Tervetuloa Philipsiin

Pakkauksen sisältö

Pikaopas

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

ID965

Tervetuloa!

EN

Luurin laturin
virtalähde

Latausteline

Luuri

Käyttöopas

Takuu

Pikaopas

Huomautus

•• Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto linjaliitäntään.
•• Monen luurin pakkauksissa on useita luureja ja latureita virtalähteineen.

Varoitus

•• Käytä vain mukana toimitettavia akkuparistoja ja verkkolaitetta

QSG_ ID965_SingleHandset_EU_FI.indd

1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet
pidätetään. Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman
tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit
ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

Printed in China

0168

FI

ID965H_12_FI_QSG_V4.0

2009-11-24

14:33:34

1 Lataaminen

2 Käyttö
Luurin asentaminen

111 Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota teippi
akkuparistokotelon kannesta nuolen osoittamaan
suuntaan ennen lataamista.
222 Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen.
Huomautus Lataa akkuparistoja 24 tuntia ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lisätietoja akun tilanilmaisinkuvakkeesta on käyttöoppaassa.
Varmista, että luuriin ja tukiasemaan on kytketty virta,
ennen kuin lataat luurin.

Puhelimen määrittäminen (tarvittaessa)
111 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
»» Puhelin on nyt käyttövalmis.

ECO-tila

Puhelun soittaminen

111 Paina -painiketta ja valitse numero tai
222 valitse numero ja soita puhelu painamalla
-painiketta.

Puheluun vastaaminen

111 Kun puhelin soi, vastaa painamalla
-painiketta.

- tai

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden
säätäminen
111 Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun
aikana painamalla tai .

[ECO] -tila vähentää luurin ja tukiaseman

lähetystehoa.
111 Paina menu .
222 Valitse [LAAJ.ASETUS] > [ECO] ja
vahvista painamalla [VALITS].
333 Valitse uusi asetus ja vahvista se
[VALITS] -painikkeella.
»» Asetus tallennetaan.
»» [ECO] näkyy -kuvakkeen sijasta
valmiustilassa
Huomautus Kun [ECO]-tila on käytössä,
luurin ja tukiaseman välinen
toimintasäde voi pienentyä.

Online-ohje: www.philips.com/support
Vianmääritys
Ei valintaääntä

•• Tarkista puhelimen liitännät.
Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Signaalikuvake vilkkuu

•• Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
Jos luurissa näkyy teksti [REKISTERÖIMÄT.], rekisteröi luuri.

Soittajan tunnus ei näy

•• Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Luurin soittoäänen valitseminen

Valittavana on 20 soittoääntä.
111 Paina menu -painiketta.
222 Valitse [OMAT ASETUKSET] > [LUURIN ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET] ja
vahvista painamalla [VALITS] -painiketta.
333 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla
[VALITS] -painiketta.
»» Asetus tallennetaan.
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