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Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus
Turvallisuusohje
Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa
vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.
Standardinmukaisuus
Philips vakuuttaa täten että DECT 122xx 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.
Sähköhuolto
Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950
mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.
Huomaa!
Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa
sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka
sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.
Puhelinliitäntä
Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin
EN 60-950 mukaisesti).
Turvallisuusohjeita
Pidä luuri etäällä nesteistä. älä 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.
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.
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Todistus yhteensopivuudesta
We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-
Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005 Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

0168

GAP-standardin vaatimukset
GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECTTM- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat
täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta.Tämä luuri ja
DECT 122 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen
toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja
puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät
tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei DECT 122).
Jos luuria DECT 122 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa,
noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 22 kuvatut toimet.
Tukiasemaan DECT 122 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema
rekisteröintitilaan (sivu 22) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat

tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.

Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista 

kuluista.

Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

DECTTM on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.
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Valittujen numeroiden
luettelo, mykistysnäppäin &
paluunäppäin 
- Lyhyt painallus lepotilassa:
siirtyminen valittujen
numeroiden luetteloon.
- Puhelutilassa: luurin
mikrofonin
mykistys/mykistyksen poisto.
- Tekstinsyöttötilassa: viimeisen
merkin poisto.
- Puhelinmuistiotilassa:
numeron ja nimen katselu.

Ääni pois/päälle ja lisää # 
- Lyhyt painallus: lisää # 
- Pitkä painallus: lisää numeron
valintaan tauko (P).
- Pitkä painallus: ääni
pois/päälle.

Soiton toistonäppäin 
- Lepotilassa: vaihto
päivän/kellonajan näytöstä
luurin nimen näyttöön.
- Puhelun aikana: lisätään R
operaattorin palveluita varten.

Laske luuri-näppäin
- Lyhyt painallus: puhelun
lopettaminen tai
keskeyttäminen (paluu
valmiustilaan).
- Pitkä painallus: luuri kytkentä
pois päältä.
- Tekstinsyöttötilasta ja
puhelinmuistiosta poistuminen.

Näyttö
Kuvakkeet ks. sivu 5.

Navigointinäppäimet 
- Vieritys ylös/alas: siirtyminen
seuraavaan tai edelliseen
kohtaan Soittajaluettelossa
ja Puhelinmuistiossa.
- Vieritys ylös: siirtyminen
lepotilasta
Soittajaluetteloon.
- Vieritys alas: siirtyminen
lepotilasta Puhelinmuistioon.

Valikkonäppäin & OK-
näppäin 
- Lyhyt painallus lepotilassa:
siirtyminen päävalikkoon.
- Lyhyt painallus: valitaan
seuraava valikkotaso.
- Lyhyt painallus
tekstinsyöttötilassa ja
puhelinmuistiossa: vahvistus
OK tai valitun numeron
tietojen katselu.

Soittonäppäin 
- Painallus lepotilassa: linjan
avaaminen / puheluun
vastaaminen.
- Painallus puhelinmuistiossa:
valitun numeron valinta.

Näppäinlukitus ja

-merkin lisäys 

- Lyhyt painallus: -merkin
lisäys.
- Pitkä painallus:
näppäinlukituksen asetus/poisto
valmiustilassa.

Luuri DECT 122

Sisäpuhelu
- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen.

Luuri

Mikrofoni
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Luurin näyttökuvakkeet

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet:

Kuvakkeen näkyessä paristo on täyteen ladattuna. Vilkkuva kuvake
tarkoittaa, että paristo on vaihdettava.

Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin,
ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.

Vastaajassa on uusi viesti / uusia viestejä.

Soittoääni deaktivoitu.

Käynnissä on ulkopuhelu. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että käynnissä
on sisäpuhelu tai että linja on varattu.

Soittajalistassa on uusi merkintä tai soittajalistaa katsellaan parhaillaan.

Puhelinmuistiota käytetään parhaillaan.

Herätyskello aktivoitu.

Luuri on rekisteröity ja tukiaseman kuuluvuusalueella. Jos tämä kuvake
vilkkuu, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan
tai se on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Valikoissa kytkeminen toimintaan. Puhelinmuistiossa siirtyminen
seuraavalle valikkotasolle.

Valikoissa kytkeminen toimintaan. Puhelinmuistiossa siirtyminen
ylemmälle valikkotasolle.

Ilmaisee, että valittavissa on muitakin vaihtoehtoja.
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Tukiasema DECT 122

Hakunäppäin
Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria jos
luuri on jo rekisteröity tukiasemaan ja ladattu. Paina
näppäintä kunnes luurin soittoääni alkaa kuulua.
Hakutoiminto lopetetaan painamalla hakunäppäintä
uudelleen.

DECT 122 asennus

DECT 122 pakkauksen purkaminen

DECT 122 pakkauksen sisältö:

NiMh AAA 
550 mAh akut

Verkkokaapeli Puhelinkaapeli*

Tukiasema
DECT 122

Luuri
DECT 122

Käyttöohje ja
takuukortti

Pikaopas

+

+

-+

-

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

Useamman luurin sisältävissä DECT 122 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita
verkkojohtoineen ja lisäakkuja.
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Tukiaseman asentaminen
Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasiaa, jotta johtojen pituus riittää.
Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. 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).
Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa
sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka
sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.
Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Jos ne kytketään väärin,
laite voi vahingoittua.
Huomaa! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et
mahdollisesti kuule valintaääntä.

Liitä verkkokaapeli tähän.

Liitä toimitukseen sisältyvä
puhelinkaapeli tähän
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Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin

Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin
paikoilleen. Kun luuri asetetaan tukiasemaan, akkusymbolin 3 palkkia vierivät näytössä (jos akut
kaipaavat latausta). Lataa akkuja 12 - 15 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä.
Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppejä: räjähdysvaara.
Huomaa! Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain
uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.

Akkuyen teho ja kuuluvuusalue

Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen
kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä
sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman
laajana.

Puheaika (akun teho)

enintään 10 tuntia

Akun kestoikä
valmiustilassa

enintään 120 tuntia

Kuuluvuusalue
sisätiloissa

noin 50 metriä

Kuuluvuusalue ulkona

noin 300 metriä

Konfigurointi*
DECT 122 on ennen käyttöä konfiguroitava käyttömaan mukaisesti.Asenna paristot. Kun ne ovat
latautuneet muutaman minuutin ajan, näyttöön tulee alkutervehdys.

Siirry maaluetteloon painamalla mitä tahansa näppäintä.

Selaa maaluetteloa painamalla alaspäin osoittavaa nuolta .

Valitse maa painamalla OK.
Näyttöön ilmestyy: VAHVISTUS?

Vahvista painamalla OK.

Huomaa: Näppäintä BACK painamalla pääset takaisin maanvalintaluetteloon.

Puhelin on käyttövalmis.
Kun maa on valittu, kaikki tämän maan oletusasetukset ja valikkokieli tulevat voimaan.

*maakohtainen toiminto
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Valikon rakenne

PUH.MUISTIO LISÄÄ NRO

MUOKKAA NRO

POISTA NRO

Paina laitteen lepotilassa , jolloin pääset valikkoon. Selaa

valikkoluetteloa ylös- tai alaspäin navigointinäppäimillä .

Toimintonäppäimellä OK vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä BACK poistut valikosta tai siirryt

takaisin edelliselle valikkotasolle.

POISTA LISTA

KELLO/HERÄT PÄIVÄYS&AIKA

ASETA HÄL

HERÄTYSÄÄNI

KATKAISTU/KERRAN/PÄIVITTÄIN

MELODIA 1/2/3

OMAT ASET LUURIN ÄÄNET

LUURIN NIMI

AUTO VAST. Kytketty / Katkaistu

SOIT.VOIM

SOITTOÄÄNI

NÄPPÄINÄÄNI

KORKEA /
KESKIPITKÄ /
MATALA / ÄÄNI POIS

MELODIA 1 - 10

Kytketty / Katkaistu

KIELI Kielilista

LAAJ.ASETUS FLASH-AIKA

VALINTA

ALUEKOODI

ÄÄNI / PULSSI

LYHYT / PITKÄ

PUHELUN ESTO SOITONESTO Kytketty / Katkaistu

ESTETTY NRO N:o 1/2/3/4

SOS NRO N:o 1/2/3

REKISTER.

REK.POISTO

PIN

RESET YKS.
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Luuri kytketään päälle ja pois pitämällä -näppäintä painettuna.

Luurin kytkentä pois/päälle

Tekstin ja numeroiden syöttö
Voit kirjoittaa puhelinmuistioon nimiä valitsemalla yhden kirjaimen kerrallaan. Paina kutakin
näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin.

Voit poistaa merkkejä painamalla tunnuksen kohdalla.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä 

Paina 1 kerran : P

Paina 2 kertaa : PE

Paina 1 kerran : PET

Paina 2 kertaa : PETE

Paina 3 kertaa : PETER

Vastaava merkkisarja
[välilyönti] _ [ ] 
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R S
T U V
W X Y Z
-- / \ +

Näppäimet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Puhelimen käyttö

Pidä valmiustilassa näppäintä pitemmän aikaa painettuna näppäinlukituksen

aktivointia/ poistamista varten.
Näyttöön ilmestyy teksti LUKITUS.

Näppäinten lukitus/lukituksen avaus

Puheluiden soittaminen
✦ Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen

vastaa puhelimeen.

Lopeta puhelu painamalla tai asettamalla luuri tukiasemaan.

vilkkuu
puhelun
tullessa.

Korjaa
painamalla

BACK.

✦ Soittaminen suoraan

valitse puhelinnumero.

✦ Numeron esivalinta ennen soittamista

Valitse puhelinnumero

✦ Numeron valinta puhelinmuistiosta

Paina nuoli alas
vieritä luetteloa

✦ Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö soiton 
aikana

✦ Luurin mikrofonin mykistys puhelun aikana

Näppäimellä mykistetään luurin mikrofoni / poistetaan mykistys.

Puhelun kestoajan näyttö
Heti kun puhelu on käynnistynyt (valitsemalla numero tai vastaamalla puheluun),
puhelun kestoaika näkyy luurin näytöllä.

Käytettävissä
on 3
äänenvoimak-
kuutta.
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Valittujen numeroiden luettelo
Valittujen
numeroiden
luettelo
näyttää 5
viimeksi
valittua
numeroa.

✦ Soittaminen aikaisemmin valittuun numeroon

Paina
vieritä valittuja numeroita

✦ Valittujen numeroiden tallennus puhelinmuistioon

Paina TALLENNA NRO
vieritä ja valitse

SYÖTÄ NIMI TALLENNETTU
syötä nimi

✦ Valitun numeron muokkaaminen

Paina MUOKKAA NRO
vieritä ja valitse paina 1 x nuoli alas

syötä numero

✦ Valitun numeron poistaminen luettelosta

Paina POISTA NRO
vieritä ja valitse   paina 2 x nuoli alas

POISTO?
vaaditaan vahvistus 

✦ Kaikkien valittujen numeroiden poistaminen luettelosta

Paina POISTA LISTA
paina 3 x nuoli alas

POISTO?
vaaditaan vahvistus

Poista merkki
painamalla

BACK.

Tekstin ja
numeroiden
syöttö 
ks. sivu 10.

✦ Valittujen numeroiden luetteloon siirtyminen/siitä poistuminen

Paina / BACK
vieritä valittuja numeroita poistu
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Puhelinmuistio
Luurin puhelinmuistioon voidaan tallentaa 30 nimeä ja numeroa. Nimet tallentuvat
aakkosjärjestyksessä.
✦ Uuden numeron lisääminen
Jokaiselle tallennettavalle numerolle (pituus 24 numeroa) annetaan nimi (12 merkkiä).

Paina PUH.MUIST LISÄÄ NRO
lepotilassa paina 2 x nuoli alas

SYÖTÄ NIMI SYÖTÄ NRO
syötä nimi

vahvista.

syötä numero

✦ Puhelinmuistioon tallennetun nimen tai numeron muuttaminen

Paina PUH.MUIST
lepotilassa paina 2 x nuoli alas

MUOKKAA NRO
paina 1 x nuoli alas vieritä ja valitse tarkista nimi

vahvista.

syötä uusi nimi tarkista numero syötä uusi numero

✦ Puhelinmuistion selaaminen

Paina nuoli alas
lepotilassa vieritä luetteloa ylös/alas

Tarkemmat tiedot: paina .

Voit myös
tallentaa
valittujen
numeroiden
luettelosta tai
soittajalistasta
(liittymäkoh-
tainen)
löytyvän
numeron.

Lisää väli
painamalla

.

Poista merkki
painamalla

BACK.

Palaa
lepotilaan
painamalla

BACK.

Tekstin ja
numeroiden
syöttö 
ks. sivu 10.
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✦ Tallennetun numeron muuttaminen puhelinmuistion kautta

Paina nuoli alas MUOKKAA NRO
lepotilassa vieritä ja valitse paina 1 x nuoli alas

SYÖTÄ NIMI SYÖTÄ NRO
syötä uusi nimi

vahvista.

syötä uusi numero

✦ Tallennetun numeron poistaminen puhelinmuistion kautta

Paina nuoli alas POISTA NRO
lepotilassa vieritä ja valitse paina 2 x nuoli alas

POISTO? vahvista.

✦ Kaikkien tallennettujen numeroiden poistaminen puhelinmuistion kautta

Paina nuoli alas POISTA LISTA
lepotilassa paina 3 x nuoli alas

POISTO? vahvista.

✦ Tallennetun numeron poistaminen lepotilassa

Paina PUH.MUIST
lepotilassa paina 2 x nuoli alas paina 2 x nuoli alas

POISTA NRO POISTO?
katso luetteloa vieritä ja valitse

vahvista.

✦ Kaikkien tallennettujen numeroiden poistaminen lepotilassa

Paina PUH.MUIST
lepotilassa paina 2 x nuoli alas

POISTA LISTA POISTO? vahvista.
paina 3 x nuoli alas

Tekstin ja
numeroiden
syöttö 
ks. sivu 10.
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Soittajalista
Tämä toiminto on käytettävissä, jos liittymässäsi on soittajan numeron näyttö.
Soittajalistaan tallennetaan viimeiset 20 ulkopuhelua:
- verkon sanomapalvelun tiedot*

✦ Soittajalistaan siirtyminen / siitä poistuminen

Paina nuoli ylös BACK
vieritä lue tiedot poistu

✦ Soittajalistan tiedot
Näytössä voi olla:

! soittajan numero*
! soittajan nimi (jos tallennettu puhelinmuistioon)*
! TUNTEMATON PUHELU, jos numeroa ei tunnisteta**

Voit hakea näyttöön puhelinnumeron sekä puhelun kellonajan ja päiväyksen

painelemalla .

✦ Soittaminen soittajalistan numeroon

Paina nuoli ylös
vieritä ja valitse

✦ Soittajalistassa olevan numeron tallennus puhelinmuistioon

Paina nuoli ylös TALLENNA NRO
vieritä ja valitse

SYÖTÄ NIMI TALLENNETTU
syötä nimi

✦ Numeron poistaminen soittajalistasta

Paina nuoli ylös POISTA NRO
vieritä ja valitse paina 2 x nuoli alas

POISTO? vahvista.

*Palvelu
tilattava
erikseen
operaattorilta.

**Tuntematto-
mat numerot,
soittajan
numeron
näyttö estetty.

Ajan ja
päiväyksen
näyttö on
riippuvainen
verkon
asetuksista.

Lisää väli
painamalla

.

Poista merkki
painamalla

BACK.
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✦ Kaikkien numeroiden poistaminen soittajalistasta

Paina nuoli ylös POISTA LISTA
paina 3 x nuoli alas

POISTO? vahvista.

Sisäpuhelutoiminto
Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos käytettävissä on useampi kuin yksi luuri.
Toiminnon avulla voit soittaa sisäpuheluita, siirtää ulkopuheluita luurista toiseen ja
soittaa konferenssipuheluita.
✦ Sisäpuhelu

Paina tai paina , jolloin puhelu välittyy kaikkiin luureihin.

syötä luurin nro*

Vastaa sisäpuheluun painamalla ja lopeta se painamalla .
Huomaa: Jos luuri ei ole Philips DECT 122 -laitteen alueella, toiminto ei
mahdollisesti ole käytettävissä.

✦ Soitonsiirto tiettyyn luuriin ulkopuhelun aikana
Voit siirtää ulkopuhelun haluamaasi luuriin:

Paina

syötä luurin nro*

✦ Vuorottelu sisä- ja ulkopuhelun välillä

Vaihtele sisä-/ulkopuhelun välillä painamalla .

syötä luurin nro* pitkä painallus

✦ Konferenssipuhelu sisäpuhelutoiminnon avulla

Paina KONFERENSSI

syötä luurin nro* pitkä painallus

3 henkilön yhteinen puhelu.

Sisäpuhelut ja
soiton siirto
ovat
mahdollisia
vain samaan
tukiasemaan
rekisteröity-
neiden luurien
kesken.

*Yhteen
tukiasemaan
voi
rekisteröidä
enintään 5
luuria (luurien
numerot 1�5).

*Yhteen
tukiasemaan
voi
rekisteröidä
enintään 5
luuria (luurien
numerot 1�5).
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Hakutoiminto
Tämän toiminnon avulla paikallistetaan luuri(t).

Paina tukiaseman näppäintä . Kun luurit on paikallistettu, voit keskeyttää
soittoäänen millä tahansa luurin näppäimellä.

Kaikki
rekisteröityne
et luurit
soivat.

Valittavan numeron täydentäminen
Jos olet tallentanut puhelinmuistoon esimerkiksi jonkin yrityksen päänumeron, voit
lisätä siihen tämän toiminnon avulla tietyn henkilön ohivalintanumeron
(alanumeron) ja valita koko yhdistelmän.

Avaa linja
avaa puhelinmuistio vieritä ja valitse valitse numeron alkuosa

valitut numerot vilkkuvat.

lisää numeron loppuosa

Kellon ja herätyksen asetukset
✦ Päiväyksen ja kellonajan asetus

Paina KELLO/HERÄT PÄIVÄYS&AIKA
paina 1 x nuoli alas

vahvista.

syötä päiväys syötä kellonaika
Huomaa: Jos käytössä on ISDN-yhteys, päiväys ja kellonaika saattavat päivittyä
jokaisen puhelun yhteydessä.Tarkista ISDN-järjestelmäsi päiväys ja kellonaika.

✦ Herätyskellon asetuksien muuttaminen

Paina KELLO/HERÄT
paina 1 x nuoli alas paina 1 x nuoli alas

ASETA HÄL vahvista.
vieritä ja valitse*

Jos valitset asetukseksi KERRAN tai PÄIVITTÄIN:

vahvista.

syötä aika
Huomaa: Kun herätysääni soi, voit katkaista sen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Poista merkki
painamalla

BACK.

*Valitse:
KATKAISTU
tai KERRAN
tai
PÄIVITTÄIN.

Hälytys kuuluu
enintään 1
minuutin ajan,
lepotilanäyttö
ön ilmestyy
HERÄTYS.
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✦ Herätysäänen asetus

Paina KELLO/HERÄT
paina 1 x nuoli alas paina 2 x nuoli alas

HERÄTYSÄÄNI vahvista.
vieritä ja valitse*

*Valitse:
MELODIA 1
tai 
MELODIA 2
tai 
MELODIA 3.

Henkilökohtaiset asetukset
✦ Luurin hälytysäänen voimakkuuden asetus tai hälytyksen 

hiljentäminen (ÄÄNI POIS)

Paina OMAT ASET
paina 2 x nuoli alas

LUURIN ÄÄNET SOIT.VOIM 

vahvista.
vieritä ja valitse*

✦ Luurin soittoäänen valinta

Paina OMAT ASET
paina 2 x nuoli alas

LUURIN ÄÄNET SOITTOÄÄNI
paina 1 x nuoli alas

vahvista.
vieritä ja valitse*

✦ Näppäinäänen aktivointi / deaktivointi

Paina OMAT ASET
paina 2 x nuoli alas

LUURIN ÄÄNET NÄPPÄINÄÄNI
paina 2 x nuoli alas

vahvista.
vieritä ja valitse KYTKETTY tai KATKAISTU

Valittuna oleva
soittoääni
kuuluu.
*Valitse:
KORKEA tai
KESKIPITKÄ
tai MATALA
tai ÄÄNI POIS.

Valittuna oleva
soittoääni
kuuluu.
*Valitse jokin
käytettävissä
olevista
soittoäänistä
(1�10).
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✦ Luurin nimen muuttaminen

Paina OMAT ASET
paina 2 x nuoli alas

LUURIN NIMI
paina 1 x nuoli alas syötä nimi

vahvista.

✦ Automaattisen vastauksen aktivointi / deaktivointi

Paina OMAT ASET
paina 2 x nuoli alas

AUTO VAST.
paina 2 x nuoli alas vieritä ja valitse KYTKETTY tai KATKAISTU

vahvista.

✦ Näyttökielen vaihtaminen

Paina OMAT ASET
paina 2 x nuoli alas

KIELI
paina 3 x nuoli alas vieritä ja valitse kieli

vahvista.

Nimen
oletusasetus
on: PHILIPS.
Voit valita
luurille 10
merkin
pituisen
nimen.

Jos valitset
asetuksen
KYTKETTY,
luurin
nostaminen
lataustelineest
ä ottaa
puhelun
vastaan.
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Laajennetut asetukset

✦ Flash-ajan muuttaminen

Paine LAAJ.ASETUS FLASH-AIKA
paina 3 x nuoli alas

vahvista.
vieritä ja valitse LYHYT tai PITKÄ

✦ Valintatavan vaihtaminen
Puhelimessa on oletusasetuksena käyttömaahan sopiva asetus. Sitä ei tarvitse
muuttaa.

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas

VALINTA vahvista.
paina 1 x nuoli alas valitse ÄÄNI tai PULSSI

✦ Alueelliset asetukset
Jos paikallinen puhelinverkko näyttää kutsuvan numeron lisäksi aluekoodin,
aluekoodi on poistettava, kun numeroon soitetaan soittajalistan kautta.
ALUEKOODI-toiminnolla voidaan poistaa soittajalistaan tallennettujen
numeroiden aluekoodit.Aluekoodin pituudeksi voidaan asettaa 1�4 numeroa.
Oletusasetuksena toiminto ei ole käytössä.

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas

ALUEKOODI lue voimassa oleva asetus
paina 2 x nuoli alas

tallenna.

syötä uusi aluekoodi*

Tämä toiminto
on hyödyllinen
operaattorien
palveluita
käytettäessä.

*Aluekoodi
voi sisältää
enintään 4
numeroa.
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✦ Soitoneston asetus tai muuttaminen
Tämän valikon avulla voidaan rajoittaa puhelimen käyttöä estämällä soittaminen
tiettyihin numeroihin (numeron alkuosan perusteella).Voit asettaa 4 eri
soitonestoa.

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 3 x nuoli alas

PUHELUN ESTO
syötä PIN-koodi*

ESTETTY NRO
paina 1 x nuoli alas vieritä ja valitse 1/2/3/4

vahvista.

syötä estettävä numero**

✦ Soitoneston aktivointi / deaktivointi

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 3 x nuoli alas

PUHELUN ESTO
syötä PIN-koodi*

SOITONESTO
vieritä ja valitse KYTKETTY/KATKAISTU

vahvista.

*Tehtaan
asettama PIN-
koodi on
0000.

**Estettävä
numero voi
olla enintään 4
merkin
pituinen.

Jos haluat
esim. estää
ulkomaanpuhe
lut, valitse
estettäväksi
numeroksi
ulkomaanpuhe
luiden tunnus,
esim. 00.
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✦ Hätänumeron asettaminen ja muuttaminen
Hätänumerotoiminnon avulla voit määritellä 3 eri hätänumeroa, joihin on
mahdollista soittaa myös soitoneston ollessa aktivoituna. Hätänumero voi olla
enintään 4 numeron pituinen. Hätänumeroiden muuttamiseen vaaditaan PIN-
koodi.

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 4 x nuoli alas

SOS NRO
syötä PIN-koodi*

vahvista.

vieritä ja valitse 1/2/3 syötä hätänumero

✦ Luurin rekisteröinti
Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria.
Jos olet jostain syystä poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen
uudelleen.
Muut luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.
Huomaa: Mikäli haluat rekisteröidä tukiasemaan DECT 122 muita kuin Philipsin
luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä, muussa tapauksessa ne eivät toimi halutulla
tavalla (katso sivu 3).

Rekisteröidäksesi luurin paina ensin tukiaseman haku-näppäintä noin 5
sekunnin ajan tukiaseman ollessa valmiusasennossa. Suorita sen jälkeen luurilla
seuraavat toimenpiteet yhden minuutin sisällä:

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 5 x nuoli alas

REKISTER. vahvista.

syötä PIN-koodi*

Jos rekisteröinti onnistuu, kuuluu pitkä äänimerkki ja tukiasema antaa luurille
automaattisesti numeron (1�5).

*Tehtaan
asettama PIN-
koodi on
0000.
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✦ Luurin rekisteröinnin poistaminen

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 6 x nuoli alas

REK. POISTO
syötä PIN-koodi*

REKIST.MÄTÖN
vieritä ja valitse ilmestyy näyttöön
luurin nro

✦ PIN-koodin muuttaminen
Valmistaja on asettanut PIN-koodiksi �0000�. Sen tilalle tulisi vaihtaa
henkilökohtainen numero. PIN-koodi voi sisältää enintään 8 numeroa.

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 7 x nuoli alas

PIN 
syötä nykyinen PIN-koodi

vahvista.

syötä uusi PIN-koodi

✦ Tehdasasetuksien palauttaminen (tukiasema ja luuri)
Puhelimen tehdasasetukset (ks. sivu 24) voidaan tarvittaessa palauttaa.
Huomaa: tällöin kaikki omat asetukset katoavat, ainoastaan
puhelinmuistioon ja soittajalistaan tallennetut tiedot säilyvät.

Paina LAAJ.ASETUS
paina 3 x nuoli alas paina 8 x nuoli alas

RESET YKS. VAHVISTUS? vahvista.
vaaditaan vahvistus

Mikäli vastaat
luurin
huollosta itse,
muista poistaa
viallisen luurin
rekisteröinti
ennen sen
toimittamista
korjattavaksi.

*Tehtaan
asettama PIN-
koodi on
0000.
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Tehdasasetukset (palautus toiminnolla RESET YKS.)

Luurin soittoäänen voimakkuus: MEDIUM
Luurin soittoääni: MELODIA 1
Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuus: ÄÄNENVOIM. 2
Luurin näppäinääni: KYTKETTY
Pariston lataustilan äänimerkki: KYTKETTY
Valikkokieli (luuri): Maakohtainen
Automaattinen vastaus: KATKAISTU
Luurin nimi: PHILIPS
Kellonaika/päiväys (luuri): 00:00   /   01-01
Valintatapa: ÄÄNI
Flash-aika: Maakohtainen
PIN-koodi: 0000
Herätys: KATKAISTU
Herätysääni: MELODIA 1
Aluekoodi: Tyhjä
Puhelun esto: Tyhjä
Hätänumero: Tyhjä
Valittujen numeroiden luettelo: Tyhjä
Puhelinmuistio: Ei muuteta
Soittajalista: Ei muuteta
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Vian etsintä ja korjaus

ei muutu luurin ollessa
tukiasemassa.

ONGELMA

Ei valintaääntä.

Häiriöääniä linjalla.

Luuri näyttää �Ei käytettävissä�.

- Kun luuri rekisteröidään
tukiasemaan.

- Kun luuria käytetään.

Häiriöitä radion tai television
toiminnassa.

Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.

Ei hälytysääntä.

-symbolia ei näy.

vilkkuu.

- Huono kontakti.
- Likaantuneet kontaktit.

- Akku täynnä.

MAHDOLLINEN SYY

- Sähkövirta puuttuu.

- Akut liian heikot.
- Luuri on liian kaukana

tukiasemasta.
- Väärä johto.

- Puhelinliitännän adapteria ei ole
liitetty puhelinkaapeliin.

- Soittoääni kytketty pois päältä.
- Äänetön-tila aktivoitu.

- Sähkövirta puuttuu.
- Luuri on liian kaukana

tukiasemasta.

- Luuria ei ole rekisteröity 
tukiasemaan.

- Liian suuri etäisyys tukiasemaan.
- Tukiasema liian lähellä 

sähkölait-teita, teräsbetoniseiniä
tai metalli-ovia.

- Luurin rekisteröinti
epäonnistunut, yritä uudelleen.

- Luurien maksimilukumäärä (5)
saavutettu.

- Toinen luuri käyttää tukiasemaa
luuri.

DECT 122 tukiasema tai
verkko-adapteri liian lähellä
muita sähkölaitteita.

- Toimintoa ei ole aktivoitu.

- Liikuta luuria hiukan.
- Puhdista kontaktit alkoholiin

kostutetulla pyyhkeellä.
- Ei tarvitse ladata.

APU

- Tarkasta kytkennät. puhelimen
alkutila-asetus: vedä 
verkkopistoke pistorasiasta ja
työnnä uudelleen paikalleen.

- Lataa akkuja vähintään 24 tuntia.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

- Tarkista, että käytät laitteen
mukana toimitettuja johtoja.

- Liitä puhelinliitännän adapteri
puhelinkaapeliin.

- Aseta soittoääni (katso sivu 18).

- Tarkasta kytkennät.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

- Rekisteröi luuri tukiasemaan
(katso sivu 22).

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Muuta tukiasema toiseen 

paikkaan (mitä korkeammalle sen
parempi).

- Irrota tukiaseman verkkopistoke
ja työnnä taas takaisin. Noudata
luurin rekisteröintiohjeita (katso
sivu 22).

- Poista yksi luuri rekisteristä.

- Odota kunnes tukiasema on
taas käytettävissä.

Siirrä tukiasema tai
verkkoadapteri mahdollisimman
etäälle muista laitteista.

- Tarkasta operaattorin kanssa
tehty sopimus.

Puhelimen vianhaku

www.philips.com/support

Puhelinmuistion merkintää ei
voida tallentaa muistiin.

Puhelinmuistio täynnä. Poista vanhoja merkintöjä
tehdäksesi tilaa uusille.
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