
Pakkauksen sisältö

Mitä muuta tarvitset

Luuri Latauslaite

Tukiaseman
sähköjohto ja pistoke

Pikaopas

� Internetyhteys (high speed)
� Skype-tili
� Internet yhteys ADSL/Cable

modeemireitittimellä tai reitittimellä
joka on kytketty ADSL/Cable
modeemiin. Käytettävissä tulee olla
vähintään yksi Ethernet LAN liitäntä.

1 Liitä

Ethernet kaapelin liitäntä
� Liitä Ethernet-kaapeli tukiaseman

sivulla olevaan Ethernet-
pistorasiaan.

� Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää
käytettävissä olevaan
ADSL/modeemin Ethernet LAN
liitäntään (vaihtoehtoisesti
internettiin yhdistetty reititin).

2 Asenna

Akkujen paikalleenasettaminen
A

� Aseta 2 ladattavaa NiMH AAA 
-akkua napaisuudet
huomioonottaen luurin
paristolokeroon.

� Työnnä paristolokeron kansi
kiinni.
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Paristolokeron
kansi

Kaksi akkua,
750 mAh
AAA NiMH

Tukiasema

Puhelinkaapeli

Luurin lataaminen

14

B

� Aseta luuri ennen ensimmäistä
käyttöönottoa latauslaitteeseen
latautumaan noin 14 tunniksi.

Asetukset ennen ensimmäistä käyttöäC
Ensimmäiseksi sinua kehotetaan
valitsemaan kieli, hyväksymään
sopimus, valitsemaan maa jossa
puhelinta tullaan käyttämään ja
asettamaan aluekoodi.
Näytön kielen valinta:
� Siirry painikkeella haluamasi

kielen kohdalle.
� Vahvista valinta painamalla

.

Sopimuksen lukeminen
� Selaa sopimusta painikkeella 

(Ylös tai Alas).
� Hyväksy sopimus painamalla

ja jatka toimenpidettä.HYVÄKSY

VALITSE

Puhelinlinja

Puhelinlinjan liitäntäC
� Kytke puhelinlinjan johto

tukiaseman sivulla olevaan
puhelinpistorasiaan ja seinässä
olevaan puhelinrasiaan.

Liitäntä sähköverkkoon
� Työnnä tukiaseman verkkolaitteen

pistoke tukiaseman sivulla olevaan
pistorasiaan.

� Työnnä tukiaseman verkkolaite
seinässä olevaan
verkkopistorasiaan.

A

B

Latauslaitteen
sähköjohto ja
pistoke

Ethernet kaapeli
(sininen kaapeli)

Käyttäjän
käsikirja

Latauslaitteen liitäntäD
� Liitä latauslaitteen verkkolaitteen

pistoke latauslaitteen pohjassa
olevaan pistorasiaan.

� Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan.

Maan valinta:
� Siirry painikkeella haluamasi

maan kohdalle.
Ellet löydä maasi nimeä listalta,
valitse "OTHERS" listan
loppupäästä ja näppäile
kansainvälinen koodisi (esim. "1"
Kanadaa varten tai "61" Australiaa
varten ), katso kohta "8.10
Maakoodien lista" käyttäjän
käsikirjasta.

� Vahvista valinta painamalla
.VALITSE

Jos käytetään ADSL liittymää,
tarvitaan ADSL-suodatin
puhelimen pistokkeen ja seinän
pistorasian väliin.
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Tervetuloa
Pikaopas

1 Liitä

2 Asenna

3 Nauti

Philips

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen
A

� Näppäile puhelinnumero.
� Paina ja siirry

painikkeella kohtaan
LANKAPUHELU.

� Paina .

� Paina vastaanottaaksesi
puhelun.

VALITSE

ASETUK.

3 Nauti

Kun haluat lopettaa puhelun,
paina tai aseta puhelin
latauslaitteeseen.

Lankapuhelut

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen
A

� Paina -painiketta
siirtyäksesi Skype-kontaktien
listalle.

� Valitse haluamasi Skype
yhteystieto painikkeella (Ylös
tai Alas).

� Paina soittaaksesi
valitsemallesi henkilölle.

YHTEYST

Yhteystietolistan käyttö
B

� Paina -painiketta
siirtyäksesi Skype-kontaktien
listalle.

� Valitse haluamasi yhteystieto
painamalla (Ylös tai Alas).

TAI
� Valinta alkukirjaimella:

Näppäile käyttäjän nimen
ensimmäinen kirjain
numeronäppäimillä, toisin sanoen,
jos haluat valita nimen "Sami",
paina neljä kertaa .

YHTEYST

Skype puhelut

C
Puhelun soittaminen SkypeOut-numeroon

Puhelun saapuessa puhelin soi ja
puhelimen LED valo vilkkuu
nopeasti.

� Vastaa puheluun painamalla .

Yhteystiedoissa näkyvät Skype-
kontaktit ja online-tila.

Katso SkypeOut-tiliä koskevat
tiedot nettisivuilta
http://www.skype.com/products/
skypeout

Kun haluat lopettaa puhelun,
paina tai aseta puhelin
latauslaitteeseen.

� Paina -painiketta
siirtyäksesi Skype-kontaktien
listalle.

� Valitse haluamasi SkypeOut
yhteystieto painamalla (Ylös
tai Alas).

� Paina soittaaksesi
puhelun.

TAI
� Valitse haluamasi numero

numeronäppäimillä.*
� Paina ja siirry

painikkeella kohtaan
SKYPEOUT.

� Paina .VALITSE

ASETUK.

VALITSE

YHTEYST

*Varoitus: SkypeOut puhelua varten on
ensin valittava maan suuntanumero
(esimerkiksi 0033 tai +33 Ranskaan).
Vihje: Paina pitkään valitaksesi "+".

Tässä laitteessa ei saa käyttää
kertakäyttöisiä paristoja.VAROITUS!
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