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LAITTEEN OSAT
Kuuloke
Näyttö
Vastausnäppäin

Hakemistonäppäin
Linjan avausnäppäin

Uusintanäppäin

Numeronäppäimistö

Interkommunikaatio/odotusmusiikkinäppäin

R-näppäin ja ohjelma
Kaiutinnäppäin
Mikrofoni

Laturi
Sähköverkkosovitin

Käyttöohje
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 LIITTÄMINEN
1
2
3
4
5

ð
ð
ð
ð
ð

Kiinnitä ruuvi (ei sisälly toimitukseen) kuvan mukaisesti.
Kytke virtajohto laturiin.
Kiinnitä laturi ruuville
Kytke verkkosovitin seinärasiaan.
Aseta käsipuhelin laturin päälle.

Käytä vain laitteen mukana tullutta johtoa.
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SELOSTUS
KÄSIPUHELIMEN NÄYTTÖ

KUVAKE

OLOTILA

Suomi

Puhelimen
toiminta

Numeeriset
merki

MERKITYS

Palaa

Akku on ladattu.
Heikko akun lataus.

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.

Palaa
Vilkkuu
Palaa
Palaa
Vilkkuu
Palaa
Vilkkuu
Palaa
Sammunut
Vilkkuu
Katso muut toimintamuodot (

Käsipuhelinta ei ole ohjelmoitu telineeseen.
ja

), päätelineen ohjekirjasta.
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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

Paina BIS*

ð
Puhu

* Viimeisimmäksi valittu puhelinnumero on näytöllä ja kutsu tapahtuu.
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KÄYTTÖ
ULKOPUHELUN SOITTO JA SIIRTO
Painamalla ulkopuhelun aikana
voit siirtää sen toiseen käsipuhelimeen.

Puhelimella 1*

ð

Suomi

ð

Nosta tai sulje
toinen puhelin

kaikki muut
käsipuhelimet soivat**

* Vastapuoli kuulee odotusmusiikin.
** Ellei vastausta tule, paina
, jolloin saat ulkopuhelun takaisin.
TIETYN KÄSIPUHELIMEN KUTSUMINEN
Painamalla pitkään näppäintä
ja sitten
käsipuhelimeen.
Sisäpuhelu soitetaan painamalla
, sulje näppäimellä

tai

voit soittaa jompaan kumpaan
.

NUMERON TALLENNUS HAKEMISTOON
Hakemistoon voidaan tallentaa 10 puhelinnumeroa. Näin voi valita säännöllisesti käytetyt numerot
automaattisesti.

ð
Nosta puhelin

ð
Hakemisto

Valitse
numero* väliltä
-

ð

"Pip"

ð

Valitse
talletettava
numero

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

NÄPPÏNYHDISTELMÄ

HUOMAUTUKSIA

ÄÄNIMERKKITOIMINNOT
u

u

u

Käsipuhelimen melodiat

Käsipuhelimen sävelen
äänenvoimakkuus

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

+

+

+

Vaihtoehto 1

+

+

+

Vaihtoehto 2

+

+

+

Vaihtoehto 3

+

+

+

Matala

+

+

+

Keskivoimakas

+

+

+

Kova

+

+

+

Heikko

+

+

+

Keskivoimakas

+

+

+

Kova

KÄSIPUHELIMEN YHDISTÄMINEN TELINEESEEN
Irrota päätelineen virtasovitin verkosta ennen käsipuhelimen yhdistämistä telineeseen ja kytke sitten takaisin.
u

Käsipuhelimen yhdistäminen

+

+ Koodi ∆ +

u

Käsipuhelimen peruutus*

+

+ Koodi ∆ +

Koodi D on annettu
telineen pohjassa olevassa
kilvessä (4 numeroa).

* Kun peruutus on tehty, tästä käsipuhelimesta ei enää ole mahdollista soittaa puhelua tai vastata.
Katso neuvoja käytetyn päätelineen ohjekirjasta, jos käytössä on muun mallisia
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VIAT JA NIIDEN KORJAUS
puhelimen käytössä mahdollisesti esiin tulevat ongelmat.

SEN AIHEUTTJA

ONGELMA
Ääntä ei kuulu.

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.

KORJAUS

Tätä käsipuhelinta ei ole
yhdistetty telineeseen.

Akku on loppuun kulunut.

u

Suomi

Seuraavassa taulukossa ovat Philips

Tarkista kytkentä.

Aseta käsipuhelin telineeseen ja
odota ainakin 12 tuntia.
Siirry lähemmäksi telinettä.
Yhdistä käsipuhelin telineeseen
(ks. sivu 16).

Hanki uusi akku Philips in
jälleenmyyjältä.
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