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Tärkeä tietää

FI

Turvallisuustietoja
Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta
puhelinta hätäpuhelujen soittamiseen.
Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai toimintahäiriöt:
- Älä salli tuotteen joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä avaa laitetta, korkeajännitteen vaara.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja akkuja.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta tai pudota esineita puhelimen päälle.
- Älä puhdista puhelinta alkoholia, ammoniakkia, bensiiniä tai hioma-aineita sisältävillä
puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa puhelinta.
- Puhelimen lähettyvillä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.
Käyttö- ja varastointilämpötilat
- Käytä puhelinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 - 35ş C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45ş C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

Asennusvaatimukset
Tämä tuote toimii 220-240 voltin EN 60-950 standarin mukaisella yksivaihevirralla (IT-asennuksia
lukuun ottamatta). Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.
Sähköverkko on EN 60-950 standarin kriteerien mukaan vaarallinen. Laitteen voi kytkeä irti
verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että laite sijoitetaan
pistorasian lähelle ja että pistorasia on aina helposti saatavilla.
Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 60-950 standarin mukaisesti luokkaan TNV-3
(puhelinverkkojännite).

Tarvitsetko apua?
Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset:
Vianmääritys: sivu 18
Online-ohjeet
www.p4c.philips.com
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SE4350-puhelimen määrittäminen

FI

Asenna akut
SE4350 puhelimesi mukana toimitetut 2 ladattavaa akkua takaavat keskimäärin lähes 12 tuntia
puheaikaa ja lähes 150 tuntia valmiustilassa oloa. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa
akut ja ladata ne täyteen.
1.
Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.

2.

Asenna akut kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

Kieli
SE4350-puhelin tukee eri näyttökieliä.

Kielen vaihtaminen
1.
2.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, vieritä
paina OK.
Vieritä : haluttuun kieleen ja vahvista painamalla OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

: kohtaan Language ja

Rekisteröinti
Alla kuvatut menetelmät löytyvät kun luuri rekisteröidään SE430- tai SE435-tuotteelle.
Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävän tuotteen tukiasemasta. Ota tässä
tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.
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SE4350-puhelimen määrittäminen

FI

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää.
PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä.

Lisäluurin rekisteröinti
1.

c

Pidä tukiaseman
-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan valmiustilassa. Rekisteröinti on
suoritettava tämän jälkeen yhden minuutin sisällä.
Tukiasema pystyy hyväksymään luurin rekisteröinnin minuutin sisällä. Rekisteröintimenetelmä
perutaan jos mitään näppäintä ei paineta 10 sekunnin aikana.

2.
3.

Samanaikaisesti paina luurin m-näppäintä, vieritä : kohtaan Advanced Set ja paina OK,
vieritä : kohtaan Registration ja paina OK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja paina OK aloittaaksesi rekisteröinnin.
Jos tukiasema löytyy ja PIN-koodi on oikein, käyttämättömien luurien numerot näytetään ja
voit valita luurin numeron kirjoittamalla sen suoraan.
Jos PIN-koodi on väärä, Incorrect PIN näkyy ja luuri palautuu valmiustilaan.
Pitkä vahvistusääni ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä ja näyttö palaa edelliseen
valikkoon.
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Mitä laatikko sisältää?

FI

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat lisälaitteet:

Luuri

Akkutilan kansi

Tukiaseman
verkkosovitin

Käyttöopas

Latausteline

2 AAA
ladattavat akut

Takuukortti
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SE4350 puhelimesi

FI

Luurin osat
Kuuloke
Ylös/alas
navigointinäppäimet

Näyttö

Toiminnon
LED-valo
Menu-näppäin/
Vasen Soft-näppäin

Oikea soft-näppäin/
Uudelleen soitettavien numeroiden
luettelon näppäin/
Mykistysnäppäin

Luuri-näppäin

Lopetus-näppäin

Aakkosnumeerinen
näppäimistö
Kirjainkoko-/
Tauko-/
Soittoäänen
sammutusnäppäin

Näppäimistön
lukitusnäppäin

Kaiutin-näppäin

8
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Sisäpuhelin-näppäin
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SE4350 puhelimesi

FI

Luurin näppäimet
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.

Soft-näppäin
OK

Paina lyhyesti vahvistaaksesi valintasi.

BACK

Painamalla näppäintä lyhyesti valikoissa liikkuessasi palaat aiempaan valikkoon.

*VAROITUS Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen
äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.
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Asennus

FI

Asenna akut
Katso sivu 5.

Lataa akut
1.
2.

Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu
telineeseen oikein.
Näytöön ilmestyy symboli, joka ilmaisee akkujen latauksen olevan käynnissä.

3.
4.

Jätä luuri lataukseen kunnes akut ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
Akut ovat täysin latautuneet kun lataussymboli sammuu ja näyttöön ilmestyy

-kuvake.

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

Akkujen kesto ja kantomatka
Puheaika ja valmiustilassa olon aika
SE4350 puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin
150 tuntia.

Akun ehtymisvaroitus
Akkujen latauksen tila näkyy luurin näytön vasemmassa yläkulmassa. Puhelimen sensori varoittaa
alhaisesta akkujen latauksesta soittamalla varoitusäänen ja vilkuttamalla lataussymbolia.
Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian varoituksen
jälkeen ja kaikki keskeneräiset toiminnot jäävät tallentamatta.

Varoitus kantomatkan ulkopuolella olemisesta
Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu
kantomatkan ulkopuolelle, antenni-kuvake
alkaa vilkkua.
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Puhelu

FI

Sisäpuhelin
Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla
voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää
konferenssitoimintoa.

Sisäpuhelu toiseen luuriin
Käyttääksesi sisäpuhelintoimintoa, vähintään 2 luuria on rekisteröitävä tukiasemaan (katso sivu 6
"Lisäluurin rekisteröinti").
1.
Paina u -näppäintä valmiustilassa.
2.
Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä
luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelua varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy.
Paina OK soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin.
Esim., paina 2 soittaaksesi luuriin 2.
Jos luuri ei kuulu SE4350-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin
1.
2.

Paina c-näppäintä asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua)
Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä
luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelua varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy.
Paina OK soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin.
Esim., paina 2 soittaaksesi luuriin 2.
Puhelin, johon on soitettu, soi.
Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina c-näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelua.

3.
4.

Paina soitetun luurin r-näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat
sisäiset soittajat voivat puhua.
Paina ensimmäisen luurin e-näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.

Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä
1.

Paina c-näppäintä kerran vaihtaaksesi sisäisen puhelun ja ulkoisen puhelun välillä.
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Puhelu

FI

Kolmen osapuolen konferenssipuhelu
Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä
(sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.
1.
Paina c asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua).
2.
Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä
luureja on yli 2, konferenssipuheluavarten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina
OK soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim.
paina 2 soittaaksesi luuriin 2.
3.
Puhelin, johon on soitettu, soi.
4.
Paina soitetun luurin r-näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat
sisäiset soittajat voivat puhua.
5.
Paina pitkään ensimmäisen luurin c-näppäintä siirtyäksesi kolmen osapuolen
konferenssipuheluun.
VIHJE Jos Confer. mode on aktivoitu, kolmen osapuolen konferenssitila muodostetaan
automaattisesti jos toinen luuri ottaa linjan kun ulkoinen puhelu on käynnissä.
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Omat asetukset

FI

Personal Set
Handset Tones
Handset Name
Language
Babysit mode
Backlight

Luurin äänet
Soit.voim
Soittoäänen voimakkuuksia on 5 (Silence, Low, Medium, High ja Progressive). Oletusasetus on
Medium.

Soittovoimakkuuden asettaminen
1.
2.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, paina OK valitaksesi Handset
Tones ja paina OK valitaksesi Ring Volume.
Vieritä : haluttuun äänenvoimakkuuden tasoon ja vahvista painamalla OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
Kun Silence on aktivoitu, kuvake

näkyy näytöllä.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä
soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Luur. melodia
Luurissa on valittavana 10 soittomelodiaa .

Luurin melodian asettaminen
1.
2.
3.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, paina OK valitaksesi Handset
Tones, vieritä : kohtaan Ring Melody ja paina OK.
Vieritä : haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.
Paina OK valitaksesi luurin melodia.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
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Omat asetukset

FI
Ryhmämelodia

Hyötyäksesi tästä toiminnosta sinun on tilattava Soittajan tunnistus -palvelu.
Tämän valikon avulla voit valita ja asettaa soitettavat melodiat vastaanottaessa ulkoista puhelua
yhteyshenkilöltä, jonka nimi on tallennettu osoitekirjaan ja joka on osa ryhmää. Voit määrittää
yhden melodian ryhmää kohden.
Yhteyshenkilöiden järjestämistä varten on kolme puhelinluetteloryhmää (Ryhmä A, B, ja C)
Jokaiselle ryhmälle voidaan määrätä oma melodia.

Ryhmämelodian asettaminen
1.
2.
3.
4.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, paina OK valitaksesi Handset
Tones, vieritä : kohtaan Group Melody ja paina OK.
Vieritä : ryhmään, jolle haluat asettaa melodian ja paina OK.
Vieritä : haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.
Paina OK asettaaksesi ryhmämelodian.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näppäinääni
Yksittäinen piippaus kuuluu kun näppäintä painetaan. Näppäimen piippaus voidaan ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinäänen oletusarvo on On.

Näppäinäänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
1.
2.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, paina OK valitaksesi Handset
Tones, vieritä : kohtaan Key Beep ja paina OK.
Vieritä : kohtaan On tai Off ja vahvista painamalla OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

SMS-ääni
Ääni kuuluu kun uusi SMS-viesti otetaan vastaan. SMS-ääni voidaan ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä. SMS-äänen oletusasetus on On.

SMS-äänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
1.
2.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, paina OK valitaksesi Handset
Tones, vieritä : kohtaan SMS tone ja paina OK.
Vieritä : kohtaan On tai Off ja vahvista painamalla OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimi
Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.
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Omat asetukset
Luurin uudelleennimeäminen
1.
2.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, vieritä
Name ja paina OK.
Muokkaa luurin nimeä ja vahvista painamalla OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

FI
: kohtaan Handset

Luurin nimen enimmäispituus on 12 merkkiä.

Kieli
Katso sivu 5.

Huonetarkkailutila
Tukiasemalle on oltava vähintään kaksi luuria rekisteröitynä tämän toiminnon käyttämiseksi (katso
sivu 6 "Lisäluurin rekisteröinti").
Tämän toiminnon avulla voit tarkkailla esim. vauvan huonetta. Aseta luuri tarkkailtavaan
huoneeseen. Jos luurin mikrofonin äänitaso ylittää tietyn rajan, luuri voi automaattisesti soittaa
toiseen samaan tukiasemaan rekisteröityyn luuriin.
Huonetarkkailutilan käyttämiseksi tila on aktivoitava (esim. luurissa 1) ja soitettavan luurin
numero (esim. luuri 2) on syötettävä jos tarkkailtavasta huoneesta kuuluu ääntä. Aseta
huonetarkkailutilassa oleva luuri (esim. luuri 1) tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luuri havaitsee
tietyn rajan ylittävän äänitason, luuri soittaa automaattisesti sisäisen puhelun valittuun luuriin
(esim. luuri 2).

Huonetarkkailutilan aktivointi
1.
2.

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, vieritä : kohtaan Babysit mode
ja paina OK.
Kirjoita soitettavan luurin numero ja aktivoi painamalla OK.

Huonetarkkailutilassa, kaikki näppäimet ovat poissa käytöstä lukuunottamatta mnäppäintä. Babysit mode näkyy näytöllä tämän toiminnon olless aktivoituna, jolloin luurille
ei voi soittaa eikä se voi vastaanottaa puheluita.

Huonetarkkailutilan deaktivointi
Paina m, valitse Off ja paina OK.
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Omat asetukset

FI

Taustavalo
Taustavalon asettaminen

Paina m, vieritä : kohtaan Personal Set ja paina OK, vieritä
paina OK.
Vieritä : kohtaan On tai Off ja paina OK vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

1.
2.

: kohtaan Backlight ja

Taustavalo aktivoituu tulevan puhelun, uuden viestin jne. ilmetessä. Taustavalon poistaminen
käytöstä lisää akun käyttöikää.
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Erikoisasetukset

FI

Advanced Set
Registration
Unregister

Rekisteröinti
Katso sivu 5.

Rekisteröinnin poistaminen
Luurin rekisteröinnin poistaminen
1.
2.
3.

Paina m, vieritä : kohtaan Advanced Set ja paina OK, vieritä : kohtaan Unregister
ja paina OK.
Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla OK.
Paina luurin näppäimistöllä luurin, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, numeroa.

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenetelmä
keskeytyy ja luuri palautuu edelliseen valikkoon.
Pitkä vahvistusääni ilmoittaa rekisteröinnin poiston onnistumisesta ja näytössä näkyy
Unregistered.
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Vianmääritys

FI

Puhelimen vianmääritys
Vika

Syyt

Ratkaisu

Kuvake ei vilku
kun luuri asetetaan
tukiasemaan

• Akun huono kosketus
• Likainen liitin

• Liikuta luuria hieman
• Puhdista akun liitin alkoholilla kostutetulla rievulla
• Ei vaadi latausta

• Akku on täysin lataantunut
Ei valintaääntä

• Luuria ei ole rekisteröity
tukiasemalle
• Ei virtaa

• Akut ovat tyhjiä
• Olet liian kaukana
tukiasemasta
• Väärä johto
• Puhelinjohto ei ole kytketty verkkosovittimeen
Huono äänenlaatu

kuvake vilkkuu

18

• Tarkista kytkennät
• Tarkista kytkennät.
Palauta puhelimen
asetukset: irrota virtajohto ja kytke se takaisin
• Lataa akkuja vähintään 24
tunnin ajan
• Siirry lähemmäksi
tukiasemaa
• Käytä toimitettua johtoa
• Kytke puhelinjohto
(tarvittaessa) verkkosovittimeen

• Olet liian kaukana tukiasemasta
• Tukiasema on liian lähellä
sähkötarvikkeita, teräsbetoniseinää tai metallisia
ovenkarmeja

• Rekisteröi luuri
tukiasemalle
• Siirry lähemmäksi
tukiasemaa

• Luuria ei ole rekisteröity
tukiasemalle
• Olet liian kaukana tukiasemasta

• Tarkista kytkennät
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
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Vianmääritys

FI

Vika

Syyt

Ratkaisu

Luurissa näkyy “ei
käytettävissä”

• Luurin lisäämismenetelmä epäonnistui

• yritettäessä lisätä toista
luuria tukiasemaan

• Luurien enimmäismäärä on saavutettu
• Tukiasema on jo yhteydessä toiseen luuriin

• Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta
ja kytkemällä virta päälle
uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso
sivu 6).
• Poista luurin akut ja
aseta ne takaisin
paikoilleen.
• Poista luurin rekisteröinti rekisteröidäksesi uusi luuri
• Odota kunnes tukiasema on käytettävissä

• käytettäessa luuria
Äänihäiriöitä radiossa tai
televisiossa

Tukiasema tai verkkolaite
on liian lähellä sähkölaitteita

Siirrä verkkolaitetta tai
tukikohtaa mahdollisimman
kauas

Soittajan tunnistus
-palvelu ei toimi

Palvelua ei ole aktivoitu

Tarkista tilauksesi verkkooperaattoriltasi

Ei soittoääntä

Soittoääni ei ole käytössä

Lisää äänenvoimakkuutta

Puhelinluettelon merkintää
ei voi tallentaa

Puhelinluettelo on täynnä

Poista
merkintä
vapauttaaksesi muistia
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Sähkö-, magneetti- ja
sähkömagneettiset kentät ("EMF")
1.

Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden
sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.

2.

Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja
turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden
valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.

3.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole
terveydellisiä haittavaikutuksia.

4.

Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet
turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.

5.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä.
Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä
tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

Yhdenmukaisuus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.
Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC vakuuttaa täten, että SE4350x laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kierrätys ja hävittäminen
Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet
WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) on asetettu
varmistamaan, että tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja
kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
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Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen mukana. Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen
sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään:
Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:
1.

Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja
lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin

2.

Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote
jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan
WEEE-direktiivin mukaisesti.

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät
kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.
Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.
Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.
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