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FI Puhelin

XL340

Varoitus
Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.
Lataa luuria / luureja 24 tuntia ennen käyttöä!
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Tervetuloa-ikkuna
Huomio

Puhelimen näytölle tuleva tervehdys ei ole 
käytettävissä kaikissa maissa.

Ennen XL340:n käyttöä se on konfiguroitava 
käyttäjän maan mukaisesti. Kun puhelin 
käynnistetään ensimmäisen kerran, näytöllä näkyy 
tervehdys eri kielillä.

Muutaman sekunnin kuluttua näytöllä näkyvät 
maat, joiden joukosta voit valita oman maasi ja 
aloittaa konfiguorinnin.

Selaa maiden listaa.
Näppäile numeronäppäimillä haluamasi maan 
numero. Esimerkiksi jos haluat valita UK:n, 
PAINA 1.
• Valinnan jälkeen puhelin kytkeytyy pois päältä 

muutamaksi sekunniksi tietojen päivittymistä 
varten.

Varoitus
Mikäli luuri ei ole yhteydessä tukiasemaan, 
näytölle tulee virheilmoitus. Tässä tapauksessa 
päivittyy vain näytön kieli. Tervetuloa-ikkuna 
näkyy luurilla uudelleen jos otat akut pois ja asetat 
ne takaisin paikalleen.

Kun päivitystoimenpide on valmis, 
luuri käynnistyy automaattisesti. 
Puhelin on nyt käyttövalmis.
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1 Tärkeää tietoa

1.1 Turvallisuus
Ennen XL340 ja tietokoneohjelman asentamista 
tulee ottaa huomioon:

1.2 Sähköhuolto
• Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin 

vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta 
standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. 
Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon 
sattuessa.

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.

1.3 Puhelinliitäntä
• Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää 

puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et 
mahdollisesti kuule valintaääntä.

• Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä 
varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on 
kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että 
modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin 
suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

1.4 Tarvitsetko apua?
Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) - katso:
• Online help: www.philips.com/support
• Vian etsintä ja korjaus: page 21

1.5 Turvallisuusohje
Varoitus

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

1.6 Standardinmukaisuus
Philips vakuuttaa täten että XL340 tyyppinen laite 
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi 
ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon 
pakkauksessa mainituissa maissa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa 
nettisivuilta www.philips.com/support

1.7 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.

Varoitus
Metalliset esineet voivat latautua jos ne sijaitsevat 
liian lähellä luurin kuuloketta tai sen päällä.

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

1.9 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 
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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:
• Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, 

pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE 
keräyspisteeseen.

• Ostaessasi uuden sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä 
poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. 
WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on 
velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Akkujen/paristojen jätehuolto-ohjeet:
Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden 
joukossa.

Pakkausta koskevaa tietoa:
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.
4 Tärkeää tietoa



2 Puhelin

2.1 Pakkauksen sisältö

Varmista, että kaikki yllä luetellut osat sisältyvät pakkaukseen. Jos siitä puuttuu jotain, ota yhteys 
jälleenmyyjään.
Jos pakkauksessa on enemmän kuin yksi luuri, mukana seuraa myös vastaava määrä latauslaitteita, 
verkkolaitteita ja akkuja.

Huomio
*Puhelinjohto ja sovitin voivat olla pakkauksessa erillään toisistaan. Jos näin on, yhdistä ensin sovitin 
puhelinjohtoon ennen kuin työnnät johdon puhelinrasiaan.

Huomio
Tämä puhelinjärjestelmä on kuulolaitteiden yhdenmukaisuutta koskevien 
FCC-standardien mukainen. 

Luuri Paristolokeron kansiTukiasema

Pikaopas Takuuehdot

2 akkua

Tukiaseman verkkolaite Puhelinjohto*

Käyttöohje
5Puhelin



2.2 Puhelimen kuvaus
A Kuuloke
B Näyttö
C Suoramuistipainikkeet

Suoramuistien käyttöä varten. 
D Puhelupainike

Puhelinlinjan varaus ja puheluun vastaaminen. 
Numeron valinta muistista.
Puhelun lopettaminen.

E Kaiutin
Kaiuttimen kytkentä päälle ja pois. 
Soittoäänen melodian muuttaminen.

F Uudelleenvalinta, peruutus & 
flash-signaali.
Toiminnon peruuttaminen.
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
Flash-signaalin lähettäminen.

G Numeronäppäimet
Numeroiden valinta ja kirjainten näppäily.
Pääsy lisämuisteihin.

H Tähti & ohjelmapainike
Tähti-merkin * (syöttö).
Ohjelmatilaan siirtyminen.

I # -merkki ja tauko
# -merkin syöttö.
Tauon (P) lisäys numeroa valittaessa.

J Sisäpuhelut
Sisäpuhelun soittaminen.

K Mikrofoni
L Äänenvoimakkuuden lisäys

Puhelimen soittoäänen ja kuuluvuuden 
äänenvoimakkuuden lisäys.

M Äänenvoimakkuuden heikentäminen
Puhelimen soittoäänen ja kuuluvuuden 
äänenvoimakkuuden heikentäminen.

Varoitus
Kädet vapaana-toiminnon aktivointi voi lisätä 
äänenvoimakkuutta yhtäkkiä huomattavasti. 
Varmista että kuuloke ei ole sillä hetkellä liian 
lähellä korvaasi.
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2.3 Tukiaseman kuvaus

A LED valo
Palaa jatkuvasti linjan ollessa käytössä.
Vilkkuu puhelun saapuessa.
Vilkkuu jos postilaatikkoon on saapunut uusia 
viestejä.

B Hakupainike
Luuri(e)n haku.
Luuri(e)n rekisteröinti.

2.4 Näytön kuvakkeet
Kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran, on 
mahdollisesti odotettava kunnes akut ovat 
latautuneet täyteen ennen kuin kuvakkeet näkyvät 
näytöllä.
Näyttö antaa tietoa puhelimen toiminnoista. 
Tietyt toiminnot ovat tunnistettavissa seuraavista 
kuvakkeista.

 Osoittaa akkujen varaustilan. Kuvake vierii 
akkujen latautuessa.

 Puhelinta käytetään. Vilkkuu kun puhelin soi.

 Uusi ääniviesti postilaatikossa (toiminto on 
tilattava erikseen).

 Puhelinmuistiota katsellaan tai siihen 
tehdään muutoksia.

 Puhelin on ohjelmatilassa.
 Kaiutin kytketty päälle.

 Soittoääni kytketty pois.

 Luuri on yhteydessä tukiasemaan.

A

B
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3 Valmistelutoimenpiteet

3.1 Tukiaseman liitäntä
Aseta tukiasema tarpeeksi lähelle puhelinta ja 
pistorasioita niin että kaapelit ja johdot ylettyvät 
niihin.

Kytke puhelinjohto tukiaseman pohjassa 
olevaan puhelinliitäntään ja seinässä olevaan 
puhelinpistorasiaan.
Kytke verkkolaitteen lähtöpistoke 
tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään. 
Kytke verkkolaite seinän pistorasiaan.
Varoitus

Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi 
standardin EN 60950 mukaisesti. Sähkövirta 
voidaan katkaista tästä laitteesta ainoastaan 
vetämällä pistoke pistorasiasta. Varmista, että 
pistorasia on puhelimen läheisyydessä ja aina 
helposti käytettävissä.

3.2 Latauslaitteen liitäntä
Jos olet ostanut puhelimen johon kuuluu 
useampia luureja, jokaisen luurin mukana 
toimitetaan erillinen latauslaite ja sovitin.

Kytke latauslaitteen sovittimen lähtöpistoke 
latauslaitteen alasivulla olevaan pistorasiaan.

Työnnä latauslaitteen sovitin seinässä olevaan 
verkkopistorasiaan.

3.3 Luurin akkujen paikalleenasettaminen
Aseta toimitukseen sisältyvät kaksi akkua 
paristolokeroon.
Varoitus

Huomaa akkujen napaisuus niitä 
sisäänasettaessasi. Väärin asetetut akut voivat 
rikkoa laitteen.

Työnnä paristolokeron kansi tukevasti paikalleen.
Varoitus

RÄJÄHDYSVAARA MIKÄLI LAITTEESSA 
KÄYTETÄÄN VÄÄRÄNTYYPPISIÄ PARISTOJA/
AKKUJA. KÄYTÄ AINOASTAAN LAITTEEN 
MUKANA TOIMITETTUA AKKUTYYPPIÄ. 
KERTAKÄYTTÖISIÄ PARISTOJA EI SAA 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTTÄÄ TÄSSÄ 
LAITTEESSA.

3.4 Akkujen lataaminen
Varoitus

Tukiaseman tulee olla aina kytkettynä 
sähköverkkoon kun akkuja ladataan tai kun 
tukiasemaa käytetään.

Huomio
Jos akut ovat tyhjentyneet kokonaan, laite ei 
käynnisty välittömästi. Luurin lämpötila voi 
kohota ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on 
normaalia.
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Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen ja 
anna akkujen latautua yhtäjaksoisesti 24 tuntia 
ennen kuin käytät puhelinta.

• Akun kuvake  ilmestyy näytölle kun lataus 
käynnistyy.

Huomio
Takuu ei kata akkuja ja muita osia joiden 
käyttöaika on rajoitettu tai jotka kuluvat käytössä.

3.4.1 Akun tyhjenemisestä varoittava
 merkkivalo

Näytöllä näkyvä tyhjä akun kuvake  osoittaa 
että akut on ladattava. 
Aseta luuri latauslaitteeseen tai tukiasemaan 
akkujen lataamista varten.

Huomio
Luuri siirtyy torkkutilaan akkujen tyhjentyessä.

Huomio
Myös merkkiääni (luurin ollessa pois 
latauslaitteesta) ilmoittaa, että akut on ladattava. 
Jos ääni kuuluu puhelun aikana, se tarkoittaa, että 
puhelu voi katketa hetken kuluttua.

3.4.2 Akkujen kestoikä ja kantama-alue
Akkujen optimaalinen kestoaika saavutetaan 3:n 
täydellisen lataus- ja tyhjentymisjakson jälkeen. 
Akut toimivat parhaiten jos niiden 
kantama-alueella ei käytetä muita sähkölaitteita.

3.5 GAP standardien yhdenmukaisuus
GAP standardi takaa että kaikki DECT™ GAP 
luurit ja tukiasemat vastaavat toiminnaltaan 
vähimmäisvaatimuksia, merkistä riippumatta. 
XL340 luuri ja tukiasema vastaavat GAP 
vaatimuksia, mikä tarkoittaa että ne takaavat 
toimintojen vähimmäisvaatimukset: luurin 
rekisteröinti, linjan varaus, puhelun soitto ja 
vastaanotto. Muut toiminnot eivät mahdollisesti 
ole käytettävissä yhdistettyinä muunmerkkisiin 
laitteisiin.
Jotta XL340 luuri voidaan rekisteröidä ja sitä 
voidaan käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan 
tukiaseman kanssa, on ensin noudatettava 
valmistajan antamia ohjeita, sen jälkeen tässä 
käyttöohjeessa annettuja luurin 
rekisteröintiohjeita.
Jos halutaan rekisteröidä erimerkkinen luuri 
XL340 tukiasemaan, on tukiasema ensin 
siirrettävä rekisteröintitilaan, minkä jälkeen 
toimenpide voidaan suorittaa noudattamalla 
luurin valmistajan antamia ohjeita.

3.6 Valmiustila
Puhelimen ollessa valmiustilassa näytöllä näkyy 
luurin nimi, luurin numero, akun kuvake ja 
signaalikuvake.

3.7 Signaalin tarkistus
Signaalikuvakkeesta  näkyy luurin ja tukiaseman 
välillä valitsevan yhteyden tila.

 näkyy jatkuvasti: luuri ja tukiasema ovat 
yhteydessä toisiinsa.
vilkkuu: luurin ja tukiaseman välinen yhteys on 
katkennut.

Akun varauksen kestoaika 
puhelutilassa:

Enintään 12 tuntia

Akun varauksen kestoaika 
valmiustilassa:

Enintään 150 tuntia

Kantama-alue sisätiloissa: Enintään 50 metriä
Kantama-alue ulkona: Enintään 300 metriä
9Valmistelutoimenpiteet



4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelu
Varoitus

Tällä puhelimella ei voida soittaa hätäpuheluja 
sähkökatkoksen aikana. Varmista että 
käytettävissäsi on muita vaihtoehtoja 
hätäpalveluja varten.

4.1.1 Puhelun soittaminen
Paina  ja odota kunnes kuulet valintaäänen.
Valitse haluamasi numero. 
• Numero näkyy näytöllä ja numeroon soitetaan.

4.1.2 Puhelun kestoajan ilmaisin näytöllä
Puhelun kestoajan ilmaisin ilmoittaa näytöllä 
miten kauan puhelu on kestänyt. Aika näkyy 
minuuteissa ja sekunneissa (MM:SS) ensimmäisen 
tunnin aikana. Sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja 
minuuteissa (HH:MM).

4.1.3 Numeron esivalinta (pre-dial)
Esivalintatoiminnolla voit nähdä numeron ja tehdä 
siihen muutoksia ennen numeron lopullista 
valintaa.

Näppäile haluamasi numero.
• Numero näkyy näytöllä.
Paina .
Huomio

Voit näppäillä enintään 24 numeroa. Virheelliset 
painallukset ovidaan poistaa painikkeella .

4.1.4 Viimeksi valitun numeron
 uudelleenvalinta

Tällä toiminnolla voit valita uudelleen numeron 
johon olet viimeksi soittanut.

Paina .
Paina .
• Viimeksi valittu numero näkyy näytöllä ja 

siihen soitetaan.

4.1.5 Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta
Paina  puhelinmuistion merkinnän näkyessä 
näytöllä.

• Puhelinmuistion merkintä näkyy näytöllä ja 
siihen soitetaan.

Huomio
Jos numero koostuu yli 12 merkistä, näytöllä 
näkyvät vain viimeiset 12 merkkiä.
Katso puhelinmuistion muut toiminnot kohdasta
 “Puhelinmuistio”, sivulta 13.

4.2 Puheluun vastaaminen
Puhelun saapuessa puhelin soi ja näytöllä vilkkuu .
Vastaa puheluun painamalla .

Huomio
Jos soittoääni on kytketty pois päältä, puhelin ei 
soi puhelun saapuessa.

4.2.1 Puheluun vastaaminen kädet 
vapaana-toiminnolla

Kädet vapaana-toiminto mahdollistaa puhelun 
puhumisen pitämättä luurista kiinni. Lisäksi muut 
huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua 
keskusteluun.
Puhelun saapuessa puhelin soi ja  vilkkuu näytöllä.
Vastaa puheluun painamalla .

4.3 Kaiutintoiminto
Painamalla  puhelun aikana voit kytkeä 
kaiuttimen päälle ja pois päältä.

• Kun kaiutin on aktivoitu, näytöllä näkyy .

4.4 Äänenvoimakkuuden säätö
Puhelun aikana,

painamalla  voit lisätä äänenvoimakkuutta,
painamalla  voit heikentää äänenvoimakkuutta.

4.5 Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, 
paina .

!
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4.6 Toisen puhelun soittaminen
Paina puhelun aikana .
• Näytöllä näkyy R ja kuulet valintaäänen.
Näppäile numero johon haluat soittaa.
Kun toiseen puheluun on vastattu, voit 
vuorotella molempien puhelujen välillä 
painikkeella .

4.7 Toiseen puheluun vastaaminen
Jos toinen puhelu saapuu kun parhaillaan jo puhut 
yhtä puhelua, luurista kuuluu toistuvasti lyhyt 
merkkiääni joka ilmoittaa saapuvasta puhelusta. 
Voit vastata puheluun lopettamatta käynnissä olevaa.

Paina  kun kuulet saapuvan puhelun 
merkkiäänen.
• Näytöllä näkyy R, ensimmäinen puhelu siirtyy 

pitoon ja olet puhelinyhteydessä saapuneen 
puhelun soittajan kanssa.

Voit vuorotella molempien osapuolten välillä 
painikkeella  .

4.8 Konferenssipuhelu

4.8.1 Puheluun liittyminen
Puhelun aikana voidaan toisella luurilla liittyä 
käynnissäolevaan puheluun painamalla .  

• Lyhyt merkkiääni ilmoittaa puhelua 
alunperin puhuvan osapuolen luuriin, 
että konferenssipuhelu on aktivoitu.

4.8.2 Poistuminen konferenssipuhelusta
Puhelinneuvottelun aikana voit poistua siitä 
painamalla .

• Toinen luuri on edelleen puhelinyhteydessä 
ulkopuhelun osapuoleen.

4.9 Sisäpuhelujen soittaminen
Tällä toiminnolla voit soittaa talon sisäisen 
puhelun toiseen luuriin.

Paina  ja pidä painettuna.

Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, 
sisäpuheluyhteys muodostuu välittömästi. 
Muussa tapauksessa on näppäiltävä sen luurin 
numero, johon halutaan soittaa.
Vastaa sisäpuheluun painamalla  kun 
puhelin soi.

4.10 Tekstin tai numeroiden syöttäminen
Voit syöttää kirjaimia ja numeroita 
puhelinmuistion merkintöjä ja puhelimen muita 
toimintoja varten.

Paina vastaavaa näppäintä kunnes olet 
haluamasi kirjaimen kohdalla.
Virheelliset painallukset voidaan poistaa 
painikkeella .
Jos haluat poistaa kaikki syöttämäsi merkit, 
paina  ja pidä painettuna.
Voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten 
välillä painikkeella .
• Sitä painettuasi kirjaimet vaihtuvat isoista 

pieniksi ja päinvastoin.

Esimerkki nimen "Peter" kirjoittamisesta
Paina yhden kerran  : P
Paina yhden kerran  : P
Paina kaksi kertaa     : Pe
Paina yhden kerran   : Pet
Paina kaksi kertaa    : Pete
Paina kolme kertaa  : Peter

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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Isojen kirjainten taulukko

Näppäin Vastaava merkki

1 [välilyönti] 1 , . ! ? : ; ' "

2 A B C 2 À Á Â Ä Æ Ç

3 D E F 3 È É Ê Ë Œ

4 G H I 4 Ì Í Î Ï

5 J K L 5 [ ]

6 M N O 6 Ñ Ò Ó Ö Ø Ω

7 P Q R S 7 ∆  Θ Λ Ξ Σ

8 T U V 8 Ù Ú Û Ü

9 W X Y Z 9 Ý Ÿ

0 0 $ € @ _ ( ) < > ~

* * # + - / = & %

Pienten kirjainten taulukko

Näppäin Vastaava merkki

1 [välilyönti] 1 , . ! ? : ; ' "

2 a b c 2 À Á Â Ä Æ Ç

3 d e f 3 È É Ê Ë Œ

4 g h i 4 Ì Í Î Ï

5 j k l 5 [ ]

6 m n o 6 Ñ Ò Ó Ö Ø Ω

7 p q r s 7 ∆  Θ Λ Ξ Σ

8 t u v 8 Ù Ú Û Ü

9 w x y z 9 Ý Ÿ

0 0 $ € @ _ ( ) < > ~

* * # + - / = & %
12 Puhelimen käyttö



5 Puhelimen muut toiminnot

5.1 Puhelinmuistio
Puhelimessa on 12 muistia jotka auttavat 
helpottamaan puhelujen soittamista. Jokaiseen 
muistiin voidaan tallentaa nimi joka koostuu 
enintään 12 kirjaimesta ja numero joka koostuu 
enintää 24 numerosta.

5.1.1 Puhelinmuistion merkinnän 
tallentaminen

Valmiustilassa:
Näppäile numero.
Paina  ja pidä painettuna tauon lisäämistä 
varten.
• Se on tunnistettavissa merkistä P.
Paina yhtä numeronäppäintä (1 - 9) ja pidä 
painettuna.

TAI
Suoramuisti (   ).
• Numero tallentuu muistiin. Kuulet 

vahvistusäänen ja näytölle tulee NIMI?.
Syötä nimi.
Paina ja pidä painettuna samaa 
muistinäppäintä tallentaaksesi nimen.
Huomio

Ajankohtainen puhelinmuistion merkintä voidaan 
korvata syöttämällä toinen numero ja nimi 
samaan muistipaikkaan. Uusi merkintä ylikirjoittaa 
edellisen ilman erillistä varoittavaa ilmoitusta.

5.1.2 Puhelinmuistion merkinnän katselu
Voit lukea muistiin tehdyt merkinnät luurin 
ollessa valmiustilassa.

Paina suoramuisti   
TAI

Paina ja pidä painettuna yhtä 
numeronäppäintä (1 - 9)
• Nimi ja numero näkyvät näytöllä.

5.1.3 Kaikkien muistion merkintöjen 
poistaminen

Voit poistaa muistion kaikki merkinnät RESET-
toiminnolla. Katso lisää sivulla 16.

5.2 Puhelimen yksilölliset asetukset

5.2.1 Puhelimen nimeäminen
Voit antaa puhelimelle uuden nimen. 
Jos käytettävissäsi on enemmän kuin yksi luuri, 
voit antaa oman nimen jokaiselle luurille. 
Luurin nimi voi koostua enintään 10 merkistä. 
Nimi voi sisältää kirjaimia A-Z, numeroita 0-9 
sekä välilyönnin.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
lukee VALIKKO?.
Näppäile 40.
Paina  ja pidä painettuna.
• Näytöllä näkyy luurin nimi.
Anna uusi nimi.
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .

5.2.2 Näytön kielen valinta
Puhelimesi tukee useita kieliä.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.
Syötä kielen tunnusnumero (katso alla).
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .

Muistityyppi Vastaava näppäin

Suoramuistit   

Lisämuistit Numeronäppäimet 1 ~ 9

1

2

2

3

4

Kieli Tunnus
Englanti 10

Hollanti 11

Ranska 12

Saksa 13

Italia 14

1

2

3

4

5

1

2

3
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5.2.3 Taustavalon kytkentä päälle/pois
LCD näyttö ja painike  voivat olla valaistuina 
kun puhelinta käytetään.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?
Näppäile 44.
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.4 Automaattinen vastaus
Tällä toiminnolla voit vastata puhelimeen vain 
nostamalla luurin latauslaitteesta, painamatta 
painiketta .
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?
Näppäile luku 42.
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.5 Puhelun automaattinen lopetus
Tällä toiminnolla voit lopettaa puhelun 
yksinkertaisesti asettamalla luurin 
latauslaitteeseen, painamatta painiketta .
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.

Näppäile luku 43. 
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.6 Automaattinen valintatoiminto 
Tällä toiminnolla voit valita näppäimiin 1 tai 2 
ohjelmoidun numeron puhelinmuistiosta 
painamalla valmiustilassa pitkään näppäintä 1 tai 2. 
Tässä tapauksessa ei tarvitse painaa .
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.
Näppäile luku 45. 
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.7 Soittoäänen valinta
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näet 
voimassaolevan melodian nimen.
Valitse haluamasi melodia painamalla jotain 
numeronäppäintä 0 - 9.
Vahvista toimenpide painamalla .

5.2.8 Soittoäänen voimakkuuden 
muuttaminen

Valmiustilassa:
Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy voimassaolevan melodian nimi.
Voit lisätä tai heikentää äänenvoimakkuutta 
painamalla  ja .
Vahvista toimenpide painamalla .
Huomio

Jos äänenvoimakkuus on vaimennettu kokonaan 
asetuksella POIS, näytöllä näkyy . 

5.2.9 Näppäinäänen kytkentä päälle/pois
Näppäinääni on ääni joka kuuluu aina kun mitä 
tahansa luurin näppäintä painetaan.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.

Venäjä 15

Espanja 16

Turkki 17

Tanska 18

Ruotsi 19

Norja 20

Kreikka 21

Puola 22

Portugali 23

Suomi 24

Hebrea 25

Kieli Tunnus

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
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Näppäile luku 41.  
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.3 Lisätoiminnot

5.3.1 Luurin rekisteröinti
Jos luurin rekisteröinti on jostain syystä poistettu, 
se voidaan rekisteröidä uudelleen. Lisäluurit on 
rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.
Näppäile 51. Paina  ja pidä painettuna 
kunnes näytölle tulee TUKIASEMA?.
Valitse tukiasema numeronäppäimillä (1, 2, 3 
tai 4). Vahvista toimenpide painikkeella .
Jos näytölle tulee PIN?, syötä järjestelmän 
PIN koodi (tehdasasetus on 0000). Paina  
ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy 
HAKEE...
Paina tukiaseman painiketta  ja pidä 
painettuna 3 sekunnin ajan.
• Tukiaseman LED syttyy 30 sekunniksi.
• Jos rekisteröinti on onnistunut, luurilla näkyy 

REKISTERÖITY.
Huomio

Ellei rekisteröinti onnistu, luurilla näkyy VIRHE. 
Toista yllä mainitut toimenpiteet ja yritä 
uudelleen.

5.3.2 Tukiaseman valinta
Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin yhteen 
tukiasemaan, voit valita mitä tukiasemaa luuri 
käyttää. Voit määrätä pysyvän tukiaseman tai voit 
antaa luurin valita automaattisesti lähimmän 
tukiaseman (AUTOMAATTINEN tukiaseman 
valinta).
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.
Syötä tukiaseman tunnus (katso alla).
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Jos toimenpide on onnistunut, luurilla näkyy 

valittu tukiasema. Muussa tapauksessa luuri 
näyttää VIRHE.

5.3.3 Luurin rekisteröinnin poistaminen
Luurilla voidaan poistaa toisen, samaan 
tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinti. 
Luurilla ei voida poistaa sen omaa rekisteröintiä.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy VALIKKO?.
Syötä luku 52. Paina  ja pidä painettuna 
kunnes näytöllä näkyy LUURI?.
Syötä sen luurin numero jonka rekisteröinnin 
haluat poistaa. Vahvista toimenpide 
painamalla pitkään . 
Jos näytöllä näkyy PIN?, syötä järjestelmän 
PIN koodi (tehdasasetus on 0000).
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Jos rekisteröinnin poistaminen onnistui, luurilla 

näkyy POISTETTU.

5.3.4 Järjestelmä PIN-koodin 
muuttaminen

PIN-koodia (Personal Identification Number) 
tarvitaan luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin 
poistamiseen. Tehdasasetus PIN-koodille on 
0000. Voit muuttaa koodia haluamallasi tavalla. 
PIN-koodi saa sisältää yhteensä 8 numeroa.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle 
tulee VALIKKO?.
Näppäile luku 50. Paina  ja pidä painettuna 
kunnes näytölle tulee PIN?.
Näppäile järjestelmä PIN. Paina  ja pidä 
painettuna kunnes näytölle tulee UUSI PIN?.
Anna uusi PIN. Paina  ja pidä painettuna 

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

Tukiaseman valinta Tunnusnumero
TUKIASEMA 1 64

TUKIASEMA 2 65

TUKIASEMA 3 66

TUKIASEMA 4 67

AUTOM. 68

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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kunnes näet TOISTA PIN?.
Näppäile uusi PIN uudelleen. Vahvista 
toimenpide painamalla pitkään .
• Jos PIN koodin muuttaminen on onnistunut, 

luurin näytöllä näkyy TALLENNETTU.
Huomio

Tuotteen PIN-koodiksi on tehtaalla asetettu 
0000. Jos muutat tätä PIN-koodia, säilytä uudet 
PIN tiedot huolellisesti niin että löydät ne helposti 
tarpeen vaatiessa. Älä hukkaa PIN-koodia.

5.3.5 Puhelimen asetusten palauttaminen 
tehdasasetuksiin

Voit palauttaa puhelimen asetukset 
tehdasasetuksiin. Katso tarkemmat tiedot 
sivulla 18. 
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle 
tulee VALIKKO?.
Näppäile 01 jos haluat poistaa kaikki muistin 
merkinnät.

TAI
Näppäile 02 jos haluat säilyttää muistin 
merkinnät muuttumattomina.
Pidä  painettuna kunnes näytöllä näkyy 
KÄYNNISSÄ...

5.3.6 Flash kestoajan valinta
Tämä toiminto on hyödyllinen 
operaattoripalveluja käytettäessä. XL340 
puhelimeen tehty flash kestoajan tehdasasetus 
vastaa parhaiten maakohtaisia verkkoasetuksia, 
joten sitä ei tavallisesti tarvitse muuttaa.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle 
tulee VALIKKO?.
Syötä flash kestoajan tunnusnumero 
(katso alla).
Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy uusi asetus.

5.3.7 Taukoajan valinta
Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja 
käytettäessä. XL340 puhelimeen tehty tauon 
tehdasasetus vastaa parhaiten maakohtaisia 
verkkoasetuksia, joten sitä ei tavallisesti tarvitse 
muuttaa.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle 
tulee VALIKKO?.
Syötä tauon tunnusnumero (katso alla).
Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä 
näkyy uusi asetus.

5.3.8 Pulssi/äänitaajuusvalinta 
(maakohtainen)

XL340 puhelimeen tehty tehdasasetus vastaa 
parhaiten maakohtaisia verkkoasetuksia, joten 
sitä ei tavallisesti tarvitse muuttaa.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle 
tulee VALIKKO?.
Näppäile 60.
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
• Uusi asetus näkyy näytöllä.

5

1

2

2

3

1

2

3

Flash kestoaika Tunnusnumero
FLASH 1 71

FLASH 2 72

FLASH 3 73

FLASH 4 74

FLASH 5 75

FLASH 6 76

FLASH 7 77

Tauko Tunnusnumero
TAUKO 1 78

TAUKO 2 79

1

2

3

1

2

3
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5.3.9 Äänitaajuuden väliaikainen valinta
Jos valintatavaksi on asetettu pulssi, voit 
painiketta  pitkään painamalla vaihtaa 
väliaikaisesti äänitaajuudelle.

• Näytöllä näkyy d. Valintatapa säilyy 
äänitaajuusvalintana kunnes lasket luurin.

5.3.10  Etuliite
Tämä toiminto tarkistaa ja formatoi lähtevän puhelun 
numeron ennen valintaa. Jos numeron ensimmäiset 
merkit vastaavat numeroita jotka olet asettanut 
toiminnolle ILMOITUS, ne korvataan numeroilla 
jotka olet asettanut toiminnolle ETUNRO.
Esimerkiksi olet antanut numeron 604 toiminnolle 
ILMOITUS ja ETUNRO 967. Kun soitat puhelun 
numeroon 6045551212, puhelin valitsee numeron 
9675551212. Näytöllä  näkyy kuitenkin 6045551212.
Valmiustilassa:

Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle 
tulee VALIKKO?.
Näppäile 62. Paina pitkään .
Muuta ILMOITUS numeroita

TAI
syötä uusi numero mikäli näytölle tulee 
ILMOITUS? (esimerkiksi 604 yllä annetussa 
esimerkissä).
Vahvista toimenpide painamalla pitkään 
Muuta ETUNRO numeroita

TAI
syötä uusi numero jos näytölle tulee 
ETUNRO? (esimerkiksi 967 yllä annetussa 
esimerkissä).
Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
Huomio

Jos valittu numero alkaa merkillä #, * tai P, 
ETULIITETTÄ ei lisätä.

Huomio
Tauko voidaan lisätä ETULIITTEESEEN 
painamalla pitkään .

5.3.11  Ilmoitus odottavasta viestistä
Jos olet tilannut ääniviestitoiminnon palvelujen 
tarjoajalta, näytöllä näkyy  aina kun 

puhelimeesi on saapunut uusi viesti. Tukiaseman 
LED vilkkuu.
Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestit,  
häviää näytöltä. Tukiaseman LED valo sammuu.

Huomio
Näytöllä voi myös näkyä ilmoitus ÄÄNIVIESTI 
kun puhepostilaatikkoon on saapunut uusia 
viestejä. Tämä ilmoitus kuitenkin häviää heti kun 
soitat seuraavan puhelun.

5.3.12  Luurin haku
Tällä toiminnolla voit hakea kadonnutta luuria. 
Paina valmiustilassa tukiaseman painiketta .

• Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit soivat 
30 sekunnin ajan ja näytöllä näkyy HAKEE...

Huomio
Voit lopettaa hakutoiminnon painamalla minkä 
tahansa luurin mitä tahansa näppäintä tai 
painamalla uudelleen tukiaseman painiketta .1
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18 Tehdasasetukset

6 Tehdasasetukset

Oheisessa taulukossa on lueteltu puhelimeen tehtaalla tehdyt asetukset.

*Maakohtaiset asetukset

**Nämä muistit pysyvät muuttumattomina palautuksessa 02

Toiminto Asetukset palautuksen jälkeen
Näytön kieli Maakohtainen

Luurin nimi PHILIPS

Automaattinen vastaustoiminto POIS

Automaattinen lopetustoiminto PÄÄLLÄ

Taustavalo PÄÄLLÄ

Valintatila* Äänitaajuus

Näppäinääni PÄÄLLÄ

Flash* Flash 1

Tauko Tauko 1

Etuliite [tyhjä]

Melodian valinta RING 1

Soittoäänen voimakkuus 3 jaksoa

Kuulokkeen äänenvoimakkuus 3 jaksoa

Kaiuttimen äänenvoimakkuus 3 jaksoa

Ilmoitus odottavasta viestistä POIS

PIN koodi 0000

Tukiaseman valinta AUTOM.

Auto valinta POIS

Viimeksi valittu numero [tyhjä]

Puhelinmuistio** [tyhjä]
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7 Puhelimen valikkojen tunnusnumerot

Alla olevassa taulukossa on lueteltu puhelimen valikot.
Huomaa: Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy VALIKKO? ja näppäile sen jälkeen 
valikon tunnusnumero.
Kun haluat poistua mistä tahansa valikosta, paina .

Tunnusnumero Valikko
01 Täydellinen palauttaminen 

02 Osittainen palauttaminen 

10 - 25 Kieli

40 Luurin nimi

41 Näppäinääni

42 Automaattinen vastaustoiminto

43 Automaattinen puhelun lopettaminen

44 Taustavalo

45 Automaattinen valinta

50 PIN koodi

51 Rekisteröinti

52 Rekisteröinnin poistaminen

60 Valintatila

62 Etuliitteen lisääminen

64 - 68 Tukiaseman valinta

71 - 77 Flash

78 - 79 Tauko
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8 Tekniset tiedot

Puhelimen toiminnot
• Soittajan nimen ja numeron tunnistus
• 12 puhelinmuistion paikkaa suoralla pääsyllä
• Konferenssipuhelut ja ääniviestit
• Sisäpuhelut
• Tukiaseman valinta

Akut
• 2 x AAA NiMh 750mAh akkua

Paino ja mitat
• Luuri: 160 g

180 x 32 x 56 mm (K x S x L)
• Tukiasema: 150 g

94 x 128 x 117 mm (K x S x L)

Lämpötila-alue
• Käyttö: 0°C:sta +46°C:een
• Varastointi: -25°C:sta +70°C:een

Suhteellinen ilmankosteus
• Käyttö: enint. 95% 40°C:ssa
• Varastointi: enint. 95% 40°C:ssa
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9 Usein kysytyt kysymykset

Ohessa puhelinta koskevia useimmin esitettyjä 
kysymyksiä ja niiden vastaukset.

Asetukset

Valintaääntä ei kuulu
• Tarkista puhelimen liitännät ja sähköliitännät.
• Luuri voi olla kantama-alueen ulkopuolella. 

Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Akkujen kapasiteetti voi olla liian heikko. 

Lataa akut.

"Alue/signaali" kuvake vilkkuu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Jos luurilla näkyy EI REKISTERÖITY, 

rekisteröi luuri. Katso sivulla 15.

Luuri ei kytkeydy päälle
• Lataa akku: Aseta luuri tukiasemaan/

latauslaitteeseen. Akun kuvake liikkuu 
latauksen aikana. Lyhyen ajan kuluttua luuri 
kytkeytyy päälle.

Luuri ei lataudu
• Tarkista tukiaseman/latauslaitteen liitännät.
• Akku voi olla viallinen. Osta uusi akku 

jälleenmyyjältä.
• Varmista, että akut on asetettu paikalleen oikein. 
• Varmista, että luuri on oikein paikallaan 

latauslaitteessa. Akun kuvake liikkuu latauksen 
aikana. 

Yhteys katkeaa puhelun aikana
• Lataa akku.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Ääni

Luuri ei soi.
• Varmista, että luurin soittoääni on kytketty 

päälle. Katso sivulla 14.

• Liian monta puhelinta jakaa saman puhelinlinjan. 
Erota osa puhelimista pois linjalta.

Luurista ei kuulu merkkiääntä kun se 
asetetaan latauslaitteeseen.
• Tarkista tukiaseman/latauslaitteen 

sähköliitäntä.
• Luuri ei mahdollisesti ole oikein paikallaan. 

Yritä uudelleen.
• Kontaktipinnat ovat mahdollisesti likaiset. 

Puhdista kontaktit kostealla pyyhkeellä.

Laitteen toiminnot

Huono äänenlaatu (kohinaa, kaikumista 
tms.) puhelun aikana
• Luuri on mahdollisesti ulottuvuusalueen rajalla. 

Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Lähellä olevat muut sähkölaitteet voivat häiritä 

puhelimen toimintaa. Siirrä tukiasema toiseen 
paikkaan.

• Puhelin on mahdollisesti paksujen seinien sisällä 
Siirrä tukiasema toiseen paikkaan.

Soittajan tunnistus ei näy näytöllä
• Soittajan tunnistustoimintoa ei ole aktivoitu. 

Tarkista asia palvelujen tarjoajalta.
• Soittajan tiedot on estetty tai eivät ole 

käytettävissä.
• Anna puhelimen soida vähintään yhden kerran 

ennen kun vastaat.

Toista puhelua koskevat palvelut eivät toimi
• Toisen puhelun palveluja ei mahdollisesti ole 

aktivoitu. Operaattorisi ei mahdollisesti tarjoa 
toista puhelua koskevia palveluja, tarkista asia 
puhelinpalvelujen tarjoajalta.

• Varmista, että flash aika on valittu oikein. 
Katso sivulla 16.

Vihje
Mikäli yllä annetuista ohjeista ei ole apua, katkaise 
virta sekä tukiasemasta että luurista. Odota 15 
minuuttia ja yritä uudelleen.
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Äänenvoimakkuuden säätö 10
Äänitaajuuden väliaikainen valinta 16
Akkujen kestoikä ja kantama-alue 9
Akkujen lataaminen 8
Akun tyhjenemisestä varaoittava merkkivalo 9
Akut 20
Automaattinen valintatoiminto (maakohtainen) 14
Automaattinen vastaus 14

Esimerkki nimen "Peter" kirjoittamisesta 11
Etuliite 16

Flash kestoajan valinta 16

GAP standardien yhdenmukaisuus 9

Hakupainike 7

Ilmoitus odottavasta viestistä 17
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