
 

Numeron valinta puhelinmuistiosta
1. Paina valmiustilassa d . 

2. Siirry : -näppäimellä puhelinmuistion haluamaasi kohtaan.

3. Paina näppäintä r tai v .

Puhelu yhdistyy.

Vianmääritys
Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Ongelma Ratkaisu

• Ei valintaääntä! • Tarkista kytkennät
• Lataa akut
• Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa

• Soittaja ei kuule ääntäni 
selkeästi!

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle 

muista sähkölaitteista

• HAKEE... näkyy 

puhelimen ruudulla ja  
-kuvake vilkkuu!

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen

• Soittajan numero ei näy! • Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Tervetuloa Philipsille!
Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa
www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?
Käyttöohje
Katso lisätietoja laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa
www.philips.com/support 
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Nauti3
Puhelun soittaminen
Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä r tai v.
TAI
Avaa linja painamalla näppäintä r tai v ja valitse numero (enintään 24 numeroa).
Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina näppäintä r tai v.
Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä e.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina puhelun aikana : valitaksesi ÄÄNENVOIMAKKUUS 1, 

ÄÄNENVOIMAKKUUS 2 tai ÄÄNENVOIMAKKUUS 3.

Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistioon
1. Paina valmiustilassa näppäintä M, siirry : kohtaan PUH.MUIST ja paina 

mVALITSE, paina mVALITSE tallentaaksesi UUSI MERKINTÄ.

2. SYÖTÄ NIMI näkyy näytössä.

3. Anna yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina mOK.

4. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina mOK.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Puhelinmuistion selaaminen
1. Paina valmiustilassa näppäintä d valmiustilassa ja selaa puhelinmuistiota 

näppäimellä :. 

2. Katso tarkemmat tiedot painamalla mVALITSE.

Soittoäänen valinta
1. Paina valmiustilassa näppäintä M, siirry : kohtaan OMAT ASETUKSET ja 

paina mVALITSE, siirry : kohtaan LUURIN ÄÄNET ja paina mVALITSE, 

siirry : kohtaan SOITTOÄÄNET ja paina mVALITSE.

2. Kuuntele haluamasi soittoääni siirtymällä : sen kohdalle. 

3. Valitse soittoääni painamalla näppäintä mVALITSE. 

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Pakkauksesta löytyy

Luuri

Virtalähde2 uudelleenladattavaa AAA-
kokoista NiMH-
paristoaparistoa

Paristokotelon 
luukku 

Takuu

Käyttöohje

Pikaopas

Laturi

Kytke
Laturin kytkeminen

Asenna
Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

1
1. Aseta laturi keskeiselle paikalle, pistorasian lähelle.

2. Kytke puhelinjohto sille tarkoitettuun liitäntään laturin pohjassa, ks. alla oleva kuva.

2
       Aseta paristot        Lataa luuria 24 tuntiaA B

Lisäluurien rekisteröinti
Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää.

1. Pidä tukiaseman näppäintä p alaspainettuna noin 5 sekuntia.

2. Paina luurin M-näppäintä 10 sekunnin kuluessa. Siirry : kohtaan 

LAAJ.ASETUS ja paina mVALITSE, siirry : kohtaan REKISTERI ja paina 

mVALITSE.

3. Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) pyydettäessä ja vahvista painamalla mOK. 

4. ODOTA_ _ näkyy näytössä.
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