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Mitä laatikko sisältää

Luuri

Puhelinjohto

Käyttöopas

Tukiasema

Tukiaseman
verkkosovitin

2 AAA
ladattavat akut

Akkutilan kansi

Pika-aloitus
opas

Takuukortti

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.
Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.

VAROITUS Käytä aina puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja akkuja.
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1

Kytkeminen
Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.
2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.
1.

B

A

2.

Kytke
verkkosovitin
A
A

Kytke
puhelinjohto
puhelinjohdon
liittimeen B

3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

2

Asennus

Akkujen asettaminen ja lataus

Akkujen asettaminen

Lataa luuria 24 tunnin ajan

Päivämäärän ja ajan asettaminen
1.
2.
3.
4.

Paina m.
Vieritä : Kello&Herätys -kohtaan ja paina OK.
Paina OK valitaksesi Aseta Päiväys/Aika.
Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina OK.

Nyt voit käyttää puhelintasi.
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Nauti

Soittaminen

Anna puhelinnumero ja paina r.
TAI
Paina r ja anna puhelinnumero.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina r-näppäintä.

Puhelun lopettaminen
Paina e näppäin.

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana
Paina : valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoima.5.

Soittomelodian asettaminen

1. Paina m, vieritä : kohtaan Omat aset ja paina OK, paina OK valitaksesi Luurin äänet, vieritä
: kohtaan Luur. melodia ja paina OK.
2. Vieritä : haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.
3. Paina OK valitaksesi luurin melodia.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan

1. Paina m, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina OK, paina OK uudelleen valitaksesi Uusi
näppäily.
2. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina OK.
3. Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina OK.
4. Vieritä : ryhmään (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina OK
vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Puhelinluetteloon siirtyminen

1. Paina d valmiustilassa tai paina m, vieritä
kohtaan Lista näpp. ja paina OK.
2. Paina : selataksesi puhelinluetteloa.
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Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina e-näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi valmiustilassa.
Painamalla lyhyesti e-näppäintä kytket luurin jälleen päälle.jj

Näppäimistön lukitus/avaaminen

Paina *-näppäintä ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi ja poistaaksesi näppäimistön
lukituksen valmiustilassa.

Haku

1. Paina tukiaseman c-näppäintä kunnes luuri alkaa soida.
2. Kun luuri on löytynyt, lopeta haku painamalla e-näppäintä.
Näppäin

Toiminto

m

Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen.
Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.

>

Valmiustilasta uudelleen soitettavien numeroiden listaan siirtyminen.
Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana.

r

Ulkoiseen tai sisäiseen puheluun vastaaminen.
Paina R-näppäintä, jos haluat ottaa puhelun aikana yhteyttä palveluntarjoajaan.

e

Puhelun lopettaminen.
Paina pitkään siirtyäksesi valikosta takaisin valmiustilaan, lyhyt painallus palauttaa
aiemman valikon.
Paina pitkään kytkeäksesi luurin pois päältäsen ollessa valmiustilassa, lyhyt painallus
kytkee luurin jälleen päälle.

u

Soittolistan avaaminen puhelimen ollessa valmiustilassa.
Vieritä valikkolista ylös tai siirry edelliseen puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään.
Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
Siirtyminen edelliseen merkkiin editointitilassa.

d

Puhelinluettelon avaaminen valmiustilassa.
Vieritä valikkolista alas tai siirry seuraavaan puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään.
Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
Siirtyminen seuraavaan merkkiin editointitilassa.

c
v

Sisäisen puhelun soittaminen.
Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa.
Kaiuttimen kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.

#

Paina valmiustilassa #-näppäintä.
Paina pitkään soittoäänen mykistämiseksi valmiustilassa.
Lisää tauko soittotilassa.
Vaihda isot ja pienet kirjaimet editointitilassa.

*

Paina * -näppäintä valmiustilassa.
Paina pitkään kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.
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Vianmääritys
Tarkempia tietoja on SE430-käyttöoppaan sivulla 47.
Vika

Ratkaisu

• Ei valintaääntä

• Tarkista kytkennät
• Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan
• Käytä toimitettua johtoa

• Huono äänenlaatu

• Rekisteröi luuri tukiasemalle
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa

•

• Tarkista kytkennät

kuvake vilkkuu

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Soittajan
toimi

tunnistus-palvelu

ei

• Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Katso lisätietoja SE430-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Online-ohjeet
www.p4c.philips.com

3111 285 27431

6

