
SE140

FIN  Puhelin

 Varoitus
Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.
Lataa luuria 24 tuntia ennen käyttöä.

Saadaksesi kaikki Philipsin tarjoamat tukipalvelut, 
rekisteröi puhelimesi osoitteessa www.philips.com/welcome





1Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

1 Tärkeää tietoa 3
1.1 Sähköhuolto 3
1.2 Standardinmukaisuus 4
1.3 GAP standardien 

yhdenmukaisuus 4
1.4 Kierrätys ja jätehuolto 5
1.5 Sähköiset, magnettiset ja 

sähkömagneettiset kentät 
(„EMF“) 6

2 Digitaalinen langaton 
puhelin SE140 7

2.1 Pakkauksen sisältö 7
2.2 Mitä muuta tarvitset 7
2.3 Luurin kuvaus 8
2.4 Luurin näytön kuvakkeet 10
2.5 Tukiaseman kuvaus 11
2.6 Navigointi asetuksissa 12
3 Alkuvalmistelut 13
3.1 Tukiaseman sijaintipaikan 

valinta 13
3.2 Tukiaseman liitäntä 13
3.3 Luurin akkujen 

paikalleenasettaminen ja 
lataaminen 14

3.4 Useamman luurin käyttö 15
4 SE140:n käyttö 16
4.1 Puhelun soittaminen 16
4.2 Esivalinta 16

4.3 Pikavalintanumerot 1 ja 2 16
4.4 Puhelun soittaminen 

puhelinmuistiosta 16
4.5 Puhelun soittaminen 

puhelulokista 16
4.6 Puheluun vastaaminen 17
4.7 Kuulokkeen 

äänenvoimakkuuden säätö 17
4.8 Mykistys 17
4.9 Puhelun lopettaminen 17
5 Puhelimen muut 

toiminnot 18
5.1 Sisäpuhelut 18
5.1.1 Toiseen luuriin soittaminen 18
5.1.2 Ulkopuhelun siirto 

toiseen luuriin 18
5.1.3 Ryhmäpuhelu kolmannen 

osapuolen kanssa 18
5.2 Ääniviesti 19
5.2.1 Ääniviestin 

verkkopalvelunumeron valinta 19
5.3 Puhelinmuistio 20
5.3.1 Puhelinmuistion merkintöjen 

tuonti näytölle ja numeron 
valinta 20

5.3.2 Numeron tallentaminen 
puhelinmuistioon 20

5.3.3 Tauon lisääminen 
puhelinmuistion numeroon 21



2 Sisällysluettelo

5.3.4 Numeron muokkaus 
puhelinmuistiossa 21

5.3.5 Merkinnän poistaminen 
puhelinmuistiosta 21

5.4 Pikavalintanäppäimet 22
5.4.1 Pikavalintanumeron valinta 22
5.4.2 Pikavalintanäppäinten asetuksen 

muuttaminen valitsemaan 
merkinnän puhelinmuistiosta 22

5.5 Soittajan tunnistus ja 
puheluloki 23

5.5.1 Puheluloki 23
5.5.2 Puhelulokin tuonti näytölle 

ja numeron valinta 
puhelulokista 23

5.5.3 Numeron kopiointi 
puhelulokista 
puhelinmuistioon 24

5.5.4 Puhelulokissa olevan 
merkinnän poistaminen 24

5.5.5 Kaikkien puhelulokin 
merkintöjen poistaminen 24

5.6 Uudelleenvalinta  25
5.6.1 Viimeksi valitun 

puhelinnumeron 
uudelleenvalinta 25

5.6.2 Numeron valitseminen 
listalta ja siihen soittaminen 25

5.6.3 Uudelleen valittavan 
puhelinnumeron kopiointi 
puhelinmuistioon 25

5.6.4 Uudelleen valittavien 
numeroiden listalla olevan 
merkinnän poistaminen 26

5.6.5 Koko uudelleen valittavien 
numeroiden listan 
poistaminen 26

6 Omat asetukset 26
6.1 Soittoäänen voimakkuuden 

ja melodian muuttaminen 26
6.2 Päiväyksen ja kellonajan 

asettaminen 27
6.3 Näppäinäänen kytkentä 

päälle/pois 27
6.4 Valintamuoto 27
6.5 Katkosaika 28
6.6 Automaattinen etuliite 28
6.7 Järjestelmän PIN koodin 

muuttaminen 29
6.8 Luurin asetusten 

palauttaminen (reset) 29
6.9 Näppäimistön lukitseminen 29
6.10 Näppäimnlukituksen avaus 30
7 Rekisteröinti 30
7.1 Luurin rekisteröinti 30
7.2 Luurin rekisteröinnin 

poistaminen 31
8 Hoito ja huolto 32
8.1 Puhdistus 32
8.2 Akun vaihtaminen 32
9 Tekniset tiedot 33
10 Usein kysytyt kysymykset 34
11 Hakusanat 36



3Tärkeää tietoa

1 Tärkeää tietoa

Varaa riittävästi aikaa voidaksesi 
lukea tämän käyttöohjeen 
kokonaan läpi ennen kuin käytät 
puhelinta. Käyttöohje sisältää 
tärkeää tietoa ja hyödyllisiä 
ohjeita puhelimen käytöstä.

1.1 Sähköhuolto
• Tämä tuote vaatii 220-240 

Voltin vaihtovirtajännitteen, 
lukuunottamatta standardin 
EN 60-950 mukaisia 
IT-asetuksia. Puhelinyhteys 
voi katketa sähkökatkon 
sattuessa.

• Sähköverkko on EN 60-950: n 
mukaisesti luokiteltuna 
vaarallinen. Laite voidaan 
erottaa sähköverkosta vain 
vetämällä verkkopistoke 
pistorasiasta. Käytä puhelinta 
siis pistorasiasta, joka sijaitsee 
sen lähellä ja on selkeästi 
näkyvissä.

• Puhelinverkon jännitteeksi 
luokitellaan TNV-3 
(Telecommunication 

Network Voltages standardin 
EN 60-950 mukaisesti).

 Varoitus
• Tätä puhelinta ei voida 

käyttää hätäpuhelujen 
soittamiseen sähkökatkoksen 
aikana. Varmista että 
käytettävissäsi on muu 
vaihtoehto hätäpuhelujen 
soittamista varten jos sähkö 
katkeaa.

• Suurjännite. Älä missään 
tapauksessa avaa puhelinta 
tai yritä itse tehdä siihen 
korjauksia.

• Pidä puhelin etäällä nesteistä.
• Käytä ainoastaan pakkauksen 

sisältämää akkutyyppiä. 
Jos laitteessa käytetään 
vääräntyyppisiä akkuja 
tai paristoja, on olemassa 
räjähdysvaara.

• Kun puhelin soi, älä pidä 
kuuloketta liian lähellä 
korvaasi, ettei siitä aiheudu 
kuulovammoja.

• Älä käytä puhelinta 
paikoissa, joissa on olemassa 
räjähdysvaara.

• Estä pienten metallisten 
esineiden kosketus 
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puhelimeen. Ne voivat 
heikentää äänenlaatua ja 
vioittaa laitetta.

• Kädet vapaana-toiminnon 
aktivointi voi yhtäkkiä 
lisätä kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta 
huomattavasti: varmista että 
luuri ei ole sillä hetkellä liian 
lähellä korvaasi.

• Huomaa myös yksittäisissä 
luvuissa annetut varoitukset.

1.2 Standardinmukaisuus
Philips Consumer Electronics 
vakuuttaa täten että SE140x 
tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on luettavissa nettisivuilta 
www.p4c.philips.com.

Tämä puhelin voidaan kytkeä 
ainoastaan analogiseen 
puhelinverkkoon pakkauksessa 
mainituissa maissa. 

1.3 GAP standardien 
yhdenmukaisuus

GAP standardi takaa että kaikki 
DECT™ GAP luurit ja tukiasemat 
vastaavat toiminnaltaan 
vähimmäisvaatimuksia, merkistä 
riippumatta. SE140 luuri ja 
tukiasema vastaavat GAP 
vaatimuksia, mikä tarkoittaa 
että ne takaavat toimintojen 
vähimmäisvaatimukset: luurin 
rekisteröinti, linjan varaus, 
puhelun soitto ja vastaanotto. 

Muut toiminnot eivät 
mahdollisesti ole käytettävissä 
yhdistettyinä muunmerkkisiin 
laitteisiin. Jotta SE140/145 luuri 
voidaan rekisteröidä ja sitä 
voidaan käyttää erimerkkisen 
GAP-yhteensopivan 
tukiaseman kanssa, on ensin 
noudatettava valmistajan 
antamia ohjeita, sen jälkeen tässä 
käyttöohjeessa annettuja luurin 
rekisteröintiohjeita, sivulta 30.

Jos halutaan rekisteröidä 
erimerkkinen luuri 
SE140/145 tukiasemaan, on 
tukiasema ensin siirrettävä 
rekisteröintitilaan, minkä jälkeen 

Tärkeää tietoa
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toimenpide voidaan suorittaa 
noudattamalla luurin valmistajan 
antamia ohjeita.

1.4  Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen 
tuotteiden jätehuolto-ohjeita.
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 
kerätään, kierrätetään,
käsitellään ja käytetään uudelleen 
mahdollisimman tehokkaasti ja
taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja 
valmistettu korkealuokkaisista 
materiaaleista ja 
komponenteista, jotka voidaan 
käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu 
talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyspisteet ovat
yleisesti tunnistettavissa 
seuraavasta merkinnästä:

Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja 
jätehuoltomahdollisuuksia:
1 Toimita koko tuote 

(mukaanlukien johdot, 
pistoke ja lisävarusteet) 
asianomaiseen WEEE 
keräyspisteeseen.

2 Ostaessasi uuden 
sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen 
voit palauttaa käytöstä 
poistetun laitteen alan 
ammattiliikkeeseen. 
WEEE-direktiivin mukaan 
jälleenmyyjä on velvollinen 
ottamaan vastaan vanhat 
laitteet.

Akkujen/paristojen 
jätehuolto-ohjeet:

Akkuja ei saa hävittää 
talousjätteiden joukossa.

Pakkausta koskevaa tietoa:
Philips on varustanut 
laitteiden pakkaukset 
vastaavilla vakiomerkinnöillä 
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jotka helpottavat oikean 
kierrätystavan valintaa.

Yritys on maksanut 
osuutensa tuotteiden 
kierrätyksestä ja 

uudelleenkäytöstä vastaaville 
kansallisille instituutioille.

Tämä pakkausmateriaali 
voidaan toimittaa 
kierrätykseen.

1.5  Sähköiset, magnettiset 
ja sähkömagneettiset 
kentät („EMF“)

• Philips Royal Electronics 
valmistaa ja myy tuotteita 
loppukuluttajalle, jotka 
tavallisesti, kuten kaikki 
elektroniikkalaitteet, 
lähettävät ja vastaanottavat 
sähkömagneettisia signaaleja.

• Yksi Philipsin johtavista 
periaatteista on huolehtia 
kaikin mahdollisin tavoin 
tuotteiden vaarattomuudesta 
noudattamalla asianmukaisia 
terveys- ja turvallisuusohjeita 
tuotteissaan, kaikkien 

voimassaolevien 
lakimääräisten vaatimusten 
noudattamisen ja kaikkien 
tuotteen valmistamishetkellä 
voimassaolevien 
EMFstandardien vaatimusten 
täyttämisen varmistamiseksi.

• Philips on sitoutunut 
kehittämään, tuottamaan ja 
markkinoimaan tuotteita 
jotka eivät ole terveydelle 
vaarallisia.

• Philips vahvistaa, että 
mikäli Philipsin tuotteita 
käsitellään oikein ja 
niiden käyttötarkoituksen 
mukaisesti, tuotteiden käyttö 
on ehdottomasti turvallista 
tällä hetkellä voimassaolevan 
tieteellisen tason mukaisesti.

• Philips on aktiivisesti mukana 
kansainvälisten EMF- ja 
turvallisuusstandardien 
kehitykessä, ja voi jo 
aikaisessa vaiheessa ottaa 
huomioon uusien standardien 
vaatimukset.

Tärkeää tietoa
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2.1  Pakkauksen sisältö

2.2 Mitä muuta tarvitset
• Puhelinlokia varten tarvitaan 

soittajan tunnistustoiminto 
joka on tilattavissa 
verkkopalvelujen tarjoajalta.

• Ääniviestitoiminto on 
tilattava verkkopalvelujen 
tarjoajalta.

 Huomio
*  Puhelinjohto ja sovitin voivat 
mahdollisesti olla pakkauksessa 
erillään toisistaan. Jos näin on, liitä 
puhelinjohto ensin puhelimen 
sovittimeen ja vasta sen jälkeen 
puhelinrasiaan.

 Varoitus
Käytä ainoastaan pakkaukseen 
sisältyviä johtoja ja akkuja.

2 Digitaalinen langaton puhelin SE140

SE140 luuri Verkkolaite Paristolokeron 
kansi

Puhelinjohto* 2xAAA akkua

SE140 tukiasema Käyttäjän käsikirja Pikaopas Takuutiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE140

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin! 
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
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2.3     Luurin kuvaus

1 Kuuloke
2 Näyttö
Katso näytön kuvakkeiden selitykset 
sivulta 10
3 Poisto/mykistys
Syöttötilassa virheellisesti syötettyjen 
numeroiden poisto; Puhelulokin/
uudelleenvalintalistan näkyessä 
voidaan lyhyellä painalluksella poistaa 
yksittäisiä merkintöjä tai pitkään 
painamalla kaikki merkinnät.
Mikrofonin kytkentä päälle tai pois 
päältä puhelun aikana
4 Puheluloki/vieritys ylöspäin/

äänenvoimakkuuden lisäys
Puhelulokin avaus
Listojen ja asetusten selaus ylöspäin
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
lisääminen
5 Puhelu/katkosnäppäin (R)
Puhelujen soittaminen tai 
vastaanotto
Katkostoiminnot (R) 
6 Pikavalintanäppäimet
Näppäintä pitkään painamalla voidaan 
valita siihen ohjelmoitu numero
7  / Näppäimistön lukitus
Tätä näppäintä pitkään painamalla 
voidaan puhelimen näppäimistö avata 
ja lukita

1

2

3
4

12

6

7

8

5

13

11

10

9

Digitaalinen langaton puhelin SE140
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Pitkällä painalluksella 
puhelun aikana voidaan 
siirtyä pulssivalinnasta 
äänitaajuusvalintaan
Tähtimerkin valinta, näytöllä 
näkyy 
8 Ohjelmointinäppäin
Siirtyminen päävalikkoon
Valikon valinnan vahvistus
Siirtyminen seuraavaan 
valikkoon
Puhelinmuistioon tehdyn 
merkinnän vahvistus
9 Sisäpuhelut (vähintään 2 

luuria)
Sisäpuhelun soittaminen 
puhelimen ollessa valmiustilassa
Ulkopuhelun siirtäminen 
toiseen luuriin puhelun aikana
10  / soittoääni
Pitkään painamalla voidaan luurin 
soittoääni kytkeä päälle ja pois 
päältä
Numeroa valittaessa tai 
tallennettaessa voidaan pitkään 
painamalla lisätä taukomerkki (P)
#-merkin valinta, näytöllä näkyy 
11 Lopetus/poistuminen/

luuri päälle-pois
Puhelun lopettaminen
Siirtyminen asetustilasta takaisin 
valmiustilaan

Pitkään painamalla voidaan 
luuri kytkeä pois päältä 
(valmiustilassa) tai päälle
12 Puhelinmuistio/selaus 

alaspäin
Äänenvoimakkuuden 
heikentäminen

Puhelinmuistion avaus
Listojen ja valikkojen selaus 
alaspäin
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
heikentäminen
13 Uudelleenvalinta/

vieritys oikealle
Avaa uudelleenvalittavien 
numeroiden listan
Vieritys oikealle

Digitaalinen langaton puhelin SE140
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2.4  Luurin näytön 
kuvakkeet

1 Näytön tila ja kuvakkeet
 Näyttää luurin akkujen 
varaustilan. 

 Vierii kun luuri latautuu 
tukiasemassa.
 Näkyy linjan ollessa 
varattuna. 

 Vilkkuu puhelun saapuessa
 Vilkkuu jos uusia 
ääniviestejä saapunut

 Ei näy jos ääniviestejä ei ole 
tullut
 Näkyy jos vastaamattomia 
puheluja ja uusia numeroita 
puhelulokissa
 Puhelinmuistio avattu

 Luuri ohjelmatilassa
 Näppäimistö lukittu
 Luurin mikrofoni mykistetty
 Luurin soittoääni ei kuulu
 Näkyy luurin ollessa 
rekisteröity ja tukiaseman 
kantama-alueella

 Vilkkuu jos luuri on 
kantama-alueen ulkopuolella 
tai hakee tukiasemaa

2 Luurin numero

3 Ajankohtainen 
kellonaika

2 3

1

Digitaalinen langaton puhelin SE140
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2.5  Tukiaseman kuvaus

1 Hakunäppäin
Hakutoiminnolla voidaan 
kätevästi etsiä kadonnutta 
luuria.
1 Paina tukiaseman painiketta  

. 
Kaikki luurit soivat.

2 Paina uudelleen 
 peruuttaaksesi 

hakutoiminnon tai 
paina mitä tahansa 
luurin näppäintä jolloin 

1

Digitaalinen langaton puhelin SE140

hakutoiminnon soittoääni 
vaimenee.
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2.6 Navigointi asetuksissa
Asetusten ja näytöllä 
näkyvien vaihtoehtojen 
navigointitoimenpiteet 
1 Näytön ollessa 

valmiustilassa, paina .
Asetukset avautuvat. 

 Jos haluat siirtyä seuraavan 
asetuksen kohdalle, paina 
uudelleen .

2 Selaa painikkeilla  tai 
 eri vaihtoehtoja ja paina 
 tallentaaksesi näytöllä 

näkyvän vaihtoehdon. 
Seuraava ohjelma-asetus 
avautuu.

3 Palaa takaisin valmiustilaan 
painamalla .

Valmiustila
Ellei mitään luurin näppäintä 
paineta 15 sekunnin kuluessa, 
näyttö siirtyy automaattisesti 
valmiustilaan. Näyttö siirtyy 
valmiustilaan myös aina kun 
luuri asetetaan tukiasemaan tai 
latauslaitteeseen.

Digitaalinen langaton puhelin SE140
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3 Alkuvalmistelut

3.1 Tukiaseman 
sijaintipaikan valinta

Aseta tukiasema niin, että sen 
johdot ylettyvät puhelin- ja 
sähköpistorasioihin.

 Vihje
Tukiaseman sijaintipaikka voi 
vaikuttaa puhelimen toimintaan 
ja kantama-alueeseen. Vältä 
asettamasta tukiasemaa 
liian lähelle suuria metallisia 
esineitä kuten asiakirjakaappeja, 
lämpöpattereita tai 
sähkölaitteita. Ne voivat 
heikentää kantama-aluetta 
ja äänenlaatua. Rakennusten 
paksut seinät voivat estää 
signaalien välittymistä 
tukiasemaan ja tukiasemasta.

3.2  Tukiaseman liitäntä
 Varoitus

• Varmista, että liität 
verkkolaitteen ja puhelimen 
johdot oikein, sillä väärin 

tehdyt liitännät voivat vioittaa 
laitetta.

• Käytä ainoastaan laitteen 
mukana toimitettua 
puhelinjohtoa. Muussa 
tapauksessa et mahdollisesti 
saa valintaääntä.

 Huomio
Joissain maissa puhelimen 
sovitinta ei ole liitetty 
puhelinjohtoon. Jos näin 
on, liitä puhelimen johto 
sovittimeen ennen liittämistä 
puhelinpistorasiaan.

1 Liitä puhelinjohto ja 
sähköjohto tukiaseman 
pohjassa oleviin 
liitäntäkohtiin.

Alkuvalmistelut



14

2 Liitä puhelin- ja 
sähköjohtojen toiset 
päät puhelinrasiaan ja 
verkkopistorasiaan.

3.3   Luurin akkujen 
paikalleenasettaminen 
ja lataaminen

 Varoitus
• Luuria on ladattava vähintään 

24 tuntia ennen sen 
ensimmäistä käyttöä.

• Käytä ainoastaan 
toimitukseen sisältyvää 
akkutyyppiä. Vääräntyyppiset 
akut tai paristot voivat 
aiheuttaa räjähdysvaaran.

SE140:n pakkaukseen sisältyy 
kaksi uudelleenladattavaa akkua.

1 Irrota paristolokeron kansi 
(jos se on kiinni).

2 Aseta akut paikalleen kuvan 
osoittamalla tavalla ja sulje 
kansi.

3 Aseta luuri tukiasemaan 
latautumista varten. 
Merkkiääni ilmoittaa, että 
luuri on asetettu paikalleen 
oikein ja latautiminen 
käynnistyy.

4 Jos akuissa on riittävästi 
virtaa, luuri rekisteröityy 
automaattisesti 
tukiasemaan.
Näyttö siirtyy valmiustilaan. Tai 
mikäli näytöllä näkyy  
sinun täytyy valita aluettasi 
vastaava maan koodi.

Alkuvalmistelut
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 Maan valinta
 Valitse painikkeilla  tai 

 maatasi vastaava koodi 
(katso alla). Vahvista valinta 
sen jälkeen painamalla . 
Puhelimen asetukset 
palautuvat tehdasasetuksiin 
(reset) ja näyttö siirtyy 
valmiustilaan.

Koodi Maa

15 SVERIGE
16 NORGE
17 SUOMI
18 DANMARK

 Huomio
Jos saat puhelun ennen kuin 
maakohtainen koodi on 
asetettu, voit vastata puheluun. 
Kun puhelu lopetetaan, näyttö 
palaa tilaan jossa maakoodi 
voidaan asettaa. Soittajan 
tunnistus ei toimi ennen kuin 
maa on valittu.

5 Anna luurin olla 
tukiasemassa kunnes akut 
ovat latautuneet täyteen 
(vähintään 24 tuntia).

Luurin akut ovat latautuneet 
täyteen kun latauksen 
merkinanto pysähtyy ja 
näytöllä näkyy kuvake  
(akku ladattu).

 Varoitus
Jos asetat laitteeseen 
alkaliparistot NiMH akkujen 
sijasta, näyttö tyhjenee. Vaihda 
paristojen tilalle välittömästi 
toimitukseen sisältyvät akut.

3.4 Useamman luurin 
käyttö

Mikäli olet ostanut 
puhelinlaitteiston johon kuuluu 
useampi luuri, pakkauksessa 
ovat mukana niihin kuuluvat 
latauslaitteet, verkkolaitteet ja 
AAA akut.
1 Liitä latauslaitteet 

verkkopistorasiaan.
2 Aseta pakkauksessa olevat 

akut luureihin.
3 Aseta luurit latauslaitteisiin 

niin että akut voivat latautua 
yhtäjaksoisesti vähintään 24 
tuntia.

Alkuvalmistelut
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4 SE140:n käyttö

4.1  Puhelun soittaminen
1 Paina .
2 Valitse puhelinnumero.

4.2  Esivalinta
1 Syötä puhelinnumero 

(enintään 24 numeroa). 
Virheellisesti näppäillyt 
numerot voidaan poistaa 
painamalla .

2 Valitse numero painamalla 
.

4.3  Pikavalintanumerot 
1 ja 2

1 Paina  tai  ja pidä 
painettuna kunnes numero 
näkyy näytöllä ja se valitaan. 
Ellei näppäimeen ole 
tallennettu numeroa, kuulet 
äänimerkin.

SE140:n käyttö

4.4  Puhelun soittaminen 
puhelinmuistiosta

1 Paina .
Puhelinmuistion ensimmäinen 
merkintä näkyy näytöllä.

2 Siirry painikkeilla  tai 
 haluamasi merkinnän 

kohdalle.
3 Valitse numero painamalla 

.

 Huomio
Tyhjät merkinnät eivät näy 
puhelinmuistiota selattaessa.

4.5  Puhelun soittaminen 
puhelulokista

1 Paina .
Puhelulokin ensimmäinen 
merkintä näkyy näytöllä.

2 Siirry painikkeilla  tai 
 haluamasi merkinnän 

kohdalle.
3 Valitse numero painamalla 

.
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 Huomio
Soittajan tunnistus on tilattava 
erikseen verkkopalvelujen 
tarjoajalta, mikäli halutaan nähdä 
soittajan numero puhelulokissa. 
Katso “Puheluloki” sivu 23.

4.6   Puheluun vastaaminen
1 Kun puhelin soi, paina .

 Varoitus
Puhelimen soidessa ei 
kuuloketta tule pitää liian lähellä 
korvaa, muussa tapauksessa 
voi kova ääni aiheuttaa 
kuulovammoja.

 Huomio
Saapuva puhelu on aina 
etusijalla muihin tapahtumiin 
verrattuna. Kun puhelu 
saapuu, kaikki käynnissä olevat 
toiminnot päättyvät, kuten 
puhelimen asetukset, valikoissa 
navigointi jne.

4.7   Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden 
säätö

1 Paina puhelun aikana 
 tai  säätääksesi 

äänenvoimakkuutta. 
Näytöllä näkyy ajankohtainen 
äänenvoimakkuus.

4.8 Mykistys
Voit mykistää mikrofonin 
niin että voit puhua toisten 
huoneessa olevien henkilöiden 
kanssa ilman että soittaja kuulee 
ääntäsi.
1 Paina puhelun aikana . 

Mikrofoni mykistyy ja näytöllä 
näkyy . 

2 Paina uudelleen  kun 
haluat poistaa mykistyksen.

4.9  Puhelun lopettaminen
1 Paina  tai aseta luuri 

tukiasemaan.
Puhelun kestoaika näkyy 
luurin näytöllä noin 5 
sekunnin ajan.

SE140:n käyttö
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5 Puhelimen muut 

toiminnot

5.1 Sisäpuhelut
Sisäpuheluja voidaan soittaa vain 
jos käytettävissä on vähintään 
kaksi rekisteröityä luuria. 
Tällä toiminnolla voit soittaa 
sisäpuheluja, siirtää ulkopuheluja 
luurista toiseen ja käyttää 
ryhmäpuhelutoimintoa.

5.1.1  Toiseen luuriin 
soittaminen

1 Paina .
• Jos käytössä on vain kaksi 

luuria, toinen luuri soi 
automaattisesti.

• Jos käytettävissä on 
enemmän kuin kaksi luuria, 
paina haluamasi luurin 
numeroa.

2 Lopeta puhelu painamalla 
.

 Huomio
Mikäli luuri ei kuulu SE140 
sarjaan, tämä toiminto ei 
mahdollisesti ole käytettävissä.

Puhelimen muut toiminnot

5.1.2    Ulkopuhelun siirto 
toiseen luuriin

1 Paina ulkopuhelua 
puhuessasi .
Puhelu siirtyy pitoon.

2 Näppäile haluamasi luurin 
numero.
Jos käytettävissä on vain kaksi 
luuria, toiseen luuriin soitetaan 
automaattisesti.

3 Kun toiseen luuriin 
vastataan, ilmoita saapuva 
puhelu ja paina sen jälkeen 

 siirtääksesi puhelun. 
Ellei toiseen luuriin vastata, 
paina  palataksesi 
ulkopuheluun.

 Huomio
Ennen puhelun siirtämistä 
käyttäjä voi vuorotella 
sisä- ja ulkopuhelujen välillä  
näppäimellä.

5.1.3  Ryhmäpuhelu 
kolmannen osapuolen 
kanssa

1 Paina ulkopuhelua 
puhuessasi .
Soittaja siirtyy pitoon.
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2 Näppäile haluamasi luurin 
numero. 
Jos käytettävissä on vain kaksi 
luuria, toiseen luuriin soitetaan 
automaattisesti.

3 Kun toiseen luuriin 
vastataan, ilmoita saapuva 
puhelu ja paina sen jälkeen 
pitkään  yhdistääksesi 
molemmat puhelut.

 Ellei toiseen luuriin vastata, 
paina  puhuaksesi 
ensimmäisen osapuolen 
kanssa.

4 Lopeta puhelu painamalla 
.

5.2  Ääniviesti
Jos olet tilannut 
ääniviestipalvelun (mikäli se on 
käytettävissä), SE140:n näytöllä 
näkyy  kun puhelimeesi on 
tullut uusia ääniviestejä.

Riippuen maasta ja 
verkkopalveluista 
ääniviestinumero 
voidaan esitallentaa 
pikavalintanäppäimeen .
 

 Huomio
Ellei ääniviestinumeroa ole 
tallennettu, voit lisätä numeron 
tai ylikirjoittaa voimassaolevan 
tallennetun numeron.
Katso „Pikavalintanäppäinten 
ohjelmointi puhelinmuistioon“, 
sivu 22.

5.2.1 Ääniviestin 
verkkopalvelunumeron 
valinta

1 Paina pitkään .
Numero näkyy näytöllä ja 
siihen soitetaan. Noudata 
ohjeita viestien toistamista, 
tallentamista ja poistamista 
varten.

 Huomio
 Ääniviestinumeron 

tallentaminen on 
mahdollista vain mikäli 
puhelin on ostettu maassa, 
jossa ääniviestipalvelut ovat 
mahdollisia. Ellei palveluja 
tarjota, numero on tyhjä. 
Käyttäjä voi ylikirjoittaa 
esitallennetun numeron 
omalla haluamallaan 
numerolla johon hän 

Puhelimen muut toiminnot
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voi halutessaan soittaa. 
Numeron tallentaminen 
pikavalintanäppäimeen, 
katso sivu 22.

5.3 Puhelinmuistio
SE140 luurin puhelinmuistioon 
voidaan tallentaa 20 
puhelinnumeroa jotka voivat 
kukin koostua enintään 24 
numerosta.

 Huomio
Puhelinmuistion merkinnät on 
numeroitu järjestyksessä 01-20.

5.3.1  Puhelinmuistion 
merkintöjen tuonti 
näytölle ja numeron 
valinta

1 Paina . 
Näytöllä näkyy ensimmäinen 
merkintä ja .

2 Siirry painikkeilla  tai 
 haluamasi merkinnän 

kohdalle.
3 Paina  soittaaksesi 

numeroon tai  jos haluat 
palata takaisin valmiustilaan.

 Vihje
Näytöllä näkyvät ensimmäiset 
yhdeksän numeroa jokaisesta 
puhelinnumerosta. Jos numero 
on pidempi, viimeinen numero 
vilkkuu. Painamalla  voit 
nähdä puuttuvat numerot.

5.3.2  Numeron 
tallentaminen 
puhelinmuistioon

1 Paina  ja sen jälkeen .
Näytöllä näkyy 
puhelinmuistion ensimmäinen 
käytettävissäoleva muistipaikka 
(01-20).

2 Näppäile 2-numeroinen 
puhelinmuistion numero, 
esim. 01.

3 Näppäile puhelinnumero 
jonka haluat tallentaa. 
Virheellisesti näppäillyt 
numerot voidaan poistaa 
painikkeella .

4 Vahvista toimenpide 
painamalla .
Seuraava käytettävissä oleva 
merkintä näkyy näytöllä.

5 Näppäile seuraava 
tallennettavaksi haluamasi 

Puhelimen muut toiminnot
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numero tai paina  jos 
haluat palata valmiustilaan.

 Huomio
• Jos puhelinmuistio on tyhjä, 

näytöllä vilkkuu 01- [tyhjä].
• Jos puhelinmuistio on täynnä, 

näytöllä vilkkuu 20- [ja 
ajankohtainen tallennettu 
numero].

• Voit peruuttaa merkinnän 
tallentamisen milloin 
tahansa toimenpiteen aikana 
painamalla .

5.3.3 Tauon lisääminen 
puhelinmuistion 
numeroon

Jos SE140 on kytketty 
puhelinvaihteeseen, voi olla 
välttämätöntä lisätä tauko 
tallennettuun numeroon. 
Tämä antaa vaihteelle aikaa 
ulkolinjan varaamista varten. 
Tauko tallennetaan tavallisesti 
puhelinvaihteen numerokoodin 
perään (esim. 9).
1 Tallentaessasi numeroa 

paina  ja pidä painettuna 
kunnes näytöllä näkyy P. 
Jatka sen jälkeen numeron 
tallentamista.

5.3.4  Numeron muokkaus 
puhelinmuistiossa

1 Paina ensin  ja sen 
jälkeen .

2 Siirry painikkeilla  tai 
 haluamasi numeron 

kohdalle.
3 Näppäile kaksinumeroinen 

puhelinmuistion numero, 
esim. 07.

4 Näppäile uusi 
puhelinnumero

 Vihje
• Numeroita voidaan poistaa 

painikkeella .
5 Vahvista painamalla .

Seuraava käytettävissäoleva 
merkintä näkyy näytöllä.

6 Jos haluat palata takaisin 
valmiustilaan, paina .

5.3.5  Merkinnän 
poistaminen 
puhelinmuistiosta

1 Paina ensin  ja sen 
jälkeen .

2 Siirry painikkeilla  tai 
 haluamasi numeron 

kohdalle.
3 Näppäile kaksinumeroinen 

puhelinmuistion numero, 
esim. 07.

Puhelimen muut toiminnot



22

4 Paina toistamiseen 
 poistaaksesi 

merkinnän, kunnes kuulet 
vahvistusäänen.

5 Vahvista toimenpide 
painamalla .

6 Siirry takaisin valmiustilaan 
painamalla .

5.4   Pikavalintanäppäimet
Näppäimissä  tai  on 
esitallennetut puhelinnumerot 
pikavalintaa varten. Nämä 
numerot riippuvat käyttäjän 
maasta ja puhelinverkosta.

Voit muuttaa 
pikavalintanäppäimien asetuksia 
niin että ne valitsevat luurin 
puhelinmuistioon tallennettuja 
numeroita.

 Huomio
Esitallennetuilla numeroilla 
pääset tavallisesti verkon 
tarjoamiin palveluihin, mikä on 
kuitenkin riippuvainen maasta ja 
puhelinverkosta.

5.4.1 Pikavalintanumeron 
valinta

1 Paina  tai  ja pidä 
painettuna kunnes kuulet 
merkkiäänen. 
Numero näkyy näytöllä ja 
siihen soitetaan.

2 Palaa takaisin valmiustilaan 
painamalla .

5.4.2 Pikavalintanäppäinten 
asetuksen 
muuttaminen 
valitsemaan merkinnän 
puhelinmuistiosta

1 Paina .
2 Siirry painikkeilla  tai 

 haluamasi merkinnän 
kohdalle.

3 Paina  tai  ja pidä 
painettuna kunnes kuulet 
merkkiäänen. 
Puhelinmuistion merkintä 
on nyt tallennettu myös 
pikavalintanäppäimeen.

4 Palaa takaisin valmiustilaan 
painamalla .

Puhelimen muut toiminnot
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5.5   Soittajan tunnistus ja 
puheluloki

Mikäli olet tilannut soittajan 
tunnistustoiminnon (CLI), ja 
edellyttäen että soittaja ei ole 
estänyt tunnistamista, soittajan 
numero näkyy näytölläsi.
1 Vuorotellaksesi soittajan 
tunnistuksen ja kellonajan/
päiväyksen välillä paina .

 Huomio
• Ellei puhelinnumeroa voida 

nähdä puhelun saapuessa, 
luurilla näkyy - - - - .

• Saapuvien puhelujen 
numerotiedot vaihtelevat 
riippuen maasta ja 
verkko-operaattorista. 
Tietyt operaattorit voivat 
vaatia maksun soittajan 
tunnistuspalvelusta.

5.5.1 Puheluloki
Puheluloki sisältää tietoa 
vastaamattomista ja vastatuista 
puheluista. Merkinnät näkyvät 
aikajärjestyksessä niin, että 
viimeksi saapunut puhelu on 
listalla ensimmäisenä.

 Huomio
• Puheluloki tallentaa tiedot 

enintään 10 puhelusta.
• Kun puheluloki on täynnä, 

vanhin puhelu poistuu listalta 
uuden saapuessa.

• Katsellessasi puhelulokin 
sisältämiä tietoja voit 
näppäintä  painamalla 
nähdä puhelun päiväyksen 
ja kellonajan (mikäli sisältyy 
verkkopalveluun).

Jos puhelulokissa on 
vastaamattomia puheluja 
(saapuneet puhelut joihin et 
ole vastannut), kuvake  
vilkkuu kaikkien tukiasemaan 
rekisteröityjen luurien näytöllä. 
Jos yhtä luuria käytetään 
puhelulokin lukemiseen, kuvake 
vilkkuu edelleen muiden luurien 
näytöillä (jos käytettävissä on 
useita luureja).

5.5.2  Puhelulokin tuonti 
näytölle ja numeron 
valinta puhelulokista

1 Paina .
• Viimeisin puhelu näkyy 

näytöllä.

Puhelimen muut toiminnot
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• Soittajalistaa luettaessa 
kuvake  näkyy 
yhtäjaksoisesti.
Se vilkkuu vastaamattomien 
puhelujen kohdalla.

2 Selaa puhelulokia 
näppäimillä  tai .

3 Painamalla  voit soittaa 
näytöllä näkyvään numeroon 
tai painamalla  voit palata 
takaisin valmiustilaan.

5.5.3  Numeron kopiointi 
puhelulokista 
puhelinmuistioon

1 Paina .
2 Siirry näppäimillä  tai 

 kopioitavaksi haluamasi 
numeron kohdalle.

3 Paina .
Seuraava käytettävissä oleva 
puhelinmuistion merkintä 
(01-20) näkyy näytöllä.

 Huomio
• Kun selaat puhelinmuistiota, 

näet kaikki tallennetut 
merkinnät.

• Jos puhelinmuistio on 
täynnä, näytöllä vilkkuu 20- 
ja tallennettu numero.

4 Näppäile kaksinumeroinen 
puhelinmuistion merkinnän 
numero 01-20.
Puhelinnumero näkyy näytöllä.

5 Vahvista toimenpide 
painamalla .

6 Siirry takaisin valmiustilaan 
painamalla .

5.5.4  Puhelulokissa 
olevan merkinnän 
poistaminen

1 Paina .
2 Siirry painikkeilla  tai 

 haluamasi numeron 
kohdalle.

3 Paina .

Kuulet vahvistusäänen ja 
seuraava merkintä näkyy 
näytöllä tai - - - -  jos lista 
on tyhjä.

4 Palaa valmiustilaan painamalla 
.

5.5.5 Kaikkien puhelulokin 
merkintöjen 
poistaminen

1 Paina .
2 Paina  ja pidä painettuna 

kunnes kuulet merkkiäänen.

Puhelimen muut toiminnot
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Näytöllä näkyy - - - - .
3 Palaa takaisin valmiustilaan 

painamalla .

5.6 Uudelleenvalinta 
Voit valita uudelleen minkä 
tahansa viidestä numerosta, 
joihin olet viimeksi soittanut. 
Numeron pituus saa olla 
enintään 24 numeroa.

5.6.1 Viimeksi valitun 
puhelinnumeron 
uudelleenvalinta

1 Paina ensin  ja sen 
jälkeen .
Viimeksi valittu puhelinnumero 
näkyy näytöllä ja siihen 
soitetaan.

5.6.2  Numeron valitseminen 
listalta ja siihen 
soittaminen

1 Paina .
Viimeksi valittu puhelinnumero 
näkyy näytöllä.

2 Siirry halutessasi näppäimillä 
 tai  haluamasi 

numeron kohdalle.

3 Paina  soittaaksesi 
valitsemaasi numeroon 
tai palaa valmiustilaan 
painamalla .

5.6.3 Uudelleen valittavan 
puhelinnumeron 
kopiointi 
puhelinmuistioon

1 Paina  ja siirry 
painikkeilla  tai  
haluamasi merkinnän 
kohdalle.

2 Paina .
Ensimmäinen käytettävissä 
oleva puhelinmuistion 
merkinnän numero näkyy 
näytöllä.

3 Näppäile puhelinmuistion 
merkinnän numero 01-20.
Puhelinnumero näkyy näytöllä.

4 Vahvista toimenpide 
painamalla , palaa 
sen jälkeen valmiustilaan 
painamalla .

Puhelimen muut toiminnot
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6 Omat asetukset

Avaa valikko näppäimellä  
ja muuta puhelimen asetuksia 
omien tarpeidesi mukaisesti.

6.1     Soittoäänen 
voimakkuuden ja 
melodian muuttaminen

 Varoitus
Kun puhelin soi, älä pidä 
kuuloketta liian lähellä korvaasi 
kuulovammojen välttämiseksi.

Voit valita:
• Kuusi äänenvoimakkuutta 0-5 

(0 = pois, 5 = maksimi).
• 10 melodiaa

1 Paina . 
2 Säädä soittoäänen 

voimakkuutta painikkeilla 
 tai .

3 Paina näppäimistön 
numeronäppäimiä 
0-9 valitaksesi haluamasi 
melodian. 

5.6.4  Uudelleen valittavien 
numeroiden listalla 
olevan merkinnän 
poistaminen

1 Paina  ja siirry 
painikkeilla  ja  
haluamasi numeron 
kohdalle.

2 Paina .
Kuulet merkkiäänen ja 
näytöllä näkyy seuraava 
merkintä tai - - - -  mikäli 
lista on tyhjä.

3 Palaa takaisin valmiustilaan 
painamalla .

5.6.5 Koko uudelleen 
valittavien 
numeroiden listan 
poistaminen

1 Paina .
2 Paina  ja pidä painettuna 

kunnes kuulet merkkiäänen.
Näytöllä näkyy - - - - .

3 Palaa takaisin valmiustilaan 
painamalla .

Omat asetukset
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6.3  Näppäinäänen 
kytkentä päälle/pois

Voit kytkeä luurin näppäinäänet 
päälle tai pois päältä.
1 Paina kolme kertaa .

Näytöllä näkyy BEEP1.
2 Paina  tai  

kytkeäksesi 1 = päälle ja 0 = 
pois päältä.

3 Tallenna asetukset painamalla 
.

4 Voit nyt säätää 
valintamuodon tai painaa 

 palataksesi valmiustilaan.

6.4  Valintamuoto
SE140 valintamuoto on asetettu 
tehtaalla maatasi ja verkkoasi 
vastaavasti. On epätodennäköistä, 
että sitä tarvitsee muuttaa.
1 Paina neljä kertaa .

Näytöllä näkyy -1- tai -2-.
2 Paina  tai  

kytkeäksesi päälle joko 
1 = äänitaajuusvalinnan tai 
2 = pulssivalinnan.

3 Tallenna asetukset painamalla 
.

Omat asetukset

Kuulet esimerkin soittoäänen 
melodiasta.

4 Tallenna asetus painamalla 
.

5 Voit nyt asettaa päiväyksen 
ja kellonajan tai painaa  
palataksesi valmiustilaan.
Ellei mitään näppäintä 
paineta 15 sekunnin kuluessa, 
luuri siirtyy valmiustilaan

6.2  Päiväyksen ja 
kellonajan asettaminen

Jos olet tilannut 
verkkopalvelujen tarjoajalta 
soittajan tunnistustoiminnon, 
kellonajan asetus tapahtuu 
automaattisesti ensimmäisen 
puhelun saapuessa.
1 Paina kaksi kertaa .

Näytöllä näkyy:  
01-01 00:00.

2 Näppäile päiväys ja 
kellonaika seuraavasti:

 DD – päivä
 MM – kuukausi
 HH – tunti
 MM – minuutti
 Esimerkiksi 21 06 08 30 

päiväykselle 12. kesäkuuta, 
klo 9.30.



28

4 Voit seuraavaksi asettaa 
katkosajan, katso alla, 
tai palata valmiustilaan 
painamalla .

6.5  Katkosaika
-painiketta käytetään 

tiettyihin verkkopalveluihin ja 
PABX*/vaihdepalveluihin. Tätä 
asetusta ei tavallisesti tarvitse 
muuttaa, mikäli niin ei erityisesti 
kehoteta tekemään.

 Huomio
SE140 puhelimen käyttöä ei 
voida taata kaikilla PABX:llä.

1 Paina viisi kertaa . 
Näytöllä näkyy FLASH ja 
ajankohtainen asetus.

2 Paina  tai  
kytkeäksesi 1 (katkosaika 1) 
tai 2 (katkosaika 2) välillä.

3 Press  to save the settings.
Tallenna asetukset painamalla 

.
4 Voit nyt asettaa 

automaattisen etuliitteen tai 
siirtyä takaisin valmiustilaan 
painamalla .

6.6  Automaattinen 
etuliite

Voit asettaa SE140 puhelimen 
niin että se tunnistaa 
suuntanumeron ja korvaa sen 
toisella numerolla. Molempien 
numeroiden pituus saa yhteensä 
olla 24 numeroa.
1 Press  six times.

Paina kuusi kertaa .
Näytöllä näkyy 
(------------).

2 Syötä ensimmäisten viivojen 
kohdalle tunnistettavaksi 
haluamasi numero (enint. 4 
numeroa). Siirrä kohdistinta 
painamalla  tai .

3 Siirrä kohdistin toisen 
jakson viivojen alkuun.

4 Näppäile numero jolla 
haluat korvata edellisen.

5 Tallenna painamalla .
6 Voit nyt muuttaa 

järjestelmän PIN koodia 
tai painaa  siirtyäksesi 
valmiustilaan.

Omat asetukset
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6.7  Järjestelmän PIN 
koodin muuttaminen

Järjestelmä PIN on 
4-numeroinen koodi jota 
käytetään turvallisuussyistä 
tiettyjä asetuksia muutettaessa. 
PIN koodiksi on tehtaalla 
asetettu 0000. Sitä voidaan 
haluttaessa muuttaa.
1 Paina seitsemän kertaa . 

Näytöllä näkyy 
CODE----- .

2 Näppäile voimassaoleva PIN 
ja paina .

3 Näppäile uusi PIN ja 
paina  vahvistaaksesi 
toimenpiteen ja palataksesi 
valmiustilaan.

 Huomio
 Merkitse PIN koodi 

huolellisesti muistiin. 
Jos unohdat PIN koodin, 
luurin asetukset on 
palautettava alkutilaan.

6.8  Luurin asetusten 
palauttaminen (reset)

Luurin asetukset voidaan 
palauttaa tehdasasetuksiin.
1 Poista akut luurista.

2 Paina  ja pidä painettuna 
asettaessasi akut paikalleen. 
Näytöllä näkyy 
888888888888 .

3 Paina .

 Huomio
Palautettuasi luurin asetukset 
on maan koodi annettava 
mahdollisesti uudelleen.

Luurin tehdasasetukset ovat:
• Soittoääni 1
• Soittoäänen 

voimakkuus 3
• Kuulokkeen 

äänenvoimakkuus 3
• Puhelinmuistio muuttamaton
• Puheluloki tyhjä
• Uudelleenvalintalista tyhjä
• Näppäinlukitus pois
• Kellonaika 00:00
• Valintamuoto 1 (äänitaajuus)
• Järjestelmän PIN 0000

6.9  Näppäimistön 
lukitseminen

Tällä toiminnolla voidaan 
näppäimet lukita niin että niitä 
ei vahingoissa paineta luuria 
kannettaessa.

Omat asetukset
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1  Paina pitkään . 
Näppäimistö on nyt lukittu ja 
näytöllä näkyy avainsymboli .

 Huomio
 Voit edelleen vastaanottaa 

puheluja painamalla , 
näppäinlukituksesta huolimatta. 
Lukitus pysyy voimassa myös 
puhelun päätyttyä. 

 Jos painat jotain näppäintä 
lukituksen ollessa aktivoituna 
luurin näytöllä näkyy  
3 sekunnin ajan.

6.10 Näppäimnlukituksen 
avaus

1 Näppäimistön lukitus 
avataan painamalla 
uudelleen .

7 Rekisteröinti

Yhteen tukiasemaan voidaan 
rekisteröidä enintään viisi luuria. 
Kaikki uudet luurit on ensin 
rekisteröitävä tukiasemaan 
ennen kuin niitä voidaan käyttää.

 Huomio
• Alla annetut ohjeet pätevät 

ensisijaisesti luuriin SE140. 
Jos haluat rekisteröidä 
jonkin muun valmistajan 
luurin, ohjeet voivat poiketa 
tässä annetuista. Noudata 
siinä tapauksessa toisen 
luurin valmistajan ohjeita.

• Luurin rekisteröintiin tai 
rekisteröinnin poistamiseen 
tarvitaan järjestelmän PIN 
koodi. PIN koodiksi on 
annettu tehtaalla 0000.

7.1  Luurin rekisteröinti
1 Paina tukiaseman painiketta 

 ja pidä painettuna noin 
3 sekunnin ajan.

 Huomio
 Tukiasema voi vastaanottaa 

Rekisteröinti
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luurin rekisteröinnin 90 
sekunnin kuluessa.

 Jos painat  , rekisteröinti 
peruuntuu.

2 Paina luurin painiketta  
ja pidä painettuna.
Näytöllä näkyy  

3 Syötä järjestelmä PIN 
(tehdasasetus 0000) ja paina  

.
Jos tukiasema on löydetty 
ja on annettu oikea PIN, 
luuri rekisteröityy ja se 
saa seuraavan vapaan 
luurinumeron. Tämä numero 
näkyy luurilla yhdessä 
aika-asetusten kanssa.

 Huomio
• SE140 luuri voidaan 

rekisteröidä vain yhteen 
tukiasemaan kerrallaan. 
Jos haluat rekisteröidä 
luurin toiseen tukiasemaan, 
rekisteröintiprosessi on 
toistettava.

• SE145 tukiasemaan 
rekisteröity SE140 luuri 
toimii puhelinvastaajan 
kanssa.

• Jos yrität lisätä luurin 
tukiasemaan johon on 

jo rekisteröity 5 luuria, 
näytöllä näkyy vierivä viiva 
ja sen jälkeen näyttö palaa 
rekisteröimättömään tilaan.

7.2  Luurin rekisteröinnin 
poistaminen

Voit käyttää yhtä luuria 
toisen luurin rekisteröinnin 
poistamiseen. Et voi poistaa 
rekisteröintiä luurista, jota 
parhaillaan käytät.
1 Poista akut ja paina 

sen jälkeen  ja pidä 
painettuna samalla kun 
asetat akut takaisin 
paikalleen. 
Kuvakkeet  ja  vilkkuvat.

2 Vapauta  näppäin. 
Luuri hakee tukiasemaa ja 
näytöllä näkyvät kaikki muut 
siihen rekisteröidyt luurit, esim.  
2-3-4-5 .

3 Syötä sen luurin numero, 
jonka rekisteröinnin haluat 
poistaa.

4 Näppäile järjestelmä PIN 
(tehdasasetus 0000).

5 Vahvista painamalla .
Haluamasi luurin rekisteröinti 
on nyt poistettu.

Rekisteröinti
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8 Hoito ja huolto

8.1 Puhdistus
• Puhdista luuri ja tukiasema 

vain kostealla (ei märällä) 
pyyhkeellä tai antistaattisella 
liinalla.

• Älä käytä kiillotusaineita, sillä 
ne pilaavat laitteen pinnan.

• Älä käytä kuivaa pyyhettä, sillä 
se voi aiheuttaa staattisen 
shokin.

8.2 Akun vaihtaminen
 Varoitus

Käytä vain uudelleen ladattavia 
AAA akkuja
1 Avaa paristolokeron kansi

2 Poista vanhat akut

3 Aseta uudet akut paikalleen

4 Sulje paristolokeron kansi

Hoito ja huolto
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9 Tekniset tiedot

Akkujen kestoaika ja 
kantama-alue
Kestoaika puheluille ja 
puhelimen ollessa valmiustilassa
Akkujen ollessa täyteen 
ladattuina SE140:lla voidaan 
puhua noin 10 tuntia ja se voi 
olla valmiustilassa noin 150 
tuntia.

Akkujen tyhjenemisestä 
ilmoittava varoitusääni
Akkujen varaustila näkyy luurin 
näytön vasemmassa yläkulmassa. 
Kun akut alkavat tyhjentyä, 
kuulet äänimerkin kerran 
minuutissa (puhelun aikana) 
ja  kuvake vilkkuu. Akkujen 
tyhjenemisen jatkuessa puhelin 
kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä vähän ajan kuluttua 
äänimerkistä.

Akkujen varaustilat:
  Täyteen ladattu.
  Osittain ladattu.
  Alkaa tyhjentyä.
  Vilkkuu – lähes tyhjä.

Akkutyyppi
SE140 puhelimessa käytetään 
AAA NiMh 550mAh akkuja.

Kantama-alueelta 
poistumisesta ilmoittava 
varoitus
Ihanteellisissa olosuhteisa 
puhelimen kantama-alue on 
sisätiloissa jopa 50 metriä 
ja ulkona 300 metriä. Kun 
alat lähestyä kantama-alueen 
rajaa puhelun aikana kuulet 
merkkiäänen.

Jos luuri viedään alueen 
ulkopuolelle, luurista kuuluu 
häiriöilmoitus, puhelu katkeaa 
eikä kaikkia luurin toimintoja 
voida enää käyttää. Kuulet vain 
äänimerkin yrittäessäsi käyttää 
toimintoja, edellyttäen että 
äänimerkki on kytketty päälle.

Kun siirryt takaisin 
kantama-alueen sisäpuolelle 
luurista kuuluu uusi äänimerkki.

 Huomio
Äänimerkki on kytkettävä päälle 
jotta se voidaan kuulla (katso 
sivu 27 ‘6.3 Äänimerkin kytkentä 
päälle/pois).

Tekniset tiedot
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10  Usein kysytyt 
kysymykset

Akkujen lataaminen

 kuvake ei vilku kun luuri 
asetetaan tukiasemaan
• Akkujen heikot kontaktit 

- siirrä luuria hiukan
• Kosketuspinnat likaantuneet 

– puhdista akkujen 
kosketuspinnat pyyhkeellä 
joka on kostutettu alkoholiin

• Akku täynnä – sitä ei tarvitse 
ladata

Puhelut

Ei valintaääntä
• Puhelin ei saa sähköä 

– tarkista kytkennät. Palauta 
tehdasasetukset: vedä pistoke 
pistorasiasta ja työnnä takaisin

• Akut tyhjentyneet – lataa 
akkuja vähintään 24 tuntia

• Olet liian kaukana 
tukiasemasta – siirry 
lähemmäksi 

• Väärä puhelinjohto – käytä 
vain toimitukseen sisältyvää 
johtoa

• Puhelimen sovitinta (jos 
sellainen tarvitaan) ei ole 
liitetty puhelinjohtoon 
– liitä sovitin (tarvittaessa) 
puhelinjohtoon

Huono äänenlaatu
Tukiasema on liian lähellä 
sähkölaitteita, paksuja seiniä 
tai metallisia ovenpieliä 
– siirrä tukiasemaa vähintään 
metrin etäisyydelle kaikista 
sähkölaitteista

 kuvake vilkkuu
• Luuria ei ole rekisteröity 

tukiasemaan – suorita 
rekisteröinti nyt

• Olet liian kaukana 
tukiasemasta – siirry 
lähemmäksi

Soittoääntä ei kuulu
Soittoääni kytketty pois päältä. 
Lisää äänenvoimakkuutta.

Usein kysytyt kysymykset

www.philips.com/support
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Soittajan tunnistus (CLI) ei 
toimi
Tarkista tilaus 
verkko-operaattorilta

Puhelinmuistio

Puhelinmuistion merkintää 
ei voida tallentaa muistiin
Puhelinmuistio täynnä. Poista 
muita merkintöjä tehdäksesi 
tilaa uusille.

Näyttö

Näyttö on tyhjä
• Lataa akut tai vaihda uudet 

akut.
• Erota tukiasema 

sähköverkosta ja kytke sen 
jälkeen takaisin.

Toisen luurin rekisteröinti 
ei onnistu
Tukiasemaan on jo rekisteröity 
5 luuria. Näytöllä näkyy vierivä 
viiva. Poista jonkin toisen 
luurin rekisteröinti voidaksesi 
rekisteröidä uuden.

Häiriöäänet

Häiriöt radion tai television 
äänessä. 
Tukiasema tai latauslaite on liian 
lähellä. Siirrä mahdollisimman 
kauaksi radiosta ja televisiosta.
 

Usein kysytyt kysymykset
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