SISÄLLYSLUETTELO

Kala 200 (TD6131)
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SISÄLLYSLUETTELO
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PUHELIMEN JA PERUSYKSIKÖN ASENTAMINEN
• Perusyksikön sijoittaminen
• Paristojen asettaminen/vaihtaminen
• Puhelimen kytkeminen
• Puhelimen lataaminen
• Puhelimen kantama
• Toisen KALA 200 -kuulokkeen asentaminen
PUHELIMEN JA TARVIKKEIDEN ESITTELY

4.

NÄYTTÖ
• Ohjelmointikuvakkeet
• Yleistoimintojen kuvakkeet

5.

PUHELIMEN KÄYTTÖ
• Puhelunäppäin/Suorasoitto
• Puhelinluettelon avaaminen
• Puhelun asettaminen odottamaan ja soitonsiirto
• Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

+

PUHELINLUETTELOIDEN KÄYTTÖ
• Puhelinluettelon avaaminen ja sulkeminen
• Puhelinluettelon avaaminen ja valitseminen
• Puhelinnumeroiden tallentaminen
• Soittaminen puhelinluettelon avulla
• Puhelinluettelomerkinnän muokkaaminen
• Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta
• Soittoäänen valinta
UUDELLEENVALINTANUMEROLUETTELO JA PUHELUTIEDOT
• Uudelleenvalintanumeroluettelo
• Saapuvien puheluiden loki
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PUHELIMEN OHJELMOINTI
• Esimerkki: valinta ja selaaminen

1. Liu’uta kuulokkeen takakansi
taakse.

OHJELMOINTIASETUKSET
• Soittoäänen ohjelmointivaihtoehdot
• Kuulokkeen rekisteröiminen toiseen perusyksikköön
• Asetusten ohjelmointivaihtoehdot
• Soittajan tunnistuksen palvelu
• Muita epäsuoria ohjelmointivaihtoehtoja

11. PHILIPS-TAKUU
13. YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

-

Yleisten toimintojen kuvakkeet
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Clip

päällä
pois päältä

uusi tieto
ei tietoja

ystävien
numerot

päällä
vilkkuu

käytössä tai tuleva puhelu (*Numeronäyttöpalvelu soittajan tunnistuksen palvelu)
ohjelmointi

ulkoinen

päällä
vilkkuu

puhelu meneillään tai soitto puhelutiedoista
tuleva puhelu ja vastaaja päällä
ulkopuhelu tai
toinen sisäpuhelu meneillään

3. Sulje kansi.

käytössä tai tuleva puhelu (*Numeronäyttöpalvelu soittajan tunnistuksen palvelu)
ohjelmointi

antenni

päällä
pois päältä
vilkkuu

kantama-alueella
kuuloketta ei ole rekisteröity perusyksikköön
kantama-alueen ulkopuolella

Puhelimen kytkeminen
Perusyksikön pohjassa:
1. Kytke virtajohto (B) perusyksikköön ja kytke sitten
muuntaja helposti tavoitettavaan pistorasiaan.
2. Kytke puhelinjohto (A) perusyksikköön ja sitten
puhelinpistokkeeseen.
Aseta kuuloke perusyksikköön (laturiin) ensimmäisellä
käyttökerralla tai kun kuulokkeeseen on vaihdettu uudet paristot.

Kun näytössä näkyvä paristokuvake on

A

B

A

ja tunnukset

vuoron perään.

PUHELIMEN KÄYTTÖ
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• virheäänimerkki

• kehotusäänimerkki

,

10 nimeä ja numeroa.

.

Voit käyttää näitä puhelinluetteloita soittamiseen sekä saapuvien

Kaikkiin
perusyksikön tunnistamiin
kuulokkeisiin soittaminen
tai puhelun asettaminen
jonoon
(sisäpuhelunäppäin)

saapuvan

puhelun

numero

on

tallennettuna

puhelinluetteloon, näytössä näkyy ryhmää vastaava

tai

2. Paina haluamasi luettelon näppäintä

Yliviivatun roskakorin kuva merkitsee, ettei paristoja saa heittää tavallisen talousjätteen
sekaan.
+
+

Paristojen käyttöiän optimoiminen
Jos tiedät, ettet käytä puhelinta vähintään 15 päivään, suosittelemme, että
poistat paristot kuulokkeesta, jos kytket virran pois päältä.

-

numeronäyttöpalvelum

määrittää

soittajalle

erityisen

soittoäänen

(katso

Vahvistamisäänimerkki
valmiustilaan

sivu

.

ilmoittaa,

että

puhelin

Puhelinluettelon avaaminen ja sulkeminen
Avaa puhelinluettelo painamalla

painallus: poistaa merkin kirjoitettaessa. Painallus ja alhaalla pito:
sulkee tilan (ohjelmointi, puhelinluettelot tai luettelot).

Puhelinluettelo suljetaan samaa kuvaketta painamalla.

luettelo viimeisimmistä tulleista puheluista.
luettelo viimeksi valituista numeroista (uudelleenvalintanäppäin).

palaa

9,

!

vahvistaa merkinnän.

puhelimen ohjelmointi.

Paristot

- tai

Jos käyttömaan puhelinjärjestelmässä käytetään suuntanumeroita,
suuntanumerot on lisättävä puhelinluettelokirjauksiin, jotta soittajan
tunnistuspalvelu toimii oikein.

liikkuu vasemmalle tai näyttää edellisen merkinnän.

Tilat:

ja

Jos haluat tunnistaa soittajan ennen kuin vastaat puheluun, voit
Ohjelmointivaihtoehdot).

liikkuu oikealle tai näyttää seuraavan merkinnän.

merkkiä)

3. Kirjoita äänimerkin kuultuasi nimi (katso merkkien käyttäminen*)
ja vahvista painamalla
.

puhelinluetteloon (katso sivu 7).

Toimintonäppäimet

Valmistaja ei vastaa näiden säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seurauksista.
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1. Kirjoita puhelinnumero tai hae numero näyttöön jostakin luettelosta
(katso sivu 7 puhelutiedot tai uudelleenvalintanumeroluettelo).

Jos olet tilannut puhelinyhtiöstä numeronäyttöpalvelum, soittajan
tallennettu

välilyönti

Merkinnät koostuvat nimestä (korkeintaan
puhelinnumerosta (korkeintaan 25 merkkiä).
Merkinnän tallentaminen:

numeronäyttöpalvelum.

on

- tai

näppäintä

monta kertaa

1x 2x 3x 4x
5x

vanhan numeron
muokkaaminen

Puhelinnumeroiden tallentaminen

Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut puhelinyhtiöstä

se

vahvistusäänimerkki

ja

henkilön
nimen valinta

Numeronäyttöpalvelum:

jos

tai

-kuvake.

jälkeen. Tämä edellyttää numeronäyttöpalvelum tilaamista.

näkyy,

käyttäminen:

Paina

johonkin

Ryhmää vastaava soittoääni alkaa soida puhelimen toisen soittokerran

Nimi
Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden
säätö

Merkkien

tai

ja

henkilön
avaaminen

numero näkyy näytössä puhelun aikana.
Näppäin

*

Vain puhelinnumeroa voidaan muokata.
tai

(katso sivu 5).
Kun

Puhelinluettelomerkinnän muokkaaminen

Puhelinluettelon avaaminen ja valitseminen

puheluiden tunnistamiseen, jos olet tilannut numeronäyttöpalvelum

Äänimerkki-ilmaisimet

Puhelun asettaminen odottamaan ja soitonsiirto
Kun haluat asettaa soiton odottamaan, paina ”sisäinen soitto” -näppäintä. Soittaja kuulee musiikkia.
Paina ”sisäinen soitto” -näppäintä, kun haluat siirtää puhelun (tämä toiminto on käytettävissä, jos sinulla on useampi kuin yksi kuuloke). Tällöin soitetaan kaikkiin perusyksikön kuulokkeisiin.
Ennen kuulokkeen laskemista ei tarvitse odottaa, että puhelun saaja nostaa kuulokkeen (puhelunäppäintä painamalla).

PUHELINLUETTELOIDEN KÄYTTÖ

Puhelimessa on kaksi puhelinluetteloa, joissa kummassakin on

,

*Numeronäyttöpalvelu: Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut puhelinyhtiöltä numeronäyttöpalvelu.
Soittajan numero lähetetään puhelinverkon kautta puhelimeen. Jos numero on tallennettu Perheen numerot- tai Ystävien
numerot -luetteloon, näyttöön tulee ryhmää vastaava kuvake, ja ryhmää vastaava soittoääni alkaa soida toisen soittokerran
jälkeen (katso sivut 6 ja 7).

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina tätä näppäintä puhelun aikana, kun haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
Valittavana on 4 eri äänenvoimakkuuden tasoa. Ne näkyvät näytössä ”+”-tunnuksella.
Valittu äänenvoimakkuus on voimassa myös seuraavissa puheluissa.
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Kun käytät puhelintasi,
voit kuulla 3 eri
äänimerkkiä:

• vahvistusäänimerkki

Puhelunäppäin
Ulkopuhelun
soittaminen,
lopettaminen tai
ulkopuheluun
vastaaminen.

10 merkin näyttö

Suorasoitto
Näppäile numero ja paina sitten puhelunäppäintä. Lopeta puhelu painamalla puhelunäppäintä.

Puhelimen kantama
Puhelimesi kantama on 50 m sisätiloissa ja 350 m ulkona.
Näytössä näkyvä
osoittaa, että kuuloke on yhdistettynä perusyksikköön.

Saapuvien
puheluiden
loki

Selausnuolet

Puhelinluettelon avaaminen (katso puhelinluettelon kuvaus sivulla 6)
Haluamaasi puhelinluetteloon pääset painamalla ”ystävien” tai ”perheen” puhelinluettelonäppäintä.
Huomautus: Voit avata vain sellaisen puhelinluettelon, johon on tallennettu merkintöjä (muuten kuulet virheäänimerkin).
Voit sulkea puhelinluettelon painamalla samaa näppäintä uudelleen.

Puhelunäppäin
Puhelin soi. Vastaa painamalla puhelunäppäintä. Lopeta puhelu samaa näppäintä painamalla.

Kun asetat kuulokkeen perusyksikköön, kuuluu vahvistusäänimerkki. Lataa paristoja vähintään 24
tuntia ensimmäisellä käyttökerralla. Jos puhelimesta kuuluu merkkiääni, kun otat sen käyttöön,
akut on ladattava.

Ystävien
numerot

Ohjelmointikuvakkeet

B

, paristot ovat täynnä.

Verkkomuuntaja

Paristot sisältävät kadmiumia ja ne pitää hävittää jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti.
Älä käytä paristoja, joita ei voi ladata.

asetukset

päällä
vilkkuu

Puhelinjohto
Käytä vain puhelimen mukana
toimitettuja virta- ja puhelinkaapeleita.

puhelutiedot

lisäkuulokeasetus
soittoääniasetus

päällä

Uudelleenvalintaluettelo

Kuuloke
voidaan
asettaa
perusyksikköön
myös
näppäimistöpuoli ylöspäin.

täysi
korkeintaan 1/2 tuntia
tyhjä
latautuu

perheen
numerot

Perheen
numerot

K a i k k i
kuulokkeet
soivat yhtä
aikaa,
kun
perusyksikön
sivussa olevaa
näppäintä
painetaan.

paristo

varattu/
sisäpuhelu

kuuloke

Käyttöohjeet

selitys

päällä
1/4 täysi
pois päältä
vilkkuu

2

PUHELIMEN JA TARVIKKEIDEN ESITTELY

3

tila

-

Toisen KALA 200 -kuulokkeen asentaminen
Perusyksikköön voidaan rekisteröidä korkeintaan 4 kuuloketta (katso sivu 9, Ohjelmointivaihtoehdot).
Lisäkuulokkeille ei tarvita ylimääräistä puhelinliittymää, mutta ne tarvitsevat verkkomuuntajan. Kala
200-lisäkuulokkeiden tuotetunnus on TD 6830.

12. YHDENMUKAISUUSILMOITUS

kuvake

+

2. Aseta paristot paikalleen kuvan
mukaisesti.

Puhelimen lataaminen
Paristoja ladattaessa näytössä vilkkuu latausosoitin

10. VIANETSINTÄ

-

Perusyksikön sijoittaminen
Sijoita perusyksikkö vähintään 1 metrin etäisyydelle muista sähköisistä laitteista (puhelin, televisio,
tietokone, jne.) häiriöiden välttämiseksi.
Perusyksikkö pitää asentaa tasaiselle pinnalle.
Perusyksikköä ei saa pitää kosteassa huoneessa, lämmönlähteen läheisyydessä tai esteiden, kuten
paksujen seinien tai metallirakenteiden, lähellä.

Kuuloke saa virtaa kahdesta ladattavasta AA/R6-paristosta.
Paristot saa korvata vain AA 600 mAh ladattavilla paristoilla.
Älä käytä paristoja, joita ei voi ladata.

7.

9.

NÄYTTÖ

4

Paristojen asettaminen/vaihtaminen

3.

6.

PUHELIMEN JA PERUSYKSIKÖN ASENTAMINEN

2

- kuvaketta.

Soittaminen puhelinluettelon avulla
Kumpaankin puhelinluetteloon mahtuu 10 eri nimeä.
Nimet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

tai

ja

henkilön
nimen valinta

Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta

tai

vahvistusäänimerkki

ja

henkilön
nimen valinta

A B C 2

D E F 3

G H I 4

J K L 5

M N O 6

P Q R S
7

T U V 8

W X Y Z
9

-

1

merkinnän
poistaminen

Soittoäänen valinta
Voit vaihtaa ystävien ja perheen puhelinluetteloiden esiäänitettyjä
soittoääniä (katso sivu 8, Puhelimen ohjelmointi). Katso myös
ohjelmointisääntöjen ohjelmointiesimerkki.

0
Esimerkki:
Kun haluat kirjoittaa nimen “Patrick“:
paina näppäintä

kerran kirjoittaaksesi “P“

paina näppäintä

kerran kirjoittaaksesi “A“

paina näppäintä

kerran kirjoittaaksesi “T“

paina näppäintä

kolme kertaa kirjoittaaksesi “R“

paina näppäintä

kolme kertaa kirjoittaaksesi “I“

paina näppäintä

kolme kertaa kirjoittaaksesi “C“

paina näppäintä

kaksi kertaa kirjoittaaksesi “K“

Jos teet virheen, poista merkki painamalla

.
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UUDELLEENVALINTANUMEROLUETTELON JA PUHELUTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Uudelleenvalintanumeroluettelo

PUHELIMEN OHJELMOINTI

8

OHJELMOINTIVAIHTOEHDOT

9

Avaa ohjelmointitoiminnot painamalla ensin

-näppäintä.

10

Avaa ohjelmointivaihtoehdot:

Virheääni

Ongelma

-näppäintä käytetään uudelleenvalintaluettelon avaamiseen. Luettelossa on 5 aikaisemmin
valittua numeroa viimeisimmästä vanhimpaan.
Avaa tai sulje ohjelmointivaihtoehdot painamalla

Viimeksi valittujen numeroiden luettelon (uudelleenvalintaluettelon) avaaminen
-näppäimellä pääset viimeksi valittujen numeroiden luetteloon (jos luettelossa ei ole kirjauksia,
puhelimesta kuuluu merkkiääni).
Luettelosta poistutaan samalla näppäimellä.
Luettelon käyttäminen

Näytössä näkyy 3 kuvaketta:

Ohjelmointikuvakkeet:

Avaa seuraava toiminto painamalla

• Valintaääntä ei kuulu
puhelunäppäintä
painettaessa.

-näppäintä.

-näppäintä kerran tai monta kertaa.

• Kantamakuvaketta
näy tai se vilkkuu.

- kuulokkeen rekisteröiminen toiseen perusyksikköön

seuraava
uudelleenvalinta

Toimintonumero

Näytössä olevaan numeroon soittaminen
Valitse jokin kuvake käyttämällä näppäimiä

ja

ja vahvista valintasi sitten painamalla

-näppäintä.

valitaksesi numeron

Numeron poistaminen

Esimerkki: soittoäänen vaihtaminen.
Paina ensin

-näppäintä ja sitten

Ratkaisu

Perusyksikköä ei ole kytketty oikein
sähköverkkoon
tai
puhelinliittymään.

Tarkista liitännät ja varmista, että olet
käyttänyt
laatikossa
toimitettua
puhelinkaapelia.

Kyllä

Paristot
ovat
lähes
tyhjät
(paristokuvake näkyy näytössä).

Lataa akut (katso Puhelimen
perusyksikön asentaminen, sivu 2).

Kuuloke on poissa kantamaalueelta.

Rekisteröi kuuloke perusyksikköön (katso
sivu 9).
Mene lähemmäs perusyksikköä.

-

Kuuloke on asetettu
perusyksikön laturiin.

Ota kuuloke pois laturista ja pane se
sitten takaisin.

-

Latauskoskettimet ovat likaiset.

Puhdista koskettimet puhtaalla kuivalla
kankaalla.

-

Kuulokkeen paristot ovat vialliset.

Ota yhteyttä PHILIPS-jälleenmyyjään ja
osta uudet ladattavat paristot (katso
paristojen asetus/vaihto sivulla 2).

-

ei

• Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kuuloke asetetaan laturiin.

Ohjelmoitavat
toiminnot

Valitse

Oletusarvo

Valitsee soittoäänen voimakkuuden

1-4

2/4

Valitsee kuulokkeen soittoäänen (yleinen)

7 ehdotetun soittoäänen luettelo Disco

2x

3/4

Valitsee ystävät-luettelon
soittoäänen

7 ehdotetun soittoäänen luettelo Birdy

• Näytössä ei ole
kuvakkeita.

Paristojen lataustaso on heikko.

Lataa paristot (katso kohta Puhelimen ja
perusyksikön asentaminen sivulla 2).

Valitsee perhe-luettelon
soittoäänen

7 ehdotetun soittoäänen luettelo Starry

• Puhelinluettelomerkintä ei
ole tallentunut.

Kyllä

Puhelinluettelo, jota haluat käyttää,
on täysi.

Vapauta muistia poistamalla merkintöjä.

• Huono kuuluvuus (rahinaa,
ääntä ei kuulu, kaikua,
huojuntaa jne.).

-

Perusyksikkö on liian lähellä muita
sähkölaitteita.
tai :
Perusyksikkö on huoneessa, jossa
on paksut seinät.
tai :
Käytät kuuloketta liian kaukana
perusyksiköstä.

Siirrä perusyksikkö toiseen paikkaan.

3x

4/4

-näppäintä.

++ (3)

• Paristojen kuvake on tyhjä,
vaikka kuuloke on ollut
latauksessa 24 tuntia.

1/4

Huomautus: kaikkien soittoäänten äänenvoimakkuus on sama.

Numeron lisääminen puhelinluetteloon

-

Kuulokkeen rekisteröiminen toiseen perusyksikköön
tai

vahvistusmerkkiääni

tai

kirjoita
nimi

Jos eksyt valikoihin, paina ja pidä alhaalla

-näppäintä, joka sulkee

kaikki tilat (ohjelmointi, puhelinluettelot tai luettelot)

Valinta numero 1
soittoäänivalikon
neljästä
vaihtoehdosta.

Valitse soittoäänen voimakkuus käyttämällä

Toimintonumero

tasoa 1/4. Selaa eri äänenvoimakkuusasetuksia
käyttämällä

Saapuvien puheluiden loki

ja

-näppäimiä.

1/1

Oletusasetus on +++ (3).

-näppäintä käytetään puhelutietojen avaamiseen. Luettelossa on 10 aikaisemmin vastaanotettua
puhelua viimeisimmästä vanhimpaan.

Kyseisessä
valikossa
on 4 eri
vaihtoehtoa

Luetteloiden saapuvien puheluiden loki
-näppäimellä pääset lokiin. Lokista poistutaan samalla näppäimellä.

2x
Oletussoittoäänen nimi

tunnistettun nimen(*)

Valitse

Rekisteröi kuulokkeen

RC-koodi(1)

Perusyksikön
pohja

Valitse

soittoääni painamalla

-painiketta. Vahvista valinta

1/3

Syöttää eri numeronnäytön
numeron(2)

käytettävissä
olevista Soittajan
tunnistus- toiminnoista

1

2/3

Syöttää liittymätyypin(3)

A (asunto-),
B, C, D (PABX)

A

NO, YES

NO

Lisää automaattisen tauon(4)

3/3

1. RC-koodi: Tämä on 4-numeroinen pääsykoodi, joka on perusyksikön pohjassa. Tämän koodin
avulla voit rekisteröidä lisäkuulokkeen (katso käyttöohjeesta lisäkuuloketta koskevat tiedot).
2. Numeronäyttöpalvelu: Numeronäyttöpalvelu (nimi ja numero) on saatavissa vain, jos olet tilannut
palvelun puhelinyhtiöstä (palvelu ei ole saatavissa kaikkialla).

6 tähteä, jos
puhelua ei
tunnisteta(**)
Voit

myös

vastaavan
Paina

puhelun päiväys
ja soittoaika(*)
(*) Tämä toiminto määräytyy verkon mukaan.
(**) Salaiset numerot, salattu soittajan numero tai ulkomaanpuhelut.

valita

Ystävät-puhelinluetteloa

soittoäänen.

Vaihtoehtoja

on

7.

3. Verkon tyyppi: Puhelimen oletuskokoonpano tukee tavallisia puhelinlinjoja (vaihtoehto A). Voit
valita 3 eri verkon tyypin väliltä. Näin voit asettaa äänenlaadun PABX-/ISDN-kokoonpanoa varten.
4. Automaattinen tauko: Tämä toiminto mahdollistaa ulkolinjan tunnuksen lisäämisen ennen
puhelinnumeroa.

Soittoääni alkaa soimaan toisen soittokerran jälkeen.

Muut epäsuorat ohjelmointivaihtoehdot

Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut

Näihin vaihtoehtoihin pääsee käyttämällä kahden näppäimen yhdistelmää, kun on painettu:

Näppäinten
järjestys
+

Luettelossa olevaan numeroon soittaminen
Voit valita Perhe-puhelinluetteloa

Ohjelmoitavat
toiminnot

Valitse

Poistaa kuulokkeen
rekisteröinnin

RC-koodi(1)

Oletusarvo
Perusyksikön
pohja

vastaavan

soittoäänen.

valitaksesi nimen tai
numeron

paina
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PHILIPS-TAKUU

-painiketta ja sitten

-painiketta.

vahvistusäänimerkki

Tämä kansainvãlinen takuu täydentää liikkeen ja Philipsin
kansallisia takuuehtoja eikä vaikuta asiakkaan laillisiin
oikeuksiin. Philipsin takuu on voimassa edellyttäen, että
tuotetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti alkuperäiseen
tarkoitukseensa. Takuu on voimassa, kun asiakas esittää
alkuperäisen laskun tai kuitin, josta käy ilmi ostopäivä ja
liikkeen nimi sekä laitteen tuote- ja sarjanumero.

valitaksesi nimen tai
numeron

ja

vahvistusäänimerkki

kirjoita
nimi

!

Poistu ohjelmointitilasta painamalla

-painiketta.

!

Poistu ohjelmointitilasta painamalla

-painiketta.

PHILIPS CONSUMER COMMUNICATIONS
PL 75
02630 ESPOO
0800114731
SUOMI
nordic@sitel.co.uk
http://www.philips.com

Me allekirjoittaneet, PHILIPS Consumer Communications
Route d’Angers 72081
Le Mans Cedex 9
France

Ilmoitamme täten, että tuote Kala 200 (BS 6131 + HS 6131) on R&TTE-direktiivin 99/05/EC liitteen III ja seuraavien
perusvaatimusten mukainen :
Artikla 3.1 a : (käyttäjän terveyden ja tur vallisuuden suojaaminen) EN 60950 (92) Ed.2 + muutokset 1,2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) ja 11 (97)
Artikla 3.1 b : (elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset) ETS 300 329 (97)
Artikla 3.2 : (radiotaajuusspektrin oikea käyttö) TBR6 (97)
Laitteen norminmukaisuus neuvoston direktiivin 99/05 säännösten kanssa on varmistettu.
Päiväys :16/02/2001 Le Mans

13

Cordless Business Director

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Philipsin takuu ei ole voimassa mikäli
• asiapapereita on muutettu jollain tavoin tai niitä ei voi
lukea ;

Tehontarve
Tämä tuote tarvitsee yksivaihevaihtovirtalähteen, jonka jännite on 220 - 240 volttia, EN 60-950 -standardissa määritellyt
tietotekniikka-asennukset poislukien.

• tuote-- tai sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
vaikeasti luettavaksi ;

VAROITUS !
Sähköverkko on todettu vaaralliseksi EN 60-950 -standardissa. Tästä laitteesta voidaan katkaista virta vain irrottamalla
virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on aina helposti ulottuvilla.

• korjauksen on suorittanut joku muu kuin valtuutettu
huoltoliike tai henkilö ;
• vian on aiheuttanut ukkonen, vesivahinko, tulipalo, laitteen
väärinkäyttö, huolimattomuus tai muu vastaava.

Luetteloon tallennetun numeron vieminen puhelinluetteloon
ja

Turhan vaivannäon välttämiseksi lue aina käyttöohje
huolellisesti ennen kuin otat yhteyttä em. liikkeisiin.
Pyydämme
ystävällisesti
osoittamaan
mahdolliset
lisäkysymykset osoitteeseen :

YHDENMUKAISUUSILMOITUS

PHILIPS KALA 200
Puhelimessa on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta puhelin on helppokäyttöisempi.
Turvallisuustietoja
Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtavian ilmaantuessa. Hätäpuheluja varten saatavilla pitää olla vaihtoehtoinen
laite.
CE-merkki takaa yhteensopivuuden käyttäjän turvallisuutta, sähkömagneettisia häiriöitä ja radiotaajuusspektriä koskevan
1999/5/EC-direktiivin teknisten säännösten kanssa.

Mikäli Philips-tuote ei toimi moitteettomasti tai se on viallinen,
ota
yhteyttä
Philips-liikkeeseen
tai
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

valitaksesi nimen tai
numeron
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Arvoisa asiakas!,
Kiitos, että päädyit valinnassasi korkealuokkaiseen
Philips-tuotteeseen. Philips myöntää tälle tuotteelle
12 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen. Jos tuotteeseen
tulee jotain vikaa, Philips korvaa takuuaikana korjauksen
työ- ja varaosakustannukset riippumatta siitä, missä maassa
työ on tehty.

Tuote ei ole tämän takuun tarkoittamalla tavalla viallinen, jos
siihen on tehtävä sellaisten paikallisten tai kansallisten
teknisten normien vaatimia muutoksia, jotka ovat voimassa
maissa joihin tuotetta ei ole alunperin suunniteltu ja/tai
valmistettu. Tämän takia on aina tarkistettava, voidaanko
tuotetta käyttää tietyssä maassa.

Vaihtoehtoja on 7 Kun olet valinnut soittoäänen,

Numeron poistaminen luettelosta

Philips on suunnitellut tämän tuotteen käytettäväksi normaalissa puhelinliittymässä eikä takaa täydellistä
toimintaa ISDN-verkossa.
KALA 200 sopii analogiseen liitäntään.
KALA 200 voidaan liittää vain Suomen puhelinverkkoon.
Tuotetta voidaan käyttää vain Suomessa.
Maantieteellinen alue, jolla laitteistoa voidaan käyttää, näkyy perusyksikön pohjassa olevasta etiketistä.

-painiketta, kun olet valinnut soittoäänen.

puhelinyhtiöstä soittajan tunnistuksen palvelun.

ja

tai :
Mene lähemmäs perusyksikköä.

Oletusarvo

Jos haluat valita soittoääneksi "RAIN" (sade), valitse
-painikkeella.

ja

Oletusarvo

Ohjelmoitavat
toiminnot

-näppäintä pääsy tasolle 2/4.

TAI

puhelinnumeron

Toimintonumero

1x
Soittoäänen vaihtaminen, paina ensin

TAI

Ohjelmoitavat
toiminnot

tai :
Asenna perusyksikkö toiseen huoneeseen.

Ohjelmointiasetukset
Huomautus: Oletusarvo tai valittu arvo tulee näyttöön. Jos rekisteröit lisäkuulokkeen,
sinun on annettava RC-koodi (4-numeroinen pääsykoodi), joka näkyy perusyksikön
pohjassa (katso sivu 9). Anna 4 numeroa, kun näytössä on "0000" (ja vieritysnuolet
ovat kadonneet näytöstä).

Luettelon käyttö
Puhelutiedoissa on 10 viimeksi vastaanotetun puhelun tiedot. Jos liittymässäsi on numeronnäyttöpalvelu,
jokainen tallenne voi sisältää:

-

Tällä toiminnolla voidaan rekisteröidä kuuloke toiseen perusyksikköön. Perusyksikkö on
asetettava rekisteröintitilaan ennen koodin antamista. Kala 200 -perusyksikkö asetetaan
rekisteröintitilaan irrottamalla virtajohto ja kytkemällä se sitten takaisin.
RC-koodi on perusyksikön pohjassa.

valitaksesi numeron

!

väärin

ja

1x

tai

valitaksesi numeron

Syy tai syyt

- muita ohjelmointiasetuksia
Soittoäänen ohjelmointivaihtoehdot

tai

merkki

Kyllä

- äänenvoimakkuus ja soittoääniasetukset

• päällä: ohjelmointitila (käyttö) tai
muokkauksen aikana
• pois päältä: normaalitila
• vilkkuu: vaihtoehtoja voidaan valita

tai

edellinen
uudelleenvalinta

VIANETSINTÄ

Ulkomailla huoltoliikkeen nimen saa kyseisen maan
Asiakaspalvelusta.

Jotta puheluja voitaisiin soittaa sähkökatkon aikana, on suositeltavaa, että tätä puhelinta käytetään vain virtaa
tarvitsemattoman puhelimen ohella.
Puhelinliittymä
Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (EN 60-950 -standardissa määritellyt puhelinviestintäverkkojen jännitteet).
Varotoimenpiteet
Älä päästä kuuloketta kosketuksiin veden kanssa.
Älä avaa kuuloketta tai perusyksikköä. Voit joutua alttiiksi korkealle jännitteelle. Jos tarvitset korjausapua, ota yhteyttä
huoltopalveluun.
Älä päästä latausliittimiä tai paristoja kosketuksiin sähköä johtavien materiaalien kuten avainten, paperiliitinten, sormusten,
rannekorujen jne. kanssa.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
Ympäristönsuojelu
Puhelin on valmistettu Philipsin EcoDesign -ohjelman mukaisesti. Valmistusohjelmassa otetaan huomioon ympäristötekijät.
Ohjelmassa otetaan huomioon tuotteen ympäristövaikutus sen koko eliniän aikana.
Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaaleja, käytettyjä paristoja ja vanhoja puhelimia koskevat
jätteenkäsittelymääräykset. Kierrätä materiaaleja aina kun se on mahdollista.
Philips on merkinnyt paristot ja pakkaukset kierrätystä ja asianmukaista jätteenkäsittelyä edistävin vakiomerkinnöin.
Paristo:
* Yliviivattu roskakorikuva merkitsee, ettei paristoja saa heittää tavallisen talousjätteen sekaan.
Pakkaus:
Nuoliympyrätunnus merkitsee, että merkitty pakkausmateriaali voidaan kierrättää.
Vihreän pisteen tunnus merkitsee, että kansallista pakkausmateriaalin uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmää on
tuettu rahallisesti (esimerkiksi Ranskan EcoEmballage-ohjelma).
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