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LAITTEEN OSAT
Teline
Virran merkkivalo
verkko/linja

Kuuloke
Näyttö
SOS-näppäin

Hakemistonäppäin
Linjan avausnäppäin

Uusintanäppäin

Numeronäppäimistö

Interkommunikaatio-/
odotusmusiikkinäppäin

R-näppäin ja ohjelma
Kuulokkeen
voimakkuusnäppäin

Mikrofoni

Värillinen pidike
Puhelinkaapeli

Käyttöohje

2 värillistä lisäpidikettä

Sähköverkkosovitin

AAA-akut
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Tässä puhelimessa hyödynnetään tekniikan viimeisiä keksintöjä, jotta sen käyttö olisi entistä
helpompi ja mukavampi.
TURVALLISUUS
Tämän tuotteen käyttö alistetaan jokaisessa maassa asiasta vastuullisten viranomaisten
hyväksyttäväksi. Lupateksti on telineen pohjassa olevassa kilvessä.
Laitteessa oleva merkintä
on osoitus yhdenmukaisuudesta hyväksynnän ajankohtana
voimassa olleiden teknisten säädösten (mukaan lukien käyttövarmuus ja sähkömagneettisetiset
häiriöt) ja direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC, 91/263/EEC ja 93/68/EEC kanssa.
 Vältä kaikkea kosketusta nesteisiin.
 Älä yritä avata telinettä tai käsipuhelinta sähköiskun vaaran vuoksi. Anna laite
asiakaspalvelumme korjattavaksi.
 Vältä koskettamasta latauskontakteja tai akun napoja sähköä johtavilla esineillä (avaimet,
metalliset paperinliitimet, korut, jne.).
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 230 voltin yksivaiheisella vaihtovirralla ja se ei sovi
käytettäväksi standardin EN 60-950 määrittelemään IT-laitteiston kanssa.
Verkkosovitin on luokiteltu standardin EN 60-950 määritelmän mukaan turvallisuusluokkaan
vaaralliset jännitteet.
Tämä laite on täysin vailla jännitettä vain, kun syöttöjohto on irrotettu verkon pistorasiasta.
Pistorasian on oltava laitteen läheisyydessä ja helposti ulottuvilla. Voidaksesi tehdä
puhelinsoittoja myös virtakatkon aikana suosittelemme tätä laitetta käytettäväksi toisen
puhelimen lisäksi, joka toimii ilman verkkovirtaa.
Verkkovirran katketessa katkeaa myös käynnissä oleva puhelu. Samoin laitteen sisäinen päivyri
ja kello saattavat nollaantua.
PUHELINLIITÄNTÄ
Puhelinverkon jännite vastaa standardin EN 60-950 määrittelemää luokittelua TRT-3
(tiedonsiirtoverkon jännite).
YMPÄRISTÖN SUOJELU
Tämä käsipuhelin on valmistettu tehtaassa, jolla on kansainvälisen standardin ISO 14001
ympäristön suojelujärjestelmiä koskeva todistus.
Puhelimen valmistuksessa on lisäksi käytetty hyväksi tuotteiden ekologista suunnittelua varten
laadittua Philipsin EcoDesign-ohjelmaa, joka ottaa huomioon laitteen ympäristövaikutukset sen
koko olemassaolon aikana.
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ASENNUS
TELINEEN PAIKAN VALINTA
Aseta teline häiriöiden välttämiseksi ainakin metrin etäisyydelle kaikista elektronisista laitteista
(puhelin, televisio, tietokone, jne.). Teline on asetettava tasaiselle alustalle.
Vältä seuraavia sijoituspaikkoja:
- kostea huone,
- lähellä lämpölähdettä,
- lähellä esteitä, kuten paksu seinä tai metallirakenteet.
AKKUJEN PAIKALLEEN LAITTO JA VAIHTO
Käsipuhelimessa on kaksi ladattavaa AAA/R6-akkua.
Jos ne joudutaan vaihtamaan, on käytettävä PHILIPS
R6 NC-P tai Saft RC6-akkuja.
1 ð Työnnä akkulokeron kantta alaspäin painamalla
kannen yläpäästä.
2 ð Aseta akut ottaen huomioon merkityt suunnat.
3 ð Sulje kansi.

NiMh

NiMh-akut on hylättävä voimassa olevien jätteiden poistoa koskevien säädösten
mukaisesti.
Älä käytä koskaan kertakäyttöparistoja. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta,
ellei näitä ohjeita noudateta.

PUHELIMEN LIITÄNTÄ
1
2

Telineen takana:
1 ðKytke verkkosovittimen johto telineeseen ja sitten verkon
pistorasiaan.
2 ðKytke puhelinjohto telineeseen ja sen toinen pää puhelimen
pistorasiaan.
ðAseta käsipuhelin telineeseen ja anna akkujen latautua ainakin
12 tuntia.
Käytä vain laitteen mukana tulleita kaapeleita.

VÄRILLISTEN PIDIKKEIDEN ASENNUS
1 ðVie johde lokeroonsa.
2 ðPaina pidikkeitä lujasti (nuolen suuntaan) niin, että ne
lukittuvat.
3 ðVärillinen pidike saadaan ulos vetämällä sitä kohdasta, joka on
merkitty Philips
.
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SELOSTUS
KÄSIPUHELIMEN NÄYTTÖ

Puhelimen
toiminta

Numeeriset
merkit
KUVAKE

OLOTILA
Palaa

MERKITYS
Akku on ladattu.
Heikko akun lataus.

Vilkkuu
Palaa
Vilkkuu
Palaa
Palaa
Vilkkuu
Palaa
Vilkkuu
Palaa
Sammunut
Vilkkuu

Käsipuhelin latauksessa.
Ohjelmointi aktivoitu.
Vastauksen odotus telineeltä
(jos käsipuhelin on yhdistetty).
Hakemistotoiminto käynnissä
(haku, ohjelmointi).
Ulkopuhelu käynnissä.
Ulkokutsun tulo.
Sisäpuhelu käynnissä.
Sisäkutsun tulo.
Käsipuhelin vastaanottotilassa
(telineeseen kytketty).
Käsipuhelin telineen kantaman ulkopuolella.
Telineen virta ei ole kytketty.
Käsipuhelinta ei ole ohjelmoitu telineeseen.
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ESITTELY
PUHELIMEN MERKKIVALOT
Telineessä on yksi vihreä merkkivalo:
- Palaa, kun teline on kytketty sähköverkkoon.
- Vilkkuu, kun
. puhelu otetaan vastaan,
. käsipuhelin on linjalla.
- On sammunut, kun teline ei ole kytketty verkkoon.
ÄÄNIMERKIT
Puhelimen antamat äänimerkit:
- 1 lyhyt pip
= näppäimen painallus.
- 1 pitkä piip
= radioyhteys telineen ja käsipuhelimen välillä ei toimi tai jokin muu
ongelma (käsittelyvirhe).
= merkitsee, että käsipuhelin on ladattava uudelleen.
- 2 pippiä
= käsipuhelimen asetus telineelle.
- 3 pippiä
= ohjelmointivaiheessa, kehotus ohjelmoinnin aloittamiseksi.
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KÄYTTÖ
Philips-puhelimella on GAP-todistus, mutta kuitenkaan yhteistoimintaa toisten valmistajien
kaikkien DECT-laitteiden kanssa ei taata.
Voit ohjelmoida 4 käsipuhelinta samaan telineeseen ja yhden kahteen eri telineeseen.
SOITTO

ð

Valitse
numero

ð

Nosta puhelin

ð
Puhu

Sulje puhelin

Puhelun kesto tulee näytölle.
VASTAUS

ð

ð
Puhelimesi soi

ð
Puhu

Nosta puhelin

Sulje puhelin

Puhelun kesto tulee näytölle.
EDELLÄ VALITUN KUTSUN TOISTO (BIS)

ð

ð
Nosta puhelin

ð
Puhu

Paina BIS*

Sulje puhelin

* Viimeisimmäksi valittu puhelinnumero on näytöllä ja kutsu tapahtuu.
NUMERON TALLENNUS SOS-NÄPPÄIMELLE

ð

ð
Ohjelmointi

Valitse
vastapuolesi
numero

ð

Paina

"SOS"-numero valitaan automaattisesti. näppäimillä

Vahvista
+

.
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KÄYTTÖ
KUULOKKEEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Käsipuhelimen kuulokkeessa äänenvoimakkuutta voi säätää (3 tasoa).
Puhelun aikana:

ð
Matala

Normaali

Ç

Ã
Korkea

ULKOPUHELUN SUORITUS/SIIRTO
Ulkopuhelun aikana:
Ellei käytössä ole toista käsipuhelinta, paina

ð

, jolloin vastapuoli jää musiikkiodotukselle.

ð

aktivointi

vastapuolen
puhelun takaisinotto
musiikkiodotus
Jos käytössä on useampia, samaan telineeseen hyväksyttyjä käsipuhelimia, paina
ulkopuhelu siirtyy toiseen käsipuhelimeen.

ð
käsipuhelimessa 1*

Paina

ð

kaikki muut käsipuhelimet
soivat **

* Vastapuoli kuulee odotusmusiikin.
** Jos vastausta ei tule, paina uudelleen

, jolloin

nosta tai sulje
toinen puhelin

, jolloin palaat ulkopuheluun.

, sisäpuhelun aloittamiseksi ja nosta toinen käsipuhelin tai sulje näppäimellä

.
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KÄYTTÖ
NUMERON TALLENNUS HAKEMISTOON
Hakemistoon voidaan tallentaa 10 puhelinnumeroa. Näin voi valita säännöllisesti käytetyt
numerot automaattisesti.
Valitse
numero* väliltä
ð
-

ð
Nosta puhelin

ð

Pip

ð

Valitse
talletettava
numero

Hakemisto

ð
Vahvista

* Tämä numero vastaa valittua muistipaikkaa.
Ellei käsipuhelimesta kuulu kahta vahvistus äänimerkkiä, toista tallennustehtävä kokonaan alusta
alkaen.
NUMEROON SOITTO HAKEMISTOSTA

ð

ð
Nosta puhelin

Soitettavaan numeroon
liittyvä pikanumero
-

ð

Numero on
valittu

Hakemisto
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OHJELMOINTI
Tämän puhelimen voi ohjelmoida. Katso seuraavasta taulukosta, kuinka parametrit muutetaan.
Ohjelmat säilyvät muistissa sattuneen verkkovirran katkon aikanakin. Ohjelmoinnin vahvistus
kuullaan äänimerkistä (vain kyseisen ohjelman muuton jälkeen).

TOIMINTO

NÄPPÄI NYHDISTELMÄ

HUOMAUTUKSIA

ÄÄNIMERKKITOIMINNOT
u

u

u

Käsipuhelimen melodiat

Käsipuhelimen sävelen
äänenvoimakkuus

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

+

+

+

Vaihtoehto 1

+

+

+

Vaihtoehto 2

+

+

+

Vaihtoehto 3

+

+

+

Matala

+

+

+

Normaali

+

+

+

Korkea

+

+

+

Matala

+

+

+

Normaali

+

+

+

Korkea
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OHJELMOINTI
TOIMINTO

NÄPPÄI NYHDISTELMÄ

HUOMAUTUKSIA

ERIKOISTOIMINNOT
Julkinen
puhelinverkko

Verkkotyypin valinta
(oletusverkko: puhelinlaitos)

+

+

+

u

PABX 1*

+

+

+

u

PABX 2*

+

+

+

u

PABX 3*

+

+

+

Automaattisen tauon syöttö
(PABX:n takana käytettäväksi)

+

+

+

Ilman taukoa

+

+

+

Tauko ensimmäisen
näpätyn numeron
jälkeen

u

u

Valintaverkko, kun
puhelin on kytketty
yksityiseen
puhelinkeskukseen

* PABX:ää valitessa voidaan tarvita useita säätämisiä.
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OHJELMOINTI
TOIMINTO

NÄPPÄI NYHDISTELMÄ

HUOMAUTUKSIA

KÄSIPUHELIMEN LIITTÄMINEN/POISTO TELINEESTÄ
Kytke pääteline irti sähköverkosta ennen käsipuhelimen liittämistä ja kytke se sitten takaisin.
u

Käsipuhelimen yhdistäminen

+

+ koodi ∆ +

u

Yhdistämisen peruutus *

+

+ koodi ∆ +

Toisten käsipuhelinten
yhdistämisen peruutus *

+

+ koodi ∆ +

u

(4-numeroinen)
koodi ∆ näkyy
telineessä olevassa
lipukkeessa

* Kun tämä toimenpide on kerran suoritettu, ei enää ole mahdollista tehdä kutsua tai vastata
kutsuun tästä tai näistä käsipuhelimista.
Katso perustelineen käyttöohjeesta, mikäli käytössä on muunmerkkinen tai mallinen laite
kuin

.

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 99/303/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä
laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden
yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei
sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen
liityntäpisteissä.
Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."
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PUHELIMEN VIKATAPAUKSET
Alla olevassa taulukossa esitetään mahdolliset vikatilanteet, jotka voivat ilmetä Philips
puhelimen käytössä.
ONGELMA
Telineen merkkivalo ei syty

Käsipuhelimen telineeseen
asetuksen äänimerkki ei kuulu.

Ääntä ei kuulu.

SEN AIHEUTTAJA
Teline ei ole oikein kytketty
verkkoon tai on virtakatko.
Latauskontaktit eivät anna
kontaktia.
u Latauskontaktit ovat likaantuneet.
u

u

Jos kaikki yritykset ovat
epäonnistuneet.

Tarkista kytkentä.

Nosta käsipuhelin ja aseta se
takaisin
u Puhdista kuivalla ja puhtaalla
rievulla.
u

u

u

Käsipuhelimen akku on tyhjä.

u

u

Olet liian kaukana telineestä.

u

u

Ääni puuttuu, vaikka
käsipuhelin on ollut 12 tuntia
telineellä.

Pääteline ei ole hyvin kytketty
puhelinlinjaan.

RATKAISU

Tätä käsipuhelinta ei ole
yhdistetty telineeseen.

Akku on loppuun kulunut.

u

Tarkista kytkentä.
Aseta käsipuhelin telineeseen ja
odota ainakin 12 tuntia.
Siirry lähemmäksi telinettä.
Yhdistä käsipuhelin telineeseen
(ks. sivu 11).

Hanki uusi akku Philipsin
jälleenmyyjältä.
Ota teline irti ja kytke se
uudelleen.
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