* maakohtainen

Luettelo
Näytä s. 30
Lisää s. 29

Sisäpuhelu
Soita kaikkiin s. 27
Luuriluettelo s. 27

Vastaaja
Tallennetut viestit
Kuuntele viestit s. 22
Poista viestit s. 23
Tallenna muistio s. 26
Lähtevät viestit
Vastaajatila s. 23
Oma viesti s. s. 23
Vastaaja-asetukset
Tila PÄÄLLÄ/POIS s. 22
Hälytyskertojen määrä
vastaaja s. 24
Ääniviesti s. 24
Puhelujen tunnistus s. 24
Tallennuslaatu s. 25
Kauko-ohjain s. 25

valikoissa

Näytä s. 32
Poista kaikki s. 33
Puheluloki asetukset
Saapuvat puhelut s. 33
Lähtevät puhelut s. 33

Valikko

Luuri
Äänet
Soittoääni s. 18
Soittokellon äänenvomakkuus s. 18
Kuulokeääni s. 18
Näppäinäänet s. 18
Ilmoitusääni s. 19
Lapsenvahtitila s. 19
Rekisteröinti
Rekisteröi luuri s. 19
Poista rekisteröinti s. 19
Tukiaseman valinta s.20
Nimeä luuri uudelleen s. 20
Muuta kieli* s. 20
Päiväys ja aika s. 20
Kontrasti s. 21
Taustavalo s. 21

Viestit
Lähetä uusi viesti s.13
Lue viesti s. 14
Viestiasetukset
Viestitila s. 16
Viestikansiot s. 16
Viestikeskus s. 16
Kelpoisuusaika s. 17

Voit selata luurin kyljessä olevalla "Navigointinäppäimellä

Puheluloki

Edullisimmat hinnat s. 32
Operaattoripalvelut s. 33

Puhelinverkko

Ekstrat
VIP soittonäänitoiminto s. 36
Puhelun hinta ja kesto*
Yhteensä s. 36
Yksikön hinta s. 36
Herätyskello
Aktivointi s. 36
Asetukset s. 37
Äänetön-tila s. 37

Tukiasema
Soittoäänet
Soittoääni s. 38
Oman melodian tallennus s. 38
Soittokellon äänenvoimakkuus s. 38
Odotusmusiikki s. 38
Rekisteröinti s. 39
Linjan asetukset
Valintatila* s. 39
Verkkotyyppi s. 39
Uudelleenvalinta* s. 39
Operaattori* s. 40
Ensimmäinen hälytys s. 40
Koodiasetukset s. 40

Valikon yleiskuva
.

Luuri
Zenia 300 Vox
Navigointinäppäin
Puhelu-näppäin

painallus: karusellin kutsu tai valik-

Painallus: yhteyden rakentaminen, puhe-

kojen/ asetusten vahvistaminen.
- vieritys valikoissa ja asetuksissa

Luuri

lun vastaanotto tai lopettaminen

navigointia varten
- kohdistimen paikoitus vasen/oikea
- vieritys ylöspäin lepotilassa: sisäpu-

Poistonäppäin

helu

- virheellisesti syötetyn numeron tai kir-

- vieritys alaspäin lepotilassa: edulli-

jaimen poisto

simmat hinnat

- pitkä painallus: navigoitaessa paluu

pitkä painallus: näppäinlukitus POIS

takaisin lepotilaan
- lyhyt painallus: navigoitaessa paluu edeltävään valikkoon
- puhelinyhteyden aikana R-toiminnon

Kaiutin

aktivointi (operaattoripalveluja varten)

- painallus: yhteyden rakentaminen tai

Kuulokeliitäntä

luurin kaiuttimen aktivointi
- pitkä painallus: tukiaseman kaiuttimen
aktivointi

Puhelinluettelo
- lyhyt painallus: luettelon tuonti näytölle
- pitkä painallus: uusien tietojen
lisääminen

Puheluloki
- painallus: puhelulokin tuonti näytölle

"Äänetön"-tila ja

- pitkä painallus: puhuttujen viestien

vaihtonäppäin

kutsu

- lyhyt painallus: ruutumerkin "#"
lisääminen puhelinnumeroa näppäiltäessä

Mikrofoni

- pitkä painallus: "Äänetön"-tilan
aktivointi/deaktivointi
- pitkä painallus: taukomerkin (P)

Näppäinlukitus ja syöttö

lisääminen puhelinnumeroa valittaessa

- lyhyt painallus * (tähden) syöttö

- vaihto pienten/suurten kirjainten välillä

- pitkä painallus: näppäinlukituksen akti-

tekstiä kirjoitettaessa

vointi/deaktivointi lepotilassa
- pitkä painallus: vilkuntasignaalin (flash)

Herätyskello

lisääminen ( R )

- lyhyt painallus: nollan (0) valinta

- pitkä painallus: vakio- tai Eatoni®-teks-

- pitkä painallus: herätyskellon kytkentä

tinsyöttö

päälle/pois päältä.
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Luuri Zenia 300 Vox

Näytön symbolit
Pysyvästi PÄÄLLÄ

Vilkkuu nopeasti

Vilkkuu

Vastaajan muisti täynnä

Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ

Uusi viesti vastaajassa tai
postilaatikossa

Aktivoitu ulkopuhelu

- Saapuva ulkopuhelu
- Linja varattu

Aktivoitu sisäpuhelu

Saapuva sisäpuhelu

Luurin kaiutin PÄÄLLÄ

Tukiaseman kaiutin PÄÄLLÄ

Soittoääni deaktivoitu
Tekstiviestitoiminto
aktivoitu

Uusi viesti

Rekisteröity ja tukiaseman
kantoetäisyysalueella

Ei rekisteröity

Viestimuisti täynnä

Akun symboli
Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu:
Ne osoittavat luurin akkujen varaustilan: täysi

, 2/3

, 1/3

ja akku tyhjä

.

Tukiaseman näytöllä näkyvät tiedot
Tukiaseman näyttö on aktivoituna vastaajan ollessa päällä.
Jo luettujen viestien lukumäärä näkyy (jatkuvasti).
Uusien viestien lukumäärä näkyy näytöllä (vilkkuu).
Kun tukiaseman "Mykistys" on aktivoituna, näytöllä näkyy.

Jos viestiä kuunnellessasi painat näppäintä

, näytöllä näkyy.

Muistiota tukiasemaan tallennettaessa, puhelua tallennettaessa tai
saapuneen viestin jälkeen näytöllä näkyy (vaihdellen).
Kun vastaajan muisti on täynnä, viestien lukumäärä ilmestyy näytölle
(vilkkuu nopeasti).
Luuri ja tukiaseman näytöllä näkyvät tiedot
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Tukiasema Zenia 300 Vox
Tukiasemalla voidaan soittaa puheluja samalla tavoin kuin luurilla.

"Ei saa häiritä"-tilan merkkivalo
(punainen)
PÄÄLLÄ: "Ei saa häiritä"-tila
aktivoitu
POIS PÄÄLTÄ: "Ei saa häiritä"tila deaktivoitu
Sähkövirran merkkivalo (vihreä)
PÄÄLLÄ: Laite on kytkettynä
sähköverkkoon
POIS: Laite ei ole kytkettynä
sähköverkkoon
Vilkkuu: Linja varattu
Vilkkuu nopeasti: Puhelua
välitetään parhaillaan eteenpäin

Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden alentaminen ja tunnistuksen
deaktivointi
Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen ja tunnistuksen
aktivointi

Mikrofoni
Lepotilassa soitto kaikkiin luureihin tai
puhelun välitys eteenpäin

Viimeisen tukiasemasta soitetun
numeron valinnantoisto (ks. sivu 8).

Yhteyden rakentaminen, puhelinnumeron
valinta ja puheluun vastaaminen

Mikrofonin mykistys puhelun aikana.
Uudelleenpainalluksella mykistys POIS.

Operaattorin palveluja varten

Lepotilassa muistion tallennus. Puhelun
aikana puhelun tallennus; painamalla
näppäintä uudelleen tallennus päättyy.

Vastaajan käyttönäppäimet

(katso lisää sivulta 8)

Painallus: Paluu viestin alkuun. 2 x nopea painallus: Paluu edelliseen viestiin.
Painallus:Viestien kuuntelu tai viestin toiston pysäytys (tauko).
Pitkä painallus:Viestin pikahaku (eteenpäin). Painallus: Seuraavaan viestiin.
Painallus:Viestin poisto. Pitkä painallus: Kaikkien jo kuunneltujen viestien poisto.
Vastaajan aktivointi. Puhelinvastaajan ollessa aktivoituna näppäintä painamalla voidaan kuunnella
oma lähtevä viesti.
Kuunneltavan viestin toiston pysäyttäminen.
Vastaajan deaktivointi.
"Ei saa häiritä"-tilan aktivointi/deaktivointi.
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Tukiasemat

Sisällysluettelo
Luuri Zenia 300 Vox
Näytön symbolit
Tukiasemat Zenia 300 Vox

2
3
4

Sisällysluettelo
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Tukiaseman asentaminen
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto
Akkujen teho ja kantoetäisyys
Tukiaseman ja latauslaitteen liittäminen

6
6
6
6

Tukiaseman perustoiminnot
7
Käytettävissäolevat toiminnot puhelua soitettaessa tukiasemasta 7
Vastaajan toiminnot
8
Johdanto
Näyttö (display) lepotilassa
Valikon rakenne ja käyttö
Esimerkki valikoissa navigoinnista

9
9
9

Puhelun soitto/puheluun vastaaminen/muut toiminnot 10
Puhelun aikana käytettävissäolevat toiminnot

11

Tekstin kirjoittaminen

12

Viestin
Lähetä uusi viesti
Viestin lukeminen
Viestiasetukset

13
14
16

Luuri
Luurin soittoäänen asetus
Soittokellon äänenvoimakkuuden asetus
Kuulokeäänen asetus
Näppäinäänten aktivointi/deaktivointi
Ilmoitusäänen aktivointi/deaktivointi
Lapsenvahtitila (huoneen valvonta)
Luurin rekisteröinti
Luurin rekisteröinnin poisto
Zenia 300 Vox luurin käyttö useamman tukiaseman kanssa
Luurin nimeäminen uudelleen
Kielen muuttaminen
Päiväyksen ja kellonajan asetus
Näytön kontrastin asetus
Valaistusasetukset

18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21

Puhelinvastaajan käyttö
Vastaajan kytkentä PÄÄLLE/POIS
Viestien kuuntelu
Viestien poistaminen
Vastaajatilan ja lähtevien viestien asetus
Henkilökohtaisen lähtevän viestin tallennus
Hälytyskertojen määrä ennen vastaajan aktivointia
Ääniviestit

22
22
23
23
23
24
24

Puhelujen tunnistus tallennuksen aikana
Tallennuksen laatu
Kauko-ohjaimen aktivointi
Puhelinvastaajan kauko-ohjain
Kauko-ohjainkoodin muuttaminen
Muistion tallennus / kuuntelu

24
25
25
25
26
26

Sisäpuhelu
Sisäpuhelun tai huoneen valvonnan aktivointi
Puhelun välitys eteenpäin luurilla
Konferenssipuhelu

27
27
28

Puhelinluettelon käyttö
VIP asetukset
Nimen lisääminen luetteloon
Puhelun soitto luettelosta
Luettelon lukeminen

29
29
29
30

Puhelulokin käyttö
Puhelulokin tuonti näytölle
Kaikkien merkintöjen poistaminen puhelulokista
Puhelulokiasetukset

32
33
33

Puhelinverkko
Edullisimmat hinnat-toiminto
Operaattoripalvelujen käyttö

34
35

Ekstra-toiminnot
VIP-melodiat
Puhelun hinta ja kesto
Herätyskello
Äänetön-tila

36
36
36
37

Tukiasema
Tukiaseman soittoäänen asetus
Oman melodian tallentaminen
Soittokellon äänenvoimakkuuden säätö
Odotusmusiikin aktivointi/deaktivointi
Rekisteröinti
Linjan asetukset
Koodiasetukset

38
38
38
38
39
39
40

GAP-standardi

41

Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

42
42

Vian etsintä ja korjaus
Hakusanat

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.
Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.
Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
DECTTM on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

Sisällysluettelo
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Tukiaseman asentaminen
Liitä puhelimen liitäntäjohto ja verkkokaapeli tukiasemaan ja työnnä
kaapelien toiset päät asianmukaisiin seinäpistorasioihin.Tukiaseman
vihreä LED-valo vahvistaa oikean käyttöönoton.
Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna
vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.
Huomaa: Käytä vain toimitukseen sisältyviä liitoskaapeleita.
!

Tähän aukkoon ei saa työntää mitään.

Akkupaketin paikalleenasettaminen ja vaihto

!

Akkupaketin paikalleenasettamista varten on ensin avattava
luurin akkulokeron kansi vetämällä sitä alaspäin. Liitä akku
lokerossa olevaan liitäntään. Aseta akku lokeroon niin, että siinä
oleva tarra näyttää ylöspäin ja liitäntäjohdot kulkevat
akkupaketin vasenta sivua pitkin.
Akkua vaihdettaessa tulee käyttää ainoastaan NiMh-akkuja.

Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kantoetäisyys
Täyteenladatuilla akuilla puhelimen käyttövalmius on 300 tuntia (luuri lepotilassa ja käyttövalmiina) ja
puheaika 18 tuntia. Piippaava merkkiääni ilmoittaa että akut on ladattava. Jos merkkiääni alkaa kuulua
puhelun aikana, puhelu katkeaa vähän ajan kuluttua merkkiäänen kuulumisesta.
Akun optimaalinen teho saavutetaan kun akku on latautunut/purkautunut täydellisesti 3
kertaa.
Suotuisissa olosuhteissa kantama on suljetuissa tiloissa 50 metriä ja ulkona 350 metriä. Kantoetäisyyden
ulkopuolelle tultaessa alkaa kuulua särinää. Siirry tällöin lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa
puhelu katkeaa. Pidä tukiasema etäällä sähkölaitteista jotta kantama pysyy mahdollisimman suurena.

Tukiaseman ja latauslaitteen liittäminen
Zenia 300 Voxin laturi on tukiasemasta erillään, joten se voidaan
sijoittaa haluttuun paikkaan, puhelinliittymän sijainnista riippumatta.
Toimitukseen sisältyy myös lisävaruste, jolla tukiasema voidaan
telakoida laturiin. Näin käytössäsi on ulkonäöltään tyylikäs
puhelinyksikkö. Lisävaruste sijaitsee laturin alasivulla. Se voidaan
kiinnittää paikalleen kuvassa osoitetulla tavalla. Mikäli lisävarustetta
ei tarvita, se voidaan säilyttää omalla paikallaan laturin alla.
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Puhelimen asentaminen

Tukiaseman perustoiminnot
Puhelinnumeron valinta tukiasemasta
Varaa linja painamalla

ja syötä puhelinnumero tukiaseman näppäimillä.

Puhelun vastaanotto/lopettaminen tukiasemasta
Kun puhelin soi, vastaa siihen painamalla tukiaseman näppäintä
paina
-näppäintä uudelleen.

. Kun haluat lopettaa puhelun,

Valinnantoisto (Tukiasemasta viimeksi soitetun puhelinnumeron valinnantoisto)
Paina ensin

ja sen jälkeen

.

"Ei saa häiritä"-tilan aktivointi/deaktivointi tukiasemasta
Painamalla

aktivoit/deaktivoit tämän tilan omilla asetuksillasi (katso sivu 37).

Käytettävissäolevat toiminnot tukiasemasta soitettaville
puheluille
Ulkopuhelun aikana voit käyttää tukiaseman seuraavia lisätoimintoja.
Tukiaseman mikrofonin mykistys
1- Paina näppäintä

.

Soittava osapuoli ei tällöin enää kuule mitä sinä sanot, mutta sinä kuulet mitä hän sanoo.
Kun haluat jatkaa puhelua, paina uudelleen

.

Puhelun siirto eteenpäin tukiasemasta
Voit siirtää ulkopuhelun tukiasemasta luuriin.
1- Paina
.
2- Soittaja kuulee odotusmusiikkia (mikäli toiminto on aktivoitu).
3- Kaikki luurit hälyttävät.
4- Voit vastata puheluun millä tahansa luurilla.
Puhelu siirtyy suoraan kyseiseen luuriin.
Ellei mihinkään luuriin vastata, tukiasema hälyttää hetken kuluttua uudelleen, jolloin voit ottaa puhelun
takaisin tukiasemaan painamalla uudelleen näppäintä
.
Muistion tallentaminen tukiasemaan
Käynnistä tallennus painamalla

, puhu aivan lähellä tukiasemaa ja paina uudelleen

(katso sivu 4).

Puhelun tallentaminen tukiasemaan puhelinkeskustelun aikana
Käynnistä tallennus painamalla
(katso sivu 11).

, kun haluat lopettaa tallennuksen, paina

-näppäintä uudelleen

Puhelu tallentuu vastaajaan enintään 6 minuutin ajan. Kun vastaajan muisti on täynnä, tallennus päättyy
automaattisesti.
Tukiaseman käyttö
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Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen
Paina tukiaseman näppäimiä

/

kunnes äänenvoimakkuus on haluamallasi tasolla.

Koputus
Jos olet tilannut "Koputus"-toiminnon, kuulet koputusäänen kun toinen puhelu saapuu käynnissäolevan
puhelun aikana.
Näppäimillä

ja

voit vastata saapuvaan puheluun (puhelinverkosta riippuen voi olla, että on

painettava jotain muuta näppäintä). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Vastaajatoiminnot
Vastaajan kytkentä PÄÄLLE/POIS tukiasemasta
Paina tukiaseman
-näppäintä kun haluat käynnistää puhelinvastaajan.
Heti kun vastaaja on aktivoitu, tukiaseman näytön merkkivalo palaa.
Tällä näppäimellä voit aktivoida vastaajan myös puhelimen soidessa .
Vastaajan ollessa päällä voit tällä näppäimellä kuunnella lähtevän viestisi.
Paina

-näppäintä kun haluat kytkeä vastaajan pois päältä. Näytön merkkivalo sammuu.

Viestien kuuntelu tukiasemalla
Paina näppäintä
Painamalla

kun haluat kuunnella viestejä tai pysäyttää toiston (tauko).
-näppäintä palaat takaisin viestin alkuun.

Pidä
-näppäin painettuna kun haluat pikahakea viestiä (eteenpäin).
Viesti toistuu nopeammassa tahdissa, kuitenkin kuultavasti.
Paina näppäintä uudelleen kun haluat siirtyä seuraavaan viestiin.
-näppäintä painamalla voit lopettaa viestin toiston.
Viestien poisto tukiasemasta
Paina näppäintä
.
Näppäintä lyhyesti painamalla voit poistaa viestin toiston aikana.
Pitämällä näppäintä painettuna voit poistaa kaikki viestit (lukuunottamatta niitä joita ei ole vielä kuunneltu).
Jos vastaajan muisti on täynnä, viestien lukumäärä näkyy nopeasti vilkkuen tukiaseman näytöllä.
Puhelujen tunnistus tukiasemalla
Toimitettaessa tunnistus on aktivoituna, mutta voit myös deaktivoida toiminnon (katso sivu 24).
Näppäimellä

/

voit lisätä /heikentää tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai puhelu

kerrallaan mykistää ja uudelleenaktivoida mikrofonin.
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Vastaajan laajennetut toiminnot

Näyttö lepotilassa
Lepotilassa Zenia 300 Vox: n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:
Normaalissa lepotilassa näytöllä näkyy päiväys ja kellonaika, luurin nimi ja
valikon avausmerkki.
Lepotilassa näkyvät mahdollisesti myös vastaamattomat puhelut
tekstiviestit

tai uudet viestit

(vastaajaan) tai

kansioon

(mailboxiin). Luurin sivulla olevalla navigointinäppäimellä
haluamasi valikon.
Äänetön-tila
ja herätyskello
toiminnot on aktivoitu.
Näppäimillä

ja

, uudet

voit aktivoida

näkyvät myös lepotilassa mikäli nämä

voit muuttaa näitä asetuksia.

Valikon rakenne ja käyttö
Lepotilassa valikkokaruselli aktivoidaan luurin sivulla sijaitsevalla

-

näppäimellä.
Karusellissa näkyvät symbolit valikon ensimmäiselle tasolle pääsyä varten
-näppäimellä eteenpäin/taaksepäin selaamalla pääset haluamaasi
valikkoon.Vahvista näppäimellä

.

Näytön alaosassa näkyvät alavalikot pieninä neliöinä
alavalikko navigointinäppäimellä

.Vahvista valinta

Valittu alavalikko/asetus on merkitty ruksilla

.

.Valitse haluamasi
-näppäimellä.

-symboli näyttää

asetuksen, jossa selaat.
Huomaa:Tietyt valikot voidaan kutsua suoraan omilla näppäimillä (esim.
puheluloki

, puhelinluettelo

).

Esimerkki valikoissa navigoinnista
"Soittoääni"-toiminnon valinta valikosta:

Valitse
painamalla

Vieritä
eteen/
taakse

Valitse
painamalla

Valitse
painamalla

Johdanto

Valitse
painamalla

Paina melodialistan
näkemistä ja
kuuntelemista varten
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Perustoiminnot
Puhelinnumeron valinta tukiasemasta
Esivalinta
1- Näppäile puhelinnumero. Korjaa
väärä syöttö tarvittaessa
-näppäimellä.
2- Kytke yhteys
.
Puhu puhelu.
3- Lopeta puhelu
.

Suoravalinta
1- Varaa linja
.
2- Näppäile puhelinnumero.
Puhu puhelu.
3- Lopeta puhelu
.

Puhelun soittaminen luettelosta
1-

Aktivoi karuselli.

2-

Valitse puhelinluettelovalikko.

3-

Vahvista valikko.

4-

Valitse nimi.

5- Valitse asetuksista Soita tai käynnistä valinta painamalla

.

Huomaa:Voit kutsua luettelon näytölle myös suoraan painamalla

.

Puhelun vastaanotto/lopettaminen
Kun puhelin soi, paina
-näppäintä puhelimeen vastaamista varten.
Jos haluat kytkeä soittoäänen pois päältä (vastaamatta puheluun), valitse
näppäimellä Hiljainen.

Valinta puhelulokilla

(valinnantoisto tai soitto viimeksi soittaneelle)

Kun haluat soittaa puhelulokissa olevaan numeroon.
Paina

ja valitse numero listalta.

Kutsu asetukset näytölle painamalla

ja valitse Soita tai paina

.

Jälkivalinta (Esivalinta-tilassa)
Voit yhdistää 2 numeroa. (Esim. esivalittu numero ja numero luettelosta tai
puhelulokista tai molemmat luettelosta).
1- Näppäile ensimmäinen numero (esim. keskuksen tunnus).
2- Aktivoi puheluloki tai luettelo näppäimellä
3- Selaa listaa

4- Valitse merkintä ja vahvista painamalla
Voit liikuttaa kohdistinta
merkin

.

.

-näppäimellä, poistaa/muuttaa näppäilemäsi

-näppäimellä.

5- Käynnistä numeron valinta painamalla
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tai

-näppäimellä.

.

Puhelun soitto / puheluun vastaaminen / muut toiminnot

-

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot
Ulkopuhelun aikana voit käyttää asetusvalikon tarjoamia lisätoimintoja.
Kutsu asetukset näytölle
-näppäimellä.
Luurin mikrofonin mykistys
1- Paina
.
2- Selaa
-näppäimellä kohtaan Mykistys ja vahvista
.
Toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut.
Kun haluat jatkaa puhelua, paina uudelleen
-näppäintä Mykistys pois.
Sisäpuhelu (käytettäessä useampia Zenia 300 Vox-luureja)
Puhelun aikana voit siirtää ulkopuhelun pitoon tai välittää sen eteenpäin tai
voit käynnistää konferenssipuhelun yhden ulkoisen osapuolen ja kahden
sisäisen osapuolen kanssa (katso sivu 27, 28)
Puhelun tallentaminen
1- Paina puhelun aikana
.
2- Vieritä
-näppäimellä kohtaan Tallenna ja vahvista
-näppäimellä.
Puhelu tallentuu vastaajaan enintään 6 minuutin ajan. Jos haluat jatkaa
tallennusta, toista toimenpiteet kohdasta 1 eteenpäin.
Kun haluat kuunnella tallentamasi puhelun, aktivoi puheluloki-valikko tai
vastaajan viestiluettelo ( ).
Huomaa: Puhelujen nauhoitus ilman toisen osapuolen suostumusta on laissa
kielletty. Muista ilmoittaa puhelun toiselle osapuolelle aikomuksestasi tallentaa
puhelinkeskustelu.
Sisäpuhelujen aikana käytettävissäsi ovat myös toiminnot Vaihto (vuorottelu) ja Lopeta sisäpuhelu.
Kaiutin PÄÄLLE/POIS
-näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.
Pitämällä näppäintä painettuna voit aktivoida tukiaseman kaiuttimen.
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden
lisääminen/heikentäminen puhelun aikana
Vieritä navigointinäppäintä

(luurin kyljessä) ylöspäin/alaspäin.

Tai käytä tukiaseman näppäimiä

.

Puhelun tunnistaminen tukiasemassa
Soittajan puhuessa viestiä voit painaa näppäintä
tunnistuksen, ja lopettaa kuuntelun painamalla
Äänenvoimakkuutta voidaan säätää

aktivoidaksesi puhelun
-näppäintä uudelleen.

-näppäimellä.

CLIP/Koputus ja soittajantunnistus
Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana
koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja
puhelinnumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon
"Soittajantunnistus".
Paina ensin
sitten
ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista
riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot
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Tekstin kirjoittaminen
Isot kirjaimet
Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso.
kirjoitustapaa: kaikki kirjaimet isoina (AB) tai kaikki kirjaimet pieninä (ab).
-näppäimellä tuodaan näytölle lause- ja matemaattisia merkkejä.

-näppäimellä voit vaihtaa

-näppäimellä muita

erikoismerkkejä.Vieritä
-näppäimellä kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
-näppäimellä voit poistaa
yhden merkin kerrallaan. Näppäintä painettuna pitämällä voidaan poistaa koko teksti.
Zenia 300 Vox tarjoaa kaksi tekstikirjoitusmahdollisuutta:Vakioteksti ja Eatoni®.
-näppäintä painettuna
pitämällä voit vaihdella molempien mahdollisuuksien välillä. Jatkossa annetussa esimerkissä "Peter" on
käytetty molempia vaihtoehtoja.
Vakio-tekstinsyöttötavassa teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla vastaavaa näppäintä niin
usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.
"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä:
Paina 1 kerran

:P

Paina 2 kertaa

: Pe

Paina 1 kerran

: Pet

Paina 2 kertaa

: Pete

Paian 3 kertaa

: Peter

Näppäimet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Vastaava merkkisarja
[välilyönti] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥
abc2àäçåæ
def3èé ) N
ghi4ìΓ
jkl57
mno6ñòö
pqrs7ß A 2 E
tuv8ùü
wxyz9 f S Ξ Q
.0 ,/ :;" ' ! ¡ ? ¿ * + - %

Eatoni® on uusi, älykäs tekstinsyöttöohjelma. Se yksinkertaistaa tekstiviestien kirjoittamista.
"E" näytön otsikkorivin oikeassa kulmassa osoittaa, että Eatoni on aktivoituna.
Eatoni® on sanatietokanta, joka tarjoaa ehdotuksia mahdollisille kirjainsarjoille.
Eatoni®-tekstinsyöttö tapahtuu seuraavasti:
Paina näppäintä jolla haluamasi kirjain on. Mahdollisesti kysymykseentuleva ehdotus näkyy näytöllä. Mikäli
tarjottu vaihtoehto ei ole oikea, paina
, nähdäksesi seuraavan ehdotuksen.

Aktivoi Eatoni®

"Peter" sanan syöttö
Eatoni® ssa:

Paina
painamalla
Valitse seuraava
merkki painamalla

Paina

Vahvista nimi näppäimellä
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.

Paina

Paina

Paina

Eatoni® & LetterWise ovat Eatoni Ergonimics Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä joihin Philipsillä on lisenssi.

Tekstin kirjoittaminen

Navigointimahdollisuudet:

Tekstiviestit (SMS)

(siirry kohtaan)

Lähetä uusi viesti
Lue viesti
Viestiasetukset

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

SMS on lyhennys lauseesta "Short Message Service". SMS-viestit ovat lyhyitä tekstiviestejä, jotka voidaan
lähettää ja vastaanottaa puhelinverkon kautta.Tätä toimintoa varten on tilattava operaattorilta
soittajantunnistus (CLIP)- ja SMS toiminnot.
Viestejä voidaan välittää puhelimella (kannettava puhelin tai SMS-kykyinen verkkoon liitetty puhelin),
faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen); myös vastaanottajalla tulee olla CLIP- ja SMS-toiminnot
käytettävisään.
! Toimitettaessa Zenia 300 Vox on asetettu maassa yleisesti toimivan operaattorin
mukaisesti. Mikäli käytät mieluummin jonkin muun operaattorin palveluja tekstiviestien
lähettämiseen ja vastaanottamiseen, suorita vastaavien puhelinnumeroiden asetus (katso
sivu 16).
Yhteensä 10 viestikansiota voidaan varustaa: yksi yleisesti käytettävissä oleva ja yhdeksän yksityistä
viestikansiota, esim. luottamuksellisille viesteille.
Viestikansio voidaan suojata salasanalla, mikä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
Sinun tulee tietää vastaanottajan suoravalintanumero mikäli haluat lähettää tekstiviestin hänen yksityiseen
viestikansioonsa. (tarvittaessa).
Toimitusraportti on tavallisesti maksullinen. Kun laite toimitetaan, tämä toiminto on deaktivoitu, aktivoi
toiminta kun haluat lähettää viestin.

Viestin lähettäminen
Viestin lähettäminen puhelimeen
1- Siirry kohtaan Viesti, vahvista.
2- Valitse Lähetä uusi viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli olet varustanut
useampia viestikansioita), vahvista.
4- Valitse Lähetä puhelimeen, vahvista.
5- Anna puhelinnumero (voit käyttää myös luetteloa tai puhelulokia),
vahvista.
6- Anna (tarvittaessa) vastaanottajan kansio, vahvista.
7- Kirjoita teksti (katso sivu 12)
8- Selaa tarvittaessa Toimitusraporttiin, vahvista.
9- Valitse Lähetä nyt, vahvista.
Huomaa: Asetus "Toimitusraportti" on maakohtainen.

Tekstiviestin maksimipituus on 160 merkkiä (mukaanlukien sähköpostiosoite).
Erikoismerkit, kuten esim. ¤, vastaavat 2 merkkiä.
Zenia 300 Vox voi tallentaa kolmeen viestikansioon jopa 100 viestiä (riippuen tekstien pituudesta).
Viestit
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Tekstiviestin lähettäminen fax-numeroon (maakohtainen)
1- Siirry kohtaan Viesti, vahvista.
2- Valitse Lähetä uusi viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli olet varustanut
useampia viestikansioita), vahvista.
4- Valitse Lähetä faksiin, vahvista.
5- Kirjoita teksti (katso sivu 12).
6- Valitse Lähetä nyt, vahvista.
Viestin lähettäminen sähköpostiosoitteeseen (maakohtainen)
1- Siirry kohtaan Viesti, vahvista.
2- Valitse Lähetä uusi viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli olet varustanut
useampia viestikansioita), vahvista.
4- Siirry kohtaan Lähetä sähköpostiin, vahvista.
5- Anna sähköpostiosoite, vahvista.
6- Kirjoita teksti (katso sivu 12).
7- Selaa tarvittaessa Toimitusraporttiin, vahvista.
8- Valitse Lähetä nyt, vahvista.

Viestin lukeminen
Viestiluettelo sisältää tallennetut ja vastaanotetut viestit.Vastaanotetut viestit ovat tunnistettavissa
merkistä, tallennetut viestit -merkistä.

-

Tietyt viestiasetukset ovat käytettävissä vain sellaisille vastaanotetuille viesteille, jotka on lähetetty puhelimesta. Nämä asetukset ovat Vastaa, Lähetä edelleen, Kopioi luetteloon ja Soita; Näissä toiminnoissa otetaan huomioon lähettäjän suoravalintanumero.
Uuteen viestiin vastaaminen
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Vieritä kohdistin kohtaan Vastaa, vahvista. Noudata sivulla 31 annettuja
ohjeita kohdasta 7 eteenpäin (Viestin lähettäminen puhelinluettelosta).
Viestin lähettäminen eteenpäin
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Selaa kohtaan Lähetä edelleen, vahvista.
6- Anna numero, vahvista.
Noudata sivulla 13 annettuja ohjeita kohdasta 7 eteenpäin (viestin lähettäminen
puhelimeen).
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Viestit

Puhelinnumeron kopiointi luetteloon
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Selaa kohtaan Kopioi luetteloon, vahvista.
6- Anna nimi, vahvista.
7- Numero tallentuu automaattisesti muistiin.
Puhelun soittaminen viestiluettelosta
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Selaa kohtaan Soita tai käynnistä valinta painamalla

.

Asetukset ovat tavallisesti käytettävissä sekä viesteille jotka tulevat puhelimen välityksellä, että sähköposteille.
Asetukset ovat: Lue viesti, Näytä numero, Lähetä uudelleen ja Poista viesti.
Tekstiviestiluetteloon tallennettujen viestien näyttö
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Valitse Näytä viesti, vahvista.
Näytä numero
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Valitse Näytä numero, vahvista ja näet numeron.
Tekstiviestin lähettäminen uudelleen
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Valitse Lähetä uudelleen, vahvista.
Noudata näytölle tulevia ohjeita.
Viestit
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Viestin poistaminen
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lue viesti, vahvista.
3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
4- Valitse haluamasi viesti.
5- Valitse Poista viesti, vahvista.

Viestiasetukset
Viestitilan aktivointi/deaktivointi
Jos kahta tekstiviestikykyistä puhelinta käytetään samassa puhelinliittymässä,
viestitila on deaktivoitava yhdessä näistä laitteista.
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Viestiasetukset, vahvista.
3- Valitse Tila, vahvista.
4- Valitse Pois/Päällä, vahvista.
Oman viestikansion luominen (maakohtainen)
Luo oma viestikansiosi ja anna sen numero kaikille haluamillesi osapuolille.
Näin sinulle osoitetut tekstiviestit saapuvat suoraan omaan viestikansioosi.
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Viestiasetukset, vahvista.
3- Valitse Viestikansiot, vahvista.
4- Valitse Lisää uusi, vahvista.
5- Anna viestikansionumero (1 ja 9 välillä), vahvista.
6- Anna salasana kaksi kertaa, vahvista (salasana ei ole ehdottomasti
välttämätön).
Jos haluat muuttaa salasanaa, valitse viestikansio ja kutsu esiin Muuta
salasana. Jos olet unohtanut salasanan, poista vastaava viestikansio.Valitse
Poista, vahvista valintasi ja vahvista vielä kerran toiminnon suorittamista
varten.
Huomaa: Kun viestikansio poistetaan, myös sen sisältö häivää.
Viestikeskuksen (SMSC) puhelinnumeroiden asetus
SMSC on keskus, joka välittää viestit vastaanottajille. Zenia 300 Vox on jo
esiasetettu tekstiviestitoimintojen käyttöä varten. Suosittelemme että et
muuta asetuksia.
1- Anna Saapuva nro, vahvista.
2- Anna Lähtevä nro, vahvista.
3- Anna Postipalvelimen nro ja Sähköpostin erotin (maakohtainen).
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Viestit

Kelpoisuusajan asetus (maakohtainen)
Voit määrätä tekstiviestiesi kelpoisuusajan.
1- Valitse Viesti, vahvista.
2- Selaa kohtaan Viestiasetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Kelpoisuusaika, vahvista.
4- Valitse haluamasi kelpoisuusaika ja vahvista.

Viestit
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Navigointimahdollisuudet:

Luuri

(siirry kohtaan)

Äänet
Lapsenvahtitila
Rekisteröinti
Nimeä luuri uudelleen
Kieli
Päiväys ja aika
Kontrasti
Taustavalo

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

Luurin soittoäänien asetus
Soittoäänen asetusmahdollisuudet:
- Ulkoinen vakiosoittoääni soittajille, jotka eivät ole puhelinluettelossa tai jotka on tallennettu ilman VIPasetuksia (katso sivu 30).
- Sisäinen soittoääni (jos käytössä on vähintään kaksi luuria).
3:n VIP-soittoäänen asetusta varten (ystävät

, perhe

& työ

) katso sivu 36.

Luurin soittoäänen asetus
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Äänet, vahvista.
3- Valitse Soittoääni, vahvista.
4- Valitse Ulkoiset puhelut/Sisäiset puhelut, vahvista.
5- Valitse haluamasi soittoääni luettelosta ja vahvista.
Soittokellon äänenvoimakkuuden asetus
Käytettävissä on 5 soittokellon äänenvoimakkuutta.
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Äänet, vahvista.
3- Valitse Soittokellon äänenvoimakkuus, vahvista (nykyinen
äänenvoimakkuus kuultavissa).
4- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista.
Huomaa:Voit myös aktivoida värinätoiminnon.Tässä tapauksessa soittoääni
on poiskytkettynä.
Kuulokeäänen asetus
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Äänet, vahvista.
3- Valitse Kuulokeääni, vahvista.
4- Valitse Vakio, Korkea tai Basso ja vahvista.
Näppäinäänten aktivointi/deaktivointi
Näppäinten painallukset voidaan asettaa kuuluviksi, esim. merkkien syöttö,
asetusten vahvistus jne.
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Äänet, vahvista.
3- Selaa kohtaan Näppäinäänet, vahvista.
4- Valitse PÄÄLLE/POIS ja vahvista.
18

Luuri

Ilmoitusäänen aktivointi/deaktivointi
Ilmoitusääni ilmoittaa uuden tekstiviestin tai puhepostin saapumisen.
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Äänet, vahvista.
3- Selaa kohtaan Ilmoitusääni, vahvista.
4- Valitse PÄÄLLE/POIS, vahvista.

Lapsenvahtitila (huoneen valvonta)
Kun haluat valvoa lastenhuoneessa vallitsevaa tilannetta, sijoita luuri valvottavaan huoneeseen; luurin kautta
voit kuulla kaikki äänet huoneesta.
Lapsenvahtitilan aktivointi/deaktivointi
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lapsenvahtitila, vahvista.
3- Valitse PÄÄLLE/POIS, vahvista.
Sisäpuhelin on välttämätön huoneenvalvonnassa (ks. s. 27).
Huomaa: Aktivoidusta huoneenvalvonnasta huolimatta voit vastaanottaa
puheluja tai valita puhelinnumeron.
Huomaa: Jos lapsenvahtitila on aktivoituna jollain luurilla, ja toinen luuri siirtää
puhelun eteenpäin, lapsenvahtitilassa oleva luuri vastaa automaattisesti sisäpuheluun.

Luurin rekisteröinti/rekisteröinnin poisto
Tukiasemaan voidaan rekisteröidä yhteensä 8 luuria.Yksi luuri voi olla rekisteröitynä 4 eri tukiasemaan.
Huomaa: Jos aiot rekisteröidä Zenia 300 Vox-tukiasemaan muita kuin Pihlipsin luureja, varmista, että ne ovat
GAP-kykyisiä; muussa tapauksessa voi esiintyä häiriöitä (katso sivu 41).
Luurin rekisteröinti
1- Vedä tukiaseman pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin, jolloin tukiasema
siirtyy rekisteröintitilaan.
2- Käynnistä luurin rekisteröinti painamalla
.
3- Syötä 4-paikkainen RC-koodi joka on merkitty tukiaseman alasivulla olevaan tarraan.
4- Vahvista
.
Kun rekisteröinti on tapahtunut, luuri saa nimen ja numeron (Philips2).
Numero määräytyy rekisteröintijärjestyksen perusteella.
Luurin rekisteröinnin poisto
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Rekisteröinti, vahvista.
3- Valitse Poista rekisteröinti, vahvista.
4- Valitse luettelosta luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, vahvista.
5- Syötä RC-koodi (4-paikkainen koodi) ja vahvista.
Huomaa: Poista viallinen luuri rekisteristä mahdollisuuksien mukaan jo ennen
sen korjauttamista.

Luuri
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Zenia 300 Vox luurin käyttö useamman tukiaseman kanssa (Philips
tai 3 ei-Philips)
Jokainen Zenia 300 Vox-luuri voidaan rekisteröidä enintään 4 tukiasemaan. Jotta luuri voi kommunikoida
toisen tukiaseman kanssa, se on ensin rekisteröitävä tähän tukiasemaan (katso sivu 19).
Mikäli haluat käyttää tiettyä tukiasemaa:
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Rekisteröinti, vahvista.
3- Valitse Tukiaseman valinta, vahvista.
4- Valitse listalta haluamasi tukiasema ja vahvista.
Huomaa: Luuri käyttää automaattisesti viimeksi osoitettua tukiasemaa.
Jos luuri on tukiaseman kantoetäisyyden ulkopuolella, se etsii automaattisesti toisen, listalla olevan tukiaseman.

Luurin nimeäminen uudelleen
Luurin uudelleen nimeäminen
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Nimeä luuri uudelleen, vahvista.
3- Muuta nimi ja vahvista.

Kielen muuttaminen
Näytön kielen muuttaminen
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Valitse Kieli, vahvista.
3- Valitse haluamasi kieli ja vahvista.
Huomaa: Näytön kielen muuttaminen ei vaikuta puhelinvastaajaan
tallennettuihin lähteviin vakioviesteihin.

Päiväyksen ja kellonajan asetus
Tällä toiminnolla voit asettaa päiväyksen ja kellonajan.
Nämä asetukset ovat välttämättömiä myös viestien ja puhelulokin hallinnossa.
Päiväyksen asetus
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Päiväys ja aika, vahvista.
3- Valitse Aseta päiväys, vahvista.
4- Syötä ajankohtainen päivämäärä ja vahvista.
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Luuri

Kellonajan asetus
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Päiväys ja aika, vahvista.
3- Valitse Aseta aika, vahvista.
4- Syötä ajankohtainen kellonaika ja vahvista.
Huomaa: Jos puhelin on liitetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika
päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen.Tarkista ISDN-laitteiston päiväys- ja kellonaikaasetukseet. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Näytön kontrastin asetus
Näytön kontrastin asetus
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Kontrasti, vahvista.
3- Valitse haluamasi kontrastiasetus ja vahvista.

Valaistusasetukset
Sekä näyttöruutu että näppäimistö ovat valaistuja.
Valaistusasetukset
1- Valitse Luuri, vahvista.
2- Selaa kohtaan Taustavalo, vahvista.
3- Valitse 10 sekuntia / 20 sekuntia / Päällä, vahvista.
Huomaa: Akkuja voidaan säästää kytkemällä valaistus pois päältä.

Luuri
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Navigointimahdollisuudet:

Vastaaja

(siirry kohtaan)

Tallennetut viestit
Tallenna muistio
Lähtevät
Vastaaja-asetukset

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

Puhelinvastaajan käyttö
Vastaaja-asetukset
Jotta soittaja voi jättää viestin puhelimeesi, siihen on ensin tehtävä tietyt vastaaja-asetukset.
Voit käyttää vastaajaa sekä tukiasemalla että luurilla.Vakioasetuksessa vastaaja on aktivoituna ja voi
tallentaa enintään 30 viestiä.Viestien maksimitallennusaika on 60 minuuttia.Yhden viestin
maksimitallennusaika on 3 minuuttia.
Vastaajan kytkentä PÄÄLLE/POIS
Luurista:
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Valitse Tila, vahvista
4- Valitse PÄÄLLE/POIS, vahvista.
Voit aktivoida/deaktivoida vastaajan tukiasemasta pitämällä
näppäintä painettuna (katso sivu 8).

tai

-

Viestien kuuntelu
Voit kuunnella uudet tai tallennetut viestit joko luurilla tai tukiasemalla.
Uusien viestien kuuntelu luurilla
Näytöllä on ilmoitus uudesta viestistä (1
)
1- Aktivoi Näytä painamalla
.
2- Viestin toisto käynnistyy automaattisesti.
Huomaa: Jos olet tilannut soittajantunnistustoiminnon (CLIP), näytöllä näkyy
soittajan nimi ja VIP-ryhmä, mikäli aktivoitu (katso sivu 30).

Tallennettujen viestien kuuntelu luurilla
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Valitse Tallennetut viestit, vahvista.
3- Valitse viesti jonka haluat kuunnella, vahvista.
4- Valitse Toista, vahvista.
Huomaa: voit kuunnella viestit myös puhelulokin kautta.
Pidä näppäintä

painettuna tuodaksesi viestit näkyviin . Merkintä on

tunnistettavissa symbolista

(katso sivu 32).

Uusien/tallennettujen viestien kuuntelu tukiasemasta
Paina näppäintä
.
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Viestien poistaminen
Viestien poistaminen
Kun olet kuunnellut viestin, voit poistaa sen.
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Valitse Tallennetut viestit, vahvista.
3- Valitse viesti jonka haluat poistaa ja vahvista.
4- Selaa kohtaan Poista, vahvista.
Huomaa: Jos luurin näytöllä näkyy ilmoitus Vastaaja täynnä, ei muistitilaa
ole enää käytettävissä.Tässä tapauksessa on vanhoja viestejä poistettava.

Vastaajatilan ja lähtevien viestien asetus

Voit valita kahden vastaaja-asetuksen väliltä:Vain vastaaja (ilman viestien tallennusta) ja Vastaaja viestien tallennuksella (viestien tallentamista varten). Kumpaakin tilaa varten on käytettävissä kaksi lähtevää viestitekstiä: yksi esiasetettu tai yksi henkilökohtainen.Toimitettaessa esiasetettu viesti on aktivoituna ja vastaaja on
nauhoitustilassa.
Vastaajatilan asetus
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lähtevät viestit, vahvista.
3- Valitse Vastaajatila, vahvista.
4- Valitse haluamasi tila (katso edellä kuvatut 4 valintamahdollisuutta).
Vahvista.
Huomaa: Esiasetettua lähtevää vakioviestiä ei voida poistaa.

Henkilökohtaisen lähtevän viestin tallennus
Voit tallentaa 5 erilaista omaa viestiä:
- yhden henkilökohtaisen viestin puhelinluettelon jokaiselle VIP-ryhmälle (perhe, ystävät tai työ) vastaajan
ollessa tallennustilassa,
- vakioviestin ei-VIP-soittajille vastaajan ollessa tallennustilassa ja
- yhden vakioviestin "vain vastaajatilassa" kaikille soittajille.
Lähtevät viestit erityisille VIP-ryhmille ovat mahdollisia vain jos olet tilannut soittajantunnistuksen (CLIP) ja
osoittanut VIP-ryhmät puhelinluettelossa (katso sivu 30).
Lähtevän viestin tallennus
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lähtevät viestit, vahvista.
3- Selaa kohtaan Tallenna lähtevä, vahvista.
4- Valitse ryhmä (vakio tai yksi kolmesta VIP:stä), vahvista.
5- Valitse Tallenna uusi, vahvista.
6- Paina
, tallennus käynnistyy.
Paina uudelleen
-näppäintä lopettaaksesi tallennuksen.
Lähtevä viesti kuuluu automaattisesti uudelleen.Voit poistaa viestin ja/tai
tallentaa uudelleen. Henkilökohtaisen lähtevän viestin kestoaika on enintään
3 minuuttia.
Huomaa: Huomaa: Aseta jokin lähtevistä vakioviesteistä, mikäli käytettävissäsi ei
ole CLIP-toimintoa.

Vastaaja
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Hälytyskertojen määrä ennen vastaajan aktivointia
Voit asettaa hälytyskertojen määrän ennen vastaajan aktivoitumista ja oman viestin aloittamista (3, 5, 7 tai
säästötila).
Säästötila (vakioasetus) säästää puhelujen hintaa vastaajaan tulleita viestejä kaukokyseltäessä.Vastaaja
käynnistää oman lähtevän viestin jo 3. hälytyskerran jälkeen jos vastaajalla on uusia saapuneita viestejä.
Mikäli uusia viestejä ei ole tullut, oma lähtevä viesti kuuluu vasta 5. hälytyskerran jälkeen.
Voit siis katkaista puhelun jo 4. hälytyskerran jälkeen jolloin uusien viestien kysely on maksuton.
Hälytyskertojen määrä ennen vastaajan aktivointia
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Valitse Hälytyskertojen määrä, vahvista.
4- Valitse haluamasi asetus ja vahvista.

Äänikehotteet
Äänikehotteet ovat puhuttuja tiedonantoja, jotka kuuluvat vastaajalle tulleita viestejä kysyttäessä.
Toimitettaessa tämä toiminto on aktivoituna.Voit tehdä asetukset niin, että kuulet saapuneiden viestien
lukumäärän ja päiväyksen tai vain lukumäärän.Voit myös deaktivoida toiminnon.
Ääniviestin asetus
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Valitse Äänikehotteet, vahvista.
4- Valitse Viesti & päiväys / Vain viesti / POIS ja vahvista.

Puhelujen tunnistus tallennuksen aikana
Tällä toiminnolla voit säätää tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta niin että voit joko kuunnella tai et
voi kuunnella puhelua tallennuksen aikana.
Voit asettaa puhelujen tunnistuksen pysyvästi tukiasemassa.
Tunnistuksen aktivointi/deaktivointi
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Puhelujen tunnistus, vahvista.
4- Valitse PÄÄLLE / POIS ja vahvista.
Myös toiminnon "Puhelujen tunnistus" ollessa deaktivoituna, voidaan tunnistus aktivoida tukiasemassa
puhelukohtaisesti milloin vain soittajan puhuessa viestiä. Sinun tarvitsee vain painaa tukiaseman näppäintä
.
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Painamalla useamman kerran näppäintä
puhelinyhteyden aikana.

voit lisätä tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta

Painamalla useamman kerran näppäintä
puhelinyhteyden aikana.

voit heikentää tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta

Tallennuksen laatu
Käytettävissä on 2 eri tallennuslaadun asetusmahdollisuutta: vakio ja korkea laatu.
Vakioasetuksessa vastaajan kokonaistallennuskapasiteetti on noin 60 minuuttia. "Korkealle laadulle" noin 30
minuuttia.
Tallennuslaadun asetus
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Tallennuslaatu, vahvista.
4- Valitse haluamasi asetus ja vahvista.

Kauko-ohjaimen aktivointi
Vastaajan kauko-ohjaimen aktivointi/deaktivointi
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Kauko-ohjain, vahvista.
4- Valitse Tila ja vahvista.
5- Valitse PÄÄLLE/POIS ja vahvista.
Huomaa:Vakioasetus on "POIS". Aktivoi tämä toiminto jos haluat käyttää
kauko-ohjainta.

Puhelinvastaajan kauko-ohjain
Vastaajan kauko-ohjaimen käyttö:
1- Valitse oma puhelinnumerosi ulkoisesta puhelimesta.
2- Paina lähtevän viestin aikana tai sen jälkeen puhelimen tähtinäppäintä

.

3- Näppäile kauko-ohjainkoodisi.
4- Jos puhelimeesi on tullut uusia viestejä, kuulet ne automaattisesti.
Alla olevassa taulukossa on lueteltu vastaajan kauko-ohjaintoiminnot:
Tallenna muistio:

paina

0

Poista:

paina

6

Edellinen viesti:

paina

1

Vastaajan aktivointi:

paina

7

Toista viesti:

paina

2

Pysäytä:

paina

8

Seuraava viesti:

paina

3

Vastaajan deaktivointi:

paina

9

Viestin kuuntelu uudelleen:

paina

5

Vastaaja
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Kauko-ohjainkoodin muuttaminen
Vakiokoodi on 0000. Suosittelemme oman koodin antamista.
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Vastaaja-asetukset, vahvista.
3- Valitse Kauko-ohjain, vahvista.
4- Valitse Muuta koodi, vahvista.
5- Anna uusi kauko-ohjainkoodi, vahvista.
Huomaa: Kauko-ohjainkoodi ei ole sama kuin luurien rekisteröintikoodi (RC).

Muistion tallennus/kuuntelu luurilla

Muistio-toiminnolla voit tallentaa vastaajaan paikallisen puheviestin perheellesi.
Tallennus voidaan tehdä luurilla,
-symboli on merkki puhelulokissa olevasta muistiosta,
maksimikestoaika 3 minuuttia.
Muistion tallentaminen luurilla
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Tallenna muistio, vahvista.
3- Paina
-näppäintä tallennuksen käynnistämistä varten.
4- Paina näppäintä uudelleen kun haluat lopettaa tallennuksen.
Uuden muistion kuuntelu luurilla
Näytöllä näkyy (1
) merkkinä uudesta muistiosta.
1- Aktivoi Näytä
-näppäimellä.
2- Kuulet automaattisesti muistion sisällön.
Voit käyttää Poista-toimintoa.
Tallennetun muistion kuuntelu luurilla
1- Valitse Vastaaja, vahvista.
2- Selaa kohtaan Tallennetut viestit, vahvista.
3- Valitse Toista, vahvista.
Suora pääsy viestiluetteloon: pidä
-näppäintä painettuna.
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Navigointimahdollisuudet:

Sisäpuhelu

(siirry kohtaan)

Soita kaikkiin
Luuriluettelo

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

Huomaa: Sisäpuhelu voidaan käynnistää myös navigointinäppäimellä.Vieritä lepotilassa ylöspäin

Sisäpuhelu

.

(jos käytettävissä on vähintään 2 luuria)

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, käyttää lapsenvahtitoimintoa (huoneen valvonta), siirtää ulkopuheluja
toiseen luuriin tai aktivoida konferenssikytkennän.
Sisäpuhelu toimii vain luureilla jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.
Sisäpuhelun tai huoneen valvonnan aktivointi
1- Valitse Sisäpuhelu, vahvista.
2- Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti.Valitse
muussa tapauksessa luettelosta haluamasi luuri ja vahvista.
3- Luuri hälyttää.
4- Paina sen luurin
-näppäintä johon soitetaan.
Sisäpuhelu/huoneen valvonta voi alkaa.
Myös mykistys-toiminto on mahdollinen.

Puhelun siirto eteenpäin luurilla
Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin sisäpuhelu-toiminnon asetuksilla.
1- Paina

.

2- Selaa kohtaan Sisäpuhelu, vahvista.
3- Jos käytettävissäsi on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti.
Valitse muussa tapauksessa luettelosta haluamasi luuri ja paina
Soita.
Vastaava luuri hälyttää. Ulkopuhelu siirtyy pitoon. Mikäli toiseen luuriin ei
vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin aktivoimalla
Lopeta sisäpuhelu.
4- Vastaa puheluun painamalla toisen luurin
-näppäintä.
Sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.
5- Valitse valikosta asetus Yhdistä.
Puhelu päättyy ensimmäisessä luurissa.Vastaava tila näkyy näytöllä.
Huomaa:Voit lopettaa puhelun ensimmäisessä luurissa myös
-näppäintä
painamalla.
Puhelun siirtyessä pitoon soittaja kuulee musiikkia (mikäli aktivoitu) tai
merkkiäänen (katso sivu 38).

Sisäpuhelut
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Konferenssipuhelu
Konferenssipuhelulla ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin
(sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä
konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.
1- Paina
.
2- Selaa kohtaan Sisäpuhelu, vahvista.
3- Valitse muussa tapauksessa luettelosta haluamasi luuri ja paina
Soita.
4- Vastaa puheluun painamalla toisen luurin
5- Aktivoi Konferenssipuhelu ja vahvista.
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-näppäintä.

Navigointimahdollisuudet:

Luettelo

(siirry kohtaan)

Näytä
Lisää

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

Puhelinluettelon käyttö
Voit tallentaa luetteloon yhteensä 200 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät
tiedot samoin kuin VIP-asetukset. Nimet ja puhelinnumerot ovat kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen
luurien käytettävissä.

VIP-asetukset
Käytettävissäolevat VIP-ryhmät:Ystävät
, perhe
, ja työ
.VIP-soittoäänestä tunnet vastaavan
soittajaryhmän; soittajan nimi näkyy näytöllä.VIP-ryhmille voidaan osoittaa tietty tervehdysviesti (katso
sivu 23).Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Nimen lisääminen luetteloon
Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.
Nimen tallentaminen
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Lisää, vahvista.
3- Anna numero, vahvista.
4- Anna nimi, vahvista (katso sivu 12).
Anna numero-toiminto voidaan aktivoida suoraan pitämällä
päintä painettuna.

-näp-

Esivalitun puhelinnumeron tallentaminen luetteloon
Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, aktivoi Tallenna-asetus.

Puhelun soittaminen luettelosta
Puhelinnumeroon soittaminen luettelosta
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Valitse toiminto Soita tai paina
-näppäintä.
Luettelo
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Luettelon lukeminen
Voit selata puhelinluetteloa ja tehdä siihen muutoksia.
-näppäimellä voit tuoda luettelon suoraan näytölle.
Hakemasi nimi löytyy nopeasti kun näppäilet nimen ensimmäisen kirjaimen (jos useampi nimi alkaa samalla
kirjaimella, selaa luetteloa eteenpäin). Käynnistä valinta
-näppäintä painamalla.
Luettelon lukeminen
1- Paina

-näppäintä.

2- Valitse luettelosta nimi

-näppäimellä ja vahvista.

Puhelinnumeron muuttaminen
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Valitse Muuta numero, vahvista.
5- Anna uusi numero ja vahvista.
Huomaa:

-näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen numero.Voit

myös muuttaa yhtä numeroa:Vie kohdistin
kohtaan.

-näppäimellä haluamaasi

Nimen muuttaminen
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Valitse Muuta nimi, vahvista.
5- Anna uusi nimi ja vahvista.
Huomaa:

-näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen nimi.Voit myös

muuttaa yhtä kirjainta:Vie kohdistin
kohdalle.

-näppäimellä virheellisen kirjaimen

VIP-ryhmän määritys
Jotta VIP-toimintoa voidaan käyttää, merkinnät on tallennettava VIP-ryhmiin.
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Valitse Määritä VIP-ryhmä, vahvista.
5- Valitse VIP-ryhmä ja vahvista.
Viestikansion numeron kohdistaminen vastaanottajan nimeen
Jos tunnet vastaanottajan henkilökohtaisen viestikansion numeron, voit tallentaa numeron nimen kohdalle. Näin viestikansion numeroa ei tarvitse antaa
erikseen viestiä lähetettäessä.
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Valitse Muuta viestikansio, vahvista.
5- Syötä viestikansion numero, vahvista.
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Nimen poistaminen
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Valitse Poista ja vahvista.
Viestin lähettäminen puhelinluettelosta
1- Valitse Luettelo, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Valitse nimi listalta.
4- Selaa kohtaan Lähetä viesti, vahvista.
5- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
6- Anna tarvittaessa (vastaanottajan) viestikansion numero, vahvista.
7- Valitse Uusi viesti/Viestilista, vahvista.
8- Kirjoita teksti (katso sivu12) tai selaa listaa ja vahvista.
9- Aktivoi tarvittaessa Toimitusraportti, vahvista.
10- Valitse Lähetä nyt ja vahvista.

Luettelo
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Navigointimahdollisuudet:

Puheluloki

(siirry kohtaan)

Näytä
Poista kaikki
Puhelulokiasetukset

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

Puhelulokin käyttö
Kutsu puheluloki (enintään 40 merkintää) näytölle
tallennettuna:

-näppäimellä. Asetuksesta riippuen sille voi olla

-

: vastaamattomia puheluja

-

: lähteviä puheluja

-

: vastaanotettuja puheluja

-

: paikallisia muistioita/tallennettuja puheluja

-

: viestejä

-

: viestejä (puheviestit mailbox/operaattorin lähettämät
tiedot)
Jos olet tilannut soittajantunnistustoiminnon (CLIP), puhelulokissa näkyy lähtevien ja saapuvien puhelujen
osapuolten nimi (tai numero) ,VIP-ryhmäsymboli, mikäli annettu, soiton päiväys ja kellonaika sekä
soittoyritysten lukumäärä (enintään 9).

Puhelulokin tuonti näytölle
Puheluloki luurin näytölle
1- Paina
.
2- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.

Soitto/takaisinsoitto/valinnantoisto puhelulokilla
1- Valitse Puheluloki, , vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
4- Valitse Soita tai paina

-näppäintä.

Viestin kuuntelu puhelulokilta
1- Valitse Puheluloki, , vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
4- Valitse Toista ja vahvista.
Merkinnän tallentaminen muistiin puhelulokilta (nimi ja numero)
1- Valitse Puheluloki, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
4- Selaa kohtaan Tallennus, vahvista.
5- Anna nimi, vahvista.
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Puheluloki

Merkinnän poistaminen puhelulokilta
1- Valitse Puheluloki, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
4- Selaa kohtaan Poista, vahvista.
5- Vahvista valinta ja vahvista uudelleen.
Huomaa: Jos merkintään on liitetty viesti, myös se poistuu vastaajalta.

Viestin lähettäminen puhelulokissa olevaan puhelinnumeroon
1- Valitse Puheluloki, vahvista.
2- Selaa kohtaan Näytä, vahvista.
3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
4- Selaa kohtaan Lähetä viesti ja vahvista.
5- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia
viestikansioita käytössä), vahvista.
6- Anna tarvittaessa (vastaanottajan) viestikansion numero, vahvista.
7- Valitse Uusi viesti/Viestilista, vahvista.
8- Kirjoita teksti (katso sivu12) tai valitse listalta ja vahvista.
9- Aktivoi tarvittaessa Toimitusraportti, vahvista.
10- Valitse Lähetä nyt ja vahvista.

Kaikkien merkintöjen poistaminen puhelulokista
Kaikkien merkintöjen poistaminen puhelulokista
Voit poistaa puhelulokin kaikki merkinnät yhdellä kertaa.
1- Valitse Puheluloki, vahvista.
2- Selaa kohtaan Poista kaikki, vahvista.
3- Vahvista valinta ja vahvista vielä kerran.
Huomaa:Vielä kuuntelemattomien viestien merkinnät eivät poistu.

Puhelulokiasetukset
Voit tallentaa puhelulokiin saapuvat ja/tai lähtevät puhelut.
Puhelulokiasetukset
1- Valitse Puheluloki, vahvista.
2- Selaa kohtaan Puhelulokiasetukset, vahvista.
3- Valitse Saapuvat/lähtevät, vahvista.
4- Valitse haluamasi asetus ja vahvista.

Puheluloki
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Navigointimahdollisuudet:

Puhelinverkko

(siirry kohtaan)

Edullisimmat hinnat
Operaattoripalvelut

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

Edullisimmat hinnat- toiminto
Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen käyttämään operaattorin edullisimpia suoravalintanumeroja
(sopimuksesta riippuen).
Tällöin on asetettava operaattorin verkkotunnus, aikaväli, maat tai toisen osapuolen puhelintyyppi
(kannettava puhelin vai kiinteä verkko).Tämän toiminnon hyväksikäyttö vaatii lisäksi vielä tiettyjä muita
asetuksia.
Edullisimman hinnan asetus
1- Valitse Verkko, vahvista.
2- Valitse Edullisimmat hinnat, vahvista.
3- Selaa haluamasi asetuksen kohdalle (yö, päivä, viikonloppu, kannettava tai
maa) ja vahvista.
4- Valitse Muuta nimi, näppäile operaattorin nimi ja vahvista.
5- Valitse Muuta numero, näppäile operaattorin verkkotunnus valitun
asetuksen mukaisesti, vahvista.
Huomaa: Jos olet valinnut "Yö" tai "Päivä", sinua kehotetaan antamaan
käynnistysajankohta.
Edullisimpien hintojen hyväksikäyttö puheluissa
Edullisimmat hinnat-toiminto on puhelukohtainen.Tallennettujen tietojen perusteella ehdotetaan edullisinta vaihtoehtoa kun puhelu soitetaan edullisimmat hinnat-toiminnolla.
Puhelun soitto edullisimpia hintoja hyväksikäyttäen
1- Valitse Verkkotyyppi, vahvista.
2- Valitse Edullisimmat hinnat, vahvista.
3- Ajastimen asetuksista riippuen näkyy edullisimman operaattorin
valintanumero. Jos haluat käyttää edullisinta asetusta kannettavaan
puhelimeen, selaa vastaavan asetuksen kohdalle.Vahvista kaksi kertaa. Olet
nyt puhelinnumeron antotilassa.
4- Paina
. Selaa luettelossa haluamasi nimen kohdalle, vahvista
jälkivalinta (tai valinta, katso sivu 10).
5- Käynnistä numeron valinta painamalla
.
Huomaa:Voit aktivoida edullisimmat hinnat-toiminnon myös navigointinäppäimellä. Selaa lepotilassa
-näppäimellä alaspäin, suorita sen jälkeen
yllä kuvatut toimenpiteet kohdasta 4 eteenpäin.
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Puhelinverkko

Operaattoripalvelujen käyttö (sopimuskohtainen)
Tällä valikolla voit aktivoida/deaktivoida pääsyn operaattoripalveluihin.
Sitä varten vaaditaan vastaavien koodien asetus (katso sivu 40).
Kysy lisätietoja operaattorilta.Tavallisesti voit tilata soitonsiirron, puhepostin jne.
Esimerkki : Soitonsiirto
Voit siirtää puheluja toiseen puhelinnumeroon.
Aseta palvelukoodi (katso sivu 40) ja aktivoi tarvittaessa.
Soitonsiirron aktivointi/deaktivointi
1- Valitse Verkko, vahvista.
2- Selaa kohtaan Operaattoripalvelut, vahvista.
3- Valitse Soitonsiirto, vahvista.
4- Näppäile (tai valitse puhelinluettelosta) puhelinnumero, johon puhelut
halutaan siirtää ja vahvista.
5- Numero liittyy automaatisesti soitonsiirron palvelukoodin jatkeeksi ja laite
valitsee numeron.
6- Laske luuri painamalla
Tästä lähtien kaikki puhelut siirtyvät annettuun numeroon. Näytöllä näkyy
soitonsiirron tilaa osoittava merkintä.
Soitonsiirto voidaan deaktivoida toiminnolla Peruuta soitonsiirto.

Puhelinverkko
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Navigointimahdollisuudet:

Ekstrat

(siirry kohtaan)

VIP melodiat
Puhelun hinta ja kesto
Herätyskello
Äänetön-tila

(vieritä)

(vahvista)
(valitse)

VIP melodiat
Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.
VIP melodioiden asetus
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Valitse VIP melodiat, vahvista.
3- Valitse ryhmä, vahvista.
4- Valitse melodia, vahvista.
Huomaa:VIP-melodia kuuluu sekä tukiasemassa että luurissa.

Puhelun hinta ja kesto

(maa- ja sopimuskohtainen)

Puhelun hinnan ja kestoajan näyttö
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Selaa kohtaan Puhelun hinta ja kesto, vahvista.
3- Valitse Näytä kokonaismäärä, vahvista.
Puhelujen kokonaishinta ja kestoaika näkyvät näytöllä.
4- Paina
Poista laskuri.
Jotta puhelin voi laskea puhelujen hinnat, on ilmoitettava hinta yksikköä
kohti.
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Selaa kohtaan Puhelun hinta ja kesto, vahvista.
3- Valitse Yksikön hinta, vahvista.
4- Anna hinta/yksikkö ja vahvista.

Herätyskello
Herätyskellon aktivointi/deaktivointi
Pitämällä
-näppäintä painettuna voit aktivoida tai deaktivoida herätyskellon henkilökohtaisilla asetuksilla.
Herätysajan asetus
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Selaa kohtaan Herätyskello, vahvista.
3- Valitse Aseta päivä ja näppäile haluamasi päivä, vahvista.
4- Valitse Aseta aika ja näppäile kellonaika, vahvista.
Herätyshälytys päättyy mitä tahansa näppäintä painamalla.
Samalla aktivoituu torkkutoiminto (hälytys 5 minuutin välein).
Paina
kun haluat lopullisesti lopettaa herätyshälytyksen.
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Ekstrat

Herätyskellon soittoäänen asetus
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Selaa kohtaan Herätyskello, vahvista.
3- Valitse Herätysasetukset, vahvista.
4- Valitse Soittoääni, vahvista.
5- Valitse melodia ja vahvista.
Herätyksen äänenvoimakkuuden säätö
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Selaa kohtaan Herätyskello, vahvista.
3- Valitse Herätysasetukset, vahvista.
4- Valitse Soittokellon äänenvoimakkuus, vahvista.
5- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista.

Äänetön -tila
Tällä toiminnolla voit suodattaa puhelut, esim. iltaisin tai kun et halua tulla häirityksi. Anna haluamasi
aikaväli ja haluamasi VIP-ryhmät.
Luuri ja tukiasema hälyttävät vain jos soittaja kuuluu tiettyyn VIP-ryhmään. Soittaja kuulee hälytysäänen.
Vihreä LED (valvontavalo) näyttää saapuvat puhelut.Vastaaja (mikäli aktivoituna) tai operaattorin
viestikansio ottavat puhelun vastaan.
Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.
Kun laite toimitetaan, tämä toiminto on deaktivoitu.
Äänetön-tilan aktivointi/deaktivointi luurilla
Pitämällä
-näppäintä painettuna aktivoit/deaktivoit tämän tilan henkilökohtaisilla asetuksilla.
Äänetön-tilan asetus
1- Valitse Ekstrat, vahvista.
2- Selaa kohtaan Äänetön tila, vahvista.
3- Valitse Aseta päivä, valitse päivä ja vahvista.
4- Valitse Aloitusaika, anna kellonaika ja vahvista.
5- Valitse Lopetusaika, anna kellonaika ja vahvista.
6- Valitse Sallittu soittaja, aseta haluamasi VIP-ryhmä(t) ja vahvista.
Huomaa:Voit asettaa enintään 4 ryhmää. Ellei ryhmää ole asetettu, mutta toiminto on aktivoituna, et ole kenenkään tavoitettavissa.

Ekstrat
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Navigointimahdollisuudet:

Tukiasema

(siirry kohtaan)

Äänet
Rekisteröinti
Linjan asetukset
Koodiasetukset

(vieritä)

(vahvista)

(valitse)

Tukiaseman asetukset
Tukiaseman äänien asetus
Tukiaseman soittoäänen asetus
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Äänet, vahvista.
3- Valitse Soittoääni, vahvista.
4- Valitse haluamasi soittoääni listalta ja vahvista.
Oman melodian tallentaminen
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Äänet, vahvista.
3- Selaa kohtaan Tallenna oma melodia, vahvista.
4- Selaa kohtaan Tallenna uusi melodia, vahvista.
5- Käynnistä tallennus painamalla
.
6- Paina näppäintä uudelleen tallennuksen lopettamiseksi.
7- Voit aktivoida tämän soittoäänen edellä kuvatulla valikolla.

Soittokellon äänenvoimakkuuden säätö
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Äänet, vahvista.
3- Valitse Soittokellon äänenvoimakkuus, vahvista.
4- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista.

Odotusmusiikin aktivointi/deaktivointi
Tällä toiminnolla voit aktivoida odotusmusiikin jonka soittaja kuulee puhelun
ollessa siirrettynä pitoon esim. sitä siirrettäessä toiseen luuriin.
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Äänet, vahvista.
3- Valitse Odotusmusiikki, vahvista.
4- Valitse PÄÄLLE/POIS, vahvista.
Huomaa: Odotusmusiikin ollessa deaktivoituna soittaja kuulee merkkiäänen.
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Tukiasema

Rekisteröinti
Tällä toiminnolla voit rekisteröidä näppäimettömän DECT-laitteen.
DECT-laitteen rekisteröinti
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Käytä rekisteröintiä, vahvista.
3- Anna lisälaitteen koodi, vahvista.
4- Noudata lisälaitteen ohjekirjoissa annettuja ohjeita (katso sivu 41).

Linjan asetukset
Mikäli operaattori ei vastaa puhelimen vakioasetuksia, voi olla välttämätöntä muuttaa linjan asetuksia, erityisesti soittajantunnistustoimintoa (CLIP) varten.
Valintatilan muuttaminen (maakohtainen)
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Linjan asetukset, vahvista.
3- Valitse Valintatila, vahvista.
4- Valitse Ääni / Pulssi ja vahvista.
Puhelinverkon asetus
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Linjan asetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Verkkotyyppi, vahvista.
4- Valitse PSTN/PABX ja vahvista.
Philips on kehittänyt tämän tuotteen liitettäväksi yleiseen puhelinverkkoon; Philips ei voi taata
ISDN-verkon kaikkien palvelujen häiriötöntä toimintaa.
Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin (maakohtainen)
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Linjan asetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Uudelleenvalinta, vahvista.
4- Valitse Lyhyt vilkunta/Pitkä vilkunta, vahvista.
Huomaa: R-näppäintä

Tukiasema

tarvitaan operaattoripalveluja käytettäessä.
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Operaattoriasetukset (maakohtainen)
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Linjan asetukset, vahvista.
3- Valitse Operaattori, vahvista.
4- Valitse listalta operaattori ja vahvista.
Huomaa: Muuta operaattoriasetuksia mikäli soittajantunnistus (CLIP) ei toimi
vaikka olet tilannut toiminnon. Vakioasetus on "Tyyppi 1".
Ensimmäisen soittoäänen aktivointi/deaktivointi
Ensimmäinen soittoääni voidaan deaktivoida niin että puhelin ei soi kun
siihen saapuu viesti.Voit myös aktivoida ensimmäisen soittoäänen.
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Selaa kohtaan Linjan asetukset, vahvista.
3- Selaa kohtaan Ensimmäinen hälytys, vahvista.
4- Valitse PÄÄLLE/POIS, vahvista.

Koodiasetukset
Mikäli olet tilannut operaattorilat ylimääräisiä toimintoja, voi olla mahdollista, että vastaavat koodit on
asetettava puhelimeesi.
Vakioasetus sisältää tavallisesti maassa yleisesti toimivan operaattorin parametriasetukset. Mikäli olet
tehnyt sopimuksen jonkin muun operaattorin kanssa, koodeja on mahdollisesti muutettava.
Kysy lisätietoja operaattoriltasi (katso sivu 35).
Koodien asetukset/muutokset
1- Valitse Tukiasema, vahvista.
2- Valitse Koodiasetukset, vahvista.
3- Valitse vastava koodi ja vahvista.
4- Valitse Muuta, anna uusi koodi ja vahvista.
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Tukiasema

GAP-standardin vaatimukset
GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT - ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät
kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta.Tämä luuri ja Zenia 300 Vox
tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on
taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut
toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei Zenia
300 Vox).
Jos rekisteröit Zenia 300 Vox-luurin ja käytät sitä muunmerkkisessä GAP-kykyisessä tukiasemassa, noudata
tukiaseman valmistajan antamia ohjeita ja suorita sen jälkeen tässä käyttöohjeessa annetut toimenpiteet,
katso sivu 19.
Jos haluat rekisteröidä muunmerkkisen luurin Zenia 300 Vox-tukiasemaan, aseta tukiasema ensin
rekisteröintitilaan (sivu 39) ja noudata sen jälkeen valmistajan antamia ohjeita.
TM

DECT -lisälaitteiden rekisteröinti ilman näppäimistöä
TM

TM

Joissain DECT -lisälaitteissa, esim. toistimessa, ei ole näppäimistöä. Nämä laitteet rekisteröidään
tukiasemaan valikkopohjaisella menetelmällä, jolloin tukiasemaa ei tarvitse erottaa sähköverkosta.
Katso tukiaseman siirto rekisteröintitilaan sivuilta 19 tai 39, anna lisälaitteen mukana toimitettu koodi ja
vahvista. Noudata lisälaitteen mukana tulleita valmistajan käyttöohjeita tukiasemaan rekisteröintiä varten.

GAP standardilla
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Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus
Turvallisuusohje: Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä
hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.
Standardinmukaisuus: PHILIPS vakuuttaa täten että Zenia 300 (TU7371,TU7372 & TU7370) tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voidaan tarvittaessa tilata asiakaspalvelukeskuksesta.
Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi analogiseen puhelinverkkoon maassa, joka on merkitty
tukiaseman alasivulla olevaan tarraan.
Sähköhuolto: Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin
EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia.
Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa
sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee
sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.
Puhelinliitäntä: Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages
standardin EN 60-950 mukaisesti).
Turvallisuusohjeita: Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä hajota luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit
joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa
sähköäjohtavia kohteita.
Ympäristönsuojelu: Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta,
noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.
Declaration of conformity
We,
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France
Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle combinations are in
compliance with the annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential
requirements :
Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)
Article 3.1.b : (protection requirements with respect to the electromagnetic compatibility ) :
ETSI EN 301 489-6 VI.I.I (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 VI.3.1 (09/2001)
Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)
The presumption of conformity with essential requirements regarding Council directive 1999/5/EC is
ensured.
Date : 16/07/2003

Vice President & General Manager. DECT & Home Telephony
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Puhelin:Vian etsintä ja korjaus
ONGELMA
Vihreä LED ei pala.
ei muutu luurin ollessa
tukiasemassa.
Ei valintaääntä
Ei hälytysääntä
-symbolia ei näy
Häiriöääniä linjalla

Luuri näyttää "Toimi epäonnistui"
- kun luuri rekisteröidään tukiasemaan
- kun luuria käytetään

MAHDOLLINEN SYY

APU

Tukiasemaa ei ole liitetty asianmu- Tarkasta kytkennät.
kaisesti.
- huono kontakti
- Liikuta luuria hiukan
- Puhdista kontaktit alkoholiin
- likaantuneet kontaktit
kostutetulla pyyhkeellä
- Sähkövirta puuttuu
- Tarkasta kytkennät
- Luuri on liian kaukana tukiase- - Siirry lähemmäksi tukiasemaa
masta
- Soittoääni kytketty pois päältä - Aseta soittoääni (sivu 18, 38)
- Äänetön-tila aktivoitu
- Deaktivoi Äänetön-tila
- Sähkövirta puuttuu
- Tarkasta kytkennät
- Luuri on liian kaukana tukiase- - Siirry lähemmäksi tukiasemaa
masta
- Liian suuri etäisyys tukiasemaan - Tarkasta etäisyys tukiasemaan ja
- Tukiasema liian lähellä sähkölait- kantoetäisyys
teita, teräsbetoniseiniä tai
- Muuta tukiasema toiseen paikkaan
metalliovia
(mitä korkeammalle sen parempi)
- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen
- Luurien maksimilukumäärä saavutettu
- Toinen luuri käyttää tukiasemaa

- Vedä tukiaseman verkkopistoke ja
työnnä taas takaisin. Noudata luurin
rekisteröintiohjeita (katso s.19, 39)
- Poista yksi luuri rekisteristä (s. 19)
- Odota kunnes tukiasema taas
käytettävissä
Häiriöitä radion tai television toi- Zenia 300 Vox tukiasema tai verk- Siirrä tukiasema tai verkkoadapteminnassa
ko-adapteri liian lähellä muita säh- ri mahdollisimman etäälle muista
laitteista.
kölaitteita
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi Toimintoa ei ole aktivoitu
Et saa uusia tekstiviestejä
Viestin lähetys/vastaanotto ei
toimi

Tarkasta operaattorin kanssa tehty
sopimus.
Poista vanhat viestit
Viestimuisti täynnä
- SMSC-numerot (lähtevät/saapu- - Kysy operaattorilta oikeat
SMSC-puhelinnumerot
vat) asettamatta tai väärin
asetettu
- Väärä viestikansio tai kohdekan- - Tarkasta tallennetut puhelinnumerot (s.16)
sion numero
- Aktivoi viestitila (s. 16)
- Viestitila on POIS

Vastaaja:Vian etsintä ja korjaus
ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

APU

Vastaaja ei tallenna viestejä

- Muisti täynnä
- Vain vastaajatila aktivoitu
- Vastaajan tallennustoimintoa ei
ole aktivoitu

- Poista viestit
- Aseta vastaaja tallennustilaan
- Paina

Kauko-ohjaintoiminto ei
mahdollinen

Kauko-ohjainta ei ole aktivoitu

Aktivoi kauko-ohjain (katso sivu 25)

Viestin tallennus ei onnistu

Muisti täynnä

Poista viestejä

Zenia 300 Vox katkaisee yhteyden - Koodinvälitys 3 x virheellinen
- Liian suuri viive
kauko-ohjaintoiminnon aikana
Vastaaja keskeyttää tallennuksen

- Muisti täynnä
- Viesti liian pitkä (maks. 3 min.)

- Anna oikea koodi.
- Käynnistä kauko-ohjaintoiminto
nopeammin
- Kuuntele + poista viestit
- Viestin maksimiaika 3 minuuttia.

Hakusanat
Ä
Äänen valinta 18, 38
Äänenvoimakkuus, soittoääni 18, 38
Äänetön ("ei saa häiritä")-tila 37
Ääniviestit 20
Akut, akkujen kestoikä 3,6
Alaliittymä/julkinen puhelinverkko 39
Asennus, laite 6
E
Edullisimmat hinnat (operaattorin vaihto) 34
Ensimmäisen soittoäänen aktivointi/deaktivointi 40
G
GAP 41
H
Hälytysten lukumäärä kunnes vastaaja käynnistyy 24
Herätyskello 36
Hiljainen 10
Hinta, säästö (vastaaja) 24
I
Ilmoitusääni 19
Impulssivalinta 39
J
Jälkivalinta 10
K
Kantoetäisyys 6
Kauko-ohjain (vastaaja) 25
Kauko-ohjainkoodi 26
Kieli 24
Kontrasti 21
Kuulokeääni 18
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 11
Kuuntelu, esiasetettu lähtevä viesti 23
Kuuntelu, viestit (vastaaja) 22
L
Lähtevä viesti 23
Lapsenvahtitila 19, 27
Linjan asetukset 39
Lisäys, nimi puhelinluetteloon 29
Luettelo (puhelinluettelo) 29, 30, 31
Luuri, näppäimet 2
Luuri, soittoääni 18
M
Merkkivalot (LED) 3, 4
Muistio (paikallinen puheviesti) 7, 26
Muuttaminen, merkintä (nimi/numero) 29
Muuttaminen,VIP-ryhmä 30
Mykistys 4, 7, 11
N
Näppäinäänet 18
Näppäinlukitus aktivointi/deaktivointi 2
Nimi (lisäys, poisto, muuttaminen) 29, 30, 31
O
Odotusmusiikki 38
Operaattoripalvelujen koodiasetukset 40
Operaattoripalvelukoodin asetus 40
Operaattoripalvelut 35

P
Päiväys / kellonaika (asetus ja muuttaminen) 20, 21
Poisto, merkintä 31
Poisto, tekstiviesti 16
Poisto, viestit (vastaaja) 23
Puhelinnumero (muuttaminen) 30
Puhelinnumeron esivalinta 10
Puhelinnumeron valinta 7, 10
Puhelu, käytettävissäolevat toiminnot 7, 11
Puheluloki 32
Puhelun hinta ja kesto 36
Puhelun lopettaminen 7, 10
Puhelun siirto eteenpäin/konferenssipuhelu 32, 33
Puhelun soitto puhelulokilla 10, 32
R
Rekisteröinnin poistaminen, luuri 19
Rekisteröinti, luuri 19
Rekisteröintitila 39
S
Sisäinen soittoääni 18
Sisäpuhelu 27
Soitonsiirto 35
Soittoäänen deaktivointi 18
Soittoäänet 19, 36, 38
Suora valinta 7, 10
Symbolit, näyttö 3
T
Taajuusvalinta 39
Tallennus, muistio 4, 7, 26
Tallennus, oma soittoääni 38
Tallennus, oma viesti 23
Tallennus, puhelut 4, 7, 11
Tallennuslaatu 25
Tauko 2
Tekstiviesti, lähettäminen 13
Tekstiviesti, lukeminen 14
Tiedotuspalvelut (operaattori) 32
Tukiasema, näppäimet 4
Tukiasema, soittoääni 36,38
Tukiasemat ja LED-merkkivalot 4
Tunnistus, viestiä tallennettaessa 4, 8, 24, 25
U
Ulkoinen soittoääni 18
Uudelleen nimeäminen, luuri 20
V
Valinnantoisto 4, 7, 10
Valinta 39
Vastaaja, asetukset 23
Vastaaja, kauko-ohjain 25
Vastaanottajan kansio 13
Vastaanotto, puhelut 7, 10
Viestiasetukset 16
Viestikansio 16
Viestikeskus, SMSC 16
Viestitila 16
Vilkuntasignaali (flash) 39
VIP-asetukset 30, 36
VIP-ryhmän määrittely 30

