaa uusia yhteystietoja, kun 
puhelinmuistio on täynnä. Poista tällöin 
vanhoja yhteystietoja, jotta voit lisätä 
uusia.

1

2

3

1

2

3
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5.7.3 Puhelinmuistion 
merkinnän 
muokkaaminen

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, siirry : kohtaan 
MUOKK. MERK. ja paina 
mVALITS.
Siirry : muokattavan 
yhteystiedon kohdalle ja paina 
mVALITS.
Paina >TYHJ. pyyhkiäksesi 
kirjaimia yksitellen, näppäile nimi 
ja paina mOK.
Paina >TYHJ. pyyhkiäksesi 
numeroita yksitellen, näppäile 
puhelinnumero ja paina mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.4 Melodian asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit valita 
osoitekirjaan tallennettujen 
henkilöiden kohdalla käytettävän 
soittoäänen.

Huom!
Tämän toiminnon käyttö edellyttää, 
että sinulla on käytössäsi 
numeronnäyttöpalvelu.

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, siirry : kohtaan 
VALITSE ÄÄNI ja paina 
mVALITS.
Siirry : sen yhteystiedon 
kohdalle, jonka äänen haluat 
määrittää, ja paina mVALITS.

Valitse tai muuta yhteyshenkilön 
soittoääni painamalla 
mMUOKKAA. 
Siirry : melodialuetteloon ja 
vahvista valintasi painamalla 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.5 Yhteystiedon 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, siirry : kohtaan 
POIST MERKINT ja paina 
mVALITS.
Siirry : poistettavan 
yhteystiedon kohdalle ja paina 
mVALITS.
POISTA? näkyy näytössä.
Vahvista poisto painamalla 
mOK. 
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.6 Puhelinmuistioluettelon 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, siirry : kohtaan 
POISTA KAIKKI ja paina 
mVALITS.
POISTA KAIKKI? näkyy 
näytössä.
Vahvista poisto painamalla 
mOK. 
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.
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5.7.7 Pikavalintanumerot
Puhelinmuistiossa on 9 
pikavalintapaikkaa (näppäimet 1 – 
9). Kun painat kyseistä näppäintä 
pitkään valmiustilassa, puhelin soittaa 
automaattisesti pikavalintanumeroon. 
Toiminnot ovat maakohtaisia, joten 
näppäin 1 ja näppäin 2 voivat olla 
määritettyinä ääniviestinumeroon ja 
verkko-operaattorisi palvelunumeroon.

5.7.7.1 Pikavalintanumeron 
tallentaminen

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, siirry : kohtaan 
SUORA MUISTI ja paina 
mVALITS.
Siirry : haluamasi näppäimen 
kohdalle (näppäimet 1–9) ja 
paina mVALITS. 
• Pikavalintanumero näytetään 

(jos se on tallennettu).
Paina mOK nähdäksesi valikon 
vaihtoehdot.
Paina mVALITS valitaksesi 
MUOKKAA.
Siirry : sen merkinnän 
kohdalle, jonka haluat tallentaa 
pikavalintanumeroksi ja näytä 
sen tiedot painamalla 
mVALITS.
Vahvista painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.7.2 Pikavalintanumeron 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
PUH.MUIST, siirry : kohtaan 
SUORA MUISTI ja paina 
mVALITS.
Siirry : haluamasi näppäimen 
kohdalle (näppäimet 1–9) ja 
paina mVALITS. 
• Pikavalintanumero näytetään 

(jos se on tallennettu).
Paina mVALITS nähdäksesi 
valikon vaihtoehdot.
Siirry : kohtaan POISTA ja 
paina mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.8 Uudelleenvalintaluette-
lon käyttö

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi 
valittua numeroa. Numeron pituus on 
enimmillään 24 numeromerkkiä.

5.8.1 Uudelleenvalintaluette-
lon selaaminen

Paina valmiustilassa a ja siirry 
: selaamaan 
uudelleenvalintaluetteloa.
• Viimeksi valittu numero näkyy 

luettelossa ensimmäisenä. Jos 
uudelleenvalittava numero on 
myös puhelinmuistiossa, 
luettelossa näkyy yhteystiedon 
nimi. 
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Huom!
Palaa valmiustilaan painamalla näppäintä 
e.

5.8.2 Uudelleenvalintanumeron 
tallentaminen 
puhelinmuistioon

Paina valmiustilassa a ja siirry 
: haluamaasi kohtaan. Katso 
lisätietoja painamalla 
mVALITS.
Paina a ja paina mVALITS 
valitaksesi TALLENNA 
NUMERO.
Näppäile yhteystiedon nimi 
(enintään 14 kirjainta) ja paina 
mOK.
Muokkaa tarvittaessa 
puhelinnumeroa ja paina 
mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

Huom!
Paina >TYHJ. pyyhkiäksesi viimeksi 
näppäillyn numeron tai merkin.

5.8.3 Uudelleenvalintanumeron 
poistaminen

Paina valmiustilassa a ja siirry 
: haluamaasi kohtaan.
Paina a, siirry : kohtaan 
POISTA ja paina mOK.
POISTA? näkyy näytössä.
Vahvista poisto painamalla 
uudelleen mOK. 
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.8.4 Uudelleenvalintaluettelon 
poistaminen

Paina valmiustilassa a.
Paina a, siirry : kohtaan 
POISTA KAIKKI ja paina mOK.
POISTA KAIKKI? näkyy 
näytössä.
Vahvista poisto painamalla 
uudelleen mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä.

5.9 Soittolistan käyttäminen
Soittolistasta pääset nopeasti 
SOITTOLUETTELO- ja VASTAAJA-
tapahtumiin. Jos olet tilannut soittajan 
tunnistuspalvelun, soittajan tiedot 
(nimi tai numero) sekä puhelun 
päivämäärä ja kellonaika näkyvät 
puhelimessasi*. SOITTOLUETTELO 
sisältää tiedot 50 viimeksi 
vastaanotetusta puhelusta. Puhelut 
(vastatut ja ei-vastatut) näkyvät 
aikajärjestyksessä siten, että uusin on 
luettelossa ensimmäisenä. Kun 
soittolista on tyhjä, ruudulla näkyy 
TYHJÄ LUETTELO.

Huom!
* Jos soittajan tiedot ovat salaisia tai 
palveluntarjoajasi ei näytä päiväys- ja 
aikatietoja, puhelutiedoissa näytetään 
ainoastaan puhelun päiväys ja 
kellonaika. 
Jos et ole tilannut soittajan 
tunnistuspalvelua, soittolistassa ei 
näytetä mitään tietoja.
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5.9.1 Soittolistan käyttäminen
Paina valmiustilassa u, siirry : 
kohtaan SOITTOLUETTELO ja 
VASTAAJA ja paina mVALITS 
avataksesi haluamasi alavalikon. 

5.9.2 Puhelutietojen 
tallentaminen 
puhelinmuistioon

Paina valmiustilassa u ja siirry : 
haluamaasi kohtaan. Katso 
lisätietoja painamalla mVALITS.
Paina a ja paina mVALITS 
valitaksesi TALLENNA 
NUMERO.
Näppäile yhteystiedon nimi 
(enintään 14 kirjainta) ja paina 
mOK.
Muokkaa tarvittaessa 
puhelinnumeroa ja paina 
mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä. 

5.9.3 Soittoluettelon tiedon 
poistaminen

Paina valmiustilassa u, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
SOITTOLUETTELO, siirry : 
haluamaasi kohtaan 
soittoluettelossa ja paina 
mOPTIO.
Siirry : kohtaan POIST 
MERKINT ja paina mVALITS. 
Vahvista poisto painamalla 
mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä.

5.9.4 Soittoluettelon 
poistaminen

Paina valmiustilassa u, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
SOITTOLUETTELO, siirry : 
haluamaasi kohtaan 
soittoluettelossa ja paina 
mOPTIO.
Siirry : kohtaan POISTA 
KAIKKI ja paina mVALITS. 
POISTA KAIKKI? näkyy näytössä.
Vahvista poisto painamalla 
mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä.

5.10 Sisäpuhelun käyttö

Varoitus
Sisäpuhelutoiminto ja soitonsiirto ovat 
mahdollisia vain samaan tukiasemaan 
rekisteröityjen luurien välillä.

Toiminto on käytettävissä, jos 
rekisteröityjä luureja on vähintään 
kaksi. Toiminnon avulla voit soittaa 
ilmaisia sisä- ja ryhmäpuheluita, ja siirtää 
tulevia ulkopuheluita luurista toiseen.

5.10.1 Sisäpuhelu toiseen 
luuriin

Huom!
Jos toinen luuri ei ole ID555-sarjaa, 
toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

Paina valmiustilassa näppäintä 
c. 
• Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, 

jos rekisteröityjä luureja on vain 
kaksi.
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Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, 
käytettävissä olevien luurien 
numerot tulevat näytölle. Siirry 
: haluamasi luurin kohdalle ja 
paina mVALITS. 

5.10.2 Ulkoisen puhelun 
siirtäminen toiseen 
luuriin

Aseta puhelu pitoon pitämällä 
näppäintä c puhelun aikana 
alaspainettuna (soittaja ei kuule 
sinua). 
• Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, 

jos rekisteröityjä luureja on vain 
kaksi.

Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, käytettävissä 
olevien luurien numerot tulevat 
näytölle. Siirry : haluamasi 
luurin kohdalle ja paina 
mVALITS. 
• Valittu luuri soi.
Sisäpuheluun vastataan 
painamalla soivan luurin 
näppäintä r.
• Sisäpuhelu yhdistyy.
Jos haluat siirtää ulkopuhelun 
toiseen luuriin, paina 
ensimmäisen luurin näppäintä 
e.
• Ulkoinen puhelu siirretään.

Huom!
Jos toinen luuri ei vastaa, voit 
palauttaa ulkoisen puhelun 
ensimmäiseen luuriin painamalla 
näppäintä c. 

5.10.3 Ulkopuheluun 
vastaaminen sisäpuhelun 
aikana

Kun sisäpuhelun aikana tulee 
ulkoinen puhelu, puhelin hälyttää 
uudelleen. 
Lopeta sisäpuhelu ja vastaa 
ulkoiseen puheluun painamalla 
e. Luuri alkaa soida. Vastaa 
ulkoiseen puheluun painamalla 
r.
• Ulkopuhelu yhdistyy.

Vinkki
Aseta sisäpuhelu pitoon ja vastaa 
ulkoiseen puheluun painamalla 
näppäintä r. 

5.10.4 Sisä- ja ulkopuhelun 
vuorottelu

Voit vuorotella sisäisen ja ulkoisen 
puhelun välillä painamalla näppäintä 
c.

5.10.5 Kolmen osallistujan 
puhelinneuvottelun 
muodostaminen

Kokouspuhelutoiminnon avulla yksi 
ulkopuhelu voidaan jakaa kahden 
luurin välillä (sisäpuhelutilassa). Näin 
kolme osapuolta voivat keskustella 
ilman erillistä verkkopalvelua. 

Paina puhelun aikana näppäintä 
c asettaaksesi puhelun pitoon 
(soittaja ei kuule sinua).
• Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, 

jos rekisteröityjä luureja on vain 
kaksi. 
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Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, käytettävissä 
olevien luurien numerot tulevat 
näytölle. Siirry : haluamasi 
luurin kohdalle ja paina 
mVALITS.
• Valittu luuri soi.
Vastaa sisäpuheluun painamalla 
soivan luurin näppäintä r.
• Sisäpuhelu yhdistyy.
Pidä ensimmäisen luurin 
näppäintä c alaspainettuna 2 
sekuntia aloittaaksesi kolmen 
osallistujan kokouspuhelun.
• Näytölle tulee KOKOUS, kun 

kokouspuhelu on yhdistynyt.

Vinkki
Jos KOKOUS-toiminto on käytössä 
(katso "Kokoustilan 
käyttöönottaminen / poistaminen 
käytöstä" sivulla 33), kokouspuhelu 
käynnistyy automaattisesti jos toinen 
luuri avataan kesken ulkoisen 
puhelun.

5.11 Haku
Hakutoiminnon avulla voit paikallistaa 
kadonneen luurin, jos se on 
tukiaseman ulottuvilla ja siinä on 
virtaa. 

Paina tukiaseman näppäintä p.
• Kaikki rekisteröidyt luurit 

alkavat soida. 
Kun luuri on löytynyt, lopeta 
hakutoiminto painamalla mitä 
tahansa näppäintä.

Huom!
Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, 
puhelin ja tukiasema siirtyvät 
automaattisesti valmiustilaan. 

Vinkki
Voit lopettaa hakutoiminnon 
painamalla uudelleen tukiaseman 
näppäintä p.
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6 Omat asetukset

6.1 Luurin nimen 
muuttaminen

Voit antaa luurille nimen, joka näkyy 
puhelimen ollessa valmiustilassa. 
Luurin oletusnimi on PHILIPS.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
LUURIN NIMI.
Muokkaa luurin nimeä (enintään 
12 kirjainta) ja vahvista uusi nimi 
painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.

6.2 Luurin äänet

6.2.1 Soittoäänen 
voimakkuuden 
asettaminen

Varoitus
Kun asetat soittoäänen voimakkuutta 
tai puhelin soi, pidä kuuloke riittävän 
etäällä korvastasi. Soittoääni voi 
vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänen voimakkuustasoja on viisi, 
mukaan lukien nouseva voimakkuus.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan LUURIN ÄÄNET ja 
paina mVALITS. Valitse SOIT. 
VOIMAKK. painamalla 
mVALITS.
Siirry : haluamasi 
äänenvoimakkuuden kohdalle ja 
vahvista painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.

Huom!
Kun soittoääni on kytketty pois päältä, 
näytössä näkyy kuvake .

6.2.2 Soittoäänen 
valitseminen

Puhelimessasi on 15 polyfonista 
soittoääntä, joista voit valita 
mieleisesi. 

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan LUURIN ÄÄNET ja 
paina mVALITS. Siirry : 
kohtaan SOITTOÄÄNET ja 
paina mVALITS.
Siirry : haluamasi soittoäänen 
kohdalle kuullaksesi sen.
Valitse soittoääni painamalla 
näppäintä mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.
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6.2.3 Näppäinäänten käyttöön 
ottaminen / poistaminen 
käytöstä

Näppäintä painettaessa kuuluu 
piippaus. Voit pitää näppäinäänet 
käytössä tai poistaa ne käytöstä. 
Näppäinäänet ovat oletusarvoisesti 
PÄÄLLÄ.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan LUURIN ÄÄNET ja 
paina mVALITS. Siirry : 
kohtaan NÄPPÄINÄÄNI ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai 
KATKAISTU ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.

6.3 Näytön kielen 
vaihtaminen

Puhelimessasi voi käyttää eri 
näyttökieliä TERVETULOA-valikossa 
tehdyn maavalinnan mukaan. 

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan KIELI ja paina 
mVALITS.
Siirry : haluamasi kielen 
kohdalle ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS.

• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 
äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

Vinkki
Kun olet valinnut näytön kielen, se 
tulee voimaan puhelimen valikoissa 
välittömästi. Vastaajan 
oletustervehdyksen kieli ei 
kuitenkaan vaihdu. 

6.4 Kontrastin asettaminen
Kontrastitasoja on viisi (TASO 1, 
TASO 2, TASO 3, TASO 4 tai TASO 
5). Oletuskontrasti on TASO 2.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan KONTRASTI ja paina 
mVALITS.
Siirry : haluamasi kontrastitason 
kohdalle (TASO 1, TASO 2, 
TASO 3, TASO 4 tai TASO 5) ja 
vahvista asetus painamalla 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

6.5 Automaattinen lopetus -
toiminnon käyttöön 
ottaminen / poistaminen 
käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa 
puhelut yksinkertaisesti asettamalla 
luurin takaisin tukiasemaan. 
Automaattinen lopetus -toiminto on 
oletusarvoisesti PÄÄLLÄ.
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Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan OMAT ASETUKSET 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan AUTOM. LOPET ja 
paina mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai 
KATKAISTU ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.
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7 Kellon ja 
hälytyksen 
asetukset

Tämän toiminnon avulla voit asettaa 
puhelimeesi päiväyksen, kellonajan ja 
hälytyksen. Oletuspäivämäärä on 
01/01 ja oletusaika 00.00. 

7.1 Päiväyksen ja kellonajan 
asettaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan KELLO & HÄLYT. ja 
paina mOK, paina mVALITS 
siirtyäksesi kohtaan ASETA 
PVM/AIKA.
Viimeksi tallennettu päiväys 
näkyy näytössä. 
Anna oikea päiväys (PP/KK) ja 
paina mOK.
Viimeksi tallennettu kellonaika 
näkyy näytössä. 
Syötä oikea kellonaika (TT:MM). 
Paina 2 valitaksesi A (am) tai 
7 valitaksesi P (pm), jos 
kellon ajan näyttötapa on 12H. 
Vahvista painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä. 

Huom!
Jos päiväys-/aikakenttään syötetään 
virheellinen arvo, puhelin ilmoittaa 
siitä merkkiäänellä. 
Tunnit: 00–12; minuutit: 00–59
Päivä: 01–31, kuukausi: 01–12

Varoitus
Jos puhelimesi on ISDN-yhteydessä, 
päiväys ja aika saattavat päivittyä 
jokaisen puhelun jälkeen. Päivityksen 
saatavuus riippuu palveluntarjoajastasi. 
Tarkista ISDN-yhteytesi päiväys- ja 
aika-asetukset tai ota yhteyttä 
palveluntarjoajaasi. 

7.2 Päiväys/aika-muodon 
muuttaminen

Voit halutessasi muuttaa puhelimesi 
päiväyksen/kellonajan muotoa. 
Oletusmuoto on PP/KK ja 24 H.

7.2.1 Ajan näyttötavan 
muuttaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan KELLO & HÄLYT. ja 
paina mOK, siirry : kohtaan 
ASETA FORM. ja paina 
mVALITS.
Paina mOK siirtyäksesi 
kohtaan AIKAFORMAATTI.
• Nykyinen asetus näkyy 

näytössä.
Valitse : -näppäimellä ajan 
näyttötapa (12 H tai 24 H) ja 
vahvista valinta painamalla 
mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

7.2.2 Päiväyksen muodon 
muuttaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan KELLO & HÄLYT. ja 
paina mOK, siirry : kohtaan 
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ASETA FORM. ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PVM FORM. ja 
paina mOK.
• Nykyinen asetus näkyy 

näytössä.
Valitse : -näppäimellä 
päiväyksen näyttötapa (PP/KK 
tai KK/PP) ja vahvista valinta 
painamalla mOK. 
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

7.3 Herätyksen asettaminen
Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan KELLO & HÄLYT. ja 
paina mOK, siirry : kohtaan 
HERÄTYS ja paina mVALITS.
Siirry : kohtaan KATKAISTU, 
KERRAN tai PÄIVITTÄIN ja 
paina mVALITS.
Jos valitset KERRAN tai 
PÄIVITTÄIN, anna herätysaika 
(TT:MM) ja paina 2 
valitaksesi A tai paina 7 
valitaksesi P, jos ajan näyttötapa 
on 12 H. Vahvista asetus 
painamalla mOK. 
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

Huom!
Herätysääni kuuluu ja kuvake  
vilkkuu vain 1 minuutin ajan. Voit 
lopettaa herätyksen painamalla mitä 
tahansa luurin näppäintä.

7.4 Herätysäänen 
asettaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan KELLO & HÄLYT. ja 
paina mOK, siirry : kohtaan 
HERÄTYSÄÄNI ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan MELODIA 1, 
MELODIA 2 tai MELODIA 3 ja 
vahvista valinta painamalla 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.
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8 Lisäasetukset

8.1 Hiljainen puhelu
Kun Hiljainen puhelu -toiminto on 
käytössä, voit soittaa tiettyyn 
numeroon painamalla mitä tahansa 
luurin näppäintä. Toimintoa kannattaa 
käyttää esimerkiksi pikavalintana 
hälytysnumeroon. 
Toiminnon numeron enimmäispituus 
on 24 merkkiä. 

8.1.1 Hiljainen puhelu -
toiminnon käyttöön 
ottaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
HILJ.PUHELU.
Paina mVALITS siirtyäksesi 
kohtaan TILA.
Siirry : kohtaan PÄÄLLE ja 
vahvista asetus painamalla 
mVALITS.
Näppäile hiljainen puhelu -
toiminnon numero ja vahvista se 
painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä.

8.1.2 Hiljainen puhelu -
toiminnon poistaminen 
käytöstä

Paina pitkään M(jos hiljainen 
puhelu on ollut käytössä 
aikaisemmin).

Siirry : kohtaan KATKAISTU 
ja vahvista asetus painamalla 
mVALITS.

8.1.3 Hiljainen puhelu -
numeron muuttaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, paina 
mVALITS siirtyäksesi kohtaan 
HILJ.PUHELU.
Siirry : kohtaan NUMERO ja 
paina mVALITS.
• Toiminnon viimeisin numero 

näytetään (jos tallennettu).
Näppäile Hiljainen puhelu -
toiminnon numero (enintään 24-
numeroinen) ja vahvista se 
painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

8.2 Kokoustilan 
käyttöönottaminen / 
poistaminen käytöstä

Kun kokoustila on käytössä, 
kokouspuhelu käynnistyy 
automaattisesti, jos toinen luuri avataan 
kesken ulkoisen puhelun. 
Tämä tila on oletuksena PÄÄLLÄ.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan KOKOUS ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai 
KATKAISTU ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS.
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• Puhelin ilmoittaa 
hyväksymisestä äänimerkillä ja 
palaa edelliseen valikkoon.

8.3 Puhelun esto
Puhelun esto estää tiettyjen numeroiden 
valinnan niistä luureista, joihin esto on 
asetettu. Voit määrittää enintään 4 eri 
estettävää numeroa, joissa saa olla 
enintään 4 numeromerkkiä.

8.3.1 Puhelun eston 
käyttöönottaminen / 
poistaminen käytöstä

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, Siirry : 
kohtaan PUHELUN ESTO ja 
paina mVALITS.
Anna pyydettäessä PIN ja 
vahvista painamalla mOK. 
Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000. 
Paina mVALITS siirtyäksesi 
kohtaan TILA.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai 
KATKAISTU ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja palaa edelliseen 
valikkoon.

8.3.2 Puhelun estonumeron 
muokkaaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan PUHELUN ESTO ja 
paina mVALITS.

Anna pyydettäessä PIN ja 
vahvista painamalla mOK. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000. 

Siirry : kohtaan NUMERO ja 
paina mVALITS.
Siirry : kohtaan NUMERO 1, 
NUMERO 2, NUMERO 3 tai 
NUMERO 4 ja paina mVALITS.
Näppäile estonumero (enintään 
4 numeromerkkiä) ja vahvista 
numero painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja palaa edelliseen 
valikkoon.

Huom!
Jos puhelimesta yritetään soittaa 
estettyyn numeroon, puhelu ei yhdisty. 
Puhelin ilmoittaa virhetoiminnosta 
äänimerkillä ja palaa valmiustilaan. 

8.4 PIN-koodin muuttaminen
PIN-koodia tarvitaan puhelun eston 
asettamiseen, luurien rekisteröintiin/
rekisteröinnin poistamiseen sekä 
puhelinvastaajan etäkäyttöön. 
Oletuskoodi on 0000. PIN-koodin 
enimmäispituus on 4 numeroa. Puhelin 
pyytää PIN-koodia tarvittaessa.

Huom! 
Oletuskoodi on 0000. Jos muutat 
PIN-koodia, säilytä uusi PIN-koodi 
turvallisessa paikassa, josta löydät sen 
helposti. Älä hävitä PIN-koodia.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
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paina mVALITS, siirry : 
kohtaan MUUTA PIN ja paina 
mVALITS.
Anna pyydettäessä PIN ja 
vahvista painamalla mOK. 
• Näppäilty PIN näkyy näytössä 

tähtimerkkeinä (*).
Anna uusi PIN ja paina mOK.
Anna uusi PIN uudelleen ja 
vahvista muutos painamalla 
mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja palaa edelliseen 
valikkoon.

Huom! 
Jos unohdat PIN-koodisi, sinun on 
resetoitava puhelin palauttaaksesi 
oletusasetukset. Katso lisätietoja 
kohdasta “Tehdasasetusten palautus”. 

8.5 Rekisteröinti
Jos haluat rekisteröidä ylimääräisen 
luurin tai olet vahingossa peruuttanut 
puhelimesi luurin rekisteröinnin ja 
haluat rekisteröidä sen uudelleen, toimi 
alla olevien ohjeiden mukaisesti. ID555-
luurien rekisteröintiohje. Toimenpiteet 
saattavat vaihdella rekisteröitävästä 
luurista riippuen. Katso tällöin 
lisätietoja kyseisen luurin 
käyttöohjeesta. 
Lisäluurit on rekisteröitävä 
tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan 
käyttää. Samaan tukiasemaan voi 
rekisteröidä enintään 5 luuria.
Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin 
poistaminen edellyttää PIN-koodia. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000. 
Luurin manuaalinen 
rekisteröinti:
Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin 
poistaminen edellyttää PIN-koodia. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000.

Pidä tukiaseman näppäintä p 
alaspainettuna noin 5 sekuntia. 
Tukiasemasta kuuluu 
merkkiääni, kun se on valmis 
vastaanottamaan rekisteröinnin. 
Paina luurista M, siirry : 
kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
REKISTERÖINTI ja paina 
mVALITS.

Huom!
Jos et paina mitään luurin näppäintä 
10 sekunnin kuluessa, 
rekisteröintitoiminto keskeytyy. Jos 
näin käy, toista vaihe 1.

Anna PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamalla mOK. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000. 

ODOTA_ _ näkyy näytössä.

Huom!
Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan 
kuluessa, luuri palaa valmiustilaan. 
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8.6 Luurin rekisteröinin 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan REK. POISTO ja paina 
mVALITS.
Anna pyydettäessä PIN ja 
vahvista painamalla mOK. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000.

Siirry : rekisteröinnistä 
poistettavan luurin kohdalle ja 
paina mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa rekisteröinnin 

poistumisesta äänimerkillä ja 
näytölle tulee 
REKISTERÖIMÄT..

Huom!
Jos et paina luurin näppäintä 15 
sekunnin kuluessa, rekisteröinnin 
poistaminen keskeytyy ja luuri palaa 
valmiustilaan.
Voit poistaa rekisteröinnin ID555-
sarjaan kuulumattomasta luurista 
ainoastaan ID555-puhelimella. 

8.7 Maan valitseminen
Tämä valikko ei ole käytettävissä 
kaikissa maissa.
Voit halutessasi vaihtaa TERVETULOA-
tilassa valitsemasi maa-asetuksen.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan MAA ja paina 
mVALITS.

Siirry : haluamasi maan 
kohdalle ja vahvista valinta 
painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

Huom!
Kun maa on valittu, maakohtaiset 
yhteysasetukset otetaan käyttöön 
automaattisesti (esim.
uudelleensoittoaika, valintatila, kieli 
jne).

8.8 Tehdasasetusten palautus
Tämän toiminnon avulla voit palauttaa 
laitteen oletusasetukset. 

Varoitus
Tehdasasetusten palautus hävittää 
kaikki henkilökohtaiset asetukset ja 
puhelutiedot ja puhelin palaa 
oletusasetuksiin. Puhelinmuistion 
tiedot ja vastaajan uudet viestit 
säilyvät kuitenkin tallessa resetoinnin 
jälkeenkin.

Huom!
Voit joutua määrittämään puhelimesi 
asetukset uudelleen. Tällöin puhelin 
siirtyy uudelleen TERVETULOA-tilaan 
resetoinnin jälkeen. (katso kappale 3.3)

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan PALAUTA ja paina 
mVALITS.
PALAUTA? näkyy näytössä. 
Vahvista painamalla mOK. 
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä.
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• Laitteen oletusasetukset on 
palautettu (katso 
"Oletusasetukset" sivulla 37).

8.9 Oletusasetukset

8.10 Automaattinen 
suunnanvalinta

Tällä toiminnolla voit lisätä 
suuntanumeron puhelinnumeron eteen 
esivalinnan aikana (katso "Numeron 
esivalinta" sivulla 17). Voit myös käyttää 
toimintoa lisätäksesi esivalinnassa 
tunnistettavia numeroita. 
Voit määritellä enintään 5 tunnistettavaa 
numeroa ja 14 kirjainta.

Huom! 
ID555 ei toimi välttämättä kaikkien 
PABX-vaihdetyyppien kanssa.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan AUT. NUM.TUNN. ja 
paina mVALITS.
SELVITÄ NRO näkyy näytössä. 
• Viimeisin tunnistettava 

numerosarja näytetään (jos 
tallennettu). 

Näppäile tunnistettava 
numerosarja (enintään 5 
numeroa) ja vahvista painamalla 
mOK. 
ETULIITE näkyy näytössä. 
• Viimeisin automaattinen 

suuntanumero näytetään 
(jos tallennettu). 

Soiton 
äänenvoimakkuus

TASO 2

Soittoääni FLICK

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuus

ÄÄNENVOI-
MAKK. 3

Kaiuttimen 
äänenvoimakkuus

ÄÄNENVOI-
MAKK. 3

Näppäinäänet KÄYTÖSSÄ

Kontrasti TASO 2

Automaattilopetus KÄYTÖSSÄ

Hälytys KATKAISTU

Estotila KATKAISTU

Hiljainen puhelu KATKAISTU

Luurin nimi PHILIPS

Päivämäärä/aika 01/01/2008; 
00:00

PIN-koodi 0000

Kokous KATKAISTU

Vastaaja
Vastaajatila VASTAA & 

TALL.
Soittoja ennen 
vastaamista

5

Vastaajan 
tervehdys

Valmiina 
VASTAA & 
TALL. -tilaan

Luurin 
myötäkuuntelu 

KATKAISTU

Tukiaseman 
kaiutin

TASO 5

Etäkäyttö POIS 
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Näppäile suuntanumero 
(enintään 14-numeroinen) ja 
vahvista painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
palaa edelliseen valikkoon.

Huom!
Jos tunnistettavaa numeroa ei anneta 
(tyhjä), suuntanumero lisätään 
esivalintanumeroon automaattisesti, 
kun näppäintä r on painettu. 
Numeroita, jotka alkavat 
erikoismerkeillä *, # tai tauko (P), ei 
lisätä esivalintanumeroon r-
näppäimen painamisen jälkeen.

8.11 Uudelleensoittoajan 
muuttaminen

Uudelleensoittoaika (tai viive) on 
aika, jonka kuluttua yhteys katkeaa, 
kun olet painanut näppäintä r. 
Vaihtoehtoja ovat lyhyt, keskipitkä 
tai pitkä.
Puhelimeesi valmiiksi asetettu 
oletusaika soveltuu parhaiten 
maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä 
tulisi muuttaa.

Huom!
Toiminto on kätevä erilaisia 
verkkopalveluita käytettäessä. Kun 
käytät palveluita, joissa sinua 
pyydetään näppäilemään numeroita 
[r + 1], [r + 2], (jonotus, 
puhelunsiirto...), aika-asetus vaikuttaa 
palvelun toimintaan. Ota yhteyttä 
palveluntarjoajaasi saadaksesi 
lisätietoja.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan UUD.SOITTOAIKA ja 
paina mVALITS.
Siirry : kohtaan LYHYT, KESKI 
tai PITKÄ ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja palaa edelliseen 
valikkoon.

8.12 Valintatilan 
(maakohtainen asetus) 
muuttaminen

Puhelimeesi valmiiksi asetettu 
oletusvalintatila soveltuu parhaiten 
maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä pitäisi 
tarvita muuttaa. 

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan VALINTA ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan ÄÄNI tai 
PULSSI ja vahvista valintasi 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja palaa edelliseen 
valikkoon.

8.13 Ensimmäisen soiton 
asettaminen

Kun tämä toiminto on pois päältä, 
äänipuhelun ensimmäinen soitto ei 
kuulu. Toiminto on erityisen 
käyttökelpoinen niissä maissa, joissa 
soittajan tiedot lähetetään 
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ensimmäisen soiton jälkeen. Näin 
puhelimet eivät soi myöskään viestejä 
vastaanotettaessa.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan LAAJ.ASETUS ja 
paina mVALITS, siirry : 
kohtaan 1. SOITTO ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai 
KATKAISTU ja vahvista asetus 
painamalla mVALITS. 
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja palaa edelliseen 
valikkoon.

1
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9 Verkkopalvelut
Tämän valikon kautta voit kätevästi 
muokata, ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä tiettyjä maa/
palveluntarjoajakohtaisia 
verkkopalveluita. Ota yhteyttä 
palveluntarjoajaasi lisätietojen 
saamiseksi.
Puhelimeesi on tallennettu valmiiksi 
maakohtaiset numerot, joita ei pitäisi 
tarvita muuttaa. 

9.1 Soitonsiirto
Soitonsiirtoon on 3 eri toimintoa: 
Soitonsiirto (aina), soitonsiirto 
puhelimen ollessa varattuna ja  
soitonsiirto, kun puheluun ei vastata.

9.1.1 Soitonsiirron 
käyttöönotto

Huom!
Kun toiminto on käytössä, puhelusi 
siirtyvät valitsemaasi numeroon 
valitsemasi siirtotavan mukaan. 

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS.
Siirry : haluamasi 
soitonsiirtovaihtoehdon 
kohdalle (SOITONSIIRTO / 
SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI 
VAST) ja paina mVALITS.
Anna numero, johon puhelut 
siirretään, ja paina mOK. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.

Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.

9.1.2 Soitonsiirron käytöstä 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS.
Siirry : haluamasi 
soitonsiirtovaihtoehdon 
kohdalle (SOITONSIIRTO / 
SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI 
VAST) ja paina mVALITS.
Siirry : kohtaan PERU AKTIV. 
ja vahvista asetus painamalla 
mVALITS. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.
Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.

9.1.3 Koodien muuttaminen
Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS.
Siirry : haluamasi 
soitonsiirtovaihtoehdon 
kohdalle (SOITONSIIRTO / 
SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI 
VAST) ja paina mVALITS.
Siirry : kohtaan MUUTA 
KOODI ja paina mVALITS 
antaaksesi soitonsiirtonumeron.
Vahvista painamalla mOK.

9.2 Ääniviesti
Soittaja voi jättää sinulle ääniviestin, 
jos et voi tai halua vastata puheluihin. 
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Toiminto on käytettävissä maa/
palveluntarjoajakohtaisesti. Palvelu on 
usein maksullinen, koska viestit 
tallentuvat palveluntarjoajan 
palvelimelle eivätkä puhelimeesi. Kysy 
lisätietoja tästä toiminnosta omalta 
palveluntarjoajaltasi.

9.2.1 Ääniviestinumeron 
asettaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan ÄÄNIVIESTI tai 
ÄÄNIVIESTI 2 ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan ASETUKSET 
ja paina mVALITS.
Muokkaa ääniviestin numeroa ja 
paina mOK.

9.2.2 Ääniviestin käyttöönotto
Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan ÄÄNIVIESTI tai 
ÄÄNIVIESTI 2 ja paina 
mVALITS.
Paina mVALITS siirtyäksesi 
kohtaan SOITTO. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.
Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.

9.3 Infopalvelu

9.3.1  Infopalvelun 
käyttöönottaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 

: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan INFO 1 tai INFO 2 ja 
paina mVALITS.
Paina mVALITS siirtyäksesi 
kohtaan SOITTO. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.
Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.

9.4 Vastasoitto

9.4.1 Vastasoiton 
määrittäminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan VASTASOITTO ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan ASETUKSET 
ja paina mVALITS. 
Anna vastasoiton numero ja 
paina mOK.

9.4.2 Vastasoiton 
käyttöönotto

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan VASTASOITTO ja paina 
mVALITS.
Paina mVALITS siirtyäksesi 
kohtaan SOITTO. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.
Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Verkkopalvelut 41



9.5 Vastasoiton peruminen

9.5.1 Vastasoiton peruminen
Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan PERU TAK.SOITT ja 
paina mVALITS.
Siirry : kohtaan ASETUKSET 
ja paina mVALITS. 
Anna takaisin soiton 
peruuttamisen numero ja paina 
mOK.

9.5.2 Vastasoiton 
peruuttamisen 
käyttöönotto

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan PERU TAK.SOITT ja 
paina mVALITS.
Paina mVALITS siirtyäksesi 
kohtaan SOITTO. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.
Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.

9.6 Tietojen näytön 
estäminen

9.6.1 Tietojen näytön 
estämisen asetukset

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 

kohtaan PITO ID ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan ASETUKSET 
ja paina mVALITS. 
Anna tietojen näyttämisen eston 
numero ja paina mOK.

9.6.2 Tietojen näytön 
estämisen käyttöönotto

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VERKKOPALVELU 
ja paina mVALITS, siirry : 
kohtaan PITO ID ja paina 
mVALITS.
Valitse AKTIVOI painamalla 
mVALITS. 
• Puhelin soittaa valitun palvelun 

numeroon.
Kun numero on valittu, paina 
e palataksesi valmiustilaan.
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10 Puhelinvastaaja
Puhelimessasi on vastaaja, jonka voi asettaa tallentamaan vastaamatta jääneet 
puhelut Vastaajaan mahtuu jopa 99 viestiä. Vastaajaan voi äänittää enintään 30 
minuuttia (sisältäen omat vastaajaviestisi).
Voit käyttää puhelinvastaajan perustoimintoja tukiaseman näppäimillä (viestien 
kuuntelu ja poistaminen, äänenvoimakkuuden säätäminen). Lisätietoja 
tukiaseman näppäinten toiminnoista löydät kohdasta “Tukiaseman esittely" 
sivulla 10.
Voit käyttää puhelinvastaajaa myös puhelimen vastaajavalikon kautta. 
Puhelinvastaajan asetuksille on myös oma valikko. 
Paina aluksi tukiaseman o-näppäintä laittaaksesi puhelinvastaajan päälle (jos 
se on pois päältä). Puhelinvastaajan voi laittaa päälle myös puhelimesta (katso 
"Vastaajan käynnistäminen/sulkeminen luurista" sivulla 46). 

10.1 Toisto

10.1.1 Vastaajan ohjauspainikkeet tukiasemassa
Tukiaseman 
painikkeet 

Kuvaus

o Käynnistä/sammuta vastaaja

P Toista viesti tai pysäytä viestin toisto

x Poista nykyinen viesti
Jos haluat poistaa kaikki vanhat viestit, pidä painike 
pohjassa kaksi sekuntia valmiustilassa

l Paina kerran, jos haluat kuunnella saman viestin uudellen
Paina kahdesti, jos haluat kuunnella edellisen viestin 
uudelleen

R Siirry kuuntelemaan seuraavaa viestiä

V Pienennä (-) tai suurenna (+) kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa

C Hae luuria
Aloita rekisteröintitoiminto painamalla painiketta yli 
kolme sekuntia
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10.1.2 Kuuntele uudet viestit luurista
Viimeksi nauhoitettu viesti kuuluu ensin kaiuttimesta. Kun kaikki uudet viestit 
on toistettu, vastaaja pysähtyy ja -kuvake lakkaa vilkkumasta.

Paina valmiustilassa M, siirry : kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, paina mVALITS siirtyäksesi TOISTA-valikkoon.
Toiminnot viestejä kuunneltaessa

Vinkki
Voit kuunnella viestejä myös 
painamalla u-näppäintä 
valmiustilassa, siirtymällä : kohtaan 
VASTAAJA ja painamalla mVALITS, 
ja painamalla uudelleen mVALITS 
siirtyäksesi TOISTA-valikkoon.

10.1.3 Vanhojen viestien 
kuunteleminen 
puhelimesta

Voit kuunnella vanhoja viestejä vain, 
jos uusia viestejä ei ole tullut. Vastaaja 
toistaa vanhimman viestin 
ensimmäisenä ja jatkaa 

automaattisesti kunnes kaikki viestit 
on toistettu.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, paina mVALITS 
siirtyäksesi TOISTA-valikkoon.
Paina mVALITS.
• Viestit toistetaan vanhimmasta 

alkaen kunnes kaikki viestit on 
toistettu. 

Voit käyttää myös muita 
toimintoja samalla, kun 
kuuntelet viestejä. Paina m 
nähdäksesi käytettävissä olevat 
toiminnot (katso lisätietoja 

Äänenvoimakkuuden 
säätö

Paina : -näppäintä.

Viestien kuuntelun 
pysäytys

Paina >PYSÄYT pysäyttääksesi viestin toiston.

Toisto Paina mOPTIO, siirry : kohtaan TOISTO ja 
toista viesti uudestaan painamalla mVALITS.

Seuraava viesti Paina mOPTIO, siirry : kohtaan SEUR. ja paina 
mVALITS.

Edellinen viesti Paina mOPTIO, siirry : kohtaan EDELLINEN ja 
paina mVALITS.

Poista viesti Paina mOPTIO, siirry : kohtaan POISTA ja paina 
mVALITS.

Kuuntele viestit 
puhelimessa

Paina v-näppäintä.
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kohdasta “Kuuntele uudet viestit 
luurista" sivulla 44). 

10.2 Kaikkien viestien 
poistaminen

Huom! 
Kuuntelemattomat viestit säilyvät 
vastaajassa. 

Varoitus
Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
POISTA KAIKKI ja paina 
mVALITS.
POISTA KAIKKI? näkyy 
näytössä. Paina mOK 
vahvistaaksesi kaikkien viestien 
poistamisen.
• Puhelin ilmoittaa 

hyväksymisestä äänimerkillä ja 
näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.

10.3 Vastaajan toiminnon 
asettaminen

Vastaajassa on 2 eri toimintoa: 
Vastausviesti ilman tallennusta ja 
Vastaa ja tallenna.
Vastaajan oletustila on VASTAA & 
TALL., jolloin soittaja voi jättää 
vastaajaan viestin.
Vastaaja voidaan asettaa myös ILMAN 
NAUH. -tilaan, jolloin soittaja ei voi 
jättää vastaajaan viestiä.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 

VASTAUSTILA ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan VASTAA & 
TALL. tai ILMAN NAUH. ja 
paina mVALITS.
• Vastaajan tila on nyt valittu. 
Huom! 

Vastaaja toistaa valitsemastasi tilasta 
riippuen sopivan vastaajaviestin, kun 
puhelu yhdistyy vastaajaan. Vastaajan 
oletusviesti riippuu siitä, mikä maa 
valittiin Tervetuloa-tilassa (katso 
sivu 12).

10.4 Oma vastaajaviesti

10.4.1 Oman vastaaja-viestin 
tallentaminen

Oma viestisi korvaa vastaajan 
oletusviestit. Voit palauttaa vastaajan 
oletusviestin käyttöön yksinkertaisesti 
poistamalla oman viestisi. Voit äänittää 
uuden viestin oman vanhan viestisi 
päälle, jos et ole siihen tyytyväinen. 

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
TALLENNA OGM ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan VASTAA & 
TALL. tai ILMAN NAUH. ja 
paina mVALITS.
Siirry : kohtaan TALLENNA 
OGM ja paina mVALITS. 
• Äänitys käynnistyy.
Tallenna äänitys painamalla 
mTALL..
• Äänitetty viesti toistetaan, 

minkä jälkeen näyttö palaa 
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edelliseen valikkoon. Voit 
pysäyttää toiston painamalla 
mOK.

Huom!
Oman vastaajaviestisi enimmäispituus 
on 2 minuuttia. 

10.4.2 Oman vastaaja-viestin 
kuunteleminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
TALLENNA OGM ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan VASTAA & 
TALL. tai ILMAN NAUH. ja 
paina mVALITS.
Paina mVALITS siirtyäksesi 
TOISTA-tilaan.
• Edellinen oma vastaajaviestisi 

(jos sellaista on) toistetaan, 
minkä jälkeen näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

10.4.3 Oman vastaajaviestisi 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
TALLENNA OGM ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan VASTAA & 
TALL. tai ILMAN NAUH. ja 
paina mVALITS.
Siirry : kohtaan POISTA ja 
paina mVALITS. 
• Äänitetty vastaajaviesti 

poistetaan.

10.5 Vastaajan 
käynnistäminen/
sulkeminen luurista

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
VAST ON/OFF ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLE tai 
KATKAISTU ja vahvista valintasi 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

10.6 Vastaajan asetukset

10.6.1 Soiton viivästys
Voit määritellä, kuinka monta kertaa 
puhelin soi ennen kuin soitto siirtyy 
vastaajaan. Vastaajan voi asettaa 
toistamaan vastaajaviestisi soittajalle 
3–8 soiton jälkeen tai SÄÄSTÖ-tilaan. 
Vastaajan oletusviiveenä on 5 soittoa.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
ASETUKSET ja paina 
mVALITS, paina mVALITS 
siirtyäksesi kohtaan SOITON 
VIIVÄST.
Siirry : haluamasi soiton 
viiveen kohdalle (3–8 soittoa tai 
SÄÄSTÖ-tila) ja vahvista valinta 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.
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Vinkki
Säästö-toiminnon avulla säästät 
puhelumaksuissa, kun tarkistat poissa 
ollessasi onko vastaajassasi uusia 
viestejä. Jos vastaajassa on uusia 
viestejä, oma vastaajaviestisi 
käynnistyy 3 soiton jälkeen. Jos 
vastaajassa ei ole uusia viestejä, oma 
vastaajaviestisi käynnistyy 5 soiton 
jälkeen. Jos haluat siis tarkistaa ilman 
puhelumaksua oletko saanut uusia 
viestejä, voit lopettaa puhelun 
neljännen soiton jälkeen.

10.6.2 Vastaajan etäkäyttö
Jos olet poissa kotoa, voit tarkistaa 
viestit vastaajastasi 
etäkäyttötoiminnon avulla. Voit soittaa 
omaan numeroosi mistä tahansa 
puhelimesta. Kun syötät vastaajan 
etäkäyttökoodin*, pääset 
kuuntelemaan vastaajassasi olevat 
viestit. Voit ohjata vastaajan toimintoja 
(viestien kuuntelu tai poistaminen, 
vastaajan päälle laittaminen jne.) 
puhelimen näppäimillä. 

Huom!
Tämä toiminto ei ole käytössä 
automaattisesti. 
* Etäkäyttökoodi (joka on sama kuin 
PIN-koodisi) estää vastaajasi 
luvattoman etäkäytön. Katso 
lisätietoja kappaleesta 10.6.2.2.

10.6.2.1 Etäkäytön 
käyttöönottaminen/
käytöstä poistaminen

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
ETÄKÄYTTÖ ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan AKTIVOI tai 
PERU AKTIV. ja vahvista 
valintasi painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

10.6.2.2 Vastaajan hallinta 
ulkoisella puhelulla

Soita omaan numeroosi toisesta 
puhelimesta. 
• Vastaaja toistaa oman 

tervehdyksesi.
Paina käyttämäsi puhelimen #-
näppäintä 8 sekunnin kuluessa 
vastaajan käynnistymisestä ja 
anna etäkäyttökoodi (sama kuin 
PIN-koodisi). 
• Jos antamasi etäkäyttökoodi on 

väärä, kuulet virheestä 
ilmoittavan merkkiäänen. Anna 
oikea etäkäyttökoodi.

• Jos et anna etäkäyttökoodia 10 
sekunnin kuluessa, vastaaja 
katkaisee puhelun välittömästi.
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• Jos annoit oikean 
etäkäyttökoodin (sama kuin 
PIN-koodisi), kuulet 
hyväksymisestä ilmoittavan 
merkkiäänen. 

• Vastaaja toistaa kaikki uudet 
viestit (jos sellaisia on) ja 
lopettaa viimeisen jälkeen 
automaattisesti.

Huom!
Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, 
vastaaja ei toista mitään viestejä.
Alla olevassa taulukossa esitetään, 
kuinka vastaajan toimintoja voidaan 
etäkäyttää:

10.7 Puheluiden 
myötäkuuntelu

10.7.1 Puheluiden 
myötäkuuntelu luurin 
avulla

Jos luurin myötäkuunteluasetus on 
PÄÄLLÄ, kuulet tulevat viestit luurin 
kuulokkeesta ja voit joko vastata 
puheluun tai olla vastaamatta. Jos 
haluat vastata, paina r. 
Tämä toiminto ei ole käytössä 
automaattisesti.

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
LUURIN HAKU ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai 
KATKAISTU ja paina 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

10.7.2 Puheluiden 
myötäkuuntelu 
tukiaseman avulla

Voit säätää kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta myötäkuuntelun 
aikana painikkeilla + ja -. Pienin 
taso kytkee myötäkuuntelun pois 
päältä.

Paina Toiminto

1 Paina kerran, jos haluat 
kuunnella nykyisen viestin 
uudelleen tai kahdesti, jos 
haluat palata edelliseen 
viestiin

2 Toista vanhat viestit

3 Siirry seuraavaan viestiin

6 Poista nykyinen viesti

7 Käynnistä vastaaja

8 Lopeta nykyisen viestin 
kuuntelu

9 Sammuta vastaaja

# Syötä etäkäyttökoodi, jos 
vastaaja on päällä ja 
kuulet vastaajaviestin

1
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10.7.3 Äänen kielen 
määrittäminen

Tässä valikossa voit vaihtaa 
oletustervehdyksen kielen. Valikon 
saatavuus ja sen sisältämät 
kielivaihtoehdot ovat maakohtaisia. 

Paina valmiustilassa M, siirry 
: kohtaan VASTAAJA ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
ÄÄNI KIELI ja paina mVALITS.
• Valittu kieli näkyy korostettuna. 
Siirry : haluamasi kielen 
kohdalle ja vahvista valintasi 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.
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11 Tekniset tiedot

Näyttö
• Progressiivinen LCD-taustavalo

Puhelimen yleisiä toimintoja
• Soittajan nimen & numeron 

tunnistus
• 15 polyfonista soittoääntä

Puhelinmuistioluettelo, 
uudelleenvalintaluettelo ja 
soittolista
• Puhelinmuistio, 200 paikkaa
• Uudelleenvalintaluettelo, 20 

paikkaa
• Soittolista, 50 paikkaa

Akku
• 1 kpl 500mAh Li-ion-

polymeeriakkuja

Radiotiedot
• Taajuusalue: 1880–1900 MHz
• Maksimilähtöteho: 250 mW

Virrankulutus
• Virrankulutus valmiustilassa: 

n. 800 mW

Paino ja mitat 
• Luuri: 74 grammaa
• 144 x 13 x 43 mm (K x S x L)
• Tukiasema: 143 grammaa
• 70 x 85 x 128 mm (K x S x L)

Lämpötilat
• Käyttö: 0 ~ +35 ºC (32 – 95 ºF)
• Varastointi: -20 ~ +45 ºC (-4 – 113 

ºF)

Suhteellinen kosteus
• Käyttö: 95 %:iin saakka lämpötilan 

ollessa 40 °C
• Varastointi: 95 %:iin saakka 

lämpötilan ollessa 40 °C
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12 Usein kysyttyjä 
kysymyksiä
www.philips.com/support

Tästä osasta löydät puhelimesi 
toiminnasta usein esitettyjä 
kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Kytkentä

Puhelin ei mene päälle.
• Lataa akku: Aseta puhelin 

tukiasemaan latautumaan. Puhelin 
menee päälle hetken kuluttua.

Luuri ei lataudu.
• Tarkista laturin liitännät.

 -kuvake ei vilku latauksen 
aikana.
• Akku on täynnä: Akkua ei tarvitse 

ladata.
• Luuria ei ole asetettu oikein 

laturiin: Korjaa puhelimen asentoa.
• Kosketuspinnat ovat likaantuneet: 

Puhdista kosketuspinnat kuivalla 
liinalla.

• Laitteessa on vääränlainen akku: 
Käytä ainoastaan laitteen mukana 
toimitettuja Li-ion ladattava akku. 
Alkali- ja muut paristot saattavat 
vuotaa.

Yhteys katkeaa kesken puhelun.
• Lataa akku.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on poissa 
kuuluvuusalueelta.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

VAROITUS näkyy puhelimen 
näytöllä.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana 

toimitettuja Li-ion ladattava akku. 
Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai 
muita paristoja, sillä ne saattavat 
vuotaa.

Asetukset

HAKEE… näkyy puhelimen 
näytössä ja kuvake  vilkkuu.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Varmista, että tukiasema on päällä.
• Resetoi laite ja rekisteröi luuri 

uudelleen (katso "Rekisteröinti" 
sivulla 35).

Ääni

Puhelin ei soi.
Tarkista, ettei SOIT. VOIMAKK. ole 
asetuksella pois ja ettei näytössä ole 

-kuvaketta (katso kappaleen 6.2.1 
kohta “Soittoäänen voimakkuuden 
asettaminen”).



Soittaja ei kuule ääntäni 
lainkaan
Mikrofoni voi olla mykistetty: Paina 
puhelun aikana b.

Ei valintaääntä.
• Laite ei saa virtaa: Tarkista 

kytkennät. 
• Akku on tyhjä: Lataa akku.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Vääränlainen puhelinjohto: Käytä 

laitteen mukana toimitettua 
puhelinjohtoa. 

• Puhelinpistoke ei ole paikallaan: 
Liitä pistoke puhelinjohtoon.

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

etäisyydelle muista sähkölaitteista.

Toistuvia häiriöitä radion tai 
television äänessä.
• Siirrä tukiasema vähintään metrin 

etäisyydelle laitteista.

Laitteen toiminta

Näppäimistö ei toimi.
• Avaa näppäinlukitus: Paina 

valmiustilassa pitkään *.

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

puhelun aikana virtaa.

Luuria ei voi rekisteröidä 
tukiasemaan.
• Tukiasemaan on rekisteröity jo 

enimmäismäärä luureja (5). Jos 
haluat rekisteröidä uuden luurin, 
sinun on poistettava jokin toinen 
luuri rekisteristä.

• Poista luurin akku ja aseta se 
takaisin paikalleen.

• Yritä uudelleen irrottamalla 
tukiasema virtalähteestä ja 
kytkemällä se uudelleen. 
Rekisteröi luuri tämän jälkeen 
uudelleen.

• Varmista että olet antanut oikean 
PIN-koodin. Jos et ole muuttanut 
koodia, oletuskoodi on 0000.

Soittajan numero ei näy
• Palvelu ei ole käytössä: Tarkista 

palvelun tila operaattoriltasi.

En pysty muuttamaan 
ääniviestin asetuksia.
• Operaattorin ääniviestin 

hallinnasta vastaa operaattori. Sitä 
ei voida hallita puhelimesta. Jos 
haluat muuttaa asetuksia, ota 
yhteyttä operaattoriisi.

Ääni on huono ja antennikuvake 
 vilkkuu

• Laitteen toimintasäde on 
sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 
300 metriä. Jos luuri viedään 
toiminta-alueen ulkopuolelle, 
antennikuvake  alkaa vilkkua.
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Luuri siirtyy jatkuvasti 
valmiustilaan.
• Jos näppäimiä ei paineta 30 

sekuntiin, luuri siirtyy 
automaattisesti valmiustilaan. 
Luuri palaa automaattisesti 
valmiustilaan myös silloin, kun 
asetat sen paikoilleen tukiasemaan.

Puhelinmuistioon ei voi tallentaa 
uusia tietoja ja näytöllä lukee 
MUISTI TÄYSI.
• Vapauta muistia poistamalla 

yhteystietoja ja tallenna uusi 
yhteystieto uudelleen.

Väärä PIN-koodi.
• Oletuskoodi on 0000. 
• Jos olet muuttanut PIN-koodin 

etkä muista uutta koodia, palauta 
puhelimen tehdasasetukset jolloin 
PIN-koodiksi tulee jälleen 
oletuskoodi (katso kappaleen 8.8 
kohta katso "Tehdasasetusten 
palautus").

Vastaaja ei äänitä viestejä.
• Muisti on täynnä: Poista vanhoja 

viestejä.
• Vastaajan asetuksena on ILMAN 

NAUH.. Poista ILMAN NAUH. 
käytöstä ja ota VASTAA & TALL.-
asetus käyttöön (katso "Vastaajan 
toiminnon asettaminen" 
kappaleessa 10.3).

Vastaajan etäkäyttö ei onnistu.
• Aktivoi vastaajan etäkäyttö (katso 

"Vastaajan etäkäyttö" kappaleessa 
10.6.2).

Yhteys katkeaa kesken 
etäkäytön.
• Et antanut PIN-koodia 8 sekunnin 

kuluessa. Anna koodi uudelleen 8 
sekunnin kuluessa.

Vastaaja pysähtyy ennen kuin 
äänitys on lopussa.
• Muisti on täynnä: Poista vanhoja 

viestejä.
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