
Pakkauksen sisältö

Mitä muuta tarvitset

Luuri Latauslaite

2 verkkoadapteria

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

PikaopasAsennus-CD ROM

● Laajakaista internetyhteys.
● Tietokone Microsoft®

Windows® XP-
käyttöjärjestelmällä.

● Windows Live™ Messenger
tulee olla asennettuna
tietokoneelle ja Windows
Live™ Messenger-tilin tulee
olla avattuna. Katso
http://get.live.com/messenger/
overview

Huom: Microsoft Internet
Explorer version 6 SP1 tai
uudempi tulee olla
asennettuna tietokoneelle,
myös siinä tapauksessa että
sitä ei käytetä vakioselaimena.

Tietokoneen tai laptopin
vapaalla USB-portilla

1 Liitännät

2 Asennus

Latauslaitteen liitäntäD

● Työnnä verkkojohdon pistoke
latauslaitteen takasivulla olevaan
latauslaite.

● Verkkolaite seinässä olevaan
pistorasiaan.

2 AAA akut Tukiasema

Puhelinjohto (ja
johdon adapteri

jos tarpeen)

Akkujen sisäänasettaminen

1

2

3

C

● Poista akkulokeron kansi avaamalla
ensin luurin alasivulla oleva lukitus.

● Aseta 2 ladattavaa NiMH AAA
akkua luurin paristolokeroon,
huomaa oikea napaisuus.

● Työnnä lokeron kansi takaisin
paikalleen niin että se naksahtaa
kiinni.

Luurin lataaminenE

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

Puhelinliittymän

Useamman luurin sisältävissä pakkauksissa on lisäluuri, latauslaitteita
verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

Liitäntä sähköverkkoon

● Työnnä verkkojohdon pistoke
tukiaseman takasivulla olevaan
pistorasiaan.

● Verkkolaite seinässä olevaan
pistorasiaan.

A Puhelinkaapelin liitäntä

● Liitä puhelinkaapelin yksi pää
tukiaseman takasivulla olevaan
pistorasiaan ja toinen pää seinässä
olevaan puhelinrasiaan.

B

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

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

KäyttöönottoA
● Käynnistä tietokone ja asenna

nettisivulta
http://get.live.com/messenger/overview
Windows Live™ Messenger ja luo tili
(ellei näitä toimenpiteitä ole vielä
tehty).

● Liitä USB pistoke suoraan tietokoneen
USB-liitäntään.
> Heti kun luuri on kytketty päälle, näet

sen näytöllä tervehdysilmoituksen
TERVETULOA.

● Paina mitä tahansa näppäintä
maakohtaisen valikon valitsemista
varten.

● Paina YLÖS tai ALAS ja valitse
haluamasi maa.Vahvista valinta
painamalla OK.
> OK näppäimen painallusta seuraa

uudelleenasetus (reset).
3111 285 29982
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Tervetuloa
Pikaopas

1 Liitännät

2 Asennus

3 Nauti

PHILIPS

Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminenA
● Paina ja syötä haluamasi

puhelinnumero.
TAI

● Näppäile haluamasi numero ja
paina . Numeroon soitetaan.

● Paina vastataksesi puheluun.

3 Nauti

Puhelun lopettaminen: Paina 
tai aseta luuri latauslaitteeseen.

Puhelun soittaminen lankapuhelimella

Windows Live™ Messenger-tilin perustaminen
Windows Live™Messenger-puhelut

C Tilan näytön kuvakkeet

Merkkien vasemmalla puolella
olevat kuvakkeet osoittavat kunkin
merkinnän online-tilan.
Symbolien merkitys näkyy
viereisestä yhteenvedosta.

● Voidaksesi rekisteröityä myös luurilla Windows Live™ Messengeriin,
sähköpostiosoitteesi ja tilisi tunnuksen (salasana) tulee olla tallennettuina
tietokoneeseen.

● Ennen kuin luurilla voidaan soittaa Windows Live™ Messenger-puhelu, sinun on
ensin kirjauduttava jollekin Windows Live™ Messenger-tilillesi tietokoneella tai
luurilla.

Puhelujen soittaminen ja 
vastaanottaminen

philips

B
● Paina .

Näytöllä näkyy käyttäjälista.
● Paina Ylös/Alas ja valitse

Windows Live™ Messenger-
käyttäjä jolle haluat soittaa.

● Paina VALIKOI ja valitse
haluamasi käyttäjä.

● Valitse painikkeella Ylös/Alas 
käyttäjän Messenger-ID eli tunnus.

● Paina PC soittaaksesi käyttäjälle.
● Paina vastataksesi puheluun.

Puhelun lopettaminen: Paina 
tai aseta luuri latauslaitteeseen.

A

● Paina .
Ellet ole vielä rekisteröitynyt, avautuu
ikkuna "Rekisteröidy". Näytöllä näkyy
tietokoneessa oleva Messenger-
käyttäjien lista ja tallennetut
tunnukset.

● Paina Ylös/Alas ja valitse
haluamasi Messenger-ID.

● Kirjaudu sisään painamalla 
SIGN IN (Kirjaudu).
> Kun olet rekisteröitynyt, näytöllä

näkyy rekisteröityjen käyttäjien lista.

Tarvitsetko apua?
Käyttöohje: Katso toimitukseen sisältyvällä CDROM:lla annetut käyttöohjeet.
Online help: www.p4c.philips.com
Ajankohtaista käyttäjätietoa löydät osoitteesta: www.p4c.philips.com
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