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SE440

Rekisteröi tuotteesi ja saat tukea

www.philips.com/welcome

FI  Puhelin

w Varoitus
Käytä ainoastaan uudelleenladattavia paristoja.
Anna luurin latautua 24 tuntia ennen käyttöä.
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Tärkeää

1 Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen puhelimen 
käyttöä. Ohjeessa on tärkeää tietoa puhelimen 
käyttämisestä.

1.1 Virtalähde
• Laite toimii 220–240 V verkkovirralla. 

Tietoliikenneverkon käyttöjännite standardin 
EN 60-950 mukainen. Sähkökatkon sattuessa 
puhelinyhteys saattaa katketa.

• Laitteen käyttöjännite on standardin EN 60-950 
mukaan luokiteltu vaaralliseksi. Laite sammuu 
ainoastaan irrottamalla se verkkovirrasta.  
Varmista, että laite sijaitsee lähellä pistorasiaa 
jonka luokse on esteetön pääsy.

• Verkon käyttöjännite on standardin EN 60-950 
mukainen.

w Varoitus
• Tällä puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita 

sähkökatkosten aikana. Hätäpuheluita varten 
on oltava jokin muu laite.

• Korkeajännite. Älä avaa laitetta tai yritä korjata 
sitä itse.

• Laite on suojattava kastumiselta.
• Käytä ainoastaan samanlaisia paristoja kuin 

laitteen mukana toimitetut. Vääräntyyppiset 
paristot aiheuttavat räjähdysvaaran.

• Kun puhelin soi, pidä kuuloketta riittävän etäällä 
korvastasi kuulovaurioiden välttämiseksi.

• Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on 
räjähdysvaara.

• Älä päästä pieniä metalliesineitä kosketuksiin 
laitteen kanssa. Ne saattavat häiritä laitteen 
toimintaa.

• Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa 
voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. 
Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä  
korvastasi.

• Lue käyttöohjeen varoitukset huolellisesti.

1.2 Vaatimustenmukaisuus
Philips Consumer Electronics vakuuttaa täten 
että tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
SE440x oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen.  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa 
osoitteesta www.p4c.philips.com.

Laite voidaan liittää vain pakkauksessa 
mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin.

1.3 GAP-yhteensopivuus
GAP-standardi takaa, että kaikki DECT GAP 
-luurit ja tukiasemat ovat yhteensopivia 
valmistajasta riippumatta. Puhelimesi ja sen 
tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, jolloin 
ne täyttävät vähimmäistoimintavaatimukset: 
luurin rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden 
soittaminen ja vastaanottaminen.

Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, 
jos käytät tukiaseman kanssa muita kuin 
SE440/445-luureja. Rekisteröidäksesi SE440/445-
luurin toisen valmistajan GAP-hyväksyttyyn 
tukiasemaan noudata ensin tukiaseman 
valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan sivulla 
23 annettuja ohjeita.

Rekisteröidäksesi toisen valmistajan luurin 
SE440/445-tukiasemaan aseta tukiasema 
rekisteröintitilaan ja noudata sitten luurin 
valmistajan ohjeita. 
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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 jätehuoltomahd
ollisuuksia:
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. 

Paristojen hävittäminen 
Älä hävitä paristoja kotitalousjätteeen 
mukana. 

Pakkaustiedot
Philips on varustanut pakkauksen 
standardinmukaisilla kierrätysmerkinnöillä.

Tuemme kierrätystä.

Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

Tärkeää

1.5 Sähkö-, magneetti- ja 
sähkömagneettiset kentät (EMF)

• Philips Royal Electronics valmistaa ja myy 
useita kuluttajille suunnattuja laitteita, jotka 
lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia 
signaaleja.

• Philips takaa laitteiden turvallisuuden ja 
vaatimustenmukaisuuden.

• Philips kehittää, valmistaa ja myy laitteita, joilla 
ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.

• Philips vakuuttaa, että laitteet ovat turvallisia 
oikein käytettynä.

• Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten 
EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen 
ja noudattaa tuotteissaan uusimpia suosituksia.
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SE440 Langaton digitaalipuhelin

2 SE440 Langaton digitaalipuhelin

Onneksi olkoon Philips-tuotteen ostosta! 

Jotta saat parhaan hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi www.philips.com/welcome

2.1 Pakkauksesta löytyy

SE440 tukiasema

SE440 luuri Muuntaja Paristokotelon 
luukku

Puhelinjohto* 2 
uudelleenladattavaa 

AAA-paristoa

Käyttöohje Pikaopas Takuutiedot

2.2 Lisäksi tarvitset
• Jos haluat, että soittajan nimi ja numero näkyvät puhelutiedoissasi, tilaa palvelu puhelinoperaattorilt

asi. 
• Vastaajapalvelu on myös tilattava puhelinoperaattorilta.
n Huom.
*  Muuntaja ei ehkä ole kiinni puhelinjohdossa. Liitä tällöin muuntaja puhelinjohtoon ennen kuin kytket 
johdon puhelinrasiaan.
w Varoitus
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.
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2.3 Yleistä luurista 1 Kuuloke
2 LED
Jos olet tilannut palvelut puhelinoperaattoriltasi, 
merkkivalo vilkkuu myös silloin, kun olet saanut 
puhelun tai vastaajapalveluun on jätetty viesti.
3 Näyttö
Lisätietoja näytön kuvakkeista löydät sivulta 8.
4  Menu-näppäin
Siirry päävalikkoon. Valitse näytöllä näkyvä 
vaihtoehto. Vahvista valinta – OK tulee näytölle.
5   Puhelutiedot / Siirry ylös / 
Äänenvoimakkuuden lisäys
Näyttää puhelutiedot.
Selaa luetteloita ja asetuksia.
Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun 
aikana.
6   Vastaa / Soita uudelleen
Soita puhelu tai vastaa puheluun.
Käytä uudelleensoittotoimintoja (R).
7   Näppäimet
Paina valitaksesi numeron tai esivalintanumeron  
puhelun aikana.
Soita esivalintanumeroon pitämällä näppäintä 
1--9 alaspainettuna.
8   * / Näppäinlukitus
Pidä alaspainettuna lukitaksesi/vapauttaaksesi 
näppäimet.
Pidä puhelun aikana alaspainettuna vaihtaaksesi 
pulssi/äänitaajuusvalinnan välillä.
Näppäile tähti.
9   Kaiutinnäppäin
Kaiutin päälle/pois puhelun aikana.
w Varoitus
Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa 
voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, 
että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.
10   Sisäpuhelin (käytössä vähintään 2 luuria)
Voidaan käyttää sisäpuhelimena valmiustilassa.
Voidaan käyttää ulkoisen puhelun siirtämiseen 
toiseen luuriin puhelun aikana.
11  # / Ei hälytä /  Tauko
Pidä alaspainettuna kytkeäksesi luurin soittoäänen 
päälle/pois.
Numeroa valittaessa tai tallennettaessa pidä 
alaspainettuna lisätäksesi tauon (P). 
Näppäile a #.



7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

8

7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

SE440 Langaton digitaalipuhelin

2 3

1

4

12  Lopeta / Poistu / Luuri päälle/pois
Lopeta puhelu. 
Siirry valikosta takaisin valmiustilaan.
Pidä alaspainettuna laittaaksesi luurin pois päältä 
(valmiustilassa) tai päälle.
13  Puhelinmuistio / Siirry alas / 

Äänenvoimakkuuden vähentäminen
Selaa puhelinmuistiota.
Selaa luetteloita ja asetuksia.
Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
14  Uudelleenvalinta / Siirry oikealle / 

Tyhjennä / Mykistä
Selaa uudelleenvalintaluetteloa. Siirry oikealle.  
Poista näytöllä olevia merkkejä tallentaessasi 
nimiä ja numeroita. Mykistä/vapauta luurin 
mikrofoni puhelun aikana.
Palaa edelliselle valikkotasolle – BACK tulee 
näytölle.

2.4 Luurin näyttö

1  Kuvakkeet
 f  Paristojen tila
 P  Palaa, kun linja on käytössä. 
   Vilkkuu, kun puhelin soi.
 E  Vilkkuu, kun vastaajapalveluun on jätetty viesti.
   Ei pala, kun vastaajapalveluun ei ole jätetty 

viestejä.
 L  Palaa, kun olet saanut vastaamattomia 

puheluita ja puhelutiedoissa on uusia 
numeroita.

 b  Puhelinmuistio on auki.
 C  Hälytys on asetettu. 
 S  Handsfree-tila.
 M  Luuri ei hälytä.
 N  Palaa tasaisesti, kun luuri on rekisteröity ja 

tukiaseman ulottuvilla.
  Vilkkuu, kun luuri on tukiaseman 

ulottumattomissa tai etsii tukiasemaa.

2 Näytölle tulee OK 
Paina näppäintä m valitaksesi ja vahvistaaksesi 
asetuksen

3  A tulee näytölle
Paina u tai d valmiustilassa selataksesi 
valikkoa, puhelinmuistiota tai puhelutietoja.

4  BACK tulee näytölle
Paina > palataksesi edelliseen valikkoon, 
peruuttaaksesi toiminnon tai poistaaksesi merkin.
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2.5 Yleistä tukiasemasta

1 Haku
Hakutoiminnon avulla löydät kadonneen luurin 
kätevästi.
1 Paina tukiaseman näppäintä p. 

Kaikki luurit hälyttävät.
2 Paina uudelleen p tai mitä tahansa luurin 

näppäintä hakutoiminnon lopettamiseksi.

2.6 Valikoissa liikkuminen
Perusasioita valikoissa liikkumisesta ja valittavissa 
olevista asetuksista.
1 Näytön ollessa valmiustilassa paina m. 

Päävalikko aukeaa.
2 Siirry valikossa näppäinten u ja d avulla. 
3 Valittavissa on OK ja BACK. Paina m 

valitaksesi OK ja avaa alavalikko tai hyväksy 
valinta.

 Paina > valitaksesi BACK ja palaa 
edelliselle valikkotasolle, poista merkki tai 
peruuta toiminto.

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

Valmiustila
Jos et paina mitään luurin näppäintä 15 sekuntiin, 
näyttö siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 
Se palaa valmiustilaan myös silloin, kun luuri 
asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

1
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Näin pääset alkuun

3 Näin pääset alkuun

3.1 Tukiaseman sijoittaminen
Sijoita tukiasema lähelle puhelin- ja sähköpistoketta.
t Vinkki
Tukiaseman sijoituspaikalla on merkitystä laitteen 
kuuluvuuden ja toimivuuden kannalta. Sijoita 
tukiasema etäälle suurista metalliesineistä kuten 
arkistokaapeista, pattereista tai sähkölaitteista. Ne 
saattavat häiritä laitteen toimintaa. Paksut väliseinät 
saattavat aiheuttaa häiriöitä tukiaseman signaaleille.

3.2 Tukiaseman kytkeminen
w Varoitus
• Virta- ja puhelinjohdot on kytkettävä oikein tai 

laite saattaa vaurioitua.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua 

puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa puhelimen 
valintaääni saattaa jäädä kuulumatta.

n Huom.
Muuntaja ei ehkä ole kiinni puhelinjohdossa. 
Liitä tällöin muuntaja puhelinjohtoon ennen kuin 
kytket johdon puhelinrasiaan.

1 Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman 
takana oleviin liittimiinsä.

2 Kytke puhelin- ja sähköpistokkeet 
pistorasiaan.
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3.3 Asenna luurin paristot paikalleen 
ja lataa ne

w Varoitus
• Luuria on ladattava vähintään 24 tuntia ennen 

ensimmäistä käyttöä.
• Käytä ainoastaan samanlaisia paristoja kuin 

laitteen mukana toimitetut. Vääräntyyppiset 
paristot aiheuttavat räjähdysvaaran.

SE440n mukana toimitetaan kaksi 
uudelleenladattavaa paristoa.
1 Liu’uta paristokotelon luukku pois (jos 

sellainen on).
2 Laita paristot paikalleen kuvan osoittamalla 

tavalla ja liu’uta luukku paikalleen.

3 Aseta luuri tukiasemaan latautumaan siten, 
että näppäimet ovat ylöspäin. 
Jos luuri on oikein paikallaan ja latautuu, kuuluu 
piippaus.

4 Kun paristot ovat latautuneet, luuri 
rekisteröityy tukiasemaan automaattisesti.
Näyttö siirtyy valmiustilaan. Jos näyttöön tulee 
TERVETULOA: valitse maa.

Jos sinun on valittava maa,
• TERVETULOA näkyy ruudulla eri kielillä. 
• Paina m. Maan nimi tulee näytölle.  

Siirry näppäinten u tai d avulla oikean 
maan kohdalle ja paina m. VAHVISTUS? tulee 
näytölle.

• Paina OK vahvistaaksesi.
 Maakohtaiset asetukset tulevat käyttöön 

automaattisesti.
n Huom.
• Voit vastata saapuviin puheluihin ennen kuin 

maakohtaiset asetukset on otettu käyttöön. 
Maakohtaisten asetusten valikkoruutu palaa 
näytölle puhelun jälkeen. Soittajan nimi- ja 
numerotietojen näyttö ei toimi ennen 
maakohtaisten asetusten käyttöön ottamista. 

• Jos valitset väärän maan, katso lisäohjeita 
kohdasta ‘Maa’ sivulla 25.

5 Älä käytä luuria ennen kuin paristot ovat 
täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
Luurin paristot ovat täysin latautuneet, kun 
latausanimaatio loppuu ja kuvake f (paristo 
latautunut) tulee näytölle.

w Varoitus
Jos asennat luuriin alkaliparistot etkä suositeltuja  
NiMH-paristoja, näytölle tulee VAROITUS. Vaihda 
paristot välittömästi suositeltuihin paristoihin.

3.4 Useiden luurien käyttäminen
Jos olet ostanut useita luureja sisältävän 
pakkauksen, niiden mukana on toimitettu laturit, 
muuntajat ja ladattavat AAA-paristot.
1 Kytke laturit pistorasiaan.
2 Asenna laitteiden mukana toimitetut paristot  

luureihin.
3 Aseta luurit latureihin ja anna paristojen 

latautua vähintään 24 tuntia ennen käyttämistä.
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4 SE440n käyttäminen

4.1 Puhelut

4.1.1 Puhelun soittaminen
1 Paina r.
2 Valitse numero.

4.1.2 Esivalinta
1 Valitse numero (enintään 24 numeroa). Jos 

näppäilet väärän numeron, paina >.
2 Paina r soittaaksesi näppäiltyyn numeroon.

4.1.3 Pikavalintanäppäimet 1--9
1 Pidä jotakin näppäimistä 1--9 

alaspainettuna kunnes puhelinnumero tulee 
näyttöön ja puhelu yhdistyy.

 Jos pikavalintanäppäimelle ei ole tallennettu 
puhelinnumeroa, kuulet piippauksen.

4.1.4 Numeron valinta puhelinmuistiosta
1 Paina d.

Puhelinmuistion ensimmäinen yhteystieto tulee 
näytölle.

2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 
yhteystiedon kohdalle.

3 Paina r soittaaksesi kyseiseen numeroon.
t Vinkki
Sen sijaan että selaat puhelinmuistiota, voit 
painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä 
kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. 
Esimerkiksi painamalla näppäintä 2 näet 
kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella 
A. Painamalla näppäintä 2 uudelleen näet 
yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella B jne.

4.1.5 Soitto odottaa
Jos olet tilannut Soitto odottaa (Call Waiting) 
-palvelun, korvakuuloke piippaa ilmoittaakseen, 
että sinulle on tulossa toinen puhelu. Toisen 
soittajan numero ilmaantuu myös näytölle, 
jos olet tilannut Soittajan tunnistus (Caller 
Line Identification) -palvelun. Jos haluat 
lisätietoja tästä palvelusta, ota yhteys verkon 
palveluntarjoajaan. Vastataksesi toiseen puheluun 
paina r. 

4.1.6 Numeron valinta puhelutiedoista
n Huom.
Jos haluat, että soittajan nimi ja numero näkyvät 
puhelutiedoissasi, sinun on tilattava palvelu 
erikseen puhelinoperaattoriltasi. Katso lisätietoja 
kohdasta ‘Puhelutiedot’ sivulla 17.
1 Paina u siirtyäksesi kohtaan PUH.LOKI, josta 

pääset valikkoihin SOITT.LISTA. Paina m 
siirtyäksesi valikkoon SOITT.LISTA.
Puhelutietoluettelon ensimmäinen yhteystieto 
tulee näytölle.

2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 
yhteystiedon kohdalle.

3 Paina r soittaaksesi kyseiseen numeroon.

4.1.7 Puheluun vastaaminen
1 Kun puhelin soi ja näytöllä vilkkuu P, paina 

r tai v kuullaksesi puhelun kaiuttimesta.
w Varoitus
Kun puhelin soi, pidä kuuloketta riittävän 
etäällä korvastasi kuulovaurioiden välttämiseksi. 
Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa 
voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, 
että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.
n Huom.
Jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi
ja asettanut soittajan numeron VIP-ryhmään,
soittajan tiedot näkyvät puhelimen näytöllä jo ennen 
kuin puhelin soi (ks. ‘Yhteystietojen tallentaminen’ 
sivulla 14 ja ‘Ryhmäsoittoäänet’ sivulla 20). Voit 
asettaa puhelimen hälyttämään saapuvasta puhelusta 
ensin kerran oletussoittoäänellä ja vaihtamaan 
soittajalle asetettuun soittoääneen, kun soittajan 
tiedot tulevat näytölle.  Katso ‘Ensimmäinen soitto’ 
sivulla 20.
t Vinkki
Jos automaattivastaus (ks. sivu 21) on käytössä, 
voit vastata puheluun yksinkertaisesti nostamalla 
puhelimen pois tukiasemasta. Jos et ole 
ottanut automaattivastausta käyttöön, sinun on 
painettava näppäintä r vastataksesi puheluun.
n Huom.
Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut toiminnot. 
Kun puhelin soi, kaikki muut toiminnot 
(asetukset, valikkojen selaaminen ym.) 
keskeytyvät.
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4.1.8 Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Paina puhelun aikana näppäintä u tai 

d säätääksesi kuulokkeen tai kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy luurin näytöllä. 

4.1.9 Mykistäminen
Voit mykistää mikrofonin niin, että voit 
keskustella samassa huoneessa olevan henkilön 
kanssa ilman, että soittaja kuulee. 
1 Paina puhelun aikana >.

Mikrofoni on mykistetty.
2 Paina uudelleen > vapauttaaksesi 

mikrofonin.

4.1.10 Puhelun lopettaminen
1 Paina e.

Kun puhelu on päättynyt, puhelun kesto näkyy 
ruudulla 5 sekunnin ajan.

n Huom.
Jos automaattilopetus (ks. sivu 21) on 
käytössä, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti 
asettamalla puhelimen takaisin tukiasemaan. 
Automaattilopetus on oletusarvoisesti PÄÄLLÄ.

4.1.11 Luurin laittaminen päälle/pois
1 Pidä näppäintä e alaspainettuna, kunnes 

luuri menee pois päältä.
2 Pidä näppäintä e uudelleen alaspainettuna 

laittaaksesi luurin takaisin päälle.

4.2 Toisen samanaikaisen puhelun 
soittaminen 

Aseta puhelu odottamaan siksi aikaa, kun soitat 
toiseen numeroon. Voit vuorotella kahden 
puhelun välillä tai aloittaa kolmen osallistujan 
konferenssipuhelun.
1 Paina puhelun aikana näppäintä m. Siirry 

d kohtaan AL.2PUHELU.
2 Paina m. 

Näytölle tulee SOITTAA R
3 Valitse toinen numero.
4 Kun toiseen puheluun vastataan, paina m 

siirtyäksesi valikkoon 
KONFERENSSI – paina m aloittaaksesi 3 
osallistujan puhelun. 
KYTKE PUH. – paina m siirtyäksesi kahden 
puhelun välillä.

5 Paina e lopettaaksesi puhelun.

4.3 Sisäpuhelin
Toiminto on käytettävissä, jos rekisteröityjä luureja 
on vähintään 2. Voit soittaa sisä-ja ryhmäpuheluita 
ja siirtää tulevia puheluita luurien välillä.

4.3.1 Toiseen luuriin soittaminen 
1 Paina c. 
• Jos käytössäsi on kaksi luuria, toiseen luuriin 

soitetaan automaattisesti. 
• Jos samaan tukiasemaan on rekisteröity  

enemmän kuin 2 luuria, niiden numerot 
tulevat näytölle, esim. 2345*. Näppäile sen 
luurin numero, johon haluat soittaa tai paina 
näppäintä * soittaaksesi kaikkiin luureihin.

2 Paina e lopettaaksesi puhelun.
n Huom.
Jos luuri ei ole SE440/445-sarjaa, toiminto ei 
ehkä ole käytettävissä.

4.3.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen 
toiseen luuriin 

1 Paina saapuvan puhelun aikana c. 
Soittaja odottaa.

2 Näppäile sen luurin numero, johon haluat 
soittaa tai paina näppäintä  * soittaaksesi 
kaikkiin luureihin.  
Jos käytössä on vain 2 luuria, toiseen luuriin 
soitetaan automaattisesti.

3 Kun toiseen luuriin vastataan, ilmoita 
puhelusta ja paina e puhelun siirtämiseksi.  
Jos toiseen luuriin ei vastata, paina c 
palauttaaksesi puhelun takaisin itsellesi. 

4.3.3 Sisäpuhelun ja ulkoisen puhelun 
välillä siirtyminen

1 Paina saapuvan puhelun aikana c. 
Soittaja odottaa.

2 Näppäile sen luurin numero, johon haluat 
soittaa tai paina  * soittaaksesi kaikkiin 
luureihin.  
Jos käytössä on vain 2 luuria, toiseen luuriin 
soitetaan automaattisesti.

3 Ulkoisen puhelun soittaja ei kuule mitä puhut 
sisäpuhelun aikana.

4 Paina c siirtyäksesi puheluiden välillä.
5 Paina e lopettaaksesi puhelun.
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4.3.4 Kolmen osallistujan 
konferenssipuhelu 

1 Paina saapuvan puhelun aikana c. 
Soittaja odottaa.

2 Näppäile sen luurin numero, johon haluat 
soittaa tai paina * soittaaksesi kaikkiin 
luureihin.
Jos käytössä on vain 2 luuria, toiseen luuriin 
soitetaan automaattisesti.

3 Kun toiseen luuriin vastataan, ilmoita 
puhelusta ja pidä sitten näppäintä c 
alaspainettuna yhdistääksesi molemmat 
puhelut.  Jos toiseen luuriin ei vastata, paina 
c palauttaaksesi puhelun itsellesi.

4 Paina e lopettaaksesi puhelun. 

4.4 Vastaajapalvelu 
Jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi, 
SE440n näyttöön tulee E, kun olet saanut 
uuden viestin. Maa- ja palveluntarjoajakoht
aisista asetuksista riippuen vastaajapalvelun 
numero saattaa olla esitallennettuna luurisi 
pikavalintapaikalle 1 .
n Huom.
Vastaajapalvelun numero on esitallennettuna 
ainoastaan, jos palvelu on maakohtaisesti saatavilla. 
Jos vastaajapalvelun numeroa ei ole tallennettu 
puhelimeen valmiiksi, voit lisätä paikalle haluamasi 
numeron tai vaihtaa olemassaolevan numeron 
tilalle uuden.  Katso sivu 16.

4.4.1 Vastaajapalveluun soittaminen
1 Pidä näppäintä 1 alaspainettuna. 

Numero tulee näytölle ja puhelu yhdistyy. 
Noudata äänitettyjä ohjeita kuunnellaksesi, 
tallentaaksesi ja poistaaksesi viestejä.

 Tai 
Jos soitettujen puheluiden luettelossa 
näkyy E, paina näppäintä r soittaaksesi 
vastaajapalveluun.

n Huom.
Voit ottaa kuvakkeen E pois käytöstä. 
Pidä näppäintä 5 alaspainettuna ollessasi 
puhelutiedot-luettelossa.

5 Puhelinmuistio

SE440-luurin puhelinmuistioon mahtuu jopa 100 
nimeä ja numeroa. 
n Huom.
Puhelinnumeroissa voi olla enintään 24 ja 
nimissä 12 merkkiä. Yhteystiedot tallentuvat 
aakkosjärjestyksessä.

5.1 Puhelinmuistion selaaminen ja 
numeron valinta

1 Paina d. Ensimmäinen yhteystieto tulee 
näytölle.

2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 
yhteystiedon kohdalle. 
Tai 
Selataksesi yhteystietoja aakkosittain paina 
ensin d ja sitten yhteystiedon alkukirjainta 
vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi, 
jos nimi alkaa kirjaimella N, paina näppäintä 
6 kahdesti. Näytölle tulee ensimmäinen N-
kirjaimella alkava yhteystieto. Paina tarvittaessa 
u tai d siirtyäksesi oikean yhteystiedon 
kohdalle.

3 Paina r soittaaksesi kyseiseen numeroon.

5.2 Yhteystietojen tallentaminen 
1 Paina m. PUH.MUIST tulee näytölle.
2 Paina m. LISÄÄ NRO tulee näytölle.
3 Paina m. SYÖTÄ NIMI tulee näytölle.
4 Näppäile nimi ja paina m.
5 Näppäile numero. Paina m tallentaaksesi. 

Siirry näppäimillä u tai d valitaksesi EI 
RYHMÄÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla 
näppäintä m.

6 Paina e palataksesi valmiustilaan.
n Huom.
Voit lisätä yksittäisen yhteystiedon kaikkiin 
haluamiisi ryhmiin. Esimerkiksi: Ryhmä A sisältää 
kaikkien työtoveriesi puhelinnumerot. Voit 
myös antaa ryhmälle oman soittoäänen (katso 
‘Ryhmäsoittoääni’ sivulla 20). Toiminto on 
käytettävissä ainoastaan, jos olet tilannut palvelun 
puhelinoperaattoriltasi. Jos palvelu on käytössä, 
ryhmään kuuluvan soittajan puhelut hälyttävät 
ryhmälle valitsemallasi soittoäänellä.
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n Huom.
Voit peruuttaa yhteystiedon tallentamisen missä 
vaiheessa tahansa painamalla näppäintä r .

5.3 Nimitietojen tallentaminen
Syötä nimet puhelinmuistioon 
numeronäppäimillä.
Näin kirjoitat esimerkiksi nimen Paul:
P  Paina kerran 7  
A Paina kerran 2 
U  Paina kaksi kertaa 8 
L Paina kolme kertaa 5 

Välilyönnin saat painamalla näppäintä 1 
Paina > poistaaksesi yksittäisen merkin tai pidä  
> alaspainettuna poistaaksesi kaikki merkit.

5.4 Erikoismerkit
Syötä nimet ja merkit puhelinmuistioon 
numeronäppäimillä.

1 Välilyönti 1 - < >   *

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 - / \ # +

5.5 Tauon asettaminen 
Jos SE440-puhelimesi on kytketty puhelinvaihteeseen, 
saatat joutua asettamaan tauon tallennettavaan 
numeroon. Näin puhelinvaihde ehtii avata ulkoisen 
linjan. Tauko tallennetaan yleensä vaihteen numeron 
jälkeen (esim. 9).
1 Kun tallennat numeroa, pidä näppäintä # 

alaspainettuna kunnes näytölle tulee P.  Tämän 
jälkeen voit jatkaa numeron tallentamista.

5.6 Yhteystietojen selaaminen
Valmiustilassa:
1 Paina d. 
2 Näppäile haluamasi nimen alkukirjain ja 

siirry sitten näppäimellä u tai d oikean 
yhteystiedon kohdalle. Nimi tulee näytölle.

3 Paina > nähdäksesi numeron. Jos 
numerossa on yli 12 merkkiä, paina uudelleen 
> nähdäksesi numeron loppuosan. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.
Puhelun aikana:
1 Paina kahdesti näppäintä m avataksesi  

puhelinmuistiovalikon.
2 Näppäile haluamasi nimen alkukirjain ja siirry 

sitten näppäimellä u tai d haluamasi 
nimen kohdalle. Paina > nähdäksesi 
numeron. Jos numerossa on yli 12 merkkiä, 
paina uudelleen > nähdäksesi numeron 
loppuosan.

3 Paina e poistuaksesi puhelinmuistiosta.
4 Paina uudelleen e lopettaaksesi puhelun.

5.7 Yhteystietojen muokkaaminen
1 Paina d.
2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

yhteystiedon kohdalle ja paina m.  MUOKKAA 
NRO tulee näytölle. Paina uudelleen näppäintä 
m.

3 Muokkaa nimeä ja ja hyväksy painamalla 
näppäintä m.  
Käytä näppäintä > poistaaksesi merkkejä.

4 Paina näppäintä m ja muokkaa numeroa.
5 Hyväksy painamalla näppäintä m.
6 Siirry näppäimillä u tai d valitaksesi EI 

RYHMÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla 
näppäintä m.  

7 Paina e palataksesi valmiustilaan.
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5.8 Yhteystietojen poistaminen
1 Paina d.
2 Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja  

paina näppäintä m.
3 Siirry näppäimellä d kohtaan POISTA 

LISTA ja paina näppäintä m.
4 Näytölle tulee VAHVISTUS?. Paina m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

5.9 Kaikkien yhteystietojen poistaminen 
1 Paina kahdesti m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan POISTA KAIK 

ja paina m.
3 Näytölle tulee VAHVISTUS?. Paina m.
4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

5.10 Puhelinmuistion kopioiminen 
toiseen luuriin

1 Paina kahdesti m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan PUH.M. 

SIIRTO ja paina m.
3 Siirry näppäimillä u tai d  sen 

luurin numeroon, johon haluat kopioida 
puhelinmuistion. 
Paina m.

4 Painam vastaanottavassa kuulokkeessa 
hyväksyäksesi siirron lähettävästä 
kuulokkeesta.  

 Lähettävän kuulokkeen näytöllä näkyy 
SIIRTO...

 Vastaanottavan kuulokkeen näytöllä näkyy 
ODOTTAA...

5 Paina e palataksesi valmiustilaan.
n Huom.
Jos vastaanottavaan luuriin on jo tallennettu sama 
nimi ja numero kuin siirrettävässä puhelinmuistiossa, 
se ei kopioidu.

5.10.1 Pikavalintanäppäimet
Näppäimillä 1--9 voit soittaa 
puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin 
yhdellä näppäimenpainalluksella.
n Huom.
Näppäimille 1 ja 2 on yleensä tallennettu valmiiksi 
esim. vastaaja- ja infopalvelun numero. Tallennetut 
numerot ovat maa- ja operaattorikohtaisia.

Voit muuttaa valmiiksi tallennetut numerot 
haluamiksesi numeroiksi.

5.10.2 Pikavalintanumeroon soittaminen
1 Pidä numeronäppäintä 1--9 alaspainettuna. 

Numero tulee näytölle ja puhelu yhdistyy.
2 Paina e peruuttaaksesi puhelun ja 

palataksesi valmiustilaan.

5.10.3 Puhelinmuistiossa olevan 
yhteystiedon tallentaminen 
pikavalintanumeroksi

1 Paina kahdesti m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan SUOR MUISTI 

ja paina m.
3 Paina näppäintä u tai d valitaksesi 

NAPPAIN 1 - 9 ja paina m. Jos näppäimelle 
on tallennettu pikavalintanumero, se tulee 
näytölle.

4 Paina uudelleen m siirtyäksesi valikkoon.
5 Paina m ja siirry kohtaan LISÄYS 

tallentaaksesi yhteystiedon puhelinmuistiosta.
6 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

yhteystiedon kohdalle. Paina m vahvistaaksesi 
tai e palataksesi valmiustilaan.

5.10.4 Pikavalintanumeron poistaminen
1 Paina kahdesti m ja siirry näppäimellä u 

tai d kohtaan SUOR MUISTI ja paina m.
2 Siirry näppäimellä u tai d valitsemaan 

NAPPAIN 1- 9.
3 Paina m nähdäksesi näppäimelle tallennetun 

numeron.  
Paina uudelleen m siirtyäksesi valikkoon.

4 Siirry näppäimellä d kohtaan POISTA ja 
paina m.

5 Näytölle tulee VAHVISTUS? Paina m.
6 Paina e palataksesi valmiustilaan.
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6 Soittajan tiedot ja 
puhelutiedot

Jos olet palvelun käyttäjä eikä soittaja käytä 
numeronäytön estoa, soittajan tiedot näkyvät 
puhelimessasi samoin kuin puhelun päivämäärä 
ja aika.
n Huom.
• Jos soittajan yhteystiedot on tallennettu 

puhelinmuistioosi, myös soittajan nimi näkyy.
•  Jos soittajan tiedot eivät ole käytettävissä, 

näytölle tulee TUNTEMATON.
•  Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat maa- ja 

operaattorikohtaisesti. Jotkin operaattorit 
tarjoavat palvelua maksullisena.

6.1 Puhelutiedot
Puhelutiedoissa näkyvät vastattujen ja ei-
vastattujen puheluiden tiedot. Puhelutiedoissa 
näkyvät myös päivämäärä ja aika, jolloin puhelu on 
tullut. Puhelut ovat aikajärjestyksessä siten, että 
viimeisin puhelu on luettelossa ensimmäisenä.
n Huom.
• Kun puhelutietoluettelo on täynnä, vanhimman 

puhelun tiedot korvautuvat uusimmalla.
• Puhelutiedoissa näkyy enintään 50 puhelun tiedot.
• Jos samasta numerosta on soitettu useita kertoja, 

vain viimeisin niistä näkyy puhelutiedoissa.
Jos et ole vastannut puheluun, kaikkien 
tukiasemaan rekisteröityjen luurien näytölle 
tulee kuvake L.
Jos puhelutiedot tarkastetaan vain yhdestä 
luurista, kuvake vilkkuu edelleen muissa luureissa 
(useita luureja käytettäessä).

6.1.1 Puhelutietojen selaaminen
1 Paina u siirtyäksesi valikkoon PUH.LOKI, 

paina sitten  m siirtyäksesi kohtaan SOITT.
LISTA –  
Viimeksi soittanut numero - tai nimi, jos tiedot 
on tallennettu puhelinmuistioon - tulee näytölle. 
Uusien puheluiden kohdalla vilkkuu kuvake L. 

2 Siirry näppäimellä u tai d 
puhelutietoluettelossa.  
Puhelutietoluettelon lopussa kuulet piippauksen. 
Paina > nähdäksesi numeron. Jos numerossa 
on yli 12 merkkiä, paina uudelleen > 
nähdäksesi numeron loppuosan.

3 Paina e palataksesi valmiustilaan.
n Huom.
Kuvake L lakkaa vilkkumasta, kun kaikki uudet 
puhelut on tarkistettu.

6.1.2 Numeron valinta 
puhelutietoluettelosta

1 Paina u siirtyäksesi valikkoon PUH.LOKI ja 
paina sitten m siirtyäksesi kohtaan SOITT.
LISTA.

2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 
yhteystiedon kohdalle.

3 Paina r tai v valitaksesi numeron.

6.1.3 Numeron tallentaminen 
puhelutiedoista puhelinmuistioon

1 Paina u. Paina m. 
2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

numeron kohdalle.
3 Paina m. TALLENNA NRO tulee näytölle.
4 Paina m. SYÖTÄ NIMI tulee näytölle. Syötä 

nimi numeronäppäimillä.
5 Paina m ja numero tulee näytölle. Voit 

muokata numeroa tarvittaessa. Tallenna 
numero painamalla m (vaikka et olisi 
muokannut numeroa).

6 Siirry näppäimillä u tai d valitaksesi EI 
RYHMÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla 
näppäintä m.

7 Hyväksy painamalla m.
8 Paina e palataksesi valmiustilaan.
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6.1.4 Puhelutietojen poistaminen
1 Paina ensin u ja sitten m. Viimeisin 

puhelu tulee näytölle.
2 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

numeron kohdalle.
3 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

POISTA ja paina m.
4 Näytölle tulee VAHVISTUS?. Hyväksy 

painamalla m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

6.1.5 Kaikkien puhelutietojen 
poistaminen

1 Paina ensin u ja sitten m. Viimeisin puhelu 
tulee näytölle.

2 Siirry näppäimellä d kohtaan POISTA KAIK 
ja paina m.

3 Näytölle tulee VAHVISTUS?. Hyväksy 
painamalla m. Paina e palataksesi 
valmiustilaan.

6.2 Uudelleenvalinta 
SE440 säilyttää muistissa 10 viimeksi valittua 
numeroa. Numeroissa voi olla enintään 24 merkkiä.

6.2.1 Viimeksi valitun numeron 
uudelleenvalinta 

1 Paina >. Viimeksi valittu numero tulee näytölle.  
Jos numerossa on enemmän kuin 12 merkkiä, 
näytölle tulee B ja osoitin vilkkuu. 
Paina > nähdäksesi numeron loppuosan. 
Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, 
näytölle tulee myös nimi.

2 Paina r soittaaksesi numeroon.

6.2.2 Uudelleenvalintaluettelon 
selaaminen ja numeron valinta

1 Paina >. Viimeksi valittu numero tulee 
näytölle. Siirry tarvittaessa näppäimellä u 
tai d haluamasi numeron kohdalle.

2 Paina r soittaaksesi kyseiseen numeroon.

6.2.3 Uudelleenvalintanumeron 
kopioiminen puhelinmuistioon

1 Paina > ja siirry näppäimellä u tai d 
haluamasi yhteystiedon kohdalle.

2 Paina m.
3 Näytölle tulee TALLENNA NUMERO. Paina m.
4 Näppäile nimi ja paina m.
5 Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina m.
6 Siirry näppäimillä u tai d valitaksesi EI 

RYHMÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla 
näppäintä m.

7 Paina e palataksesi valmiustilaan.

6.2.4 Uudelleenvalintanumeron 
poistaminen

1 Paina >. Siirry näppäimellä u tai d 
haluamasi numeron kohdalle.

2 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 
POISTA ja paina sitten m.

3 Näytölle tulee VAHVISTUS?, hyväksy 
painamalla m ja palaa sitten valmiustilaan 
painamalla e.

6.2.5 Kaikkien uudelleenvalintanumeroide
n poistaminen

1 Paina ensin > ja sitten m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan POISTA KAIK 

ja paina m.
3 Näytölle tulee VAHVISTUS?. Hyväksy 

painamalla m. Paina e palataksesi 
valmiustilaan.
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7 Kello & hälytys

Palveluntarjoajastasi riippuen SE440n aika-
asetukset voidaan päivittää automaattisesti aina, 
kun saat puhelun. 

Voit päivittää aika-asetuksia myös Kello & hälytys 
-valikossa.

7.1 Päivämäärän ja ajan asettaminen
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

KELLO/HERÄT. Paina m. Näytölle tulee 
PÄIVÄYS& AIKA. Paina sitten m.

2 Aseta päivämäärä muodossa pp-kk,  
esim. 04/08 elokuun neljäntenä.

3 Paina m ja aseta aika muodossa hh – mm, 
esim. 14:45.

4 Hyväksy painamalla  m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.
n Huom.
Päivämäärä ja aika pysyvät puhelimen muistissa myös 
sähkökatkon aikana tai paristojen tyhjentyessä.

7.2 Hälytyksen asettaminen
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

KELLO/HERÄT ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan ASETA HÄL 

ja paina m.
3 Siirry näppäimellä u tai  d  kohtaan 

KATKAISTU, KERRAN tai PÄIVITTÄIN ja paina 
m.

4 Jos valitset KERRAN tai PÄIVITTÄIN, syötä aika 
muodossa hh-mm, esim. 14:45, ja paina m.

5 Paina e palataksesi valmiustilaan. Hälytys 
loppuu painamalla mitä tahansa näppäintä.

Hälytys loppuu painamalla mitä tahansa 
näppäintä.

n Huom.
• Kun hälytys on päällä, näytölle tulee kuvake C. 
• Hälytysäänen voimakkuutena on keskitaso. 

HERÄTYS ja kuvake  C vilkkuvat näytöllä.

7.3 Hälytysäänen asettaminen
Hälytysääniä on kolme.
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

KELLO/HERÄT. Paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan HERÄTYSÄÄNI 

ja paina m.
Kuulet soittoäänet.

3 Siirry haluamaasi kohtaan näppäimellä u 
tai d ja paina m.
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8 Omat asetukset

8.1 Luurin äänet
w Varoitus
Kun puhelin soi, pidä kuuloketta riittävän etäällä 
korvastasi kuulovaurioiden välttämiseksi.

8.1.1 Soitonvoimakkuus
Valittavana on: Äänetön, matala, keskitaso, korkea, 
tehosta ja voimistuva.
n Huom.
Soitonvoimakkuuden oletusasetuksena on korkea.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina m.
3 SOIT. VOIM tulee näytölle. Paina m.
4 Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä u 

tai d.
5 Tallenna asetukset painamalla m.
6 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.1.2 Soittoääni
Valittavana on 10 soittoääntä. 
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina m ja 

siirry näppäimellä d kohtaan SOITTOÄÄNI. 
Paina m.

3 Valitse soittoääni painamalla u tai d. 
Kuulet pätkän soittoääntä. 

4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.1.3 Ryhmämelodia
Voit asettaa puhelinmuistioosi tallennetuilta, 
tiettyyn ryhmään kuuluvilta soittajilta tuleviin 
puheluihin haluamasi soittoäänen. Käytettävissäsi 
on kolme eri ryhmää (Ryhmä A, B ja C), joihin voit 
sijoittaa puhelinmuistiossasi olevat yhteystiedot. 
Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoäänen. 
Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.  
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina m 

ja siirry näppäimellä d kohtaan RYHMÄ 
MELOD. Paina m.

3 Siirry näppäimellä u tai d valitaksesi: 
RYHMÄ A, B tai C ja paina sitten m.

4 Valitse ryhmän soittoääni painamalla u tai 
d ja vahvista valinta painamalla m.

5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.1.4 Näppäinäänet päällä/pois
Näppäimistä kuuluu painettaessa piippaus. 
Voit pitää näppäinäänet käytössä tai poistaa ne 
käytöstä.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina m ja 

siirry näppäimellä d kohtaanNÄPPÄINÄÄNI. 
Paina m.

3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 
KYTKETTY tai KATKAISTU.  

4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.1.5 Ensimmäinen soitto 
Palveluntarjoajastasi riippuen SE440 tunnistaa 
soittajan automaattisesti. Puhelin ei soi ennen 
kuin tunnistetiedot tulevat näytölle. Jos haluat, 
että puhelin soi ennen kuin tunnistetiedot tulevat 
näytölle, voit ottaa toiminnon käyttöön kohdassa 
ENSIMM. SOIT.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina m 

ja siirry näppäimellä d kohtaan ENSIMM. 
SOIT. Paina m.

3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 
KYTKETTY tai KATKAISTU.  

4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.2 Luurin nimi
Voit antaa luurille oman nimen, esimerkiksi Peter tai 
Makuuhuone. Nimessä voi olla enintään 10 kirjainta.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan LUURIN NIMI 

ja paina m.
Nykyinen nimi tulee näytölle.

3 Poista nykyinen nimi painamalla >.
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4 Näppäile uusi nimi – enintään 10 kirjainta 
-- ja tallenna painamalla m.

5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.3 Automaattivastaus
Kun toiminto on käytössä, voit vastata puheluihin 
yksinkertaisesti nostamalla puhelimen pois 
tukiasemasta tai laturista. Jos et ole ottanut 
automaattivastausta käyttöön, sinun on 
painettava näppäintä r vastataksesi puheluun.  
Automaattivastaus ei ole oletusarvoisesti käytössä.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan AUTOM. 

VAST. Paina m.
3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

KYTKETTY tai KATKAISTU.  
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.4 Automaattilopetus
Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa puhelun 
yksinkertaisesti asettamalla puhelimen takaisin 
tukiasemaan tai laturiin. Jos automaattilopetus ei 
ole käytössä, sinun on painettava näppäintä e 
lopettaaksesi puhelun.  Automaattilopetus on 
oletusarvoisesti PÄÄLLÄ.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan AUTOM. 

LOPET. Paina m.
3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

KYTKETTY tai KATKAISTU.
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.5 Näytön kieli
Voit vaihtaa näytön kieltä.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan KIELI. Paina 

m.
3 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

kielen kohdalle.
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

8.6 Tilanvalvontatoiminto päällä/pois
Voit jättää yhden luurin huoneeseen ja kuunnella 
sieltä kuuluvia ääniä toisesta luurista.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan TILANVALV. 

Paina m.
3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

KYTKETTY tai KATKAISTU.  
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
Kun toiminto on käytössä, voit jättää tämän 
luurin huoneeseen, jota haluat valvoa. Ainoastaan 
mikrofoni on käytössä. Huoneessa olijat eivät 
kuule sinua.

8.7 Tilan valvonta
1 Ota luurin tilanvalvontatoiminto käyttöön ja 

aseta luuri valvottavaan tilaan.
2 Paina toisen luurin näppäintä c ja näppäile 

valvottavassa tilassa sijaitsevan luurin 
numero. Voit nyt kuunnella valvottavasta 
tilasta kuuluvia ääniä.

t Vinkki
Voit lopettaa tilan valvonnan milloin tahansa 
painamalla näppäintä e

8.8 Taustavalo päällä/pois
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

OMAT ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan TAUSTAVALO. 

Paina m.
3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

KYTKETTY tai KATKAISTU. 
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.

8.9 Näppäinlukitus
Näppäinlukko kannattaa pitää päällä, kun 
puhelimella ei ole tarkoitus soittaa.
1 Pidä näppäintä * alaspainettuna. 

Näytölle tulee NÄPP. LUKITTU.
2 Saat näppäimet käyttöön pitämällä näppäintä  

* uudelleen alaspainettuna.
n Huom.
Voit vastata puheluihin tavallisesti, vaikka näppäimet 
olisivat lukittuna.
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9 Lisäasetukset

Toiminto on kätevä erilaisia verkko- ja PABX/
puhelinvaihdepalveluita käytettäessä.

9.1 Flash-aika
SE440een on valmiiksi asetettu maa- ja 
operaattorikohtaisesti soveltuva flash-
aika. Asetusta ei tarvitse muuttaa, ellei 
palveluntarjoajasi erikseen kehota tekemään niin.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 FLASH-AIKA tulee näytölle. Paina m.
3 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

asetuksen kohdalle: LYHYT, KESKIPITKÄ, PITKÄ.
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.
n Huom.
SE440 ei välttämättä toimi kaikkien PABX-tyyppien 
kanssa.

9.2 Valinta
SE440een on valmiiksi asetettu maa- ja 
operaattorikohtaisesti soveltuva valintatapa. 
Asetusta ei tarvitse muuttaa, ellei palveluntarjoajasi 
erikseen kehota tekemään niin.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan VALINTA. 

Paina m.
3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

ÄÄNI tai PULSSI.
4 Hyväksy painamalla näppäintä m.
5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

9.2.1 Pulssivalinnasta äänitaajuuteen 
väliaikaisesti vaihtaminen

1 Pidä näppäintä * alaspainettuna. 
Valintatapa vaihtuu pulssivalinnasta 
äänitaajuusvalintaan puhelun ajaksi.

9.3 Puhelun esto
Estää puhelut SE440stä tiettyihin numeroihin. 
Voit tallentaa neljä eri estettävää numeroa, jotka 
voivat olla enintään nelinumeroisia -- esimerkiksi 
suuntanumeroita.

Voit ohittaa puhelun eston asettamalla toiminnon 
päälle tai pois.
n Huom.
Jos otat puhelun eston käyttöön, näytölle tulee 
ESTETTY puhelimen ollessa valmiustilassa.

9.3.1 Puhelun esto päällä/pois
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan PUHELUN 

ESTO. Paina m.
3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina 

m.
4 SOITONESTO tulee näytölle. Paina m.
5 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

KYTKETTY tai KATKAISTU. 
Vahvista painamalla m.

6 Paina e palataksesi valmiustilaan. Voit nyt 
asettaa numeron (ks. alla).

9.3.2 Estettävän puhelinnumeron 
asettaminen 

1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 
LAAJ.ASETUS ja paina m.

2 Siirry näppäimellä d kohtaan PUHELUN 
ESTO. Paina m.

3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina 
m.

4 Siirry näppäimellä d kohtaan ESTETTY 
NRO. Paina m.

5 Tarvittaessa siirry näppäimellä u tai d 
seuraavaan vapaaseen kohtaan. 

6 Paina m ja näppäile estettävä numero tai 
sen alkuosa. Hyväksy painamalla m.

7 Paina e palataksesi valmiustilaan.

9.4 Suorasoitto
Kun toiminto on käytössä, voit soittaa tiettyyn 
numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä 
(paitsi näppäintä e). Toimintoa kannattaa käyttää 
esimerkiksi pikavalintana hälytysnumeroon.
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9.4.1 Suorasoitto päällä/pois
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan SUORASOITTO. 

Paina m.
3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina 

m.
4 SUORAS TILA tulee näytölle. Paina m ja 

valitse näppäimellä  u tai d asetukseksi 
KYTKETTY tai KATKAISTU. Hyväksy painamalla 
m.

5 Paina e palataksesi valmiustilaan.
n Huom.
Jos otat suorasoiton käyttöön, näytölle tulee 
SUORAS KÄYT puhelimen ollessa valmiustilassa.

Suorasoittotoiminnon kytkeminen pois käytöstä:
1 Painae.
2 KATKAISTU? tulee näytölle. Hyväksy 

painamalla m.

9.4.2 Suorasoittonumeron asettaminen
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan SUORASOITTO. 

Paina m.
3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina 

menu.
4 Siirry näppäimellä d kohtaan SUORAS NRO. 

Paina m.
5 Näppäile numero. Hyväksy painamalla m.
6 Paina e palataksesi valmiustilaan.

9.4.3 Suorasoittonumeron valinta
1 Kun suorasoittonumero on tallennettu 

ja toiminto on käytössä, voit soittaa 
suorasoittonumeroon painamalla mitä 
tahansa näppäintä (paitsi näppäintä e). 

n Huom.
Voit vastata puheluihin tavallisesti, vaikka 
suorasoittotoiminto on käytössä.

9.5 Rekisteröinti
Samaan tukiasemaan voidaan rekisteröidä 
enintään 5 luuria. Lisäluurit on rekisteröitävä 
tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää. 

• Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan Philips 
SE440 -luureja.  
Huomaa, että muiden valmistajien ohjeet 
eivät välttämättä ole samanlaisia. Katso tällöin 
lisätietoja kyseisen puhelimen käyttöohjeesta.

• Luurien rekisteröintiin tai rekisteröinnin 
poistamiseen tarvitaan PIN-koodia. PIN-
oletuskoodi on 0000.

9.6 Luurin rekisteröinti 
Tukiasemassa:
1 Pidä tukiaseman näppäintä p alaspainettuna 

n. 3 sekuntia. Rekisteröi luuri 90 sekunnin 
kuluessa.

Luurissa:
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan  

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan REKISTER. ja 

paina m.

3 Tarvittaessa siirry näppäimellä u tai d 
kohtaan REKIST. T-AS. ja paina m.
T-AS 1 2 3 4 tulee näytölle ja rekisteröidyn  
tukiaseman numero vilkkuu.

 Näppäile sen tukiaseman numero, jolle haluat 
rekisteröidä luurin.

 Jos tukiasemia on vain yksi, paina 1. 
Jos tukiasemia on kaksi, paina 1 tai 2 jne.

4 Kun näytölle tulee PIN----, näppäile tukiaseman 
PIN-koodi.
Kun luuri on rekisteröity tukiasemaan, se saa 
numeron.

9.7 Tukiaseman valinta 
Voit rekisteröidä SE440-luurin jopa 4 tukiasemaan. 
Kun luuri on rekisteröity, voit siirtyä tukiasemien 
välillä vapaasti, esim. kotoa töihin.
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan REKISTER. ja 

paina m.

3 VALITSE T-AS tulee näytölle. Paina m.
Käytettävissä olevat tukiasemat tulevat näytölle ja 
nyt käytössä olevan tukiaseman numero vilkkuu.
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4 Näppäile haluamasi tukiaseman numero 
– 1,2,3 tai 4 ja paina m. 
Kun tukiasema on löydetty, kuulet piippauksen. 
Jos tukiasemaa ei löydy, näytölle tulee EI REKIST.

9.8 Luurin rekisteröinnin poistaminen 
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASET ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan REK.POISTO 

ja paina m.

3 Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina 
m.
Rekisteröityjen luurien numerot tulevat näytölle. 

4 Siirry poistettavan luurin kohdalle 
näppäimellä u tai d ja paina m.

 EI REKIST. tulee luurin näytölle.

9.9 PIN-koodi
Nelinumeroista PIN-koodia tarvitaan luuria 
rekisteröitäessä tai rekisteröintiä poistettaessa 
sekä tiettyjen asetusten tekemiseen SE440 ssa. 
Oletuskoodi on 0000. PIN-koodin vaihtaminen 
on suositeltavaa.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan PIN. Paina 

m.
3 Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina 

m. (Oletuskoodi on 0000)
4 Näppäile uusi PIN ja paina m.
n Huom.
Pidä uusi PIN-koodi tallessa. Jos unohdat PIN-
koodisi, puhelin on resetoitava.

9.10 Resetointi
Toiminto palauttaa SE440n oletusasetukset.
n Huom.
Puhelinmuistioon tallennetut tiedot säilyvät muistissa.
Maakohtaisista asetuksista riippuen puhelimen 
näyttö saattaa siirtyä tervetuloa-tilaan resetoinnin 
jälkeen.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan RESET YKS.. 

Paina m.
3 VAHVISTUS? tulee näytölle. Paina m.

9.11 Oletusasetukset

Luurin nimi PHILIPS
Näppäinääni Kytketty
Automaattivastaus Katkaistu
Automaattilopetus Kytketty
Soittoääni Soittoääni 1
Luurin soitonvoimakkuus Keskitaso
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 3
Puhelinmuistio Ei muutoksia
Puhelutiedot  Tyhjenee
Uudelleenvalintaluettelo Tyhjenee
PIN-koodi 0000
Näppäinlukitus Katkaistu
Kello  00:00
Hälytys  Katkaistu
Valinta Äänitaajuus

9.12 Automaattinen etuliite
Voit asettaa SE440n tunnistamaan soitettavan 
numeron ja korvaamaan sen toisella numerolla. 
Tunnistettava numero voi olla enintään 5-
numeroinen. Korvaava numero voi olla 10-
numeroinen. 
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan ETULIITE. 

Paina m.
3 SELVITÄ NRO tulee näytölle. Paina m.
4 Näppäile tunnistettava numero ja paina m.
5 Siirry kohtaan ETULIITE ja paina m.
6 Näppäile korvaava numero ja paina m.
7 Paina e palataksesi valmiustilaan.



7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.077893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

25Verkkopalvelut

9.13 Maa
Jos vaihdat maata, voit vaihtaa myös puhelimesi 
maakohtaisia asetuksia. 
n Huom.
Jos valitset väärän maan, voit muuttaa asetusta 
uudelleen.
Maasta riippuen tämä toiminto saattaa olla poissa 
käytöstä. Tällöin näytölle tulee EI SAATAV tai 
maatasi ei löydy luettelosta.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan MAA VALINTA. 

Paina m.
3 Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina 

m.
4 Siirry näppäimellä u tai d haluamasi 

maan kohdalle.
5 Hyväksy painamalla näppäintä m.

9.14 Läpäisy
Samaan tukiasemaan rekisteröity toinen luuri 
voi liittyä käynnissä olevaan ulkoiseen puheluun. 
Kolmen osallistujan konferenssipuhelu voidaan 
aloittaa yksinkertaisesti painamalla näppäintä r.

Läpäisytoiminnon on oltava päällä, jotta tämä 
onnistuu.
1 Paina m, siirry näppäimellä d kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan LÄPÄISY. 

Paina m.
3 Valitse näppäimellä u tai d asetukseksi 

KYTKETTY tai KATKAISTU.
4 Hyväksy painamalla m.

10 Verkkopalvelut

SE440llä voit käyttää useita eri verkkopalveluita

10.1 Puh. siirto kaikkien puheluiden osalta
Aseta puhelimesi siirtämään kaikki tulevat 
puhelut toiseen numeroon.

10.1.1 Aseta puh. siirtonumero
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 SOITONSIIRTO tulee näytölle. Paina m.
3 Rullaa u tai d kohtaan ASETUKSET 

asettaaksesi numeron johon haluat siirtää 
puhelut ja paina m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.1.2 Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto 
kaikkien puheluiden osalta

1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 
VERKKOPALV. ja paina m.

2 SOITONSIIRTO tulee näytölle. Paina m.
3 Siirry näppäimellä u tai d haluamaasi 

kohtaan ja valitse AKTIVOI tai DEAKTIVOI. 
Paina sitten m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.2 Puh. siirto kun linja on varattu
Aseta puhelimesi siirtämään tulevat puhelut 
toiseen numeroon vain jos linja on varattu.

10.2.1 Aseta puh. siirtonumero
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan SIIR.

VARATTU ja paina m.
3 Rullaa u tai d kohtaan ASETUKSET 

asettaaksesi numeron johon haluat siirtää 
puhelut ja paina m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.
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3 Rullaa u tai d kohtaan PUHELU ja 
paina m soittaaksesi ääniviestinumeroon, 
tai rullaa ASETUKSET asettaaksesi 
ääniviestinumeron, ja paina m.

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.5 Info-palvelut
Voit soittaa puhelinoperaattorisi numero- ja 
osoitepalveluun.
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan INFOPALVELU 

ja paina m.
3 Rullaa u tai d kohtaan PUHELU ja paina 

m soittaaksesi palvelunumeroon, tai rullaa 
ASETUKSET asettaaksesi palvelunumeron, ja 
paina m.

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.6 Tak.soitto
Palvelun avulla voit selvittää, mistä  
numerosta sinulle on viimeksi soitettu. 
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan TAK.SOITTO 

ja paina m.
3 Rullaa u tai d kohtaan PUHELU ja 

paina m soittaaksesi numeroon, tai rullaa 
ASETUKSET asettaaksesi tak.soittonumeron, 
ja paina m.

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.7  Peru tak.soitto
Soittaa kotimaasi palvelunumeroon niin että tak.
soittopalvelu deaktivoituu. 
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Rullaa d kohtaan PERU.TAK.S. ja paina 

m.
3 Rullaa u tai d kohtaan PUHELU ja 

paina m soittaaksesi palvelunumeroon 
joka deaktivoi tak.soitto -palvelun, tai rullaa 
ASETUKSET asettaaksesi tai muuttaaksesi tak.
soitto –palvelunumeroa ja paina m.

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.2.2 Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kun 
linja on varattu

1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 
VERKKOPALV. ja paina m.

2 Siirry näppäimellä d kohtaan SIIR.
VARATTU ja paina m.

3 Siirry näppäimellä u tai d haluamaasi 
kohtaan ja valitse AKTIVOITU tai DEAKTIVOITU. 
Paina sitten m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.3 Puh. siirto kun et voi vastata 
puheluun

Aseta puhelimesi siirtämään tulevat puhelut 
toiseen numeroon vain silloin, kun et voi vastata 
puheluihin.

10.3.1 Aseta puh. siirtonumero
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Siirry näppäimellä d kohtaan SIIR.EIVAST 

ja paina m.
3 Rullaa u tai d kohtaan ASETUKSET 

asettaaksesi numeron johon haluat siirtää 
puhelut ja paina m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.3.2 Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kun et 
voi vastata puheluun

1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 
VERKKOPALV. ja paina m.

2 Siirry näppäimellä d kohtaan SIIR.EIVAST 
ja paina m.

3 Siirry näppäimellä u tai d haluamaasi 
kohtaan ja valitse AKTIVOI tai DEAKTIVOI. 
Paina sitten m. 

4 Jos valitsit AKTIVOI, näppäile numero johon 
puhelut siirretään ja paina sitten m.

5 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.4 Vastaajapalvelu
Voit ottaa puhelinoperaattorisi vastaajapalvelun 
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Rullaa d kohtaan ÄÄNIVIESTI 1 tai 

ÄÄNIVIESTI 2 ja paina m.
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11 Huolto ja vaihto

11.1 Puhdistaminen
• Puhdista luuri ja tukiasema nihkeällä (ei 

märällä) liinalla tai antistaattisella pyyhkeellä. 
• Älä käytä puhdistusaineita. Ne saattavat 

vahingoittaa laitetta.
• Älä käytä kuivaa liinaa. Sähköiskuvaara.

11.2 Paristojen vaihtaminen
w Varoitus
Käytä ainoastaan uudelleenladattavia AAA-paristoja.
1 Liu’uta paristokotelon kansi ulos.

2 Poista vanhat paristot.

10.8 Tietojen näytön estäminen
Voit estää oman numerosi näkymisen soittaessasi 
puheluita. Numerosi sijaan vastaanottajan 
puhelimessa näkyy PITO. Vaihtoehtoisesti, tämän 
ominaisuuden avulla etuliitenumero lisätään 
automaattisesti valittuun numeroon, kun se on 
asetettu.

10.8.1  Aseta pidätetty ID
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Rullaa d kohtaan PIDÄTÄ ID ja paina m.
3 Rullaa u tai d mennäksesi 

kohtaan ASETUKSET, jossa voit asettaa 
etuliitenumeron ID:n pidättämistä varten, ja 
paina m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.

10.8.2  Aktivoi/Deaktivoi pidätetty ID
1 Paina m ja siirry näppäimellä d kohtaan 

VERKKOPALV. ja paina m.
2 Rullaa d kohtaan PIDÄTÄ ID ja paina m.
3 Siirry näppäimellä u tai d haluamaasi 

kohtaan ja valitse AKTIVOI tai DEAKTIVOI. 
Paina sitten m. 

4 Paina e palataksesi valmiustilaan.
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12 Tekniset tiedot

Paristojen käyttöikä ja kantavuus
Puhe- ja valmiusaika 
Kun paristot ovat täynnä, SE440n 
puheaikavalmius on n. 12 tuntia ja valmiusaika n. 
150 tuntia. 

Lataus vähissä 
Paristojen tila näkyy luurin näytöllä ylävasemmalla.
Kun lataus on vähissä, kuulet puhelun aikana 
piippauksen kerran minuutissa ja kuvake e 
vilkkuu. Jos paristojen virta on loppumaisillaan, 
puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 
pian ilmoituksen jälkeen. 

Paristojen suuntaa-antavat lataustilat:
f  Täynnä.
g  Osittain latautuneet.
e  Tyhjenemässä.

Paristotyyppi
SE440 käyttää AAA NiMh 550mAh -paristoja. 

Varoitus: kantaman ulkopuolella 
Suotuisissa olosuhteissa puhelimen kantama on 
sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. 
Kun olet siirtymässä kantaman ulkopuolelle 
puhelun aikana, luuri piippaa 
varoitukseksi.

Jos siirryt kantaman ulkopuolelle, luuri antaa 
virheilmoituksen äänimerkillä, puhelu katkeaa ja 
tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä. Puhelin 
antaa virheilmoituksen äänimerkillä, jos yrität 
käyttää toimintoja (jos olet ottanut äänimerkin 
käyttöön).

Kun palaat tukiaseman kantavuusalueelle, luuri 
piippaa uudelleen.

n Huom.
Jos haluat, että laite antaa virheilmoituksen 
äänimerkillä, sinun on otettava toiminto käyttöön.

3 Asenna uudet paristot paikalleen.

4 Liu’uta paristokotelon kansi paikalleen.
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13 Usein kysyttyjä kysymyksiä

    www.philips.com/support

Lataus

Kuvake f ei vilku, kun luuri asetetaan 
tukiasemaan
• Puhelin ei ole oikein paikallaan – korjaa luurin 

asentoa
• Kosketuspinnat ovat likaiset – puhdista 

alkoholilla kostutetulla liinalla
• Paristot ovat täynnä – lataus ei ole tarpeen

Puhelut

Ei valintaääntä
• Ei virtaa – tarkista kytkennät. Resetoi puhelin: 

irrota virtajohto ja kytke uudelleen
• Paristot tyhjentyneet – lataa paristoja 

vähintään 24 tuntia
• Olet tukiaseman kantaman ulkopuolella 

– siirry lähemmäs tukiasemaa
• Vääränlainen puhelinjohto – käytä laitteen 

mukana toimitettua johtoa
• Muuntaja (tarvittaessa) ei ole liitetty 

puhelinjohtoon – liitä muuntaja johtoon

Huono äänenlaatu
Tukiasema on sijoitettu liian lähelle muita 
sähkölaitteita, paksuja betoniseiniä tai suuria 
metalliesineitä – siirrä tukiasema vähintään 
metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista

Kuvake N vilkkuu
• Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan 

– rekisteröi luuri tukiasemaan
• Olet tukiaseman kantaman ulkopuolella 

– siirry lähemmäs tukiasemaa

Ei soittoääntä
Soittoääni on otettu pois käytöstä.  
Lisää äänenvoimakkuutta.

Soittajan tiedot eivät näy
Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon ei voi tallentaa uutta 
yhteystietoa
Puhelinmuistio on täynnä. Vapauta muistipaikka 
poistamalla vanha yhteystieto.

Näyttö

Näyttö ei toimi
• Lataa tai vaihda paristot.
• Irrota tukiaseman virtajohto ja kytke se 

uudelleen.
• Jos näyttö ei valaistu, irrota tukiaseman 

virtajohto ja kytke se uudelleen.

Rekisteröinti

Toisen luurin rekisteröinti ei onnistu
Tukiasemaan on jo rekisteröity suurin 
mahdollinen määrä luureja (5). 
Näytölle tulee HAKEE. Sinun on poistettava jokin 
vanhoista luureista voidaksesi rekisteröidä uuden.

Häiriöt

Toistuvia häiriöitä radion tai television 
äänessä
Tukiasema tai laturi on liian lähellä. Siirrä laite 
mahdollisimman etäälle.
 



7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

30

7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

Hakemisto

N
Näppäinäänet päälle/pois 20
Näppäinlukitus 21
Näytön kielen valinta 21
Näytön kuvakkeet ja symbolit 8
Numeron esivalinta 12
Numeron tallentaminen puhelutiedoista 
puhelinmuistioon 17
Numeron valinta puhelinmuistiosta 12
Numeron valinta puhelutiedoista 12

O
Oletusasetukset 24

P
Päivämäärän ja ajan asettaminen 19
Pakkauksesta löytyy 6
Paristojen asentaminen 11
Paristojen lataus 11
Pikavalintanäppäimet 16
Pikavalintanumeron poistaminen 16
Pikavalintanumeron tallentaminen 16
Pikavalintanumeron vaihtaminen 16
PIN-koodin muuttaminen 24
Puhelun asettaminen odottamaan siksi aikaa, kun 
vastaat toiseen puheluun 13
Puhelun esto 22
Puhelun lopettaminen 13
Puhelun soittaminen 12
Puhelutiedon poistaminen 18
Puhelutietojen poistaminen 18 
Puhelutietojen selaaminen 17
Puheluun vastaaminen 12

R
Rekisteröinti tukiasemaan 23
Resetointi 24

S
Salaus 13
Sisäpuhelun ja ulkoisen puhelun välillä  
siirtyminen 13

14 Hakemisto

A
Automaattilopetus 21
Automaattinen etuliite 24
Automaattivastaus 21

E
Ensimmäinen soitto 20
Ensimmäisen soiton asettaminen 20

F
Flash-aika 22
Flash-tilan asettaminen 22

H
Hälytyksen asettaminen 19
Hälytysäänen asettaminen 19
Herätyskello 19

K
Kaikkien yhteystietojen poistaminen 
puhelinmuistiosta 16
Kierrätys 5
Konferenssipuhelu 14
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen 12
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 12

L
Luuri päälle/pois 13
Luurin haku 9
Luurin näppäimet 7
Luurin nimi 20
Luurin rekisteröinnin poistaminen 24
Luurin rekisteröinti 23
Luurin soittoäänen vaihtaminen 20

M
Maa-asetuksen vaihtaminen 25
Maan valinta 25



7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.077893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

31Hakemisto
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