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Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä!
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FI Tärkeää tietoa

VOIP 321 käyttöä koskevia ohjeita
VOIP 321 on USB-lankapuhelinliittymällä varustettu, Skype-käyttöön soveltuva puhelin, jolla voidaan soittaa 
sekä internet-puheluja että puheluja tavalliseen puhelinverkkoon.

Turvallisuus
Turvallisuusohjen
Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti 
esimerkiksi kännykkää.

Sähköhuolto
Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia 
IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Akut/paristot
Luuriin tarvitaan kaksi ladattavaa NiMH akkua, tyyppi AAA 1.2V 650 mAh. JOS LAITTEESEEN ASETETAAN 
VÄÄRÄNLAISET PARISTOT/AKUT, NÄYTÖLLÄ NÄKYY VAROITUS.

Turvallisuusohjeet
> Luuri ei saa joutua kosketuksiin nesteen tai kosteuden kanssa.
> Älä avaa luuria tai tukiasemaa. Niiden sisällä vallitsee korkea jännite.
> Varmista, että latauslaitteen kontaktit tai akku eivät kosketa sähköä johtavia materiaaleja.
> Käytännössä voi olla mahdollista, että puhelin vaurioituu ukonilman aikana. Sen vuoksi suosittelemmekin 

vetämään USB-pistokkeen ja puhelimen pistokkeen pistorasiasta ukonilman ajaksi.
> Älä käytä luuria räjähdysvaarallisella alueella, esimerkiksi jos on olemassa kaasuvuodon vaara.
> Selitä puhelimen vaarat lapsille ja varmista että lapset eivät leiki puhelimella.
> Koska puhelin lähettää radiosignaaleja tukiaseman ja luurin välillä, voi kuulolaitteissa esiintyä 

epämiellyttävää surinaa.
> Tätä puhelinta ei suositella käytettäväksi lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä eikä se ole suositeltava 

henkilöille jotka käyttävät sydämen tahdistajaa.
> Tietyt sähkölaitteet kuten esimerkiksi puhelinvastaaja, televisio ja radiolaitteisto voivat häiritä puhelimen 

toimintaa jos ne sijaitsevat liian lähellä. Suosittelemme sijoittamaan tukiaseman vähintään metrin 
etäisyydelle kyseisistä laitteista.

Varoitus! 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. 

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA JOS LAITTEESEEN ASETETAAN VÄÄRÄNTYYPPINEN AKKU. Älä 
missään tapauksessa käytä kertakäyttöparistoja; käytä puhelimen mukana toimitettuja ja suositeltuja 
akkuja. NiMH akkujen jätehuolto tulee tehdä asianmukaisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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FITärkeää tietoa

Asennusohjeet
Tämän puhelimen käyttö edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vaatimukset:
• Windows 2000 tai XP-käyttöjärjestelmä

• 400 MHz prosessori
• 128 MB RAM

• Yksi vapaa USB liitäntä tietokoneessa
• Internet-yhteys (mieluiten laajakaista)

Tarvitsetko apua? 
Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) - katso:
Online help: www.p4c.philips.com
Vian etsintä ja korjaus: katso sivu 37
DFU päivitys: www.p4c.philips.com
5
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Mitä muuta tarvitset:

Tietokoneen tai laptopin 
vapaalla USB -portilla Puhelinliittymän

• Internet liittymän 
(mieluiten laajakaista).

• Vain CD-ROM:lla oleva 
Skype-versio on täysin 
yhteensopiva. Uudet 
toiminnot eivät 
mahdollisesti toimi 
VOIP 321:ssä kun Skype 
päivitetään.

Pakkauksen sisältö

Quick start guide

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Welcome

Luuri VOIP 321 Tukiasema VOIP 321

Pikaopas 1 verkkokaapeli tukiasemaan ja 
1 verkkokaapeli latauslaitteeseen

Puhelinjohto ja johdon adapteri (jos tarpeen) RJ11/RJ11 
liitäntäjohdon (katso alla) seinäpistorasiaan liittämistä varten

2 AAA akut

Akkulokeron kansi Latauslaite

Asennus-CD ROM
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Luurin kuvaus
1 Kuuloke
2 Näyttö, kuvakkeet katso sivu 9.
3 Valikkonäppäin & Softkey OK

Pääsy valikkoihin.
Valikon valinta.
Toimenpiteen vahvistaminen.

4 Valinnantoisto, mykistys & Softkey takaisin
Vuorottelu puhelun osapuolta koskevien tietojen välillä.
Valittujen puhelinnumeroiden listan tuonti näytölle.
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
Puhelun mykistys/mykistyksen peruuttaminen
Tekstin tai numeroiden poistaminen.

5 Soittajalista ja vieritys ylöspäin
Soittajalistan tuonti näytölle.
Vieritys ylöspäin
Äänenvoimakkuuden lisääminen.

6 Puhelinmuistio & ja vieritys alaspäin
Puhelinmuistion tuonti näytölle.
Vieritys alaspäin.
Äänenvoimakkuuden heikentäminen.

7 Puhelun lopettaminen ja puhelimen sulkeminen
Puhelun lopettaminen.
Valikosta poistuminen.
Luurin kytkentä PÄÄLLE/POIS

8 Puhelu puhuminen ja R-näppäin
Puhelujen soittaminen ja vastaanotto.
Flash-signaalin lähettäminen.
Puheluun vastaaminen tai toisen tulevan Skype puhelun 
vastaanottaminen tai soittaminen.

9 0 ja + näppäin
0 syöttö numeroa valittaessa.
Pidä painettuna kun haluat valita + merkin SkypeOut puhelua
soittaessasi.

10 #-merkki, soittoäänen mykistys ja tauko-näppäin
Taukomerkki.
Soittoääni päälle/pois.

11 Tähti & näppäinlukko
Näppäimistön lukitus.

12 Sisäpuhelu ja konferenssipuhelu
Sisäpuhelun soittaminen.
3 osapuolen välinen konferenssipuhelu.

13 Mikrofoni
14 Kaiutin*

Kaiutin päälle/pois.
15 Skype näppäin

SkypeOut puhelujen soittaminen.
Skype käyttäjäluettelon aktivointi.

*Varoitus! Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin 
äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. 
Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.
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FI VOIP 321 puhelin
Tärkeimmät toiminnot
• Käyttäjälistan näyttö luurilla.
• Yhteyden ja Skype tilan näyttö.
• Skype tilan näyttö kaikille käyttäjälistalla oleville käyttäjille.
• Online-tilan muuttaminen luurilla.

Dual line puhelin
• Puhelujen vastaanottaminen on mahdollista sekä Skypen että tavallisen lankapuhelimen kautta.
• Valinnaiset soittoäänet jokaiselle linjalle helpottavat tunnistamista.
• Koputustoiminto jos toinen puhelu tulossa toisella linjalla.

2

1

Tukiasema
1 Tukiaseman LED valo

2 Hakunäppäin
Luurin/luurien haku.
Luurin rekisteröinti.

- Palaa kun tukiasema saa virtaa.
- Vilkkuu tavallisesti puhelun saapuessa tai puhelun aikana.
- Vilkkuu hitaasti luurin hakutoiminnon aikana (paging).
- Vilkkuu nopeasti rekisteröintitilassa.
- Palaa jatkuvasti kun USB on kytkettynä ja tukiasema saa virtaa.
- Vilkkuu USB tietoyhteyden aikana.
8
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Kun puhelinta käytetään ensimmäistä kertaa, on mahdollisesti odotettava jonkin aikaa, kunnes 
akku on latautunut ja vastaavat merkit näkyvät näytöllä.

Näytöllä näkyvät puhelimen käyttöä ja tilaa koskevat tiedot. Alla luettelo näytöllä 
mahdollisesti näkyvistä kuvakkeista.

Luuri on rekisteröity tukiasemaan.

Puhelu käynnissä.

Akku täynnä; 2/3 täynnä; 1/3 täynnä; tyhjä, lataa akku.

Kaiutin aktivoitu.

Herätyskello aktivoitu.

Soittoääni mykistetty.

Soittajalistalla on uusi merkintä tai soittajalistaa katsellaan parhaillaan.

Uusi viesti saapunut.

Skype puhelu käynnissä.

Numerot/kirjaimet oikealle päin.

Muita vaihtoehtoja valittavissa ylöspäin.

Muita vaihtoehtoja valittavissa alaspäin.

OK/Valinnan vahvistus.

Paina kun haluat palata näytön edelliselle sivulle.
Paina kun haluat poistaa tekstiä tai numeroita.

Luurin näyttökuvakkeet



FI Asennus

Ohjelmiston asentaminen
Ennen puhelimen käyttöä on asennettava VOIP 321 ajuri oheiselta CD:ltä. 
VOIP 321 ajurin asentaminen:
1. Aseta asennus-CD tietokoneen CD ROM (tai DVD-asemaan) 

asemaan.
2. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.

3. Noudata näytölle tulevia ohjeita.
4. Napsauta Lopeta.
5. Ota asennus-CD tietokoneen CD ROM (tai DVD asemasta) asemasta.

> Jos tietokoneessasi on Windows 2000, tietokone on käynnistettävä 
uudelleen setup-toiminnon päättämistä varten.

> VOIP 321 ajuri käynnistyy automaattisesti jos toiminta on aktivoituna 
asennuksen aikana.

Käyttöönotto
Skype puhelun valmistelutoimenpiteet
1. Kytke tukiasema sähköverkkoon ja tietokoneen vapaaseen USB 

porttiin, mikäli näin ei ole jo tehty.
2. Käynnistä VOIP 321 ajuri kaksoisnapsauttamalla desktopin vastaavaa 

kuvaketta ellei käynnistys ole jo automaattisesti tapahtunut.

3. Jos käytät VOIP 321 ajuria ensimmäistä kertaa, näytölle tulee ilmoitus 
TOINEN OHJELMA HALUAA KÄYTTÄÄ SKYPEÄ. Valitse 
SALLI TÄMÄN OHJELMAN KÄYTTÄÄ SKYPEÄ ja paina OK.

4. Käynnistä Skype mikäli VOIP 321 ajuri ei ole käynnistänyt Skypeä 
automaattisesti; siirry Skype tilillesi.

5. Napsauta Skypessä Työkalut. Valitse Asetukset. Valitse vasemmalla 
puolella Äänilaitteet.

6. XP: valitse Philips VOIP 321 valikossa audio tulo, audio lähtö ja 
soittoäänet. Paina TALLENNA.
Windows 2000: valitse USB Äänilaitteet  valikossa audio tulo, 
audio lähtö ja soittoäänet. Paina TALLENNA.

7. Nyt puhelimesi on käyttövalmis. Luurilla näkyy puhelimen tilaa 
osoittava kuvake.

VOIP321 ajuri
Kun VOIP 321 ajuri on asennettu ja käynnistetty tietokoneella, näkyy 
kuvake kun VOIP 321 ajuri on ladattu.
Kaksoisnapsauttamalla tätä kuvaketta palautat VOIP 321 ajurin TIETOA 
sivun jolla ajankohtainen tila näkyy. Mikäli yhteyden rakentamisessa esiintyy 
ongelmia, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus, muussa tapauksessa näytölle 
tulee ilmoitus YHDISTETTY.
Napsauttamalla kuvaketta hiiren oikealla painikkeella joko pysäytät 
VOIP 321 ajurin tai näet VOIP 321 ajurin tilan.

Huom: Jos asennus ei jostain syystä käynnisty automaattisesti:
- Napsauta Windows KÄYNNISTÄ ja sen jälkeen Suorita.
- Näppäile "explorer" ja navigoi CD ROM (tai DVDROM) ajuriin.
- Kaksoisnapsauta "Setupwizard.exe".
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Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuuden 
säätäminen tietokoneella
Tietokoneen kuulokkeiden äänenvoimakkuuden asetus viakuttaa puhelimen 
äänenlaatuun.
Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta alla kuvatulla tavalla.
Napsauta tietokoneen käynnistys-painiketta ja valitse Asetukset. Valitse 
Ohjauspaneeli.

Windows 2000:
• Napsauta Ääni ja multimedia.
• Valitse Ääni ja multimedia Ominaisuudet-välilehdeltä vaihtoehto 

Ääni.
• Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämistä varten valitse USB 

äänilaite kohdasta Ensisijainen laite valikosta Äänentoisto; 
säätääksesi mikrofonin äänenvoimakkuutta, valitse USB äänilaite 
kohdasta Ensisijainen laite valikosta Äänentoisto.

• Napsauta Äänenvoimakkuus painiketta.
• Säädä äänenvoimakkuutta. Sulje sen jälkeen ikkuna.
• Kun olet valmis, napsauta PERUUTA/VAHVISTA ääniajurin 

valinnan tallentamiseksi.

Windows XP:
• Napsauta Ääni ja äänilaitteet.
• Valitse välilehti Ääni.
• Säätääksesi kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, valitse Philips 

VOIP 321 kohdasta Vakiolaite valikosta Äänentoisto; säätääksesi 
mikrofonin äänenvoimakkuutta, valitse USB äänilaite kohdasta 
Ensisijainen laite valikosta Äänitys.

• Napsauta Äänenvoimakkuus painiketta.
• Säädä äänenvoimakkuutta haluamallesi tasolle. Sulje sen jälkeen ikkuna.
• Kun olet valmis, napsauta PERUUTA ääniajurin valinnan 

tallentamiseksi.

Huom: Ennen ikkunan "Äänten ja äänilaitteiden ominaisuudet" 
sulkemista varmista, että Käytä vain ensisijaisia laitteita 
(Windows 2000) tai Käytä vain vakioasetuksia (Windows XP) on 
aktivoitu. Tämän toiminnon ollessa aktivoituna voit erottaa 
tietokoneesi äänipolun niin että Skypestä tuleva ääni tulee luuriin ja 
muista tietokonesovelluksista tuleva ääni tulee haluttuihin 
audiolaitteisiin.
11
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1. Yhdistä tukiaseman verkkosovittimen yksi pää tukiaseman takasivulla 
olevaan pistorasiaan ja toinen pää verkkopistorasiaan.
Kuulet napsahtavan äänen kun kaapeli kytkeytyy tukiasemaan oikein.

2. Liitä USB pistoke suoraan tietokoneen USB liitäntään.
3. Liitä puhelimen johto puhelinpistorasiaan joka sijaitsee tukiaseman 

takasivulla ja sen jälkeen toinen pää* seinässä olevaan pistoraiaan 
(katso maakohtaiset asetukset).

4. Jos olet ostanut useamman luurin sisältävän paketin, jokaiseen luuriin 
kuuluu erillinen latauslaite ja verkkosovitin. Liitä verkkosovitin seinässä 
olevaan pistorasiaan.

5. Aseta 2 ladattavaa NiMH AAA akkua (sisältyy toimitukseen) luurin 
paristolokeroon, huomaa oikea napaisuus.

6. Työnnä lokeron kansi takaisin paikalleen niin että se sulkeutuu hyvin.

7. Aseta luuri latauslaitteeseen ja anna akkujen latautua yhteen menoon 
väh. 24 tuntia ennen luurin käyttöä. Luuri voi lämmentyä ensimmäisen 
latauksen aikana, mikä on aivan normaalia.

8. Huomaa, että voi kestää noin 15 minuuttia ennen kuin luuri kytkeytyy 
päälle, mikäli akut ovat liian vajaat.

9. Luurin kielen valinta: paina mitä tahansa näppäintä kun näet näytöllä 
ilmoituksen TERVETULOA. Valitse haluamasi maa ja paina OK.

Huom: Asenna ajurit ja ohjelmisto ensin (katso sivu 10) ja liitä USB 
puhelin vasta sen jälkeen.

Huom: Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään 
puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen 
kuin kytket sen puhelinrasiaan.

Huom: Aseta luuri latauslaitteeseen ennen ensimmäistä käyttöä ja 
anna akkujen latautua vähintään 24 tuntia.

Liitännät
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Tämä puhelin tarjoaa suuren määrän erilaisia toimintoja jotka on ryhmitelty valikoihin.

Päävalikkoon siirrytään painamalla  ja valikkoja voidaan selata painikkeella YLÖS/ALAS .

Paina  kun haluat poistua valikoista.

Valikko

SKYPE PUH M
Yksit. Luett. Jaettu

Yhteystiedot
Kaytt. Tila
Vastaaja
Tili

Katso
Tallenna
Muokkaa
Pikavalinta
Jaettuun
Poista
kaikki
Tila

Katso
Tallenna
Muokkaa
Yksityiseen
Poista
kaikki
Tila

KELLO / HALYT OMAT ASET MUUT ASET

Aseta kello
Aseta Halyt
Halyt Aani

Luurin Aani
Luuri
Kontrasti
Vastaaja
T-Valo
Kieli

R-NAPP
Valinta
Tauko
PABX
Tilanvalv
Rekisteröi
Tukias. Val
Poista L.
Vaihda Pin
Nollaus

Soitt Luett

Vastaamatta Vastaanot. Soitettu

Yksityiseen
Jaettuun
Poista
kaikki

Yksityiseen
Jaettuun
Poista
kaikki

Yksityiseen
Jaettuun
Poista
kaikki

Päävalikko



FI Puhelun soittaminen

Yleistä
Ennen kuin alat käyttää puhelinta, ota huomioon seuraavat ohjeet.

Hätäpuhelut
Skype ei tue hätäpuheluja; kaikki hätäpuhelut ohjautuvat automaattisesti tavalliseen puhelinverkkoon.

Akkujen merkkivalo
Kun puhelimen akut alkavat tyhjentyä, kuulet merkkiäänen puhelun aikana. Aseta puhelin laturiin 
mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa puhelin kytkeytyy pois päältä akkujen tyhjentyessä kokonaan. 
Huomaa, että käynnissäoleva puhelu katkeaa kun luuri asetetaan ladattavaksi latauslaitteeseen.

Puhelun kestoajan laskin
Laskin näyttää käynnissä olevan puhelun kestoajan. Kestoaika näkyy näytöllä minuuteissa ja sekunneissa 
(MM-SS) ensimmäisen tunnin aikana, sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH-MM).

Skype-puhelun soittaminen
1. Paina  siirtyäksesi Skypen käyttäjien luetteloon.

2. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi käyttäjän jolle haluat soittaa.

3. Paina  tai  soittaaksesi puhelun. Valitsemasi käyttäjän nimi näkyy näytöllä ja hänelle soitetaan.

Huom: Käyttäjälistalla näkyvät ne Skypen käyttäjät jotka ovat parhaillaan kirjautuneina tietokoneella 
Skypeen. Jokaisen merkinnän vasemmalla puolella oleva kuvake osoittaa kyseisen merkinnän online-tilan. 
Katso tarkemmat tiedot sivulta 33.

Huom: Haku alkukirjaimella - Näppäile haluamasi nimen ensimmäinen kirjain.

Jos esimerkiksi haluat valita nimen "Pekka", pain  yhden kerran ja näytölle tulee ensimmäinen "P":llä 
alkava nimi.

Jos haluat valita nimen "Seppo", paina  neljä kertaa, ja näytölle tulee ensimmäinen "S":llä alkava nimi. 

Huom: Voit muuttaa online-tilaa luurilla. Katso tarkemmat tiedot sivulta 33.

Huom: Näytöllä näkyy käyttäjän koko nimi. Jos haluat nähdä käyttäjän Skype tiedot, paina  
käyttäjää valitessasi. Jos olet valinnut SkypeOut merkinnän, näytöllä näkyy numero.

Skype-puhelun soittaminen puhelinlinjan ollessa varattuna
Jos käytössäsi on kaksi luuria, voit soittaa Skype puhelun samanaikaisesti kun toisella luurilla puhutaan 
lankapuhelinpuhelua.
Voidaksesi soittaa Skype puhelun linjan ollessa varattuna, noudata kohdass “Skype-puhelun soittaminen”, 
sivu 14 annettuja ohjeita. Jos Skype linja on varattu, näet ilmoituksen VARATTU kun haluat aktivoida 
käyttäjäluettelon, tai kuulet varattu-äänen.
14



FIPuhelun soittaminen

SkypeOut puhelun soittaminen

1. Paina  siirtyäksesi Skype käyttäjäluetteloon.

2. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi haluamasi SkypeOut numeron.

3. Paina  tai  soittaaksesi kyseiselle käyttäjälle. Valittu numero näkyy näytöllä ja henkilölle 
soitetaan

TAI

Näppäile SkypeOut numero ja paina  soittaaksesi SkypeOut puhelun.

Skype-puheluun vastaaminen
Kun sinulle soitetaan,
Jos tuleva puhelu on Skype-linjalta, kuulet Skype soittoäänen  vilkkuessa näytöllä ja soittajan Skype 
tunnuksen näkyessä puhelimessa.

Vastaa puheluun painamalla .

Skype-puhelun lopettaminen

Paina  ja aseta puhelin latauslaitteeseen, jolloin puhelu päättyy ja puhelin palaa valmiustilaan.

Skype-puhelun torjuminen

Jos et haluat vastata Skype-puheluun, paina . Saapuvaa puhelua koskevat tiedot tallentuvat EI 
VASTATTUJEN soittajalistalle.

Huom: Voidaksesi soittaa SkypeOut-puheluja, sinun tulee avata SkypeOut tili; katso lisää 
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
SkypeOut-puheluja soitettaessa on välttämätöntä lisätä numeron eteen maakohtainen etunumero 
esimerkiksi 00, 011 tai +.
Kun esimerkiksi soitat Pohjois-Amerikkaan, valitse: 00-1-905-5251258 tai 011-1-905-3456622
Kansainväliset puhelut: 00-852-25447555 tai +852-90446577
Kun haluat näppäillä +: Paina valmiustilassa pitemmän aikaa painiketta .

Huom: Paina  jos haluat poistaa väärin näppäillyn numeron. Kun haluat palata valmiustilaan, paina 

pitkään painiketta  tai paina .

Huom: Voit vastaanottaa tulevan puhelun toiselta linjalta (voit esim. vastaanottaa puhelun puhuessasi 
Skype puhelua). Kuulet koputusäänen ja soittajan tunnus näkyy näytöllä. Vastaanottaaksesi puhelun, 

lopeta käynnissä oleva ja paina uudelleen .
15
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3 osapuolen välinen Skype konferenssipuhelu
Voit käynnistää Skype konferenssipuhelun 3 osapuolen välille.
1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.

2. Kun henkilö on vastannut puhelimeen, siirrä hänet pitoon painamalla  ja soita Skype-puhelu toiselle 
osapuolelle.

3. Kun toinen osapuoli on vastannut puheluun, pidä  painettuna osapuolten yhdistämiseksi.

R-toiminto
Puhuessasi puhelua, voit R-toiminnolla valita toisen puhelinnumeron tai vastaanottaa toisen tulevan puhelun.

Soittaaksesi toisen puhelun puhuessasi Skype puhelua,

1. Paina  puhuessasi ensimmäistä puhelua.
Kuulet valintaäänen; käynnissäoleva puhelu siirtyy pitoon.

2. Jos soitat toiselle Skype käyttäjälle, paina  käyttäjien luettelon esiintuomista varten; valitse haluamasi 

käyttäjä ja paina .
3. Jos haluat soittaa SkypeOut puhelun, näppäile haluamasi numero.

4. Palataksesi takaisin ensimmäiseen puheluun tai vuorotellaksesi puhelujen välillä, paina .

Jos haluat lankapuhelimella käytävän puhelun aikana soittaa toisen puhelun (huomaa. Toiminto tilattava erikseen
palvelujen tarjoajalta) toimi seuraavasti:

1. Puhuessasi ensimmäistä puhelua, paina .
Kuulet valintaäänen, ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

2. Näppäile haluamasi numero.

3. Vuorotellaksesi puhelujen välillä, paina .

Vastaanottaaksesi toisen puhelun (huomaa: toiminto tilattava erikseen palvelujen tarjaojalta):
1. Toisen puhelun tullessa kuulet koputusäänen; jos puhelu on tulossa toiselta linjalta, kuulet erillisen 

odotus-äänimerkin.

2. Jos puhelu tulee toiselta linjalta, paina  lopettaaksesi käynnissäolevan puhelun.

3. Vastaa toiseen puheluun painamalla .

Huom: Jos olet Skype-käyttäjä, voit soittaa tai vastaanottaa toisia puheluja ilman lisämaksuja.
Jos haluat käyttää toimintoa myös lankapuhelimella, sinun on tilattava toiminto paikalliselta palvelujen 
tarjoajalta.

Huom: Voit soittaa toisen puhelun vain samalta linjalta jolla puhut käynnissäolevaa puhelua. Jos 
esimerkiksi puhut parhaillaan Skype-puhelua, voit soittaa puhelun toiselle Skypen käyttäjälle tai SkypeOut 
puhelun; jos puhut tavallista puhelua lankapuhelimella, voit soittaa toisen puhelun lankapuhelimella.
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4. Jos puhelut ovat samalla linjalla, paina  uudelleen palataksesi ensimmäiseen puheluun ja 

vuorotellaksesi puhelujen välillä.

Ketjutettu numeronvalinta
Voit valita numeroita puhelinmuistiosta myös sen jälkeen kun olet jo varannut linjan. Valintakertojen lukumäärä 
ei ole rajattu.

1. Paina linjan ollessa varattuna noin 2 sekunnin ajan painiketta ALAS  siirtyäksesi puhelinmuistioon.

2. Selaa puhelinmuistiota painikkeella YLÖS/ALAS  tai siirry numeronäppäintä painamalla sen 
kirjaimen kohdalle, jolla nimi alkaa.

3. Paina OK.

Skype ääniviestit
Voit siirtyä Skypen ääniviestitoimintoon (voicemailbox) muutamalla näppäimen painalluksella.

Ääniviestien kuunteleminen

Jos ääniviestejä on odottamassa, näet vastaavan  kuvakkeen näytön ylärivillä puhelimen ollessa 

valmiustilassa. Kun  kuvake häviää näytöltä, se tarkoittaa, että kaikki ääniviestit on kuunneltu.

1. Paina .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SKYPE ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ÄÄNIVIESTI ja paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ääniviesti jonka haluat kuunnella ja paina .

5. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TOISTA viestin toistoa varten.

Huom: Jos haluat poistua toiminnosta, paina uudelleen painiketta ALAS  noin 2 sekunnin ajan. 

Huom: Katso ääniviestiä koskevat lisätiedot internetistä http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Huom: Selatessasi ääniviestien luetteloa huomaa, että tähdellä (*) merkityt ääniviestit ovat uusia.
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Yksittäisten ääniviestien poistaminen

1. Paina .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SKYPE ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ÄÄNIVIESTI ja paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ääniviesti jonka haluat poistaa ja paina .

5. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA ja paina OK vahvistaaksesi toimenpiteen.

Kaikkien ääniviestien poistaminen

1. Paina .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SKYPE ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ÄÄNIVIESTI ja paina OK.

4. Paina  siirtyäksesi ääniviestivalikkoon.

5. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi POISTA KAIKKI ja paina  OK.

6. Kuulet merkkiäänen, vahvista painamalla OK.
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Puhelinnumeron valinta ja puhelun soittaminen
Puhelu lankapuhelimella

1. Paina  varataksesi linjan; kuulet valintaäänen.
2. Syötä haluamasi puhelinnumero.

Esivalinta 
1. Näppäile haluamasi numero. Numero näkyy näytöllä.

Voit näppäillä enintään 20 numeroa.

2. Paina , numeroon soitetaan.

Puheluun vastaaminen 
Jos puhelu tulee lankapuhelinlinjalta, kuulet vastaavan soittoäänen ja näytöllä vilkkuu .

Soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä, mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon puhelinpalvelujen 
tarjoajalta.

Paina  vastataksesi puheluun.

Puhelun lopettaminen

Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen jolloin puhelu päättyy ja puhelin siirtyy valmiustilaan.

Pikavalinta 
Voit tallentaa usein soitettavia puhelinnumeroita puhelinmuistiosta luurin näppäimiin. Kun numero on 
tallennettu, pidä kyseistä luurin näppäintä painettuna valmiustilassa, jolloin numero valitaan. Valinta tapahtuu 
lankapuhelinlinjalta.

Huom: Taukoa varten paina .

Puhelun soittaminen lankapuhelimella Skype linjan ollessa varattuna
Jos käytettävissäsi on kaksi luuria, voit soittaa puhelun lankapuhelimella samanaikaisesti kun toisesta 
luurista puhutaan Skype-puhelua.
Tarkempia tietoja puhelun soittamisesta Skype linjan ollessa varattuna löydät kohdast “Puhelinnumeron 
valinta ja puhelun soittaminen”, sivu 19. Jos linja on varattu, kuulet varattu-äänen.
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Toiminnot puhelun aikana
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana
Voit lisätä tai heikentää puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Valittavissasi on 5 eri äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

1. Paina YLÖS tai ALAS . Näytöllä näkyy ajankohtainen äänenvoimakkuus.

2. Paina YLÖS tai ALAS  uudellen ja muuta äänenvoimakkuutta haluamallesi tasolle.

Mikrofonin mykistys 
Jos haluat puhua kolmannen osapuolen kanssa puhelun aikana, mutta niin, että toinen osapuoli ei kuule 
keskusteluanne,

1. Paina ; soittaja ei kuule mitä puhut, mutta sinä kuulet soittajan puheen.

2. Paina  uudelleen kun haluat että toinen osapuoli kuulee jälleen mitä sinä sanot.

Kaiutinpuhelut (kädet vapaana)
Kädet vapaana toiminnolla voit puhua puhelimeen pitämättä kiinni luurista. Voit puhua puhelimen kaiuttimeen/
mikrofoniin. Kaiuttimeen puhuttaessa myös muut huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua keskusteluun 
mikäli et käytä kuulokkeita.

Jos haluat aktivoida kaiuttimen puhelun aikana,

1. Paina . 

Kuulet nyt toisen osapuolen äänen kaiuttimesta ja voit puhua puhelimeen. Näytöllä näkyy .

2. Paina uudelleen  kun haluat poistua kädet vapaana-toiminnosta.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö kädet vapaana-puhelun 
aikana 

1. Paina puhelun aikana YLÖS tai ALAS . Näytöllä näkyy ajankohtainen äänenvoimakkuus.

2. Paina  uudelleen YLÖS tai ALAS  säätääksesi äänenvoimakkuutta haluamallesi tasolle.

Huom: Voit luurin äänenvoimakkuuden lisäksi myös säätää äänenvoimakkuutta tietokoneessa 
haluamallesi tasolle.
Katso lisä “Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen tietokoneella”, sivu 11, jos haluat muuttaa 
äänenvoimakkuutta tietokoneella.
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Puhelinmuistion tuonti näytölle
Jos haluat lukea puhelinmuistioon tehtyjä merkintöjä,

1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.
2. Avaa puhelinmuistio, YKSITYINEN tai YHTEINEN ja paina OK.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko NÄYTÄ ja paina OK.

Merkinnän lisääminen puhelinmuistioon
Jokainen merkintä voi sisältää enintään 10 kirjaimen pituisen nimen ja 20 numeron pituisen puhelinnumeron.
Lisätäksesi uuden merkinnän puhelinmuistioon,

1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.
2. Avaa puhelinmuistio, YKSITYINEN tai YHTEINEN ja paina OK.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko LISÄÄ ja paina OK.

4. Syötä nimi. Nimen antaminen on välttämätöntä. Samaa nimeä ei voida käyttää toistamiseen. Vahvista 
antamasi tiedot painamalla OK.

5. Syötä numero. Numeron antaminen on välttämätöntä.

Puhelinmuistion merkinnän muuttaminen
1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.

2. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  haluamasi puhelinmuistio, YKSITYINEN tai YHTEINEN;
vahvista painamalla OK.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko MUOKKAA ja paina OK.

4. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  haluamasi merkinnät joita haluat muuttaa, tai valitse kirjaimella, 
paina OK.

5. Muokkaa nimeä ja numeroa näppäimillä. Paina  jos haluat peruuttaa syöttämäsi merkin.
6. Tallenna muutokset painamalla OK.

Huom: Skypen käyttäjälistalla olevia merkintöjä ei voida tallentaa puhelinmuistioon (ei yksityiseen eikä 
jaettuun). 
Jos puhelinmuistio on täysi, näytöllä näkyy TÄYSI. Muistiosta täytyy poistaa merkintöjä ennen kuin 
siihen voidaan tehdä uusia.

Huom: Paina pitkän aikaa näppäintä  jos haluat lisätä tauon.
Et voi antaa samaa nimeä puhelinmuistion kahdelle eri merkinnälle. Jos teet niin, näytölle tulee KOPIOI 
VAIHDA?. Paina OK jos haluat uuden merkinnän entisen tilalle tai paina TAKAISIN jos haluat palata 
takaisin edelliseen näyttöön ja muuttaa nimeä.
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Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta
1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.

2. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  haluamasi puhelinmuistio, YKSITYINEN tai YHTEINEN;
paina OK.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko POISTA ja paina OK.

4. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  poistettavaksi haluamasi merkintä ja paina OK.

5. Vahvista toimenpide painamalla OK.

Puhelinmuistion merkinnän haku kirjaimella
1. Paina ALAS  siirtyäksesi suoraan puhelinmuistioon.

2. Valitse näppäimellä haluamasi merkinnän ensimmäinen kirjain, paina esim.  jos haluat valita nimen 
Pekka.

Yksityisen puhelinmuistion merkintöjen pikavalinta
Tällä toiminnolla voit valita merkintöjä yksityisestä puhelinmuistiosta painamalla nimeämääsi 
pikavalintanäppäintä ja pitämällä sitä painettuna. Voit nimetä yhteensä 9 eri pikavalintanäppäintä (1-9).

Pikavalintanäppäimen nimeäminen

1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.

2. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  YKSITYINEN puhelinmuistio ja paina OK.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko PIKAVALINTA ja paina OK.

4. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  näppäin jolle haluat osoittaa numeron; paina OK.

5. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  merkintä jonka haluat yhdistää edellä valitsemaasi näppäimeen ja 
tallenna tieto painamalla OK.

Huom: Käyttäjälistan tietoja ei voida tallentaa pikavalintanäppäimiin.
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Pikavalintanäppäimen muuttaminen

1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.

2. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  YKSITYINEN puhelinmuistio ja paina OK.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko PIKAVALINTA ja paina OK.
Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.

4. Paina OK. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse valikko MUOKKAA. Paina OK.

5. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse uusi merkintä valitsemallesi näppäimelle. Kun olet valinnut merkinnän, 
paina OK.

Pikavalintanäppäimen poistaminen

1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse YKSITYINEN puhelinmuistio ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse valikko PIKAVALINTA ja paina OK.
Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja veritä sen pikavalintanäppäimen kohdalle jonka haluat poistaa ja paina OK.

5. PainaYLÖS/ALAS  ja valitsePOISTA ja paina OK.

6. Näytölle tulee kysymys OK?. Vahvista painamalla OK.

Käytettävissäoleva tila puhelinmuistiossa
Puhelimesi näyttää, minkä verran puhelinmuistion muistitilaa on käytetty ja minkä verran sitä on vielä jäljellä.

1. Paina , valitse PUHELINMUISTIO ja paina OK.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse puhelinmuistio jonka haluat avata, YKSITYINEN tai YHTEINEN ja 
paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TILA. Paina lopuksi OK.
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Soittajalistaan tallentuvat kaikki valitut puhelinnumerot, vastaanotetut puhelut tai ei vastatut puhelut. Listalla 
näkyvät viimeiset 15 vastaamatonta puhelua, viimeiset 5 vastaanotettua puhelua viimeiset 10 valitsemaasi 
puhelinnumeroa. Jokaiselle merkinnälle on käytettävissä 12 merkkiä nimeä, 20 merkkiä puhelinnumeroa sekä 
enintään 32 merkintää yhteystietoja varten.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut tallentuvat automaattisesti muistiin vain jos olet tilannut soittajan 
tunnistuksen puhelinpalvelujen tarjoajalta, muussa tapauksessa ainoastaan Skype-puhelut tallentuvat muistiin. 

Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuria, jokaisella niistä on oma soittajalista.

Soittajalistan tuonti näytölle

1. Paina YLÖS  siirtyäksesi suoraan soittajalistaan. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse 
EI VASTATUT tai VASTATUT puhelut ja paina OK.

2. Selaa listaa .

3. Paina  kun haluat nähdä numeron.

Puhelun soitto / takaisinsoitto

1. Paina valmiustilassa YLÖS  siirtyäksesi suoraan soittajalistaan. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse 
EI VASTATUT tai VASTATUT ja paina OK.

2. Selaa listaa  ja valitse haluamasi merkintä.

3. Paina .

Soittajalistan merkinnän kopiointi puhelinmuistioon
Halutessasi voit tallentaa perheenjäsenten, ystävien tai kolleegojen puhelinnumeroita soittajalistalta 
puhelinmuistioon.

Tuo tallennettavaksi haluamasi tiedot soittajalistalta näytölle,

1. Paina .
2. Tallenna puhelulokimerkintä yksityiseen puhelinmuistioon valitsemalla ensin YKSITYISEEN ja 

painamalla sen jälkeen OK.
TAI
tallentaaksesi jaettuun puhelinmuistioon, valitse ensin JAETTUUN ja paina sen jälkeen OK.

3. Anna merkinnälle nimi ja paina OK.
4. Muuta numeroa tarvittaessa ja paina OK.

Tieto tallentuu valitsemaasi puhelinmuistioon.

Huom: Saapuneet puhelut tallentuvat soittajalistaan ja soittajalle voidaan soittaa takaisin vain jos olet 
tilannut soittajan tunnistustoiminnon palvelujen tarjoajalta.
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Merkinnän poistaminen soittajalistalta 
Voit poistaa merkintöjä yksi kerrallaan. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Tuo poistettavaksi tarkoitettu soittajalistan merkintä näytölle ja paina .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA ja paina OK.
3. Näytöllä näkyy OK?. Vahvista painamalla.

Kaikkien soittajalistan merkintöjen poistaminen 
Voit poistaa soittajalistalta kaikki merkinnät yhdellä kertaa. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Tuo mikä tahansa soittajalistan merkintä näytölle ja paina .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse valikko POISTA KAIKKI ja paina OK.
3. Näytöllä näkyy OK?. Vahvista painamalla OK.

Puhelimeen tallentuvat viimeiset 10 numeroa/käyttäjää joille olet soittanut, jokainen voi sisältää enintään 32 
aakkosnumeerista merkkiä. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, jokaisella on oma valinnantoistoluettelo.

Valinnantoistolistan tuonti näytölle

1. Paina , viimeinen valitsemasi puhelinnumero/käyttäjä näkyy näytöllä.

2. Selaa  viimeksi valitsemiasi 10 puhelinnumeroa.

Puhelun soitto / valinnantoisto

1. Paina valmiustilassa  jolloin siirryt suoraan valinnantoistolistalle.

2. Selaa  ja valitse haluamasi numero.

3. Paina 

Huom: Merkintä joka tallentuu puhelinmuistioon on edelleen myös soittajalistalla, mutta antamallasi 
uudella nimellä.
Skype käyttäjiä, SkypeIn tai SkypeOut numeroita ei voida tallentaa puhelinmuistioon.

Valinnantoistolista

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkinnän kanssa
Jos valitsemasi numero on sama kuin on jo tallennettu puhelinmuistioon, näytöllä näkyy muistiossa oleva 
nimi valitsemasi numeron sijasta.
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Numeron tallentaminen valinnantoistolistalta puhelinmuistioon
Tuo haluamasi merkintä näytölle:

1. Paina valmiustilassa  siirtyäksesi suoraan valinnantoistolistalle.

2. Selaa  valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi merkintä.

3. Paina .
4. Jos haluat tallentaa merkinnän yksityiseen puhelinmuistioon, valitse YKSITYISEEN ja paina OK

TAI
Jos haluat tallentaa merkinnän jaettuun puhelinmuistioon, valitse JAETTUUN ja paina OK.

5. Anna merkinnälle nimi ja paina OK.
6. Muuta numeroa tarvittaessa ja paina OK.

Viimeisten valittujen puhelinnumeroiden poistaminen
Tuo poistettavaksi haluamasi merkintä näytölle,

1. Paina .
2. Valitse POISTA ja paina OK.
3. Vahvista painamalla OK.

Koko valinnantoistolistan poistaminen
Tällä toiminnolla voit poistaa koko valinnantoistolistan yksittäisten merkintöjen sijasta.

Kun näytöllä näkyy mikä tahansa merkintä valinnantoistolistalta,

1. Paina .
2. Valitse POISTA KAIKKI ja paina OK.
3. Vahvista painamalla OK.

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkinnän kanssa
Jos valitsemasi numero on sama kuin on jo tallennettu puhelinmuistioon, näytöllä näkyy muistiossa oleva 
nimi valitsemasi numeron sijasta.

Huom: Puhelinmuistioon tallennettu valinnantoistomerkintä pysyy edelleen valinnantoistolistalla, mutta 
se näkyy nyt uudella nimellä.
Skype käyttäjiä, SkypeIn tai SkypeOut numeroita ei voida tallentaa puhelinmuistioon.
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Näppäinlukitus
Näppäimistö voidaan lukita vahingoissa tapahtuvan näppäinten painalluksen estämiseksi.

Näppäimistön ollessa lukittuna voit vastata saapuvaan puheluun painamalla .
Puhelun aikana näppäimistö on aktivoituna. Kun puhelu päättyy, näppäinlukitus aktivoituu automaattisesti 
uudelleen.

1. Paina valmiustilassa pitkän aikaa . Lukituksen ollessa aktivoituna näytöllä näkyy LUKITTU.

2. Lukitus avataan  pitämällä samaa näppäinta uudelleen painettuna.

Luurin haku (paging)
Voit etsiä kadoksissa olevaa luuria tällä toiminnolla.

Paina tukiaseman painiketta .

Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit lähettävät 30 sekunnin pituisen merkkiäänen ja näytöllä näkyy 
LUURIN HAKU.

Hakutoiminnon päättäminen:

Paina yhden luurin näppäintä  tai paina tukiaseman näppäintä  uudelleen.

Soittoäänen vaimentaminen
Jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun, puhelin vaimentaa ensimmäisen soiton ennen soittajan tunnistusta. 
Uudelleenasetuksen jälkeen vaimennus deaktivoituu. Puhelin tunnistaa ensimmäisen soiton jälkeen 
automaattisesti, onko soittajan tunnistustoiminto tilattu. Jos näin on, puhelin vaimentaa kaikkien puhelujen 
ensimmäisen soittoäänen.

Luurin kytkentä päälle/pois
Jos haluat kytkeä luurin pois päältä, pidä valmiustilassa näppäintä  painettuna.

Kun haluat käynnistää puhelimen uudelleen, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen.

Luuri kytkeytyy automaattisesti päälle.

Huom: Ulkopuhelun saapuessa luurin hakutoiminto päättyy kaikissa luureissa ja ne hälyttävät 
ulkopuhelun soittoääntä.
Luurista ei kuulu hakutoiminnon merkkiääntä jos luuri on kytketty pois päältä tai ei ole valmiustilassa. 
Kaikkien muiden luurien merkkiääni soi.

Huom: Jos ensimmäisen soittoäänen vaimennus on aktivoitu, soittajan tunnistusta edeltävä 
ensimmäinen soittoääni vaimentuu edelleen, vaikka olisit peruuttanut soittajan tunnistuksen. Jos olet 
peruuttanut soittajan tunnistuksen etkä enää halua ensimmäisen soittoäänen vaimennusta, on tukiasema 
nollattava vetämällä tukiaseman verkkopistoke pistorasiasta ja työntämällä takaisin.
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Oman soittoäänen valinta luureille
Voit antaa jokaiselle luurille oman soittoäänen ja säätää ne kuulumaan eri voimakkuuksilla.

Voit valita eri soittoäänet Skype-puhelimelle, lankapuhelimelle ja sisäpuheluille.

Luurin soittoäänen valitseminen

1. Paina lepotilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse LUURIN SOITTOÄÄNI ja paina OK.
4. Valitse haluamasi linja ja paina OK.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla OK.

Luurin soittoäänen äänenvoimakkuuden asetus

1. Paina lepotilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja painas OK.
3. Valitse LUURIN SOITTOÄÄNI ja paina OK.  
4. Valitse ÄÄNENVOIMAKKUUS ja paina OK.

5. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi äänenvoimakkuus. Vahvista painamalla OK.

Luurin soittoäänen kytkentä päälle/pois
Paina valmiustilassa pitkään näppäintä  luurin äänenvoimakkuuden kytkemiseksi päälle/pois.

Kuvake  osoittaa, että soittoääntä ei kuulu. Puhelun saapuessa luurista ei kuulu minkäänlaista ääntä.

Näppäinäänen kytkentä päälle/pois

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse LUURIN SOITTOÄÄNI ja paina OK.
4. Valitse NÄPPÄINÄÄNI ja paina OK. Näytöllä näkyy ajankohtainen asetus.
5. Valitse PÄÄLLE tai POIS ja vahvista painamalla OK.

Luurin nimeäminen uudelleen
Voit antaa luurille uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle.

Luurin nimen pituus voi olla enintään 10 merkkiä ja se voi koostua kirjaimista A-Z ja numeroista 0-9 sekä 
välilyönnistä.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse LUURIN NIMI ja paina OK. Näet käytössäolevan nimen.
4. Muuta luurin nimeä ja vahvista painamalla OK.
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Kellonajan asetus
Kun tukiasema saa virtaa ja on kytkettynä tietokoneeseen ja USB ajuri aktivoituna, luuri saa kellonajan 
tietokoneelta.

Voit kuitenkin muuttaa kellonaikaa tarvittaessa seuraavasti:

1. Paina valmiustilassa .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse KELLO/HÄLYTYS ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse KELLON ASETUS ja paina OK.

4. Näppäile numeronäppäimillä haluamasi aika 24 tunnin mukaan ja paina OK.

Hälytystoiminnon asetus
Voit asettaa herätysajan ja säätää haluamasi hälytysäänen.

Hälytysajan asettaminen

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse KELLO/HÄLYTYS ja paina OK.
3. Valitse ASETA HÄLYTYS ja paina OK. Ajankohtainen asetus näkyy näytöllä.
4. Valitse PÄÄLLE tai POIS ja paina OK. Jos valitset PÄÄLLE, jatka kohdasta 5.
5. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä ja paina OK.

Hälytysääni kuuluu enintään 1 minuutin ajan. Voit katkaista hälytysäänen painamalla .

Herätyskellon soittoäänen valitseminen

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse KELLO/HÄLYTYS ja paina OK.
3. Valitse HÄLYTYSÄÄNI ja paina OK.
4. Valitse SOITTOÄÄNI ja paina OK. Näytöllä näkyy ajankohtainen asetus.
5. Valitse haluamasi melodia ja vahvista painamalla OK.

Herätyskellon äänenvoimakkuuden säätö

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse KELLO/HÄLYTYS ja paina OK.
3. Valitse HÄLYTYSÄÄNI ja paina OK.
4. Valitse ÄÄNENVOIMAKKUUS ja paina OK. Näytöllä näkyy ajankohtainen asetus.
5. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla OK.
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Puhelun automaattinen vastaanotto päälle/pois
Puhelun automaattisen vastaanoton ollessa aktivoituna voit vastata puheluun heti kun nostat luurin 

latauslaitteesta. Sinun ei tarvitse erikseen painaa näppäintä .

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja painas OK.
3. Valitse AUTO VAST. ja paina OK. Näytöllä näkyy ajankohtainen asetus.
4. Valitse PÄÄLLE tai POIS ja vahvista painamall OK.

Kielen asetukset
Puhelimessa on tehtaalta toimitettaessa useampia kieliä. Jos vaihdat puhelimen kieliasetusta, valikot näkyvät 
valitsemallasi kielellä.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse KIELI ja paina OK. Näytöllä näkyy ajankohtainen kieli.
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla OK.

Valintatavan asetus (ääni/pulssi)
Tällä toiminnolla on merkitystä vain lankapuhelimia käytettäessä. Vakioasetuksena puhelimessa on ääniasetus. 
Halutessa voidaan asettaa pulssivalinta.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse VALINTATAPA ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse ÄÄNI tai PULSSI ja vahvista painamalla OK.

Näytön kontrastin asetus
1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse KONTRASTI ja paina OK. Näytöllä näkyy ajankohtainen asetus.

4. Paina YLÖS/ALAS  säätääksesi kontrastia ja vahvista painamalla OK.

Väliaikainen äänivalinta pulssivalintatilassa

Jos olet valinnut pulssivalintatavan, voit kytkeä toiminnon väliaikaisesti äänivalinnalle pitämällä -
näppäintä painettuna. Näytöllä näkyy d. Äänivalinta on aktivoitu kaikille seuraaville numeroille, kunnes 
lasket luurin.
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Taustavalon kytkentä päälle/pois
LCD ja näppäimistö ovat valaistuina aina kun puhelinta käytetään.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse TAUSTAVALO ja paina OK. Näytöllä näkyy käytössäoleva asetus.
4. Valitse PÄÄLLE tai POIS ja vahvista painamalla OK.

PIN-koodin asettaminen
PIN (personal identification number) koodia tarvitaan luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen ja 
puhelimen palauttamiseen tehdasasetuksiin (reset).

Tehtaalla PIN koodiksi on esiasetettu "0000". Anna puhelimelle oma henkilökohtainen koodisi. PIN-koodin 
pituus saa olla enintään 8 numeroa.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse MUUTA PIN ja paina OK.
4. Näppäile käytössäoleva PIN ja paina OK.
5. Näppäile uusi PIN ja paina OK.
6. Näppäile uusi PIN uudelleen ja vahvista painamalla OK.

Luurin tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa puhelimen näyttö-, ääni- ja muut asetukset tehtaalta toimitettaessa vallinneeseen tilaan. Katso 
luku “Vakioasetukset”, sivu 36.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse RESET ja paina OK.
4. Näppäile PIN ja vahvista painamalla OK.

Tilanvalvonta päälle/pois
Tilanvalvontatoiminnolla voit valita ohjelmoidun numeron painamalla mitä tahansa luurin näppäintä 
(lukuunottamatta poiskytkentänäppäintä).

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse TILANVALVONTA ja paina OK. Voimassaoleva asetus näkyy näytöllä.
4. Valitse PÄÄLLE ja paina OK.
5. Näppäile numero tai muuta numeroa ja vahvista painamalla OK.

Toiminnon ollessa aktivoituna näkyy näytöllä TILANVALVONTA puhelimen ollessa valmiustilassa.

Huom: Kuulet merkkiäänen jos PIN koodi on annettu toisella kerralla väärin. Toista ohjeet 3 - 7 ja yritä 
uudelleen.
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Tilanvalvonnan kytkentä pois päältä:

1. Paina .
2. Valitse POIS ja paina OK.

Rekisteröinti
Uuden luurin rekisteröinti tukiasemaan
Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 4 luuria.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse REKISTERÖINTI ja paina OK.

4. Pain noin 4 sekunnin ajan tukiaseman paging-painiketta  ennen PIN koodin näppäilyä.

Luurin rekisteröinnin poistaminen
Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luurilla voidaan myös poistaa sen oma 
rekisteröinti.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse REK.POISTO ja paina OK.
4. Valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina OK.
5. Näppäile PIN (tehdasasetus-PIN on "0000") ja vahvista painamalla OK.

Tukiaseman valinta 
Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin yhteen tukiasemaan, voit valita, mitä tukiasemaa luuri käyttää.

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse LAAJENNETUT ASETUKSET ja paina OK.
3. Valitse TUKIASEMAN VALINTA ja paina OK.
4. Valitse tukiasema ja paina OK.

Huom: Jos tukiasema on täynnä, sitä ei voida siirtää rekisteröintitilaan. Katso kohta “Luurin 
rekisteröinnin poistaminen”, sivu 32 voimassaolevan rekisteröinnin poistamista varten.

Huom: Luurin kantama on ulkona 250 m ja sisällä 50 m. Kuulet merkkiäänen ja kantaman kuvake vilkkuu 
näytöllä jos siirryt liian etäälle tukiasemasta puhelun aikana. Siirry tässä tapauksessa lähemmäksi 
tukiasemaa, muussa tapauksessa puhelu katkeaa.

Huom: Jos luuri on rekisteröity muuhun kuin Philips VOIP 321 tukiasemaan, tämä tukiasema on 
merkitty nimellä GAP TUKIASEMA valintalistaan; Philips VOIP 321 tukiasema on merkitty valikkoon 
TUKIASEMAN VALINTA nimellä TUKIASEMA.
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Käyttäjän online-tila
Tilan näytön kuvakkeet
Skype kuvakkeita käytetään luurilla osoittamaan eri online-tiloja sekä Skypen käyttäjien online-tilaa. Kuvakkeet 
on lueteltu oheisessa taulukossa.

Käyttäjän tilan asetukset
Voit muuttaa voimassaolevaa Skype tilaa luurilla seuraavasti:

1. Paina valmiustilassa .
2. Valitse SKYPE ja paina OK.
3. Valitse KÄYTTÄJÄN TILA ja paina OK.
4. Valitse tila jonka haluat aktivoida ja paina OK tallentaaksesi tilan.

Skype tilin tarkistaminen
Voit tarkistaa SkypeOut tilisi tilanteen ennen SkypeOut puhelun soittamista.

SkypeOut tilin tarkistaminen,

1. Paina valmiustilassa .

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SKYPE, paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TILI paina lopuksi OK.

Online / SKYPE ME

Offline

Ei tavoitettavissa

Ei käytettävissä

Ei saa häiritä

Näkymätön

SkypeOut merkintä
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Sisäpuhelun soittaminen
Tällä puhelimella voit soittaa myös talon sisäisiä maksuttomia sisäpuheluja.

Sisäpuhelun soittaminen:

1. Paina .

2. Valitse haluamasi luuri ja paina OK
TAI
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana
Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää ulkopuhelun pitoon ja soittaa talon sisäisen sisäpuhelun.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:

1. Paina .

2. Valitse haluamasi luuri ja paina OK
TAI
näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa.

3. Odota kunnes toiseen luuriin vastataan.

Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin
Ulkopuhelun aikana,

1. Paina .

2. Valitse luuri johon haluat siirtää puhelun ja paina OK
TAI
näppäile sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtääl.

3. Kun toiseen luuriin on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen.
Ulkopuhelu on nyt siirtynyt toiseen luuriin.

Huom: Tässä luvussa kuvattuihin toimenpiteisiin tarvitaan vähintään 2 luuria.

Huom: Kuulet varattu-äänen jos toinen luuri ei ole käytettävissä.

Huom: Jos toiseen luuriin ei vastata, paina uudelleen  palataksesi takaisin ulkopuheluun.
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Konferenssipuhelu
Voit yhdistää toisen luurin samanaikaisesti käymääsi ulkopuheluun.

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .

2. Valitse haluamasi luuri ja paina OK
TAI
näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa.

3. Kun toiseen luuriin on vastattu, paina pitkän aikaa .
Kolmen osapuolen välinen konferenssipuhelu on nyt käynnistetty.

Lankapuhelinpuheluun vastaaminen Skype puhelun aikana 
(useampia luureja)
Luurista kuuluu lankapuhelimen soittoääni.

Vastaa puheluun painamalla luurin näppäintä .

Skype-puheluun vastaaminen lankapuhelimessa puhuttavan 
puhelun aikana (useampia luureja)
Luuri hälyttää Skype-puhelimen melodiaa.

Vastaa puheluun painamalla luurin näppäintä .

Huom: Jos yksi luuri lasketaan konferenssipuhelun aikana, toinen luuri jatkaa ulkopuhelua.
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Luurin nimi: PHILIPS
Kellonaika: 00:00

Soittoääni (lankapuhelin): Party
Soittoääni (Skype): Dring

Soittoääni (sisäpuhelu): Party
Soittoäänen äänenvoimakkuus: Taso 3
Hälytys: POIS

Hälytyksen soittoääni: Party
Hälytyksen äänenvoimakkuus: Taso 3
Näppäinääni: PÄÄLLE

Taustavalo: PÄÄLLE
Flash-signaalin kestoaika: 100 ms

Valintatila: Aani (Äänivalinta)

Kontrasti: Taso 2

Auto-vastaaja: POIS

Valikon kieli: Nederlands

Tauon kestoaika: Tauko 1

Tilanvalvonta: POIS

Tilanvalvonta/numeromuisti: Tyhjä

Tukiaseman haku: Auto

CID ensimmäisen soiton vaimennus: POIS

Saapuvan viestin näyttö: POIS

Järjestelmän PIN: 0000

Näppäinlukitus: POIS

Kaiuttimien/kuulokkeiden äänenvoimakkuus: Keskisuuri

Vakioasetukset
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Elleivät yllä kuvatut ohjeet auta, vedä luurin ja tukiaseman verkkopistokkeet pistorasiasta ja käynnistä uudellen 
sekä Skype että tietokoneen ohjelmisto. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

Ongelma Ratkaisu/t
Valintaääntä ei kuulu painettaessa 

.

• Varmista, että verkko- ja puhelinliitäntäjohdot on liitetty 
oikein.

• Tarkista ovatko akut täyteen ladatut ja asennettu paikalleen 
oikein.

• Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana.

Kantaman kuvake  vilkkuu.
• Rekisteröi luuri tukiasemaan.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin ei soi. • Varmista, että verkko- ja puhelinliitäntäjohdot on liitetty 
oikein.

• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
• Kytke soittoääni päälle.

Merkkiääntä ei kuulu kun luuri 
asetetaan latauslaitteeseen.

• Ota luuri latauslaitteesta ja aseta takaisin.
• Puhdista liitännät puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
• Aktivoi luurin ääni valikosta HENKILÖKOHTAISET 

ASETUKSET.
• Merkkiääntä ei kuulu jos luuri on erotettu sähköverkosta.

Odottavaan puheluun ei voida 
vastata (koputusääni).

• Ota yhteys paikalliseen puhelinyhtiöön ja valitse oikea Flash-
kestoaika.

• Lopeta käynnissäoleva puhelu ja paina PUHELU -näppäintä 
uudelleen vastataksesi odottavaan.

Akun kuvake on tyhjä vaikka luuria 
on ladattu 24 tunnin ajan.

• Ota yhteys jälleenmyyjään jolta voit ostaa uuden akun.
• Varmista että akun kuvake liikkuu latauksen aikana.

Yhtään kuvaketta ei näy näytöllä. • Lataa akut.
• Varmista, että akut ovat lokerossaan ja luuri on kytketty 

PÄÄLLE.

Huono äänenlaatu (särinää, kaiuntaa 
jne.).

• Asenna tukiasema eri huoneeseen tai korkeammalla olevaan 
paikkaan tai etäämmälle muista sähkölaitteista.

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Toisen osapuolen ääni ei kuulu 
selvästi/kaiutin kuuluu liian 
voimakkaasti/heikosti.

• Huomaa “Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen 
tietokoneella”, sivu 11.

Käyttäjälista/Käyttäjän tila 
TUKIASEMA VARATTU.

• Varmista, onko tukiasema liitetty tietokoneeseen.
• Tarkista, onko Skype käytössä tietokonella. Käynnistä Skype 

ellei VOIP 321 ajuri ole jo käynnistänyt Skypeä.
• Tarkista, onko VOIP 321 ajuri aktivoituna tietokoneessa.
• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa mikäli se on kantaman 

ulkopuolella.

SkypeOut puheluja ei voida soittaa. • Näppäile 00, + (pidä 0 painettuna ) tai 011 ennen valittavaa 
puhelinnumeroa.

• Tarkista, onko tililläsi riittävästi rahaa.
• Tarkista, onko luuri rekisteröity tukiasemaan.
• Katso lisää “SkypeOut puhelun soittaminen”, sivu 15.

Kuulet varattu-äänen kun yrität 
soittaa Skype puhelun.

• Varmista, että sekä Skype että tietokonesovellus on 
käynnistetty ja toiminnassa.

• Varmista, että puhelimen asetukset on tehty oikein.
• Odota kunnes vastaajapuoli vastaa puheluun.

Häiriöiden haku ja korjaus
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Turvallisuusohjen
Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti 
esimerkiksi kännykkää.

Takuu
Takuutiedot ovat luettavissa internetistä www.p4c.philips.com.

Standardinmukaisuus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta www.p4c.philips.com.

Turvallisuusohjeita
Pidä luuri etäällä nesteistä. älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin 
vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköäjohtavia kohteita. Käytä 
ainoastaan ohjeissa mainittuja akku- / paristotyyppejä: räjähdysvaara.

Akkujen vaihto luuriin

Sähköiset, magnettiset ja sähkömagneettiset 
kentät ("EMF")
1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy tuotteita loppukuluttajalle, jotka tavallisesti, kuten kaikki 

elektroniikkalaitteet, lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Yksi Philipsin johtavista periaatteista on huolehtia kaikin mahdollisin tavoin tuotteiden vaarattomuudesta 

noudattamalla asianmukaisia terveys- ja turvallisuusohjeita tuotteissaan, kaikkien voimassaolevien 
lakimääräisten vaatimusten noudattamisen ja kaikkien tuotteen valmistamishetkellä voimassaolevien EMF-
standardien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita jotka eivät ole terveydelle 
vaarallisia.

4. Philips vahvistaa, että mikäli Philipsin tuotteita käsitellään oikein ja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, 
tuotteiden käyttö on ehdottomasti turvallista tällä hetkellä voimassaolevan tieteellisen tason mukaisesti.

5. Philips on aktiivisesti mukana kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehitykessä, ja voi jo 
aikaisessa vaiheessa ottaa huomioon uusien standardien vaatimukset.

VAROITUS! Älä käytä tässä laitteessa kertakäyttöparistoja, käytä ainoastaan suostusten mukaisia, 
tämän puhelimen mukana toimitettuja akkuja. JOS LAITTEESEEN EI ASETETA 
UUDELLEENLADATTAVIA AKKUJA; NÄYTÖLLÄ NÄKYY VASTAAVA VAROITUS.
38

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com


FILisätietoja

Ympäristönsuojelu
Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia 
paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätehuolto
Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten 
terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet 
kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan 
käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä.

Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:
1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE 

keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan 

ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat 
laitteet.

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnöillä jotka helpottavat 
oikean kierrätystavan valintaa.

Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille           
instituutioille.

Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.
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