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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Varoitus
• Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin 

virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen 
pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina 
helposti käsiksi.

• Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
• Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 

1999/5/EC mukainen.
• Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
• Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.

• Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin 
nesteiden kanssa.

• Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän 
tyyppiseen akkuun.

• Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
• Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on 

aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei 
vaurioidu.
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Näytön kuvakkeet
Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman 
yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, 
mitä enemmän palkkeja näkyy.
Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan 
soittajaluettelossa.
Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.
Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on 
saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja 
selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, 
kun jo luettuja vastaamattomia puheluja selataan 
soittajaluettelossa.
Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. 
Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
Kaiutin on käytössä.

Soittoääni on sammutettu.
Vain M335: Puhelinvastaaja: kuvake vilkkuu, kun 
on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. 
Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on 
päällä.
Ääniviestien merkkivalo: vilkkuu uusille viesteille, 
palaa kuunnelluille viesteille.
* Tämä on verkkokohtaista.
Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin 
luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoi-
makkuutta.
Lisää numeroita oikealla. Lue -painikkeella.

ECO+ ECO+ -tila on käytössä.

1 Yleiskuvaus
Tuleva puhelu

Asetusvalikon avaaminen.
Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
Säädä äänenvoimakkuutta.
Soita uudelleen (verkkokohtainen).

Puhelujen katkaiseminen.
Puhelun keskeyttäminen (pidä alhaalla).
Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen
Mikrofoninen mykistäminen / mykistyksen 
poistaminen

Valikko
Vahvista / Valitse / Asetusvalikon avaaminen.
Peruuta / Takaisin
Ylös/alas
Poistu valikosta.

Valmiustila
Päävalikon avaaminen.
Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.
Puhelinmuistio
Soittajaluettelo
Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
Luurin käynnistäminen/sammuttaminen (pidä 
alhaalla).
Sisäpuhelun soittaminen (pidä alhaalla).
Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus (pidä 
alhaalla).
Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on 
käytössä.

 / Vain M335: 
Vastaajan valikon avaaminen. / 
Uusien vastaajaviestien kuunteleminen.

Tekstinsyöttö
Poista tekstiä.
Lisää välilyönti.
Vaihda isot / pienet kirjaimet.

Luurien haku

Mikrofoni

Kuuloke
Kaiutin 
(taustapuolella)

Näytön 
kuvakkeet

 /  (M335) 
 (M330)
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2 Liitä

Vain tuote, jossa on useampi luuri.

1 2 3
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3 Aloita
Puhelimen määrittäminen Puhelimen lataaminen

Lataa 8 tuntia

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, valitse 
[am] tai [pm] (maakohtainen) painamalla  / 

-painiketta.  > 70%
 40% - 70%

 10% - 40%
 < 10%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä
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Puhelinmuistio
Lisää tieto
1 Valitse .
2 Valitse [Puh.muist] > [Lisää uusi].
3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
Soittaminen puhelinmuistiosta
1 Valitse .
2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.
Suorakäyttömuisti
Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia 
(painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero 
automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita.
Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty 
vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero.

Soittajaluettelo
Soittaminen soittajaluettelosta
1 Valitse .
2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.
Näytä tallenne
Valitse  >  > [Näytä].

Tallenna
1 Valitse  >  > [Tall. numero].
2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
Poista tallenne
1 Valitse  >  > [Poista].
2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo
Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
1 Valitse .
2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.
Tallenna
1 Valitse  >  > [Tall. numero].
2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
Poista tallenne
1 Valitse  >  > [Poista].
2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Puhelimen vastaaja (vain M335)
Ilmoituksen tallentaminen
1 Valitse  > [Vastaaja] > [Ilmoitus].
2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
Saapuvien viestien kuunteleminen
Valitse  > [Vastaaja] > [Toista].
Saapuvien viestien poistaminen
1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon 

-painikkeella.
2 Valitse ensin [Poista] ja vahvista valitsemalla .

Lisäluurien rekisteröiminen
Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.
1 Valitse .
2 Valitse ensin [Palvelut] > [Rekisteri] ja 

vahvista valitsemalla . 
3 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin 

ajan.
4 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
5 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .

 » Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasase-
tukset.
1 Valitse .
2 Valitse ensin [Palvelut] > [Palauta] ja vahvista 

valitsemalla .
3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Huomautus

• Voit hakea alkuperäisen PIN-koodin/salasana 
seuraavien vaiheiden mukaisesti.

4 Käyttö
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Tekniset tiedot
Akku
• Philips:  2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa 

550 mAh:n akkuparistoa
Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
Sovitin
Tukiasema ja laturi:

Meic:   
MN-A102-E130

Tenpao: 
S003IV0600040

Tulo: 100-240 V~ 
50/60 Hz 200 mA

100-240 V~ 
50/60 Hz 150 mA

Lähtö: 6 V 400 mA 6 V 400 mA
Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää
Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää
Puheaika: 16 tuntia
Valmiusaika: 180 tuntia

Huomautus

• Voit asentaa DSL-suodattimen estämään 
DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnis-
tusongelmat.

• Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen 
napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.
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Näytössä ei näy signaalipalkkia.
• Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se 

lähemmäs tukiasemaa.
• Jos luurissa näkyy teksti [Rekisteröimät.], 

rekisteröi luuri. (Lisätietoja on kohdassa Luurin 
rekisteröiminen).

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen 
(rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?
Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  > 
[Palvelut] > [Rek. poisto] voit poistaa käyttämät-
tömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.
Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä 
teen?
1 Voit palata edelliseen näyttöön -painikkeella.
2 Voit avata päävalikkonäytön -painikkeella.
3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?
• Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
• Rekisteröi luuri tukiasemaan.
• Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.
En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?
Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. 
Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.
Näyttö on tyhjä
• Varmista, että akut on ladattu.
• Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat 

kunnossa.
Luuri ei lataudu laturissa.
• Varmista, että akut on asetettu oikein.
• Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. 

Luurin takapaneelissa oleva LED-merkkivalo vilkkuu 
kerran.

• Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on 
käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu 
telakointiääni.

• Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde 
ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

• Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on 
samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)
• Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se 

lähemmäs tukiasemaa.
• Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. 

Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
• Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä 

tukiasema kauemmas niistä.
Luurista ei kuulu soittoääntä.
Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.
Soittajan tunnus ei näy.
• Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
• Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Usein esitetyt kysymykset
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Löydät käyttöohjeet verkosta tuotteen 
mallinumeron perusteella. Mallinumero on merkitty 
tukiaseman pohjassa olevaan tuotetarraan.
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