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FI
 Tärkeä tietää
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 pidä puhelinta liian lähellä korvaasi, kun puhelin soi tai kaiutin on käytössä. Kuulosi voi vaurioitua.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta tai pudota esineitä 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 - 35º C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45º C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

Asennusvaatimukset
Tämä tuote toimii 220-240 voltin EN 60-950 standardin mukaisella yksivaihevirralla (IT-asennuksia lukuun
ottamatta). Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.

Sähköverkko on EN 60-950 standardin 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 standadrin mukaisesti luokkaan TNV-3 (puhelinverkkojännite).

Tarvitsetko apua?
Lisätietoja vianetsinnästä:

Vianmääritys: sivu 57

Lisätietoja Philipsin online-tuesta seuraavalla Internet-sivulla:

Online-tuki

www.philips.com/support
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Mitä laatikko sisältää?

SE730-puhelimesi mukana toimitetaan seuraavat lisälaitteet:

Tukiaseman 
verkkosovitin

Vyöpidike Akkutilan kansi

Puhelinjohto

KäyttöopasTakuukortti

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.

Luuri Tukiasema

Pika-aloitus
opas

2 ladattavaa 
AAA-akkua

Asennus-CD

Kuuloke USB-kaapeli
5
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 SE730 puhelimesi
Luurin osat

Kuuloke
-liitin

Näyttö

Vasen
Soft-näppäin

Luuri-näppäin

Näppäimistön
lukitus-näppäin.

Ylös/alas 
navigointinäppäimet

Kuuloke

Oikea 
Soft-näppäin

Lopetus-näppäin

Aakkosnumeerinen 
näppäimistö

Kirjainkoko-/Tauko-/
Soittoäänen 
sammutusnäppäin

Sisäpuhelin-näppäin
Kaiutin
näppäin

Mikrofoni

Toiminnon
LED-valo

USB-liitin
6
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SE730 puhelimesi
7

Luurin näppäimet

Soft-näppäin

Näppäin Toiminto

m Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen.
Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana.
Taustavalon sytytys.

> Valmiustilasta uudelleen soitettavien numeroiden listaan siirtyminen.
Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
Soita toinen puhelu, tee soitonsiirto tai selaa puhelinmuistiota soiton aikana.
Taustavalon sytytys.

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

e Puhelun lopettaminen.
Palaa valmiustilaan.
Paina pitkään kytkeäksesi luurin pois päältä sen 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 Sisäisen puhelun soittaminen.

v Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa.
Kaiuttimen* kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.

# Paina valmiustilassa #-näppäintä.
Paina pitkään soittoäänen mykistämiseksi valmiustilassa.
Paina pitkään pitääksesi tauko valintatilassa.
Paina pitkään muokkaustilassa vaihtaaksesi isoihin tai pieniin kirjaimiin.

* Paina * -näppäintä valmiustilassa.
Paina pitkään kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.

TAKAIS 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.

(Oikea Soft-näppäin)

(Vasen Soft-näppäin)
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 SE730 puhelimesi
Näytön kuvakkeet & symbolit
Kun luuri on valmiustilassa, sen näytöllä voi näkyä useita kuvakkeita ja symboleja.

Uusien tapahtumien, kuten vastaamattomien puhelujen, uusien tekstiviestien, tai ääniviestien yhteydessä
puhelimen näytön keskiosassa näkyy seuraavia kuvakkeita ja määrää osoittava luku.

Luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on
kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.

Akkusymboli ilmaisee 3 eri akunvaraustasoa.

Soittovoimakkuus on säädetty nollaan.

Näppäimistö on lukittu.

Iilmaisee ulkoisen saapuvan puhelun, ulkoisen yhdistetyn puhelun ja ulkoisen pidossa olevan
puhelun.

Iilmaisee sisäisen saapuvan puhelun, sisäisen yhdistetyn puhelun ja sisäisen pidossa olevan
puhelun.

Kaiutin on PÄÄLLÄ.

Herätyskello on aktivoitu.

Tekstiviestien vastaanotto on käytössä. Toiminto vilkkuu, kun tekstiviestimuisti on täynnä.

Älä häiritse -tila on aktivoitu.

Uusia tekstiviestejä. Tekstiviestin lähettäjän puhelinnumero näkyy kuvakkeen vasemmalla
puolella.

Uusia vastaamattomia puheluja. Soittajien puhelinnumerot näkyvät kuvakkeen vasemmalla
puolella.

Uusia vastaajan viestejä. Viestin jättäjän puhelinnumero näkyy kuvakkeen vasemmalla
puolella.

Jos et ole rekisteröitynyt soittajan tunnistus -palveluun, uusista tapahtumista ei tule ilmoitusta.
Vastaamattomien puhelujen, tekstiviestien tai puhepostin uusien tapahtumien ikonit eivät siis syty
puhelimen näyttöön.
8
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SE730 puhelimesi
Tukiaseman osat

SE730 puhelimesi päätoiminnot
SE730 puhelimessasi on käytettävissä seuraavat toiminnot. Toiminnat selitetään yksityiskohtaisemmin
käyttöoppaan sivuilla.

Valikko Toiminto Sivu

SMS Asetukset, SMS-viestien kirjoittaminen/lukeminen jne. 32

PUHELINLUETTELO Puhelinluettelon merkintöjen lisääminen, muokkaaminen ja käyttö, 
puhelinmuistion hallinta ja numeroiden kopioiminen SIM-kortilta.

25

KELLO&HERÄTYS Päivämäärän, ajan, herätyksen, herätysäänen ja Älä häiritse -tilan 
asettaminen

39

OMAT ASETUKSET Luurin äänen, taustakuvan, näytä valokuva,  kontrastitason, luurin 
nimen, automaattisen vastauksen/lopetuksen, kielten, 
huonetarkkailutilan, Taustavalon ajan asettaminen ja Väriteema. 

41

ERIKOISASETUKSET Flash-ajan, suuntanumeron, puhelun eston ja vauvasoiton asetus, 
luurin rekisteröinti/poistaminen rekisteristä, PIN-tunnuksen 
muuttaminen, puhelimen asetusten uusiminen, konferenssitila ja 
Demotila.

47

VERKKOPALVELUT Puhelun siirron, ääniviestien, takaisin soiton ja soittajan tunnuksen 
asettaminen.

53

PELIT Pelien pelaaminen 56

Haku-
näppäin SIM-kortin pidike
9
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 SE730 puhelimesi
Valikon navigointi
Valikoiden ja toimintojen navigointi:

Tehtävä Suorittaminen Esimerkki

Päävalikon/-valikoiden 
avaaminen

Valitse MENU painamalla suoraan 
sen alapuolella olevaa näppäintä 
(vasen soft-näppäin m)

• Siirtyminen tiettyyn 
valikkoon/toimintoon

• Valinnan vahvistaminen

1. Paina : -näppäintä vierittääksesi
esiin haluamasi valikko/toiminto

2. Valitse VALIT. painamalla
suoraan sen alapuolella olevaa
näppäintä (vasen soft-näppäin
m)

Tässä esimerkissä herätys on
Kerran.

• Valinnan vaihtaminen.

• Valinnan vahvistaminen.

• Paluu aiempaan valikkoon tai
valmiustilan näyttöön

1. Paina : -näppäintä vierittääksesi
esiin haluamasi vaihtoehdon 

2. Valitse VALIT. painamalla suoraan
sen alapuolella olevaa näppäintä
(vasen soft-näppäin m)

3. Valitse TAKAIS painamalla
suoraan sen alapuolella olevaa
näppäintä (oikea soft-näppäin
>)

Philips 1

 08-08

m >:

MENU UUDVAL

18:00

m >:
12

VALIT. TAKAIS

Ei käytössä
Kerran
Päivittäin

VALIT. TAKAIS

m >:

Herätys

12 3
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Kytkeminen

Tukiaseman sijainti voi vaikuttaa SE730-puhelimesi kantoalueeseen ja toimintaan (katso VIHJE alla).

Tukiaseman kytkeminen
1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.

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

Kytke
verkkosovitin A

        Kytke
puhelinjohto 
puhelinjohdon 
liittimeen B

2.
B A

1.

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä
puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

VIHJE Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden tai
muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten
paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.

VAROITUS Tukiasemassa ei ole KYTKETTY/KATKAISTU-kytkintä. Virta kytkeytyy päälle kun
verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla
verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla.

Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.

Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valintaääntä.
11
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 Asennus
12

Asenna akut
SE730 puhelimesi mukana toimitetut 2 ladattavaa akkua takaavat keskimäärin lähes 12 tuntia puheaikaa ja lähes
168 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.

Lataa akut
1. Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.

2. Näytöön ilmestyy symboli, joka ilmaisee akkujen latauksen olevan käynnissä.

3. Jätä luuri lataukseen kunnes akut ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia). 

4. Akut ovat täysin latautuneet kun lataussymboli sammuu ja näyttöön ilmestyy -kuvake.

Akun ehtymisvaroitus
Akun varaustila näkyy puhelimen näytön vasemmassa ylälaidassa. Kun varaustila on vähäinen, näytössä näkyy
tyhjän akun kuvake.

Jos varaustila on erittäin vähäinen, puhelin sammuu automaattisesti eivätkä keskeneräiset toiminnot tallennu.

Philips 1

08-08
MENU

18:00
UUDELL.

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.
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Asennus
Varoitus kantoalueen ulkopuolella olemisesta
Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan
ulkopuolelle, antenni-kuvake  alkaa vilkkua.

Vyöpidikkeen kiinnittäminen/poistaminen
Vyöpidikkeen avulla voit kantaa luuria vyöllä. 

1. Kiinnitä vyöpidike luuriin, asettamalla vyöpidikkeen päät luurin takana oleviin aukkoihin ja painamalla pidike
paikoilleen.

2. Voit poistaa vyöpidikkeen vetämällä sen irti luurista.

SE730-puhelimen määrittäminen
Ennen kuin voit käyttää SE730 puhelintasi, se on määritettävä käyttömaan mukaan. Parin minuutin latauksen
jälkeen näyttöön tulee TERVETULOA -teksti eri kielillä:

1. Rullaa : sanan TERVETULOA kohdalle valitsemallasi kielellä ja paina mVALIT.

2. Vieritä : maasi kohdalle.

3. Paina mVALIT. vahvistaaksesi valintasi.

4. Vieritä : ja valitse puhelinoperaattorisi (tarvittaessa).

5. Paina mVALIT. uudestaan vahvistaaksesi valintasi.

6. Oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikon kieli määritetään automaattisesti. 

Päivämäärän ja ajan asettaminen
1. Paina mMENU.

2. Vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja paina mVALIT..

Et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja ennen kuin olet valinnut maan. 

TERVETULOA-näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin käy, sinun ei
tarvitse määrittää maatasi/puhelinoperaattoriasi/kieliasetuksia.
13
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 Asennus

3. Paina mVALIT. asettaaksesi Päiväys&Aika.

4. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina mOK.

Nyt voit käyttää puhelintasi.

SE730-puhelimesi perustoiminnot
Soittaminen
Näppäile puhelinnumero (enintään 20 numeroa) ja paina r soittaaksesi numeroon.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittaminen" sivulla 20. 

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Paina r-näppäintä vastataksesi puheluun.

Paina e-näppäintä puhelun lopettamiseksi.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Puheluun vastaaminen" sivulla 21 ja "Puhelun lopettaminen" sivulla 21.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä
Paina e-näppäintä ja pidä se painettuna 3 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi valmiustilassa.

Painamalla lyhyesti e-näppäintä kytket luurin jälleen päälle.j

Näppäimistön lukitus/avaaminen
Paina *-näppäintä ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi tai poistaaksesi näppäimistön lukituksen
valmiustilassa.

Haku
Hakutoiminnon avulla voit löytää kadonneen luurin jos luuri on kantoalueella ja sen akut on ladattu. 

Paina tukiaseman c-painiketta lyhyesti. Puhelin alkaa soida.

Paina mitä tahansa painiketta, kun haluttu merkintä löytyy, jolloin haku päättyy.

Valmiustila
Jos luuria ei käytetä 30 sekuntiin asetus-, tarkastus-, muokkaus- tai yms. -tilassa, se palautuu automaattisesti
valmiustilaan. Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan.

VAROITUS Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan sovittimen kautta, päivämäärä ja kellonaika
saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivämäärän ja ajan päivityksen toiminta riippuu
verkko-operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä & aika -asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai ota
yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaasi. 
14
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Asennus
Näytön ja näppäimistön taustavalo
Taustavalo palaa 40 sekuntia jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan puhelun, näppäinten painamisen, luurin
tukiasemastanostamisen jne. jälkeen. LCD-näytön ja näppäimistön taustavalon väri on VALKOINEN. 

Asetustiedot löytyvät kohdasta "Taustavalon aika" sivulla 46. 

Toiminnon LED-valo
Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun, luurin LED-valo vilkkuu uuden toiminnon kuten uuden puhelun,
uuden SMS-viestin tai uuden ääniviestin ilmetessä.

Oletusasetukset
Soit.voim Keskipitkä

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus Äänenvoim. 3

Kaiuttimen äänenvoimakkuus Äänenvoim.3

Näppäinääni Kytketty

Taustakuva

Kontrasti Taso 2

Autom. vast Katkaistu

Autom. lopet Kytketty

Huonetarkkailutila Katkaistu

Herätyskello Katkaistu

Estotila Katkaistu

SMS vast.otto Kytketty

PIN-koodi 0000
15
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 USB-yhteys
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USB-yhteys
SE730 puhelimella voidaan ladata tietokoneelta luuriin melodioita (enintään 20 Kt, MIDI-muodossa), taustakuvia
(128 x 160 pikseliä) sekä pystysuunnassa olevia kuvia käyttäjäkuvakkeita varten (96 x 64 pikseliä) USB-yhteyden
kautta. Puhelimeesi ja asennus-CD:lle on myös esiasennettu useita soittoääniä, taustakuvia ja kuvapuhelukuvia.

Ennen kuin voit ladata PC-tiedostot luuriin, asenna PC USB -lataaja.

Asenna USB-latausohjelmisto
1. Aseta SE730-puhelimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD ROM -asemaan.

2. Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita PC:n latausohjelmiston ja USB-ajurin asentamisessa.

3. Asennuksen aikana ohjelma kysyy sinulta hyväksytkö vai peruutatko toiminnot. Sinun tulisi hyväksyä kukin
toiminto ja jatkaa asennusta.

4. Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen ohjelmistoasennuksen jälkeen.

Järjestelmävaatimukset:

Luurin kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen yhdistämällä USB-kaapelin toisen pään puhelimen pohjassa olevaan USB-
liittimeen ja toisen USB-kaapelin pään tietokoneen USB-liittimeen. Kun USB-kaapeli on yhdistetty, näytölle
ilmaantuu Odottaa noin 12 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen näytölle ilmaantuu USB kytketty.

CPU Pentium II 350 MHz tai vastaava tai nopeampi

Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP tai Windows ME

RAM 64 Mt tai enemmän

Kiintolevytila vähintään 150 Mt 

Yhteys USB Type 1.1 tai uudempi

CD ROM 8x CD-ROM -asema tai nopeampi 

Näyttö 800 x 600 pikseliä tai parempi

Näyttö 16 bittinen high color tai suurempi

Jos asennnusohjelmisto ei käynnisty kunnolla, selaa CD-levyn sisältöä Windows Explorerilla ja
suorita ohjelma kaksoisnapsauttamalla Setup.exe.

USB-yhteys voidaan luoda vain, jos kuuloke on stand-by tilassa, ja takavalo on päällä. Jos kuuloke on
valikkotilassa tai menee näytönsäästötilaan, paina e -näppäintä tai mitä tahansa näppäintä
palataksesi stand-by tilaan ennen kuin yhdistät kuulokkeen tietokoneeseen..
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USB-yhteys
Melodioiden lataaminen
SE730-puhelimeen on asennettu 16 soittomelodiaa valmiiksi. Voit ladata lisää soittomelodioita (enintään 20 Kt)
tai korvata sen lataamalla uuden soittomelodian tietokoneelta luuriin USB-yhteyden kautta. 

1. Käynnistä PC USB -lataaja valitsemalla tietokoneelta Käynnistä > Ohjelmat > PC USB -lataaja.

2. Napsauta vasemmalla olevaa Soittoäänigalleria-kuvaketta näyttääksesi MIDI-tiedostot, joita voidaan käyttää
luurin soittomelodioina.

3. Valitse MIDI-tiedosto, jonka haluat ladata valintaikkunasta ja napsauta TOISTA-näppäintä. Kuunttele MIDI-
tiedostoa varmistaaksesi, että se on soittomelodia, jonka haluat ladata luurille.

Kytke USB-liitin luurin pohjassa
olevaan USB-vastakkeeseen.

USB-liitin

Kun luuri on USB-lataustilassa, kaikkien luurien näppäimet lukitaan kunnes USB-kaapeli irrotetaan
luurista. 

Tiedonsiirto keskeytyy jos USB-latauksen aikana vstaanotetaan puhelu. Luuri piippaa ja näyttää viestin
Ulkoinen puh. näytöllä. Soittajan tiedot eivät näy. Puheluun voidaan vastata painamalla r.

Toista-näppäin

Soittoäänen 
kuvake

Valintaikkuna

Lataa-näppäin

Tilanneilmaisin
17
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4. Varmista, että luuri on kytketty tietokoneeseen ja napsauta Lataa-näppäintä.

Tilanneilmaisin näyttää latauksen tilan.

5. Kun lataus on suoritettu, irrota luuri turvallisesti tietokoneesta.

Taustakuvien lataaminen
SE730-puhelimeen on asennettu 6 taustakuvaa valmiiksi. Kolmannen taustakuvan voi korvata lataamalla uuden
taustakuvan tietokoneesta puhelimeen USB-yhteyden kautta. Neljäs taustakuva on tyhjä.

1. Käynnistä PC USB -lataaja valitsemalla tietokoneelta Käynnistä > Ohjelmat > PC USB -lataaja.

2. Napsauta vasemmalla olevaa Taustakuva-kuvaketta näyttääksesi kuvatiedostot (BMP, JPG ja GIF), joita
voidaan käyttää luurin taustakuvina.

3. Valitse taustakuva, jonka haluat ladata valintaikkunasta.

4. Kuva näkyy todellisessa koossa kohdassa Kuvaikkuna. 
Voit vaihtaa kuvan kokoa kohdassa Kuvaikkuna ja valita kuvan kohdan, jota käytetään
taustakuvana. Voit myös esikatsella kuvaa kohdassa Esikatseluikkuna varmistaaksesi, että tämä on
taustakuva, jonka haluat näkyvän luurissa. 

5. Varmista, että luuri on kytketty tietokoneeseen ja napsauta Lataa-näppäintä.
Tilanneilmaisin näyttää latauksen tilan.

6. Kun lataus on suoritettu, irrota luuri turvallisesti tietokoneesta.

Lataa käyttäjäkuvakkeet
SE730-puhelimeen on asennettu 20 käyttäjäkuvaketta valmiiksi. Voit ladata ja korvata käyttäjäkuvakkeita USB-
yhteyden kautta. 

1. Käynnistä PC USB -lataaja valitsemalla tietokoneelta Käynnistä > Ohjelmat > PC USB -lataaja.

Kuvaikkuna
Taustakuva-

kuvake

Valintaikkuna

Lataa-näppäin

Tilanneilmaisin

Esikatse-
luikkuna
18
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2. Napsauta vasemmalla olevaa Fotocall-kuvaketta näyttääksesi käyttäjäkuvakkeet, joita voidaan käyttää luurin

kuvapuhelukuvina.

3. Valitse kuva, jonka haluat ladata valintaikkunasta.

4. Kuva näkyy todellisessa koossa kohdassa Kuvaikkuna. 
Voit vaihtaa kuvan kokoa kohdassa Kuvaikkuna ja valita kuvan kohdan, jota käytetään käyttäjäkuvakkeena.
Voit myös esikatsella kuvaa kohdassa Esikatseluikkuna varmistaaksesi, että tämä on käyttäjäkuvake, jonka
haluat näkyvän luurissa. 

5. Valitse luurilla korvattavan käyttäjäkuvakkeen numero (1-20) Kuvan valintalaatikossa. Jos valitset 3, luurin
kolmas käyttäjäkuvake korvataan uudella kuvalla.

6. Varmista, että luuri on kytketty tietokoneeseen ja napsauta Lataa-näppäintä.
Tilanneilmaisin näyttää latauksen tilan.

7. Kun lataus on suoritettu, irrota luuri turvallisesti tietokoneesta.

Kuvaikkuna

Käyttäjäkuvake

Valintaikkuna

Lataa-näppäin

Tilanneilmaisin

Esikatse-
luikkuna

Kuvan 
valintalaatikko
19



FI
 Soitto
Soittaminen
Esivalinnan soitto
1. Anna puhelinnumero (enintään 20 numeroa).

2. Paina r-näppäintä soittaaksesi numeroon.

Suora soitto
1. Valitse linja painamalla r tai v-näppäintä.

2. Anna puhelinnumero.

Soita uud.soit.luettelosta
1. Paina >UUDVAL valmiustilassa. 

2. Vieritä : merkintään uud.soit.luettelossa.

3. Paina r-näppäintä soittaaksesi numeroon.

Soita soittolistalta
1. Paina u valmiustilassa.

2. Paina mVALIT. päästäksesi puhelulistaan. 

3. Rullaa : haluamaasi kohtaan puhelulistassa. 

4. Paina r-näppäintä soittaaksesi numeroon.

Soita puhelinluettelosta
1. Paina d valmiustilassa.

2. Vieritä : puhelinluettelon merkintään.

3. Paina r-näppäintä soittaaksesi numeroon.

VIHJE Puhelin tallentaa 7 viimeisintä soitettua numeroa. Viimeisin soitettu numero ilmestyy ensin
uud.soit.luetteloon. Jos uud.soit.numero vastaa puhelinluettelon merkintää, nimi näytetään numeron
asemesta. 

Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, jotta voit nähdä soittajan numeron tai nimen soittolistassa.
Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittolista" sivulla 30.

VIHJE Vierittämisen asemesta : voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä
kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla 2
saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla 2 uudelleen saat esiin merkinnät,
jotka alkavat kirjaimella B, jne...
20
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Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina r-näppäintä.

Hands free -vastaaminen
Kun puhelin soi, paina v-näppäintä.

Puhelun lopettaminen
Paina e näppäin.

Käynnissä olevat puhelut
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana:

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Paina : valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoim. 5.

Mykistä luuri/poista mykistys
1. Puhelun aikana, paina mMYK. kytkeäksesi mikrofoni pois päältä, jotta henkilö, jonka kanssa keskustelet

puhelimessa, ei kuule sinua.

2. Paina mEI MYK kytkeäksesi mikrofonin päälle.

Kaiutintila
1. Aktivoi kaiutintila painamalla v-näppäintä.

2. Paina v-näppäintä uudelleen palataksesi normaaliin tilaan.

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa, muut käynnissä olevat
toiminnot kuten puhelimen asetus, valikon navigointi jne. lopetetaan.

VIHJE Jos Autom. vast. -tila (katso sivu 44) on aktivoitu, voit vastata puheluun yksinkertaisesti
nostamalla luurin tukiasemasta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti deaktivoitu.

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

Soiton kesto näkyy luurin näytöllä noin 5 sekunnin ajan. 

VIHJE Jos Autom. lopet -tila (katso sivu 45) on aktivoitu, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti
asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu.

VAROITUS Kaiuttimen aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin
korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.
21
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Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Paina : valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoim.5..

Toisen puhelun aloittaminen (operaattorikohtainen)
1. Paina >VALINT ja valitse Aloit 2. soit. asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon ja aloittaaksesi toisen ulkoisen

puhelun.

Soitonsiirto (operaattorikohtainen)
1. Paina >VALINT ja valitse Soitonsiirto.

Näytössä näkyy tunnus R4.

2. Syötä puhelinnumero, johon haluat siirtää saapuvat soitot.

Puhelinluettelon selaus
1. Paina >VALINT. ja valitse Puhelinluettelo, jotta voit siirtyä puhelinluetteloon ja selata sen merkintöjä.

2. Paina r kun olet tehnyt valinnan puhelinluettelossa, vastaavaan numeroon soitetaan.

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 49 "Lisäluurin
rekisteröinti").

1. Paina c-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. Vieritä : kohtaan Kaikki
luurit ja soita kaikkiin puhelimiin painamalla mVALIT. tai vieritä haluamasi puhelimen kohdalle, ja paina
mVALIT.

Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin
1. Siirrä ulkoinen soitto pitoon puhelun aikana pitämällä painettuna c-näppäin (soittaja ei enää kuule sinua). 

2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on
enemmän kuin 2,sisäpuhelua varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Vieritä : kohtaan Kaikki luurit
ja soita kaikkiin puhelimiin painamalla mVALIT. tai vieritä haluamasi puhelimen kohdalle, ja paina mVALIT.
Puhelin, johon on soitettu, soi.

3. Paina soitetun luurinr-näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat
voivat puhua.

4. Paina ensimmäisen luurin e-näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitettuun luuriin. 

Jos luuri ei kuulu SE730/735-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina c-näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelua. 
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Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä
1. Paina c-näppäintä kerran vaihtaaksesi sisäisen puhelun ja ulkoisen puhelun välillä.

Kolmen osapuolen konferenssipuhelu
Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme
osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

1. Siirrä ulkoinen puhelu pitoon ja avaa sisäverkko painamalla ja pitämällä alhaalla c (soittaja ei enää kuule
sinua). 

2. Näet sisäverkossa käytettävissä olevien puhelinten numerot pitämällä c painettuna. Vieritä : kohtaan
Kaikki luurit ja soita kaikkiin puhelimiin painamalla mVALIT. tai vieritä haluamasi puhelimen kohdalle, ja paina
mVALIT. 
Puhelin, johon on soitettu, hälyttää.

3. Paina soitetun luurin r-näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat
voivat puhua.

4. Aloita kolmen puhelun keskeinen kokous pitämällä c painettuna kaksi sekuntia ensimmäisessä
puhelimessa, jolloin näyttöön tulee teksti Konferenssi.

Puhelun odotus
Jos olet tilannut puhelun odotus -palvelun, kuuloke ilmoittaa piippaamalla toisesta tulevasta puhelusta. Toisen
soittajan numero tai nimi näkyy myös jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun (CLI). Saat lisätietoja tästä
palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Voit myös painaa mVALINT ja valita Vastaa & pidä, Vast. & lopet tai Hylkää SO puhelun odottaessa.
Vahvistaaksesi, rullaa : haluamaasi vaihtoehtoon ja paina mOK.

Edellä mainitut toiminnot ovat verkkokohtaisia.

Soittajan tunnistus
Soittajan tunnistus (CLI) on erikoispalvelu, jonka voit tilata verkko-operaattoriltasi. Jos olet rekisteröitynyt soittajan
tunnistus -palveluun, soittajan tiedot (soittajan numero tai nimi) näkyvät puhelimen näytössä puhelun tullessa.
Jos et ole rekisteröitynyt palveluun tai jos soittaja on estänyt numeron näytön, soittajan tietoja ei näy. Saat
lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Näppäin Toiminto

r + 2 Asettaa nykyisen puhelun pitoon ja vastaa toiseen puheluun.

r + 1 Lopettaa nykyisen puhelun ja vastaa toiseen puheluun. 

r + 0 Hylkää toisen puhelun ja jatkaa nykyistä puhelua.

VIHJE Jos Konferenssi on aktivoitu (katso sivu 51), kolmen osapuolen konferenssitila muodostetaan
automaattisesti jos toinen luuri ottaa linjan kun ulkoinen puhelu on käynnissä. 
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Käyttäjäkuvake
Tämän toiminnon avulla voit liittää kuvan puhelinluettelon yhteystiedolle. Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -
palvelun verkko-operaattoriltasi, soittajan nimi ja käyttäjäkuvake ilmestyvät luurin näytölle ja yhteystiedolle
määritetty soittomelodia soi kun yhteystieto soittaa sinulle. Puhelimeen on asennettu 20 käyttäjäkuvaketta
valmiiksi. Voit ladata ja korvata käyttäjäkuvakkeita USB-yhteyden kautta (katso "USB-yhteys" sivulla 16)
Seuraavassa on esimerkkejä käyttäjäkuvakkeista, jotka ovat saatavilla puhelimelle:

Saat lisätietoja käyttäjäkuvakkeen liittämisestä yhteystiedolle kohdasta "Yhteyshenkilön tallentaminen
osoitekirjaan" sivulla 25.
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SE730-puhelimeen mahtuu jopa 250 puhelinluettelon muistia, mukaanlukien 10 suoravalintamuistia (0 -
9). Jokaisessa puhelinluettelon merkinnässä voi olla 20 merkkiä puhelinnumerolle ja14 merkkiä nimelle.

Puhelinluetteloon siirtyminen
1. Paina d valmiustilassa tai paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä :

kohtaan Luettelo ja paina mVALIT..

2. Puhelinluettelon merkinnät luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.

3. Paina : selataksesi puhelinluetteloa.

Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., paina mVALIT. syöttääksesi Uusi

näppäily.

2. Kirjoita yhteystiedon nimi (enintään 14 merkkiä) ja paina mOK.

3. Näppäile numero (enintään 20 numeroa) ja paina mOK.

4. Vieritä : valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina mVALIT.. 

Puhelinluett.
  Uusi näppäily

Luettelo

Edit. näpp.

Poista näpp.

Poista kaikki

Suorta muisti

Kopioi SIM

PB-siirto

Voit näyttää puhelinluettelon merkinnän tiedot painamalla mKATSO.

Voit soittaa puhelinluettelon numeroon vierittämällä : puhelinluetteloon ja painamalla r.

VIHJE Vierittämisen asemesta : voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä
kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla 2 saat
esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla 2 uudelleen saat esiin merkinnät, jotka
alkavat kirjaimella B, jne...
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5. Vieritä : kuvaan, jonka haluat valita yhteystiedolle tai valitse Ei Kuvaa ja paina mVALIT.. 

Vahvistuspiippaus toistetaan. 

Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Edit. näpp. ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : merkintään, jota haluat muokata ja painamVALIT.

3. Paina >TYHJ. poistaaksesi kirjaimet yksitellen, syötä nimi ja paina mOK.

4. Paina >TYHJ. poistaaksesi kirjaimet yksitellen, syötä puhelinnumero ja paina mOK.

5. Vieritä : valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina mVALIT.. 

6. Vieritä kuvaan, jonka haluat valita yhteystiedolle tai valitse Ei Kuvaa ja paina mVALIT.. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Puhelinluettelon merkinnän poistaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Poista näpp. ja

paina mVALIT..

2. Vieritä merkintään, jonka haluat poistaa ja paina mVALIT..

3. Vahvista painamalla mOK. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Poista kaikki puhelinluettelon merkinnät
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Poista kaikki ja

paina mVALIT..

2. Vahvista painamalla mOK. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Jos olet valinnut kuvan yhteyshenkilölle ja tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi,
puhelin näyttää soittajan kuvan ja nimen. 

Voit määrittää yksittäisiä yhteyshenkilöjä haluamillesi ryhmille. Esimerkiksi, Ryhmä A sisältää
kollegoidesi puhelinnumerot. Voit myös määrittää tietyn soittomelodian ryhmälle (katso
"Ryhmämelodia" sivulla 42). Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi, aina
kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle, kuulet ryhmälle määrätyn soittoäänen.

VIHJE Voit tallentaa jopa 250 puhelinluettelon merkintää. Et voi tallentaa uutta
puhelinluettelomerkintää kun muisti on täynnä. Tässä tapauksessa sinun on poistettava olemassa
olevia merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille merkinnöille.
26



FI
Puhelinluettelo
Suoravalintamuistiin tallentaminen
Voit tallentaa enintään 10 suoravalintamuistia (Näppäin 0-9). Näppäinten pitkä painallus valmiustilassa
soittaa automaattisesti tallennettuun puhelinnumeroon. 

1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Suora Muisti ja
paina mVALIT..

2. Valitse näppäin (Näppäin 0 - Näppäin 9) ja paina mKATSO. Jos näppäimeen on tallennettu numero,
numero/nimi tulee näkyviin.

3. Jos valitulle näppäimele ei ole tallennettu numeroa tai jos haluat vaihtaa tallennetun numeron,
painamVALIT. ja paina mVALIT. uudelleen valitaksesi Lisää.

4. Vieritä : merkintään, jonka haluat tallentaa suoravalinnaksi.

5. Vahvista painamalla mOK. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Suoravalintamuistin poistaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Suora Muisti ja

paina mVALIT..

2. Valitse näppäin (Näppäin 0 - Näppäin 9) ja paina mKATSO.

3. Paina mVALIT. ja vieritä : Poista ja paina mVALIT..

4. Vahvista painamalla mOK. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Puhelinluettelon kopiointi SIM-kortilta
Tämän toiminnon avulla voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon luurin puhelinluetteloon.

1. Avaa SIM-kortin pidike ja poista kortti tukiasemasta.

Poista SIM-kortin pidike
27
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2. Liu'uta SIM-kortti pidikkeiden väliin mikrosiru ylöspäin kunnes se on paikoillaan. 

3. Aseta SIM-kortin pidike takaisin tukiaseman aukkoon ja työnnä paikoilleen kunnes se lukkiutuu. 

4. Paina luurissa mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Kopioi
SIM ja paina mVALIT..

5. Vieritä : kohtaan Kopioi kaikki tai Valits merkint. Jos valitset Kopioi kaikki, kaikki SIM-kortin merkinnät
kopioidaan puhelinluetteloon. Jos valitset Valits merkint, voit selata SIM-kortin merkintöjä ja valita
kopioitavat merkinnät (SIM-kortin merkinnät eivät välttämättä ole aakkosjärjestyksessä). 

6. Paina mVALIT. vahvistaaksesi.

7. Anna SIM-kortin PIN-koodi (tarvittaessa). Kopioinnin tila näkyy näytöllä. 

8. Viesti Siirrettty! näkyy kun siirto on suoritettu.

9. Voit poistaa SIM-kortin ja sulkea suojuksen.

Puhelinluettelon siirtäminen
Tämän toiminnon avulla voit siirtää puhelinluettelon luurista toiseen kun tukiasemaan on rekisteröity vähintään
kaksi luuria.

1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Puhelinluett. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan PB-siirto ja paina
mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kopioi kaikki tai Valits merkint. 
Jos valitset Kopioi kaikki, kaikki numerot kopioidaan valittuihin kuulokkeisiin. Jos kohdepuhelinluettelo
sisältää saman nimen kuin olemassa oleva puhelinluettelo, sinun pitää valita haluatko korvata olemassa
olevan merkinnän.

Puhelin pystyy lukemaan puhelinmuistioita standardin mukaisista SIM-korteista, myös 3 G SIM-
korteista. Jos puhelin ei voi lukea SIM-korttia, tai jos SIM-korttia ei tunnisteta, näyttöön ilmestyy
virhesanoma Ei SIM-korttia ja näyttö siirtyy edelliseen valikkoon.

Jos SIM-kortin nimi ei ole tarkalleen sama kuin olemassa oleva nimi puhelinluettelossa, valitse
korvataanko puhelinluettelon merkintä vai ei.

VIHJE Voit keskeyttää tapahtuman koska tahansa painamalla >PERU.
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Jos valitset Valits merkint, voit selata puhelinmuistion numeroita ja valita ne, jotka haluat kopioida. Jokaisen
valitsemasi numeron kohdalla puhelin kysyy haluatko korvata numeron puhelinmuistiossa, johon haluat
kopioida numeron.

3. Paina mVALIT. vahvistaaksesi.

4. Siirtoa varten käytettävien luurien määrä näkyy. Jos kuulokkeita on enemmän kuin kaksi, rullaa : kohtaan
Kaikki luurit tai rullaa : valitaksesi tietyn kuulokkeen.

5. Paina mVALIT. vahvistaaksesi. Kopiointiprosessi näkyy näytöllä. 

6. Viesti Suoritettu! näkyy kun siirto on suoritettu. 

Valitun puhelimen näytössä näkyy PYYHI?, paina mKYLLÄ vahvistaaksesi tai >EI peruaksesi
kopioinnin.

Kuulokkeiden tulee olla stand-by- tai näytönsäästö-tilassa, jotta puhelinmuistion tietojen siirtäminen
onnistuu. 

VIHJE Voit keskeyttää prosessin koska tahansa painamalla >TAKAIS. Voit keskeyttää prosessin
vain siitä kuulokkeesta, josta olet siirtämässä puhelinmuistion tietoja. 
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Puhelulokin kautta voit käyttää nopeasti Soittolista ja SMS alivalikkoja. Edellisten 30 puhelun tiedot on
tallennettu Vast. tila. Jos olet rekisteröitynyt soittajan tunnistus -palveluun, soittajan tiedot (soittajan numero tai
nimi) sekä puhelun ajankohta näkyvät näytöllä. Puhelut (vastaamattomat ja saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä
siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä. Kun soittolista on tyhjä, näyttöön tulee Lista tyhjä.

Soittolistaan siirtyminen
1. Valmiustilassa paina u ja vieritä : kohtaan Soittolista tai SMS ja valitse haluamasi alivalikko painamalla

mVALIT..

Soittoluettelon merkinnän tallennus 
puhelinluetteloon
1. Valmiustilassa paina u, siirry Soittolista painamalla mVALIT., vieritä : haluamaasi merkintään ja paina

mMENU.

2. Tallenna nro painamalla mVALIT..

3. Syötä nimi ja paina mOK.

4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina mOK.

5. Vieritä : valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina mVALIT.. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Soittoluettelon merkinnän poisto
1. Valmiustilassa paina u, siirry Soittolista painamalla mVALIT., vieritä : haluamaasi merkintään ja paina

mMENU. 

2. Vieritä :  Poista näpp ja vahvista painamalla mVALIT..

3. Vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Poista soittoluettelo
1. Valmiustilassa paina u, siirry Soittolista painamalla mVALIT. ja paina  mMENU.

2. Vieritä : kohtaan Poista kaikki ja valitse mVALIT..

3. Vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Jos et ole kirjautunut soittajan tunnistus -palveluun, puhelulokissa ei näy tietoja. 
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Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon 
siirtyminen
1. Paina >UUDVAL-näppäintä valmiustilassa ja vieritä : näyttääksesi merkinnät.

Uudelleen soitettujen numeroiden listan 
merkinnän näyttäminen
1. Paina >UUDVAL-näppäintä valmiustilassa ja vieritä : valitaksesi merkinnän.

2. Paina mMENU ja Katso painamalla mVALIT..

Uudelleen soitettujen numeroiden listan 
tallentaminen puhelinluetteloon
1. Paina >UUDVAL-näppäintä valmiustilassa ja vieritä : valitaksesi merkinnän.

2. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Tallenna nro ja paina mVALIT..

3. Syötä nimi ja painamOK. 

4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja painamOK. 

5. Vieritä : valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina mVALIT.. 

6. Vieritä kuvaan, jonka haluat valita yhteystiedolle tai valitse Ei Kuvaa ja paina mVALIT.. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Numeron poistaminen uudelleen soitettujen 
numeroiden listasta
1. Paina >UUDVAL-näppäintä valmiustilassa ja vieritä : valitaksesi merkinnän.

2. Paina mMENU ja vieritä : kohtaan Poista ja paina mVALIT..

3. Vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Kaikkien uudelleen soitettujen numeroiden 
listojen poistaminen
1. Paina >UUDVAL valmiustilassa.

2. Paina mMENU ja vieritä : kohtaan Poista kaikki ja paina mVALIT..

3. Vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.
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SMS on lyhenne sanoista Short Message Service (lyhytsanomapalvelu). Hyötyäksesi tästä palvelusta sinun on
tilattava Soittajan tunnistus -palvelu ja SMS-palvelu verkko-operaattoriltasi. SMS-viestejä voidaan lähettää
puhelimeen (matkapuhelimeen tai yhteensopivaan lankapuhelimeen), että myös vastaanottaja on tilannut
Soittajan tunnistus- ja SMS-palvelun. 
SE730-puhelimen tehdasasetukset vastaavat maan pääoperaattorin asetuksia. Numerot on vaihdettava jos
haluat lähettää SMS-viestejä toisen telepalveluyrityksen kautta (katso sivu 38).

SE730-puhelimeen voidaan tallentaa 100 SMS-viestiä (80 SMS-viestiä Tuleva-laatikkoon ja 20 SMS-viestiä
Vedos-laatikkoon). 

Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, paina mVALIT. uudelleen ja Kirjoita SMS.

2. Kirjoita teksti ja paina mOK.

Näppäin Toiminto

u Siirrä osoitinta vasemmalle 1 paikan verran.

Pidä painettuna siirtyäksesi ensimmäiseen merkkiin/numeroon.

d Siirrä osoitinta oikealle 1 paikan verran.

Pidä painettuna siirtyäksesi viimeiseen merkkiin/numeroon.

>TYHJ.
Paina poistaaksesi edellisen merkin/numeron.

Paina palataksesi edelliseen valikkoon jos syöttönäytöllä ei ole merkkejä/numeroja.

Paina pitkään poistaaksesi kaikki merkit/numerot.

# Pidä painettuna pitkään vaihtaaksesi isoihin tai pieniin kirjaimiin.

SMS

Kirjoita SMS

Tuleva 

Vedos

SMS-asetukset
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3. Jos viesti lähetetään puhelimeen tai faksiin, syötä kohteen puhelinnumero ja paina mOK. Tai paina
mPHBK selataksesi puhelinluetteloa ja valitse puhelinnumero painamalla mVALIT. ja paina mOK.

Näppäin Toiminto

1 välilyönti 1 @ _ # = < > ( ) &  £ $ ¥ [ ] { } ¤  §

2 a b c 2 à ä ç å æ 

3 d e f 3 é è ∆ Φ

4 g h i 4  ì Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0 . 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ . + - % \ ^ ~ |

* *

€

Voit kirjoittaa enintään 160 merkkiä SMS-viestiin. 

Jos saat puhelun SMS-viestin kirjoituksen aikana, SMS-toimintop keskeytyy. Kun palaat SMS-
muokkaukseen, viesti haetaan automaattisesti.
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4. Paina mVALIT. Lähetä viestin. Viesti lähtee välittömästi. 

Näytöllä näkyy SMS Lähetett! kun viesti on lähetetty.  

Tuleva
Tuleva-viestit luetteloidaan vastaanottoajan mukaan siten, että uusin viesti näkyy ensin. Tuleva-kohtaan voidaan
tallentaa enintään 80 viestiä.
Aina kun SMS-viesti vastaanotetaan, saat piippaushälytyksen (katso "SMS-ääni" sivulla 42) ja näytöllä näkyy
uusien vastaanotettujen viestien määrä. Toiminnon LED-valo vilkkuu kunnes SMS on vastaanotettu. 

Saapuneiden viestien lukeminen
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan Tuleva paina mVALIT..

2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea. Viesti näkyy lähettäjän puhelinnumerolla tai
vastaavalla nimellä (jos numero vastaa puhelinluettelon merkintää).

3. Paina mKATSO nähdäksesi viestin sisällön. 

4. Lukiessasi viestiä, voit siirtyä seuraaviin vaihtoehtoihin painamalla mMENU:

Vastaus Lähettää vastauksen viestin lähettäjälle

Editoi Lähettää viestin toiselle vastaanottajalle

Tallenna nro Tallentaa lähettäjän numeron puhelinluetteloon

Poista Poistaa valitun viestin

Poista kaikki Poista kaikki viestit Tuleva-laatikosta.

Jos viestin lähetys ei onnistu, näytössä näkyy viesti SMS ei lähet! ja ohjelma tallentaa viestin
tekstiviestieditoriin.

VAROITUS Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin SMS-viestiä kirjoitettaessa, luuri palaa valmiustilaan.
Muokattu viesti tallentuu automaattisesti viestieditorin muistiin.

VAROITUS Et voi vastaanottaa uusia viestejä jos viestilaatikko on täynnä. Tässä tapauksessa on
poistettava vanhoja viestejä uusien vastaanottamiseksi.

VIHJE Lukiessasi SMS-viestiä, paina : siirtyäksesi seuraavalle tai edelliselle riville. Viestin lopussa näkyy
lähettäjän puhelinnumero sekä vastaanoton päivämäärä ja aika.

Painamalla r-näppäintä lukiessasi viestiä/lähettäjän numeroa/päivämäärää/aikaa, voit keskeyttää
SMS-toiminnon ja soittaa lähettäjän puhelinnumeroon.

Paina e palataksesi Tuleva-viestiluetteloon.
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Tuleva-laatikon viestiin vastaaminen
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Vastaus ja paina mVALIT. aloittaaksesi muokkaus.

3. Muokkauksen jälkeen, paina mOK vahvistaaksesi viesti. 

4. Ks. vaiheet 3-4 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 32 viestin eteenpäin
lähettämiseksi, tai vaiheet 1-3 kohdassa "Viestin tallentaminen luonnoksiin" sivulla 36 viestin tallentamiseksi
luonnoksiin. 

Tuleva-laatikon viestin lähetys
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesiTuleva -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Editoi ja paina mVALIT. aloittaaksesi muokkaus. 

3. Muokkauksen jälkeen, painamOK vahvistaaksesi viesti. 

4. Ks. vaiheet 3-4 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 32 viestin eteenpäin
lähettämiseksi, tai vaiheet 1-3 kohdassa "Viestin tallentaminen luonnoksiin" sivulla 36 viestin tallentamiseksi
luonnoksiin. 

Lähettäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon.
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesiTuleva-valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Tallenna nro ja paina mVALIT. kirjoittaaksesi nimen tälle uudelle yhteyshenkilölle.

3. Kirjoita nimi ja paina mOK muokataksesi numeroa. 

4. Vahvista numero painamalla mOK uudelleen.

5. Vieritä : valitaksesi ryhmä jonka haluat määrätä tälle yhteyshenkilölle ja paina mVALIT.. 

6. Paina : valitaksesi kuva, jonka haluat valita yhteystiedolle ja paina mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näytöt palaavat näyttämään viestin sisällön.

Tuleva-laatikon viestin poistaminen
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Poista ja paina mVALIT. vahvistaaksesi poisto.

Kaikkien saapuneiden viestien poistaminen
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesiTuleva -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Poista kaikki ja paina mVALIT..

3. Paina mVALIT. uudelleen vahvistaaksesi.
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Vedos
Luonnokseksi tallennettavat tekstiviestit tallentuvat automaattisesti Vedos. Kohtaan Vedos voidaan tallentaa
enintään 20 viestiä. 

Viestin tallentaminen luonnoksiin
1. Kun olet kirjoittanut viestin, valinnut puhelinnumeron ja halutun viestilaatikon, paina mOK.

2. Rullaa kohtaan Tall.vedoks.

3. Paina mVALIT. vahvistaaksesi. 

Vedosten katselu
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan Vedos ja paina mVALIT..

2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea. 

3. Paina mKATSO nähdäksesi viestin sisällön.

4. Viestin sisältöä lukiessa, voit paina mMENU siirtyäksesi seuraaviin valintoihin:

Vedosviestin editointi
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.

2. Paina mVALIT. Editoi viestiä. 

3. Muokkauksen jälkeen, paina mOK vahvistaaksesi viesti. 

4. Ks. vaiheet 3-4 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 32 viestin eteenpäin
lähettämiseksi, tai vaiheet 1-3 kohdassa "Viestin tallentaminen luonnoksiin" sivulla 36 viestin tallentamiseksi
luonnoksiin. 

Lähetä viesti Vedos-laatikosta
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Lähetä ja paina mVALIT.. Viesti lähtee välittömästi. 
Näytöllä näkyy SMS Lähetett! kun viesti on lähetetty. 

Vedosviestin poistaminen
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Poista ja paina mVALIT. vahvistaaksesi poisto.

Editoi Muokkaa viestiä ja lähettää tai tallentaa vedokseksi

Lähetä Lähettää viestin välittömästi

Poista Poistaa viestin

Poista kaikki Poista kaikki viestit kohdasta Vedos
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Kaikkien vedosviestien poistaminen
1. Lukiessasi viestiä, paina mMENU näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä : kohtaan Poista kaikki ja paina mVALIT..

3. Paina mVALIT. uudelleen vahvistaaksesi.

SMS-asetukset
Tämän valikon avulla voit asettaa palvelimen lähettämään ja vastaanottamaan SMS-viestejä. SE730-puhelin voi
vastaanottaa viestejä kolmesta palvelukeskuksesta.

Jokainen palvelukeskus koostuu kahdesta numerosta:

- Soittajan numero

- Lähtevä numero

Soittajan/lähtevän numeron enimmäispituus on 20 merkkiä.

SE730-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme
suosittele näiden asetusten muuttamista. Käänny paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai
jos ongelmia ilmenee.

SMS vast.otto
SE730-puhelimesi voi vastaanottaa SMS-viestejä toisesta puhelimesta jos olet tilannut Soittajan tunnistus ja SMS -
palvelut verkko-operaattoriltasi. SMS-vastaanoton oletusasetus on Kytketty, jotta voit vastaanottaa SMS-viestejä. 

SMS-viestien vastaanoton kytkeminen päälle/pois päältä
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan SMS-asetukset ja paina

mVALIT., paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS vast.otto.

2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvistapainamalla mVALIT..

Soitettavan numeron asettaminen
SE730-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme
suosittele näiden asetusten muuttamista. Käänny paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai
jos ongelmia ilmenee.

1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan SMS-asetukset ja paina
mVALIT., vieritä : kohtaan SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3 ja paina mVALIT..

2. Paina mVALIT. siirtyäksesi kohtaan Lähtevä n:o. 

3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Voit lähettää SMS-viestejä vaikka SMS-vastaanotto on Katkaistu.

Soitettavan numeron enimmäispituus on 20 merkkiä.
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Soittajan numeron asettaminen
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan SMS-asetukset ja paina

mVALIT., vieritä : kohtaan SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3 ja paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Tuleva n:o ja paina mVALIT.. 

3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

SMS-keskuksen oletusasetus
SMS-keskuksen oletusnumero on 1.

SMS-keskuksen oletusasetuksen asettaminen
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan SMS-asetukset ja 

paina mVALIT., vieritä : kohtaan Oletuskeskus. ja paina mVALIT..

2. Vieritä : SMS-keskukseen, jonka haluat asettaa oletuskeskukseksi (SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS
Keskus 3) ja paina mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan.

1. ääni
Kun tämä toiminto on Katkaistu, puhelun ensimmäistä soittoääntä ei kuulu. Tästä on hyötyä erityisesti maissa, joissa
soittajan tunnistus lähetetään vasta ensimmäisen soinnin jälkeen. Täten yksikään puhelin ei soi viestin saapuessa. 

1. äänen asettaminen
1. Paina mMENU, paina mVALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä : kohtaan SMS-asetukset ja 

paina mVALIT., vieritä : kohtaan Aseta 1. ääni ja paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..

Soittajan numeron enimmäispituus on 20 merkkiä.



FI
Kello & Herätys
39

Päivämäärän ja ajan asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja paina mVALIT., paina mVALIT. uudelleen ja

aseta Päiväys&Aika.

2. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina mOK.

3. Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa Kello&Herätys -valikkoon.

Herätyksen asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja mVALIT., vieritä : kohtaan Herätys ja paina

mVALIT..

2. Vieritä : kohta Katkaistu, Kerran tai Päivittäin ja paina mVALIT..

3. Jos olet valinnut Kerran tai Päivittäin, syötä herätyksen aika ja paina mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Herätysääni
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja mVALIT., vieritä : kohtaan Herätysääni ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : haluttuun melodiaan (Melodia 1, Melodia 2 tai Melodia 3) toistaaksesi melodian.

3. Aseta herätysaika painamalla mVALIT..

Kello&Herätys
Päiväys&Aika

Herätys

Herätysääni

Älä häiritse

Syötä päivämäärä pp/kk/vv -muodossa ja aika 24-h -muodossa.

Kun päivämäärä ja aika on asetettu, ajan ja päivämäärän palautus suoritetaan akkuja poistettaessa tai
sähkökatkon aikana.

Herätysääni ja herätyskuvake kuuluu/vilkkuu vain minuutin kun herätysaika saavutetaan. Voit mykistää
herätysäänen painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.
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Älä häiritse -tila
Tämä toiminto on käytettävissä vain jo olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi. Kun
Älä häiritse -tila on aktivoitu puhelin soi vain kun puhelu vastaanotetaan valtuutetulta ryhmältä. Muita puheluja
vastaanotettaessa puhelimessa näkyy puhelusta ilmoittava viesti tai taustavalo syttyy, mutta puhelin ei soi. Jos
puhelinvastaaja on käytössä, se vastaa puheluun ja soittaja voi jättää viestin.

Älä häiritse -tila ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja mVALIT., vieritä : kohtaan Älä häiritse ja paina

mVALIT.

2. Paina mVALIT. uudelleen siirtyäksesi Aktivointiin.

3. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu.

4. Paina mVALIT. vahvistaaksesi.

Älä häiritse -tilan asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja mVALIT., vieritä : kohtaan Älä häiritse ja paina

mVALIT, vieritä : kohtaan Aseta pvm ja paina mVALIT.

2. Vieritä : haluttuun valintaan (Kokoviikko, Viikonpäivä, Maanantai, Tiistai..... tai Sunnuntai) ja paina
mVALIT..

3. Jos valitset kohdan Koko viikko tai Viikonpäivä, vahvista painamalla uudelleen mVALIT.. 

4. Jos valitset kohdan Maanantai, Tiistai..... tai Sunnuntai, valitsemasi rivin alussa näkyy merkki “√”. Voit valita
useamman kuin yhden päivän. 

5. Valinnan jälkeen vieritä : kuvaa alaspäin kohtaan OK ja vahvista ja palaa edelliseen valikkoon painamalla
mVALIT..

Älä häiritse -tilan ajan asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja mVALIT., vieritä : kohtaan Älä häiritse ja paina

mVALIT, vieritä : kohtaan Aseta aika ja paina mVALIT..

2. Syötä Aloitusaika ja Lopetusaika.

3. Paina mOK vahvistaaksesi.

Sallitun soittajan asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Kello&Herätys ja mVALIT., vieritä : kohtaan Älä häiritse ja paina

mVALIT, vieritä : kohtaan Sallittu soittaja ja paina mVALIT..

2. Vieritä haluamaasi vaihtoehtoon (Perus, Ryhmä A, Ryhmä B tai Ryhmä C).

3. Paina mOK vahvistaaksesi.

Älä häiritse -tilan oletusasetus on Katkaistu.

Aloitusajan oletusasetus on 00:00 ja Lopetusajan oletusasetus on 00:00.

Ryhmää ei sallita kun Älä häiritse -tila on käytössä.
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Luurin äänet
Soit.voim
Soittoäänen voimakkuuksia on 5 (Äänetön, Matala, Keskitaso, Korkea ja Voimistuva). Oletusasetus on
Keskitaso.

Soittovoimakkuuden asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., paina mVALIT. ja syötä Luurin

äänet ja paina mVALIT. uudelleen ja syötä Soit.voim.

2. Vieritä : haluttuun äänenvoimakkuuteen ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luur. melodia
Luurissa on valittavana 16 soittomelodiaa.

Luurin melodian asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT, paina mVALIT. syöttääksesi Luurin

äänet, vieritä : kohtaan Luur. melodia ja paina mVALIT..

2. Vieritä : haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.

3. Aseta soittomelodia painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Omat aset.
Luurin äänet

Taustakuva

Näytä valokuva

Kontrasti

Luurin nimi

Autom. vast

Autom. lopet

Kieli

Huonetarkk.

    Taustaval aika

Teemaväri

Kun Äänetön on aktivoitu, kuvake  näkyy näytöllä.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoääni
saattaa vahingoittaa kuuloasi.
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Oma melodia
Voit lisätä soittomelodian tai korvata sen lataamalla uuden soittomelodian (enintään 20 Kt) tietokoneelta luuriin
USB-yhteyden kautta (katso "USB-yhteys" sivulla 16). Voit myös nauhoittaa oman soittomelodian (katso sivu
43).

Oma melodian asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT, paina mVALIT. syöttääksesi Luurin

äänet, vieritä : kohtaan Oma melodia ja paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Nauhoit melod tai Lataa melodia ja paina mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Ryhmämelodia
Hyötyäksesi tästä toiminnosta sinun on tilattava Soittajan tunnistus-palvelu. Katso "Soittajan tunnistus" sivulla 23.

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. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., paina mVALIT. syöttääksesi

Luurin äänet, vieritä : kohtaan Ryhmämelodia ja paina mVALIT..

2. Vieritä : ryhmään, jolle haluat asettaa melodian ja paina mVALIT..

3. Vieritä : haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.

4. Aseta ryhmämelodia painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näppäinääni
Yksittäinen piippaus kuuluu kun näppäintä painetaan. Näppäimen piippaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä. Näppäinääni on oletusarvoisesti Kytketty.

Näppäinäänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., paina mVALIT. syöttääksesi

Luurin äänet, vieritä : kohtaan Näppäinääni ja paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan 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 Kytketty.

SMS-äänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., paina mVALIT.. syöttääksesi

Luurin äänet, vieritä : kohtaan SMS-ääni ja paina mVALIT..
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2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..

Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Nauhoit melodia
Luurissa on valittavana 16 soittomelodiaa. Voit lisätä soittomelodian tai korvata sen nauhoittamalla uuden
äänen ja tallentamalla sen melodiaksi. Nauhoitettavan melodian enimmäispituus on 15 sekuntia.

Soittomelodian nauhoitus
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., paina mVALIT. syöttääksesi

Luurin äänet, vieritä : kohtaan Nauhoit melodia ja paina mVALIT..

2. Paina mALOITA aloittaaksesi nauhoitus ja paina mEND lopettaaksesi ja tallentaaksesi nauhoitus.
Nauhoitettu melodia toistetaan heti ja näyttö palaa edelliseen valikkoon nauhoituksen toiston jälkeen.

Taustakuva
Tämän toiminnon avulla voit valita valmiustilassa näytettävän taustakuvan. SE730-puhelimeen on asennettu 6
taustakuvaa valmiiksi. Kolmannen taustakuvan voi korvata lataamalla uuden taustakuvan tietokoneesta
puhelimeen USB-yhteyden kautta. Neljäs taustakuva on tyhjä. Sivun 15 kohdassa "Oletusasetukset" on lisätietoja
oletustaustakuvasta.

Voit ladata yhden taustakuvan ja korvata sen lataamalla uuden taustakuvan tietokoneelta luuriin USB-yhteyden
kautta (katso "USB-yhteys" sivulla 16).

Taustakuvan asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Taustakuva ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : haluttuun taustakuvaan ja valitse painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
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Katsele kuvia
Puhelimeesi on esiasennettu 20 kuvapuhelukuvaa. Voit katsoa kaikki kuvat tällä toiminnolla.

Kuvien katselu
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Näytä valokuva ja

paina mVALIT..

2. Rullaa : katsellaksesi kuvia.

Kontrastitaso
Kontrastitasoja on 3 (Taso 1, Taso 2 tai Taso 3). Kontrastitason oletusasetus on Taso 2.

Kontrastitason asetus
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Kontrasti ja paina

mVALIT..

2. Vieritä : haluttuun kontrastitasoon (Taso 1, Taso 2 tai Taso 3) ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimi
Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.

Luurin uudelleennimeäminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Luurin nimi ja

paina mVALIT..

2. Muokkaa luurin nimeä ja vahvista painamalla mOK. 
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Autom. vast
Tämän toiminnon avulla voit vastata puheluun automaattisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Automaattinen
vastaus on oletusarvon mukaan Katkaistu, joten joudut vastaamaan puheluun painamalla r-näppäintä.

Autom. vast -tilan asetus
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Autom. vast ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Voit ladata uusia kuvia ja korvata olemassaolevia kuvia USB-liitännän kautta (katso "USB-yhteys" sivulla 16).

Luurin nimen enimmäispituus on 14 merkkiä ja oletusnimi on PHILIPS.
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Autom. lopet
Tämän toiminnon avulla voit lopettaa puhelun automaattisesti laskemalla luurin tukiasemaan. 
Autom. lopet -toiminnon oletusasetus on Kytketty.

Autom. lopet -tilan asetus
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Autom. lopet ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kieli
SE730-puhelin tukee eri näyttökieliä. 

Kielen vaihtaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Kieli ja paina

mVALIT..

2. Vieritä : haluttuun kieleenja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huonetarkkailutila
Tukiasemalle on oltava vähintään kaksi luuria rekisteröitynä tämän toiminnon käyttämiseksi (katso sivu 49
"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).
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Huonetarkkailutilan aktivointi
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Huonetarkk. ja

paina mVALIT..

2. Selaa käytettävissä olevien puhelinten luetteloa ja valitse puhelin, johon haluat soittaa, painamalla
mVALIT..

Huonetarkkailutilan deaktivointi
1. Paina mMENU, valitse Katkaistu ja paina mVALIT.. 

Taustavalon aika
Taustavalon ajan asettaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Taustaval aika ja

paina mVALIT.. 

2. Valitse 20s, 40s ja 60s ja vahvista painamalla mVALIT.. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Väriteema
Värin asettaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Omat aset ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Teemaväri ja

paina mVALIT.. 

2. Vieritä : kohtaan Teemaväri 1, Teemaväri 2 tai Teemaväri 3 ja paina mSELECT vahvistaaksesi. 
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Lapsenvahti-tilassa kaikki näppäimet mMENU-näppäintä lukuunottamatta ovat poissa käytöstä.
Puhelimen ollessa tässä tilassa näytöllä näkyy Huonetarkk., eikä puhelimella voida suorittaa normaaleja
toimintoja (soittaa, vastaanottaa puheluja, puhua sisäisiä puheluja toiseen kuulokkeeseen, hakea jne.)

Voit yhä suorittaa normaaleja toimintoja (soittaa, ottaa vastaan puheluja, puhua sisäisiä puheluja, hakea
jne.) valitulla kuulokkeella.

Taustavalo aktivoituu tulevan puhelun, uuden viestin jne. ilmetessä. Taustavalon ajan oletusasetus on 40s.
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Flash-aika
Flash-aika (tai valinnan viivästyminen) on viive, jonka ajan linja on katkaistu kun painat r-näppäintä. Ajan
asetus voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkä.

SE730-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta
ei pidä muuttaa.

Flash-ajan asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT. ja paina mVALIT. syöttääksesi

Flash-aika.

2. Vieritä valitaksesi Lyhyt / Keskipitkä / Pitkä ja vahvista paina mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Erik.asetuk. 
Flash-aika

Puhelun esto

Vauvasoitto

Rekisteröinti

Valitse tukias

Rekist. poist

Muuta PIN

Resetointi

Autom suunta

Konferenssi

Demotila

Tämä asetus on hyödyllinen käytettäessä verkkopalveluja. Valinnoilla [r + 1], [r + 2],
[r + 3] (puhelun odotus, puhelun siirto...) käytettyjen palvelujen käyttö riippuu Flash-ajan
asetuksesta. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoriltasi.
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Puhelun esto
Puhelun eston avulla voit estää soittamasta puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyllä numerosarjalla. Voit asettaa
enintään neljä estettyä numerosarjaa, joiden pituus on enintään 4 numeroa. 

Puhelun eston kytkeminen päälle/pois päältä
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohteeseen Puhelun esto

ja painamVALIT..

2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla mOK.

3. Paina mVALIT. kirjoittaaksesi Estotila.

4. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelun eston numeron muokkaaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohteeseen Puhelun esto

ja paina mVALIT..

2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla mOK.

3. Vieritä : kohtaan Esto n:o ja paina mVALIT..

4. Vieritä : kohtaan Numero 1, Numero 2, Numero 3 tai Numero 4 ja paina mVALIT..

5. Syötä enintään 4 merkkiä ja vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Vauvasoitto
Kun vauvasoitto on aktivoitu, voit soittaa numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Tästä
toiminnosta on hyötyä hätänumeroiden suoravalinnassa. 

Vauvasoiton aktivointi
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Vauvasoitto ja

paina mVALIT..

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Estettyyn numeroon soitettua puhelua ei yhdistetä. Kun näin tapahtuu, puhelimesta kuuluu virheääni ja
se siirtyy valmiustilaan.

Vauvasoitto-numero voi olla enintään 20 merkkiä pitkä. 
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2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla mOK.

3. Paina mVALIT. siirtyäksesi kohtaan Tila. 

4. Vieritä : kohtaan Kytketty ja vahvista painamalla mVALIT..

5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla mOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Vauvasoiton poistaminen käytöstä
1. Paina pitkään mMENU (kun vauvasoittotila on aktivoitu ensin).

2. Vieritä : kohtaan Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..

Vauvasoittnumeron vaihtaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Vauvasoitto ja

paina mVALIT..

2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla mOK.

3. Vieritä : kohtaan Numero ja paina mVALIT..

4. Mahdollinen viimeisin tallennettu vauvasoittonumero näkyy.

5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamallamOK.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon. 

Rekisteröinti
Alla kuvatut menetelmät löytyvät SE730-luurista. Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävästä
luurista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää. Enintään 6 luuria voidaan rekisteröidä
yhdelle tukiasemalle.

Lisäluurin rekisteröinti
1. Pidä tukiaseman c-painiketta alaspainettuna 3 sekunnin ajan. Rekisteröinti on suoritettava tämän jälkeen

yhden minuutin sisällä.

2. Samanaikaisesti paina luurin mMENU-näppäintä, vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT.,
vieritä : kohtaan Rekisteröinti ja paina mVALIT..

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä. PIN-koodin
oletusarvo on 0000.

Tukiasema pystyy hyväksymään luurin rekisteröinnin minuutin sisällä.  Rekisteröinti keskeytyy jos luuria
ei käytetä 10 sekuntiin.
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3. Paina : valitaksesi rekisteröitävä tukiasema ja vahvista painamalla mOK.

4. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja painamOK aloittaaksesi rekisteröinnin.

Vahvistuspiippaus ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä ja näyttö palaa valmiustilaan.

Valitse tukias
SE730-puhelimen voi rekisteröidä korkeintaan neljään IDS937-tukasemaan. Luuri rekisteröidään oletusarvoisesti
Tukiasema 1. Jos valitset Paras tukias., luuri rekisteröidään lähimmälle tukiasemalle.

Parhaan tukiaseman valitseminen manuaalisesti
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Erik.asetuk. paina mVALIT., vieritä : kohtaan Valitse tukias ja paina

mVALIT..

2. Vieritä : haluttuun tukiasemaan ja vahvista painamalla mOK.

3. Luuri hakee tukiaseman. Jos valittu tukiasema löytyy, vahvistusääni kuuluu.

Rekist. poist
Luurin rekisteröinnin poistaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Rekist. poist ja

paina mVALIT..

2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla mOK.

3. Valitse luettelosta puhelin, jonka rekisteröinnin haluat poistaa. 
Vahvistuspiippaus ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnin poistosta ja näytöllä näkyy Ei rekist.

PIN-koodin vaihto
PIN-koodia käytetään asettamaan puhelun eston/vauvasoiton numeron ja luurien rekisteröinnin/rekisteröinnin
poistamisen asettamiseen. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodin pituus on 4 merkkiä. PIN-koodia
käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

PIN-koodin vaihtaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Muuta PIN ja

paina mVALIT..

2. Syötä nykyinen PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamallamOK. Syötetty PIN-koodi näytetään
tähtimerkkinä (*) näytöllä.

Jos PIN-koodi on väärä, Väärä PIN! näkyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenetelmä keskeytyy ja luuri
palautuu valmiustilaan.

Jos syötät oikean PIN-koodin, näyttö palaa edellisen valikkoon.
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3. Syötä uusi PIN ja paina mOK.

4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina mOK vahvistaaksi PIN-koodin muutos.
Vahvistuspiippaus soi, viesti PIN tall. ilmestyy ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Resetointi
Laitteen oletusasetusten palauttaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Resetointi ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kyllä ja paina mVALIT.. 
Vahvistuspiippaus toistetaan ja laitteen oletusasetukset palautetaan (katso kohta "Oletusasetukset" sivulla 15).

Autom suunta
Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 5 merkkiä. Kun numero on asetettu, se lisätään
automaattisesti soitettavien numeroiden eteen.

Automaattisen suuntanumeron asettaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Autom suunta ja

painamVALIT..

2. Mahdollinen viimeisin tallennettu automaattinen suuntanumero näkyy.

3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla mOK. 
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Konferenssitila
Kun Konferenssitila on aktivoitu, voit aloittaa kolmen osapuolen puhelinneuvottelun toisella luurilla, joka on
rekisteröity tukiasemaan automaattisesti jos toista luuria käytetään sisäiseen puheluun. 
Tämän tilan oletusasetus on Katkaistu.

Konferenssitilan kytkeminen päälle/pois päältä
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : to Konferenssi ja paina

mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla mVALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

TERVETULOA-tila ilmestyy uudelleen PIN-koodin palautuksen jälkeen.
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Demotila
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Erik.asetuk. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Demotila ja

paina mVALIT..

2. Käynnistä demotila painamalla mVALIT..
Demotila käynnistyy.

3. Poistuaksesi tilasta paina e.
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Tämän valikon avulla on helppo päästä käsiksi maakohtaisiin tai tilattaviin verkkopalveluihin ja niitä on helppo
aktivoida ja muokata. Saat lisätietoja näistä palveluista verkko-operaattoriltasi.

SE730-puhelimen oletusnumeroiden ja -asetusten pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä
asetusta ei pidä muuttaa. 

Puhelun siirto
Puhelun siirto -vaihtoehtoja on kolme: Viivästetty ennakkosiirto, Varattu ja Ei vastaa

Puhelun siirron numeron asettaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT..

2. Vieritä : puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var / P-siir.ei vas) ja paina
mVALIT..

3. Vieritä : kohtaan Asetukset ja paina mVALIT. syöttääksesi puhelun siirron numeron.

4. Vahvista painamalla mOK.

Puhelun siirron aktivointi
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT..

2. Vieritä puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.va / P-siir.ei vas) ja paina
mVALIT..

3. Paina mVALIT. ja Aktivoi. 

4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

5. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.

Puhelun siirron poistaminen käytöstä
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT..

2. Vieritä : puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.va / P-siir.ei vas) ja paina
mVALIT..

Verkkopalv.
Puh. siirto

P-siirt.var.

P-siir.ei vas

Ääniviesti

Soita takais.

Peru soit tks

Pito ID

Kun tämä toiminto on aktivoitu, tulevat puhelut siirretään valitsemaasi numeroon riippuen asetetusta
puhelun siirrosta. 
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3. Vieritä : kohtaan Peru aktiv. ja paina mVALIT. vahvistaaksesi. 

4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

5. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.

Ääniviesti
Tämän toiminnon avulla soittaja voi jättää viestin kun et ole tavoitettavissa tai kun et halua ottaa puhelua
vastaan. Tämän toiminnon saatavuus riippuu maastasi ja verkko-operaattoritilauksestasi. Viestien kuuntelu on
yleensä maksullista sillä viestit tallennetaan verkkoon eikä puhelimeen. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-
operaattoriltasi.

Ääniviestinumeron asettaminen
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Ääniviesti ja paina

mVALIT..

2. Valitse Ääniviesti 1 painamalla mVALIT..

3. Vieritä : kohtaan Asetukset ja paina mVALIT..

4. Muokkaa ääniviestinumeroa ja paina mOK.

Ääniviestin aktivointi
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Ääniviesti ja paina

mVALIT..

2. Valitse Ääniviesti 1 painamalla mVALIT..

3. Paina mVALIT. ja Aktivoi. 

4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

5. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.

Takaisin soitto
Asetus
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohteeseen Soita takais. ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Asetukset ja paina mVALIT.. 

3. Syötä vaadittava takaisin soiton numero ja paina mOK.

Takaisin soiton aktivointi
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohteeseen Soita takais. ja

paina mVALIT..

2. Paina mVALIT. ja Aktivoi. 

3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

4. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.
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Takaisin soiton peruuttaminen
Asetus
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Peru soit tks ja

paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Asetukset ja paina mVALIT.. 

3. Syötä vaadittava takaisin soiton peruutusnumero ja paina mOK.

Takaisin soiton peruutuksen aktivointi
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Peru soit tks ja

paina mVALIT..

2. Paina mVALIT. ja Aktivoi. 

3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

4. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.

Pito ID
Asetus
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Pito ID ja paina

mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Asetukset ja paina mVALIT.. 

3. Syötä vaadittava Pito ID -numero ja painamOK.

Pito ID:n aktivointi
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Pito ID ja paina

mVALIT..

2. Paina mVALIT. ja Aktivoi. 

3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

4. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.

Pito ID:n deaktivointi
1. Paina mMENU, vieritä : kohtaan Verkkopalv. ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Pito ID ja 

paina mVALIT..

2. Vieritä : kohtaan Peru aktiv. ja paina mVALIT.. vahvistaaksesi. 

3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

4. Kun numeroon on soitettu, paina e palataksesi valmiustilaan.
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Muistipeli
Pelin tarkoitus on löytää kuvapareja mahdollisimman nopeasti. Voittaaksesi sinun on löydettävä kaikki 8
kuvaparia 4x4 ruudukosta.

Pelin aloitus
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Pelit ja paina mVALIT., paina mVALIT. siirtyäksesi kohtaan Muisti.
2. Ohje näkyy näytöllä.

3. Aloita peli painamalla mVALIT. tai näppäintä 5. 

4. Voit poistua pelistä painamalla>.

Käärme
Pelin tavoitteena on ohjata matoa ja syödä mahdollisimman monta “ruokapalikkaa”. Syödessään mato kasvaa pituutta
ja tulos paranee. Kun osut madon omaan vartaloon, peli loppuu. 

Pelin aloittaminen
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Pelit ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Käärme ja paina mVALIT..
2. Ohje näkyy näytöllä.

3. Aloita peli painamalla mVALIT. tai näppäintä 5. 

4. Voit poistua pelistä painamalla >.

Tetris
Voit pyörittää jokaista palkkia niiden pudotessa alas, jotta ne sopivat aukkoihin. Mitä enemmän palkkeja saat
kerättyä samaan tasoon, sitä enemmän pisteitä saat. 

Pelin aloitus
1. Paina mMENU, ja vieritä : kohtaan Pelit ja paina mVALIT., vieritä : kohtaan Tetris ja paina mVALIT..
2. Ohje näkyy näytöllä.

3. Aloita peli painamalla mVALIT..

4. Voit poistua pelistä painamalla >.

Pelit

Muisti

Käärme

Tetris

Paina 2/4/6/8-näppäimiä siirtyäksaesi ylös / vasemmalle / oikealle / alas. 

Paina 5 kortin avaamiseksi. 

Paina 2/4/6/8-näppäimiä pyörittääksesi palkkia tai siirtääksesi palkkia vasemmalle, oikealle tai alas.

Pysäytä/jatka peliä painamalla 5. Valitse vaikeustaso painamalla :.

Paina 2/4/6/8-näppäimiä pyörittääksesi palkkia tai siirtääksesi palkkia vasemmalle, oikealle tai alas.
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Puhelimen vianmääritys
Lisätietoja Philipsin online-tuesta seuraavalla Internet-sivulla:
www.philips.com/support

Vika Syyt Ratkaisu

 Kuvake ei vilku kun
luuri asetetaan tukiasemaan

• Akun huono kosketus

• Likainen liitin

• Akku on täysin lataantunut

• Liikuta luuria hieman

• Puhdista akun liitin alkoholilla
kostutetulla rievulla

• Ei vaadi latausta

Ei valintaääntä • Ei virtaa

• Akut ovat tyhjiä

• Olet liian kaukana tukiasemasta

• Väärä johto

• Puhelinjohto ei ole kytketty
verkkosovittimeen

• 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

Huono äänenlaatu • Olet liian kaukana tukiasemasta

• Tukiasema on liian lähellä
sähkötarvikkeita,
teräsbetoniseinää tai metallisia
ovenkarmeja

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa

• Siirrä tukiasema vähintään
metrin päähän sähkötarvikkeista

  kuvake vilkkuu • Luuria ei ole rekisteröity
tukiasemalle

• Olet liian kaukana tukiasemasta

• Rekisteröi luuri tukiasemalle

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa

Kopiointia matkapuhelimen
SIM-kortilta SE730-puhelimen
puhelinluetteloon ei ole
suoritettu.

Vain matkapuhelimen SIM-
kortinpuhelinluettelon merkinnät
siirretään; matkapuhelimen muistiin
tallennettujen merkintöjen muistiaei
siirretä.

Siirrä puhelinluettelon merkinnät
matkapuhelimen muistista
matkapuhelimen SIM-kortille ja
tämän jälkeen SE730-puhelimeen.
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Luurissa näkyy “ei käytettävissä”

• yritettäessä lisätä toista
luuria tukiasemaan

• käytettäessä luuria

• Luurin lisäämismenetelmä
epäonnistui

• Luurien enimmäismäärä (6) on
saavutettu

• Tukiasema on jo yhteydessä
toiseen luuriin

• Yritä uudelleen katkaisemalla
tukiaseman virta ja kytkemällä
virta päälle uudelleen ja
seuraamalla luurin
rekisteröimismenettelyä (katso
sivu 49).

• Poista luurin akut ja aseta ne
takaisin paikoilleen.

• Poista luurin rekisteröinti
rekisteröidäksesi uusi luuri

• Odota kunnes tukiasema on
käytettävissä

Äänihäiriöitä radiossa tai
televisiossa

SE730-tukiasema tai verkkolaite
on liian lähellä sähkölaitteita

Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa
mahdollisimman kauas

Soittajan tunnistus -palvelu ei
toimi

Palvelua ei ole aktivoitu Tarkista tilauksesi verkko-
operaattoriltasi

Ei soittoääntä Soittoääni ei ole käytössä Lisää äänenvoimakkuutta

Puhelinluettelon merkintää ei 
voi tallentaa

Puhelinluettelo on täynnä Poista merkintä vapauttaaksesi 
muistia

Uusien SMS-viestien 
vastaanotto ei onnistu

• SMS-muisti täynnä

• Väärät SMS-asetukset

• Poista vanhoja SMS-viestejä

• Tarkista SMS-asetukset (katso
sivu 37)

SMS viestien lähetys ja 
vastaanotto ei onnistu

• Lähtevien ja saapuvien SMS-
viestikeskusten numerot ovat
väärin

• Tilauksesi ei ole voimassa

• Toinen SMS-käytössä oleva
puhelin on linjalla

• Operaattorien välinen
yhteensopivuusongelma

• Salattu soittaja

• Katso "SMS-asetukset" sivulla 37

• Saat lisätietoja
palveluntarjoajalta

• Deaktivoi yhden laitteen SMS-
vastaanotto

• Saat lisätietoja
palveluntarjoajalta

• Näytä soittajan tiedot (katso
"Pito ID" sivulla 55)

Ladattuja melodioita ei kuulu 
tai ne eivät kuulosta hyvältä

Jotain tai kaikkia soittimia ei ole
käytettävissä puhelimella

Käytä PC-ohjelmiston MIDI-
muunninta

Lataaminen on hidasta, lataus 
epäonnistuu ja esiin ilmestyy 
virheilmoitus puhelimen ollessa 
kytkettynä USB-liitäntään.

• Latausnopeus on hitaampi
USB-kaapelin kautta

• Liitäntä ei ole yhteensopiva
puhelimen kautta

Irrota USB-kaapeli ja kytke puhelin
suoraan tietokoneesi USB-porttiin.
58
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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 SE730x 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.

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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Ä
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Kirjoita SMS 32
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T
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