


Pikaopas 1

Paina lepotilassa oikeanpuoleista softkey-näppäintä (OSN) avataksesi puhelinmuistion ja

paina VST KATSO yksittäisten tietojen lukemista varten.

Pikaopas / valikkojen käyttö

Puhelun vastaanotto/
puhelun lopettaminen

Puhelun soittaminen

Valinnantoisto

Soitto puhelinmuistiosta

Nimen lisäys 
puhelinmuistioon

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden
säätö puhelun aikana
Luurin kaiuttimen 
äänenvoimakkuuden
säätö kädet vapaana-
puhelun aikana
Mikrofonin 
mykistäminen
Mikrofonin äänen
palauttaminen

Vastaajan kytkeminen
toimintaan/pois
(vain DECT 627)

Päiväyksen ja 
kellonajan asetus

Luurin soittoäänen
asetus

Valitse numero & tai & näppäile numerot.

Paina ja selaa ja .

Paina OSN ja selaa , paina sen jälkeen .

Näppäile numero ja paina VST ja valitse TALL., näppäile nimi ja

paina OK.

Äänenvoimakkuuden lisäys: selaus ylöspäin , äänenvoimakkuuden

heikentäminen: selaus alaspäin .

Kädet vapaana-puhelun aikana voit lisätä äänenvoimakkuutta 

painamalla ja heikentää painamalla .

Paina puhelun aikana VST MYK., kun haluat poistaa 

mykistyksen, paina uudelleen VSK EI MYK.

Paina VST siirtyäksesi valikkoihin, selaa Omat asetukset

ja paina VALIT., selaa kohtaan Luurin äänet ja paina 

VALIT.. Selaa kohtaan Luurin melodia ja paina VALIT.. Selaa

listan läpi kuunnellaksesi soittoäänet ja valitse haluamasi ääni painamalla

.

Aktivoi valikkolista painamalla VST , selaa näppäimillä  

kohtaan Herätys ja paina VALIT., paina valitaksesi Päiväys&Aika.

Näppäile kellonaika (HH:MM), sen jälkeen päiväys (DD/MM) ja paina 

VALIT..

Paina tukiaseman näppäintä , jolloin vastaaja on Päällä tai Pois.

/  

Paina lepotilassa vasenta softkey-toimintonäppäintä (VST) siirtyäksesi päävalikkoon.

Navigointinäppäimillä voit edetä eteen-/taaksepäin tai selata listoja. Paina VSK valitaksesi 

valikon tai toiminnon ja vahvistaaksesi asetuksen.

Soittajalistan tuonti
näytölle Paina , selaa ja valitse Soittolista tai SMS ja selaa .

Painamalla lyhyesti yhtä softkey-näppäintä vahvistat näppäinten yläpuolella näkyvän toiminnon.

Painamalla lepotilassa navigointinäppäintä ylös aktivoit valinnantoisto-listan ja painamalla 

navigointinäppäintä alas aktivoit soittolistan.
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Luuri DECT 623 / DECT 6272

Värillinen näyttöruutu
Otsikko: kuvakkeiden ja
valikkotoimintojen näyttö.
Softkey-näppäimet:
vastaavien valikkojen näyttö.

Luuri

Kaiutin*
- Lyhyt painallus: yhteyden

luominen ja
luurikaiuttimen aktivointi
puhelun aikana.

Näppäinlukitus ja 
-merkin lisäys

- Lyhyt painallus: -merkin
lisäys.

- Pitkä painallus:
näppäinlukituksen
asetus/poisto valmiustilassa.

Vaihtonäppäin / # lisäys
- Lyhyt painallus: #-merkin lisäys.
- Lyhyt painallus: pienet/suuret 

kirjaimet tekstinsyöttötilassa.
- Pitkä painallus: taukomerkin (P)

lisäys puhelinnumeroa 
näppäiltäessä.

Sisäpuhelu / puhelun
siirtäminen eteenpäin

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun
käynnistäminen.

- Lyhyt painallus: ulkopuhelun
siirto eteenpäin tai vuorottelu
sisä- ja ulkopuhelun välillä.

- Lyhyt painallus: sisäpuheluun
vastaaminen.

Oikeanpuoleinen 
softkey-näppäin
- Lyhyt painallus:

puhelinmuistion esiintuonti
valmiustilassa.

- Lyhyt painallus: vastaavan valikon
valinta.

Luuri DECT 623/DECT 627

Puhelu- & R-näppäin
- Puhelinyhteyden 

muodostaminen ja 
puheluun vastaaminen.

- R-toiminto 
operaattoripalveluille
yhteyden ollessa voimassa.

Laske luuri-näppäin
- Lyhyt painallus: puhelun 

lopettaminen tai keskeyttäminen
(paluu valmiustilaan).

- Pitkä painallus: luuri kytkentä
pois päältä.

Vasen softkey
- Lyhyt painallus lepotilassa

tuo esiin päävalikon.
- Lyhyt painallus: vastaavan

valikon valinta.

Navigointinäppäimet
Valikkojen ja toimintojen
selaus.
Selaus ylöspäin:
valinnantoistolistan
esiintuonti valmiustilassa.
Selaus alaspäin: soittolistan/
tekstiviestilistan
esiintuonti valmiustilassa.

* Huomaa: Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin
suureksi.Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Mikrofoni
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Luurin ja tukiaseman näytön kuvakkeet 3

Luurin näyttökuvakkeet
Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä.Yhteensä 8 kuvaketta voi näkyä näytön otsikkorivillä:

Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu: ne
osoittavat luurin akkujen varaustilan:
Täysi , 2/3 , 1/3 ja akku tyhjä .

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

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.

Soittoääni deaktivoitu.

Herätyskello aktivoitu.

Ulkopuhelu käynnissä. Vilkkuva kuvake osoittaa tulevan ulkopuhelun tai että
toinen luuri on jo varannut linjan.

Sisäpuhelu käynnissä. Vilkkuva kuvake osoittaa että toisesta luurista puhutaan
sisäpuhelua.

Näppäimet lukittu.

Luurin kaiutin aktivoitu.

Tukiaseman näytölle tulevat kuvakkeet vain DECT 627

Kyselykoodi aktivoitu.

Uusi kuuntelematon viesti/viestejä puhelinvastaajassa.

Vanha viesti/viestejä puhelinvastaajassa, jo kuunneltu.

Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ.

Lähtevän viestin kuvaus.

Näyttää miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa 
lähtevää viestiä.

Tukiaseman kaiutin PÄÄLLE / POIS.

Tukiaseman DECT 627 näytöllä näkyvät puhelinvastaajaa tai puhelinvastaajan asetuksia koskevat
tiedot:

Päiväys (DD / MM)Kellonaika (HH : MM)

Viestien lukumäärä

Uusi viesti/uusia viestejä (tekstiviesti, soittolista tai postilaatikko).
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Tukiasemat DECT 623 & DECT 6274

Hakunäppäin
Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria jos luuri on jo
rekisteröity tukiasemaan ja ladattu. Paina näppäintä kunnes luurin
soittoääni alkaa kuulua. Kun luuri on löytynyt, paina luurin -
painiketta lopettaaksesi hakutoiminnon.

Tukiasema DECT 623

Tukiasema DECT 627

Muistion ja 
lähtevien viestien

tallentaminen
Lyhyt painallus: muistion
tallentaminen.
Pitkä painallus: lähtevän viestin
1 tai 2 tallentaminen 
(katso sivu 49).

s e t t i n g / o k

Hyppäys eteenpäin / 
seuraava viesti

Lyhyt painallus viestin
kuuntelun aikana: siirto
seuraavaan viestiin.

ON/OFF-näppäin
Näppäintä painamalla kytketään
vastaaja päälle tai pois.

Toisto-/
pysäytysnäppäin

Lyhyt painallus: viestin 
toisto.
Lyhyt painallus: vastaajan
pysäyttäminen toiston
aikana.
Pitkä painallus:Vastaajan
asetustilan esiintuonti.

setting / ok

Hakunäppäin
Näppäintä painamalla 
paikallistetaan kaikki luurit.

Kaiutin 

Hyppäys takaisin/
toiston kertaus

Painettaessa 1 sekunnin sisällä
toiston aikana: paluu edelliseen
viestiin.
Painettaessa sen jälkeen kun
viesti on toistunut yli 1 
sekunnin ajan:Viesti kuuluu
uudelleen.

/ 

Äänenvoimakkuus
Tukiaseman 
äänenvoimakkuuden säätely.

Taustavalaistus aktivoituu 
automaattisesti heti kun 
vastaajaan tulee uusia viestejä
tai vastaajan muisti on täynnä.
Katso kuvakkeet sivulla 3.

Poistonäppäin

Lyhyt painallus: poistaa
kuunneltavan viestin toiston
aikana.
Pitkä painallus: kaikkien viestien
poisto valmiustilassa (kun
kaikki viestit on kuunneltu).
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Sisällysluettelo6
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Katso 32
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Poista kaikki 33

Valinnantoistolista
Katso 34
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Poista kaikki 35

Sisäpuhelu
Sisäpuhelu 36
Puhelun 36
Konferenssipuhelu 37

Omat asetukset
Tausta 38
Kontrasti 38
Luurin äänet 38
Luurin nimi 40
Automaattinen vastaustila 40
Kieli 40

Erikoisasetukset
Valinta 41
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Kielen valinta (vain DECT 627) 42
Turvallisuus 42
Rekisteröinti 43
Rekisteröinnin poisto 43
Resetointi 43

Verkkopalvelut (operaattoripalveluihin) 44
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Tallennetut viestit 46
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Valikon rakenne 7

SMS Kirjoita SMS

Editoi

Tallenna n:o

Poista

Poista kaikki

Tuleva

SMS-asetukset

SMS

Vastaus

SMS Keskus 1

SMS Keskus 2

Valikon rakenne

Menu

Paina valmiustilassa vasenta softkey-toimintonäppäintä (VST) MENU valikon esiintuomista

varten. Navigointinäppäimillä voit liikkua valikossa ylös- tai alaspäin.

Lähtevä

Faksi*

Sähköposti*

Lähetä uudell.

Tall.vedoksena

Poista

Poista kaikki

Editoi

Vedos

Lähetä

Poista

Poista kaikki

Editoi

SMS Keskus 3

Kello&Herätys Päiväys&Aika

Herätys Katkaistu

Kerran

Päivittäin

Syötä Päiväys&Aika

Oletuskeskus Valitse SMS Keskus

Herätysääni Herätysääni 1/2/3
* maakohtainen toiminto
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Valikon rakenne8

Puhelinmuistio Uusi näppäily

Edit. näpp.

Poista kaikki

Lista näppäily

Poista näpp.

Taso 1/2/3/Katkaistu

Melodialista

Kytketty / Katkaistu

Kytketty / Katkaistu

Omat asetukset Tausta

Luurin äänet

Luurin nimi Syötä luurin nimi

Tausta 1/2/3/4

Kontrasti

Auto Vast.

Kieli

Syötä nimi Syötä numero

Nimilista

Nimilista

Nimilista

Taso 1/2/3

Luur.soit.voim

Luurin melodia

Näppäinääni

SMS-ääni

Kytketty / Katkaistu

Kielilista

Syötä PIN

Erik.asetuk.

Flash-aika

Valinta Ääni / Pulssi

Lyhyt/Keskipitkä/
Pitkä

Muuta PIN

Syötä PIN

Luuriluettelo

Määritä ryhmä

Turvallisuus

Rekisteröinti

Rekist. poisto

Resetointi

Puhelun esto Syötä PIN N:o 1/2/3/4

Kyllä / Ei 

Syötä uusi PIN

Ryhmämelodia Melodian valinta
ryhmälle A / B / C

Puhekieli Kielilista
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Valikon rakenne 9

Puhelun siirto

P-siirt.var.

Verkkopalv.

P-siirt.ei vas

Ääniviesti

Soita takais.

Pito ID

Verkkokohtaiset
asetukset

Aktivoi / Peru aktiv. /
Asetus

Aktivoi / Peru aktiv.

Asiayhteydestä riippuvaiset 
softkey-näppäintoiminnot

Asiayhteydestä riippuen voidaan seuraavat softkey-
näppäintoiminnot tuoda esiin vasemman ja oikean
softkey-näppäimen yläpuolella: MENU PHBK

Softkey-näppäin Toiminto

MENU Valikkotoiminnon esiintuonti.
VALIT. Valitsee toiminnon.
OK Vahvistaa valinnan/syötön tai toiminnon.
TAKAIS Palaa takaisin edelliseen näyttöön.
PHBK Puhelinmuistion esiintuonti.
MYK. Mykistää luurin mikrofonin.
EI MYK Aktivoi luurin mikrofonin.
ÄÄNET. Kytkee saapuvien puhelujen soittoäänen pois.
TYHJ. Poistaa kirjaimen ja siirtää kohdistimen

vasemmalle.
TALL. Tallentaa puhelinmuistioon.
STOP Lopettaa hälytyksen.
KATSO Näyttää merkinnän yksityiskohdat.
KAIKKI Soittaa kaikkiin luureihin sisäpuhelulla.
VAHV. Käynnistää konferenssipuhelun.
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Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus10

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

Standardinmukaisuus
Philips vakuuttaa täten että DECT 623xx, DECT 627xx 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.
Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi.
Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

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.

Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus
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Todistus yhteensopivuudesta 11

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.

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx 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 50371 (2002)

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)

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

Date : 20/05/2005       Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

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 623/627 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 623/627) (lukuunottamatta luureja DECT 723/727).
Jos luuria DECT 623/627 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman
kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 43 kuvatut
toimet.
Tukiasemaan DECT 623/627 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema
rekisteröintitilaan (sivu 43) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Todistus yhteensopivuudesta

0168
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DECT 623/627 asennus12

NiMh AAA 
550 mAh akut

Verkkokaapeli Puhelinkaapeli*

DECT 623 pakkauksen purkaminen

Tukiasema DECT 623 Luuri DECT 623

Käyttöohje ja
tekstiviestiesite Takuukortti

DECT 623 pakkauksen sisältö:

Useamman luurin sisältävissä DECT 623 ja DECT 627 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri,
latauslaitteita verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

DECT 623/627 asennus

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

NiMh AAA 
550 mAh akut

Verkkokaapeli Puhelinkaapeli*

DECT 627 pakkauksen purkaminen

s e t t i n g / o k

Tukiasema DECT 627 Luuri DECT 627

Käyttöohje ja
tekstiviestiesite Takuukortti

DECT 627 pakkauksen sisältö:
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DECT 623/627 asennus 13

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.

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) Akun kestoikä 
valmiustilassa

Kuuluvuusalue 
sisätiloissa

Kuuluvuusalue ulkona

enintään 14 tuntia enintään 140 tuntia noin 50 metriä noin 300 metriä

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

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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Konfigurointi / Luurin kytkentä pois/päälle & Näppäinten lukitus/lukituksen avaus14

Konfigurointi
Ennen DECT 623/627 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovitettava käyttäjän
maassa vallitseviin olosuhteisiin.

Selaa maiden luetteloa .

Valitse haluamasi maa painamalla VALIT..

Selaa operaattoreiden luetteloa .

Valitse haluamasi operaattori painamalla VALIT..

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Jos haluat konfiguroida DECT 623/627:n uudelleen, katso ohjeet sivulta 40.

Huomaa: Jos painat näppäintä TAKAIS, luurilla näkyy taas maiden luettelo.

Luurin kytkentä pois/päälle

Luuri kytketään päälle ja pois pitämällä -näppäintä painettuna.

Näppäinten lukitus/lukituksen avaus

Pidä valmiustilassa näppäintä pitemmän aikaa painettuna näppäinlukituksen aktivointia/
poistamista varten.

maakohtainen toiminto
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Johdanto 15

Lepotilassa DECT 623/627:n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

Valikon rakenne ja käyttö

Näyttö lepotilassa

Johdanto

Siirtyäksesi päävalikkoon valmiustilasta, paina vasenta softkey-näppäintä
MENU.

Vieritä ylös tai alas haluamaasi valikkoon asti ja paina vasenta softkey

näppäintä VALIT.. Palataksesi valmiustilaan paina oikeanpuoleista softkey-

näppäintä ja valitse TAKAIS.

Alavalikot on lueteltu peräkkäisessä järjestyksessä, kun siis saavut listan loppuun,
ensimmäinen merkintä näkyy uudelleen. Näytöllä näkyy enintään viisi alavalikkoa.
Jos listalla on enemmän kuin viisi alavalikkoa, näytön alariville ilmestyy nuoli ▼.

Navigointinäppäimillä voit siirtyä tietyn alavalikon kohdalle, paina sen jälkeen

vasenta softkey-näppäintä VALIT..

Huomaa: Valmiustilassa voit tuoda esiin puhelinmuistion nimilistan

oikeanpuoleisella softkey-näppäimellä PHBK, soittajalistan navigointinäppäimellä

alas ja valinnantoistolisan navigointinäppäimellä ylös .

- Päivä ja kellonaika, luurin nimi ja ohjeet valikkoon siirtymistä varten.

- Ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

- Vastaamattomat puhelut, uudet mahdollisesti saapuneet tekstiviestit tai 
postilaatikkoviestit.

Voit valita minkälainen taustakuva (katso sivu 38) näkyy valmiustilassa.
Laitteessa on toimitettaessa jo valmiiksi esiasetettu kuva.
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Esivalitun puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin

Perustoiminnot
Puhelun soittaminen, siihen vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla

Valinnantoisto soittajalistasta

Paina oikeaa softkey-näppäintä OSN siirtyäksesi suoraan kohtaan PHBK.

Valitse nimi luettelosta.

Soita puhelu.

Näppäile nimi ja paina OK.

Paina TALL. tuodaksesi näytölle eri vaihtoehdot.

Esivalinta

Näppäile numero.

Suoravalinta Puheluun 
vastaaminen*

Kun puhelin soiNäppäile numero

Kytke yhteys Näppäile numero

Paina näppäintä

Vastaa puhelimeen

Paina alas-navigointinäppäintä soittolistan esiintuomista varten.

Valitse haluamasi.
Soita puhelu.

Puhelun 
lopettaminen

Huomaa! Puhelun saapuessa voi soittoääni kuulua voimakkaammin luurin kuulokkeessa. Pidä
siis luuria etäämmällä korvasta puhelimen soidessa.

*Voit myös painaa -näppäintä vastataksesi saapuvaan ulkopuheluun kädet-vapaana-toiminnossa. Jos olet 
aktivoinut puhelun automaattisen vastaanoton (katso sivu 40), olet puhelinyhteydessä toisen osapuolen kanssa heti
kun nostat luurin tukiasemasta tai latauslaitteesta.

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

Paina VALIT..
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Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot 17

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja.

Ulkopuhelun aikana voit “sisäpuhelu”-toiminnolla soittaa toiseen luuriin ja esimerkiksi siirtää 
puhelun siihen.

Luurin mikrofonin mykistys

Sisäpuhelu (mahdollista vain, jos käytettävissä on vähintään kaksi luuria)

Paina -näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

Selaa ylöspäin kun haluat lisätä tai alaspäin kun haluat heikentää äänenvoimakkuutta
puhelun aikana.

Viimeksi tehty asetus tallentuu muistiin seuraavia puheluja varten.

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen
puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinnumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut
toiminnon "soittajantunnistus". Paina ensin + ottaaksesi toisen puhelun vastaan
(operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Luurin kaiuttimen kytkentä Päällä/Pois

Soittajan tunnistus ja koputus

Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuuden tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden 
lisääminen/heikentäminen puhelun aikana

Paina uudelleen kun haluat jatkaa puhelua (EI MYK).
Paina valitaksesi MYK. (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).

Painamalla tätä näppäintä siirrät ulkopuhelun pitoon eikä soittaja kuule mitä puhut.

Näppäile sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Muita valittavissa olevia toimintoja Vaihto ja Konferenssipuhelu (katso sivu 36-37).

Paina OSN siirtyäksesi puhelinmuistioon tai paina navigointinäppäintä alas siirtyäksesi

Soittolistaan tai paina navigointinäppäintä ylös siirtyäksesi valinnantoistolistalle.

Puhelinmuistion, soittajalistan tai valinnantoistolistan esiintuonti

Huomaa: Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin
suureksi.Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Paina tästä lopettaaksesi puhelun luuristasi sen jälkeen kun toiseen luuriin on vastattu.
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Tekstin kirjoittaminen18

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso. -näppäimellä voit
vaihtaa kirjoitustapaa:
- Kaikki kirjaimet isoina (AB).
- Kaikki kirjaimet pieninä (ab).
- Ensimmäinen kirjain isona ja tekstin muut kirjaimet pieninä (Ab).
Välimerkit ja matemaattiset merkit voidaan kirjoittaa näppäimillä ja . Muut erikoismerkit
ovat käytettävissä painamalla näppäintä (katso oheinen taulukko).
Vieritä siirtääksesi kohdistinta vasemmalle tai oikealle. Paina TYHJ. jos haluat poistaa
kirjaimen tai merkin.

Vakiotekstinsyöttötapa
Tässä järjestelmässä teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla näppäintä niin usein kunnes
haluttu kirjain tulee näytölle.
Tekstinsyöttötilassa näkyvät aakkosnumerisilla näppäimillä syötetyt kirjaimet otsikon alapuolella.
Alarivillä, softkey-toimintojen välissä näkyy, ovatko parhaillaan aktivoituina pienet vai suuret
kirjaimet (a tai A).

Pienet/suuret kirjaimet

Tekstin kirjoittaminen

Vastaava merkkisarja
[välilyönti] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ì Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ù ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Näppäimet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä:

Paina 1 kerran : P

Paina 2 kertaa : Pe

Paina 1 kerran : Pet

Paina 2 kertaa : Pete

Paina 3 kertaa : Peter

Huomaa! Jos saapuva tekstiviesti sisältää tuntemattomia merkkejä (jotka eivät sisälly taulukkoon),
niiden sijalle tulee välilyönti. Kuvakkeet ¤, [ ja ] vastaavat 2 merkkiä.
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Lähetetyssä tekstiviestissä voi olla enintään 640 merkkiä. DECT 623/627 voi tallentaa 
luonnoskansiossa ja lähtevien laatikossa 20 tekstiviestiä, kunkin pituus 160 merkkiä.

Tekstiviestien käyttöön vaaditaan verkko-operaattorilta kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP)
ja tekstiviestipalvelu.Tekstiviestejä voidaan lähettää puhelimella (matkapuhelimella tai tekstiviestien
lähettämiseen soveltuvalla lankaverkon puhelimella), faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen). Käyttö
edellyttää sitä, että myös vastaanottajalla ovat käytössään mainitut CLIP- ja tekstiviestipalvelut.
Toimituksen yhteydessä DECT 623/627 -laitteeseen on asetettu valmiiksi yleisin
maassa toimiva operaattori. Jos haluat käyttää tekstiviestin lähettämiseen ja
vastaanottamiseen jotain muuta operaattoria, on asetuksiin muutettava niiden
numerot (katso sivu 25 ja erilliset tekstiviestiohjeet).

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen puhelimeen tai faksiin*

Valitse Kirjoita SMS ja paina VALIT..

Näppäile puhelinnumero ja paina OK tai paina VST PHBK ja siirry 
ottaaksesi numeron puhelinmuistion listalta (lähettääksesi tekstiviestin
puhelinmuistiosta, katso sivu 30).

Uuden tekstiviestin (SMS) kirjoittaminen ja 
lähettäminen

Tärkeitä tietoja löydät myös pakkaukseen
kuuluvasta tekstiviestiohjeesta.

Valitse Lähetä, tai:

Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan Tall.vedoksena ja paina VALIT..
Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta Vedos kansio.

Näppäile teksti ja paina OK (katso sivu 18).

Huomaa: Poistaaksesi väärän kirjaimen paina TYHJ..Voit muuttaa tai poistaa minkä

tahansa kirjaimen/merkin siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle 

kirjaimen/merkin kohdalle ja painamalla TYHJ..

Jos näppäilet yli 640 kirjainta/merkkiä (tekstiviestiin puhelimeen tai faksiin), kuulet varoitusäänen.

SMS
Kirjoita SMS
Tuleva
Lähtevä
Vedos
SMS asetukset
Oletuskeskus

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Valitse SMS tai siirry kohtaan Faksi ja paina VALIT..*

* maakohtainen toiminto
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Tekstiviestin lähettäminen sähköpostiosoitteeseen*

Valitse Kirjoita SMS ja paina VALIT..

Kirjoita sähköpostiosoite (enintään 30 kirjainta) ja paina OK.

Paina valitaksesi Lähetä, tai:
Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan Tall.vedoksena ja paina VALIT..
Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta Vedos kansio.

Näppäile teksti ja paina OK (katso. sivu 18).

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Sähköposti ja paina VALIT..

Katso SMS

Vieritä kohtaan SMS ja paina VALIT..

Selaa SMS-listaa ja valitse haluamasi viesti.

Tekstiviestin lukeminen soittolistan avulla
Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Näytöllä näkyy ilmoitus saapuneista viesteistä: 3 uutta tekstiviestiä ja otsikkoriville ilmestyy
vastaava kuvake . Jos SMS-ääni on aktivoitu (katso sivu 40), kuulet merkkiäänen aina kun uusi
viesti saapuu.
Saapuneet viestit voidaan tuoda näytölle kahdella eri tavalla: joko Soittolista-näppäimellä tai
Tuleva-valikolla.Tekstiviestit näkyvät peräkkäisessä järjestyksessä niin, että uusimmat näkyvät
ensimmäisinä, vanhimmat viimeisinä.Avaamattomat viestit ovat tulevien listalla ja ne on merkitty
huutomerkillä !
Huomaa: jos olet tilannut soittajan tunnistuksen (CLI), näytöllä näkyy soittajan nimi tai numero.

Huomaa: Poistaaksesi väärän kirjaimen paina TYHJ..Voit muuttaa tai poistaa minkä

tahansa kirjaimen/merkin siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle 

kirjaimen/merkin kohdalle ja painamalla TYHJ..

Sähköpostiosoite on osa tekstiviestiä (SMS) ja lyhentää tekstiviestin maksimipituutta.

Vieritä kohtaan Tuleva ja paina VALIT..
Selaa SMS-listaa ja valitse haluamasi viesti.

Tekstiviestin lukeminen tuleva menu
Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Paina valitaksesi KATSO ja lukeaksesi viestin sisällön. Halutessasi palata takaisin
saapuvien viestien listalle, paina TAKAIS.

Paina valitaksesi KATSO ja lukeaksesi viestin sisällön. Halutessasi palata takaisin
saapuvien viestien listalle, paina TAKAIS.

Lukiessasi tekstiviestiä voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla , ja palata edelliselle sivulle
painamalla .Viestin lopussa näkyvät lähettäjän puhelinnumero ja päiväys/kellonaika, milloin 
viesti on saapunut.Vastaanotettujen tekstieviestien luettelossa on tiettyjä toimintoja jotka ovat
käytettävissä vain tekstiviesteille jotka on lähetetty puhelimesta.
Näitä ovat Vastaus Vastaus, Editoi, Tallenna n:o, Poista ja Poista kaikki.

* maakohtainen toiminto
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Tekstiviestiin vastaaminen (vastaanotetut viestit)

Paina MENU, vahvista Vastaus painamalla VALIT..

Näppäile teksti (katso sivu 18) ja paina OK.

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Valitse Lähetä.

Vieritä kohtaan Tuleva ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan SMS, Faksi tai Sähköposti valitaksesi viestityypin ja paina VALIT..*

Huomaa: jos olet valinnut sähköpostin, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin 
käsittelyä.*

Paina MENU,vieritä kohtaan Editoi ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi viestin jota haluat muuttaa ja lähettää
uudelleen.

Voit tarvittaessa muokata tekstiä (katso sivu 18) ja paina OK.

Tekstiviestin muokkaus ja uudelleen lähettäminen (vastaanotetut viestit)

Vieritä kohtaan Tuleva ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan SMS, Faksi tai Sähköposti valitaksesi viestityypin ja paina ja paina
VALIT..*

Valitse Lähetä.

Huomaa: jos olet valinnut sähköpostin, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin 
käsittelyä.*

Lähettäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

Paina MENU, vieritä kohtaan Tallenna n:o ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi numeron.

Näppäile nimi ja paina OK.

Vieritä kohtaan Tuleva ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Numero siirtyy listaan automaattisesti.Vahvista painamalla OK.

Selaa soittoäänten luetteloa ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni tälle merkinnälle.

Vahvista painamalla VALIT..

Tuleva
Kaikki vastaanotetut tekstiviestit tallentuvat Tulevien laatikkoon (enintään 20 viestiä).

Näppäile numero ja paina OK tai valitse numero puhelinmuistiosta (katso sivu 30).

* maakohtainen toiminto
Vahvista numero painamalla OK.

* maakohtainen toiminto
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SMS-viestin poistaminen Tulevista 

Paina MENU, vieritä kohtaan Poista ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Vieritä kohtaan Tuleva ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Valitsemasi viesti poistetaan välittömästi.

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit Tulevien listalta.

Vahvista painamalla VALIT tai paina TAKAIS ellet halua poistaa kaikkia viestejä.

Valinnan jälkeen sinua kehotetaan vahvistamaan toimenpide “Poista kaikki?”

Kaikkien tekstiviestien poistaminen Tulevista

Paina MENU, vieritä kohtaan Poista kaikki ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Tuleva ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Lähtevä
Kaikki lähetetyt viestit tallentuvat Lähteviin (enintään 20 viestiä).

Lähetettyjen viestien katselu

Selaa SMS listaa ja paina KATSO lukeaksesi haluamasi viestin.

Vieritä kohtaan Lähtevä ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Näytöllä näkyy lähetettyjen viestien lista.

Paina MENU, paina valitaksesi Editoi.

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi viestin jota haluat muokata ja lähettää
uudelleen.

Voit muokata tekstiä tarvittaessa (katso sivu 18) ja paina OK.

Tekstiviestien muokkaus ja uudelleen lähettäminen (lähetetyt tekstiviestit)

Vieritä kohtaan Lähtevä ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan SMS, Faksi tai Sähköposti valitaksesi viestityypin ja paina VALIT..*

Näppäile numero, paina OK ja valitse Lähetä tai ota numero puhelinmuistiosta 
(katso sivu 30).

Huomaa: jos olet valinnut sähköpostin, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin 
käsittelyä.*

Selaa SMS listaa ja paina KATSO.

* maakohtainen toiminto
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Paina MENU, vieritä kohtaan Lähetä uudell. ja paina VALIT. toimenpiteen
käynnistämiseksi.

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Lähtevän viestin lähettäminen uudelleen

Vieritä kohtaan Lähtevä ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Paina MENU, vieritä kohtaan Tall.vedoksena ja paina VALIT. kopioidaksesi viestin
vedoskansioon.

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Lähetetyn viestin tallentaminen vedoksena

Vieritä kohtaan Lähtevä ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Tekstiviestin poistaminen Lähtevistä

Paina MENU, siirry kohtaan Poista ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Vieritä kohtaan Lähtevä ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Valittu viesti poistuu listalta välittömästi.

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit Lähtevien listalta.

Vahvista painamalla VALIT. tai paina TAKAIS mikäli et halua poistaa kaikkia viestejä
listalta.

Valinnan jälkeen sinua kehotetaan vahvistamaan toimenpide “Poista kaikki?”

Kaikkien viestien poistaminen Lähtevistä

Paina MENU, vieritä kohtaan Poista kaikki ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Lähtevä ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..
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Vedoskansio
Vedoskansioon voidaan tallentaa jopa 20 viestiä.

Paina MENU, vieritä kohtaan Editoi ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Voit muokata tekstiä tarvittaessa (katso sivu 18) ja paina OK.

Tekstiviestin muokkaus ja lähettäminen vedoskansiosta

Vieritä kohtaan Vedos ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan SMS, Faksi tai Sähköposti valitaksesi viestityypin ja paina VALIT..*

Näppäile numero, paina OK ja valitse Lähetä tai ota numero puhelinmuistiosta 
(ks. sivu 30).

Huomaa: jos olet valinnut sähköpostin, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin 
käsittelyä.*

Tekstiviestin poistaminen vedoskansiosta

Paina MENU, vieritä kohtaan Poista ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina KATSO valitaksesi haluamasi viestin.

Vieritä kohtaan Vedos ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Valittu viesti poistuu listalta välittömästi.

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit vedoskansiolistalta.

Vahvista painamalla VALIT. tai paina TAKAIS mikäli et halua poistaa kaikkia viestejä
listalta.

Valinnan jälkeen sinua kehotetaan vahvistamaan toimenpide “Poista kaikki?”

Kaikkien tekstiviestien poistaminen vedoskansiosta

Paina MENU, vieritä kohtaan Poista kaikki ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Vedos ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Selaa SMS listaa ja paina ja paina KATSO.

* maakohtainen toiminto
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SMS-asetukset

Valitse SMS keskus ja paina VALIT..

Paina valitaksesi Lähtevä n:o ja paina VALIT..

Näppäile numero (enint. 24 numeroa) ja paina OK.

Vieritä kohtaan Tuleva n:o ja paina VALIT..

Näppäile numero (enint. 24 numeroa) ja paina OK.

Tekstiviestit lähetetään keskuksen kautta.Voidaksesi vastaanottaa tekstiviestejä toiselta
operaattorilta sinun täytyy tehdä vastaavat asetukset.

SMS-keskuksen puhelinnumerojen asetus

Vieritä kohtaan SMS-asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Sähköposti ja paina VALIT..*

Näppäile sähköpostipalvelimen numero (enint. 24 numeroa) ja paina OK.*

Vakio-SMS-keskuksen (SMSC) asetus

Valitse SMS-keskus ja paina VALIT..

Laitteeseen on toimitettaessa esiasetettu SMS-keskus 1.Voidaksesi käyttää jotain muuta 
SMS-keskusta viestiesi lähettämiseen sinun tulee tehdä vastaavat numeroasetukset 
(katso SMS-keskuksen puhelinnumeron asetus).

Vieritä kohtaan Oletuskeskus ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

* maakohtainen toiminto
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Selaa toimintojen Katkaistu, Kerran, Päivittäin läpi ja valitse haluamasi asetus.
Jos valitset Kerran tai Päivittäin:

Syötä aika ja paina VALIT..

Kun laite toimitetaan, herätyskello ei ole käynnissä.

Herätyskellon asetus paalle/pois

Vieritä kohtaan Herätys ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Jos hälytys on asetettu toimimaan Kerran tai Päivittäin, vastaava kuvake näkyy valmiustilassa

otsikkorivillä. Herätyskello soi vähintään 1 minuutin ajan. Paina STOP tai mitä tahansa

näppäintä lopettaaksesi hälytyksen ja palataksesi valmiustilaan.

Kello&Herätys
Päiväys&Aika 
Herätys
Herätysääni

Vieritä kohtaan Kello&Herätys ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vahvista painamalla VALIT..

Päiväyksen ja kellonajan asettaminen (luuri ja tukiasema)

Päiväys & Aika

Syötä kellonaika (HH:MM).

Asetuksen jälkeen päiväys ja kellonaika näkyvät valmiustilassa.

Paina valitaksesi Päiväys&Aika.

Syötä päiväys (DD/MM).

Varoitus: Mikäli puhelimesi on yhdistetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät
jokaisen puhelun jälkeen.Tarkista päiväystä ja kellonaikaa koskevat tiedot ISDN-järjestelmässäsi. Ota
yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan (katso usein esitetyt kysymykset sivulla 52).

Herätys

Vieritä kohtaan Kello&Herätys ja paina VALIT..
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Vieritä kohtaan Herätysääni ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Kello&Herätys ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa ja kuuntele hälytysääniä listalta ja valitse haluamasi ääni painamalla VALIT..

Hälytysäänen asetus

Valittavissasi on kolme eri hälytysääntä.

Kuulet ajankohtaisen hälytysäänen.
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Puhelinmuistio
Uusi näppäily 
Lista näppäily
Edit. näpp.
Poista näpp.
Poista kaikki

Voit tallentaa luurin puhelinmuistioon yhteensä 50 nimeä ja puhelinnumeroa.
Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin ryhmäasetukset.

Paina valitaksesi Uusi näppäily.

Näppäile nimi (katso sivu 18,"Tekstin kirjoittaminen") ja paina OK.

Vieritä kohtaan Puhelinmuistio ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Uusi näppäily
Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

Näppäile numero ja paina OK.

Kaikkia käytettävissäolevia soittoääniä voidaan käyttää myös ryhmäsoittoääninä.
Ryhmäsoittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän; soittajan nimi näkyy näytöllä.Tämän
edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Ryhmäsoittoääni

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni: Ei ryhmää
tai Ryhmä A, B, C.

Uuden merkinnän lisääminen puhelinmuistioon

Esivalitun numeron tallentaminen puhelinmuistioon

Näppäile nimi ja paina OK.

Paina TALL. toimintojen esille tuomista varten.

Valitse numero.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni: Ei ryhmää
tai Ryhmä A, B, C.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina OK.
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Numeron tallentaminen valinnantoistolistalta puhelinmuistioon

Siirry valikkoon tällä näppäimellä.

Näppäile nimi (katso sivu 18,“Tekstin kirjoittaminen”) ja paina OK.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina OK.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Vieritä kohtaan Kop.muistioon ja paina VALIT..

Numeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon

Paina valitaksesi Kop.muistioon.

Näppäile nimi (katso sivu 18,“Tekstin kirjoittaminen”) ja paina OK.

Selaa soittolistaa, valitse haluamasi numero ja paina OK.

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina OK.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Katso
Käytettävissä on kaksi mahdollisuutta puhelinmuistion esiintuomiseksi:
- puhelinmuistiovalikosta valitsemalla alavalikko Lista näppäily
- valmiustilassa tai puhelinyhteyden ollessa muodostettuna painamalla OSN PHBK.
Nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. Nimen oikealla puolella näkyvä kirjain (A, B tai C) osoittaa,
että kyseiselle numerolle on annettu ryhmäsoittoääni.

Puhelinmuistion selaus
Voit selata puhelinmuistiota seuraavalla tavalla:

- Painamalla navigointinäppäimiä ylös tai alas edelliseen tai seuraavaan merkintään siirtymistä

varten ja painamalla KATSO lisätietoja varten.

- Tai syöttämällä halutun nimen ensimmäisen kirjain (esim. 3 kirjaimelle “D” tai 33 kirjaimelle “E”).

Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava merkintä tulee näytölle. Paina KATSO lisätietoja varten.

Paina valitaksesi Soittolista.
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Puhelun soittaminen

Soita puhelu.

Selaa nimilistaa ja valitse nimi.

Siirry nimilistaan painamalla oikeanpuoleista softkey-näppäintä OSN.

Huomaa: Numero voidaan valita puhelinmuistiosta yhteyden ollessa muodostettuna.Tässä tapauksessa
ei yksityiskohtaisten tietojen katselu ole mahdollista.Valitse haluamasi merkintä ja paina valitaksesi
numeron välittömästi.

Tekstiviestin lähettäminen puhelinmuistiosta

Valitse Kirjoita SMS ja paina VALIT..

Paina VST PHBK ja selaa näppäimiä etsiäksesi numeron
Puhelinmuistio-listalta.

Paina VALIT., tarkista numero ja paina OK.

jos haluat tallentaa tekstiviestin muistiin, vieritä kohtaan Tall.vedoksena ja paina
VALIT..

Tallennettu tekstiviesti voidaan myöhemmin ottaa Vedos-kansiosta.

Syötä teksti ja paina OK (katso sivu 18).

Huomaa: voit postaa väärän kirjaimen painamalla TYHJ..Voit helposti poistaa ja

muuttaa mitä tahansa merkkiä siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle merkin

kohdalle ja painamalla sen jälkeen TYHJ..

Jos tekstiviestisi tai faksisi sisältää yli 640 merkkiä, kuulet varoitusäänen.

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina VALIT..

Valitse SMS tai vieritä kohtaan Faksi ja paina VALIT..*

Valitse Lähetä lähettääksesi tekstiviestin välittömästi, muussa tapauksessa

* maakohtainen toiminto
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Vieritä kohtaan Poista näpp. ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Puhelinmuistio ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta

Selaa nimilistaa ja valitse nimi.

Paina VALIT. vahvistaaksesi koko puhelinmuistion sisällön poistamisen.

Vieritä kohtaan Poista kaikki ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Puhelinmuistio ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Koko puhelinmuistion sisällön poistaminen

Paina VALIT. vahvistaaksesi koko puhelinmuistion sisällön poistamisen.

Vieritä kohtaan Edit. näpp. ja paina VALIT..

Näppäile nimi (katso sivu 18,“Tekstin kirjoittaminen”) ja paina OK.

Vieritä kohtaan Puhelinmuistio ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Syötä uusi numero ja paina OK.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Puhelinmuistion merkinnän muokkaus

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla VALIT..

Paina TYHJ. ja poista kirjain kerrallaan.

Paina TYHJ. ja poista numero kerrallaan.

Huomaa: Jos esimerkiksi haluat muuttaa vain puhelinnumeroa, paina OK kunnes numero näkyy
näytöllä ja tee haluamasi muutokset.

Sinun on vielä vahvistettava valitsemasi poistotoimenpide “Poista kaikki?”.
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Selaa soittolistaa ja lue sillä olevat tiedot.

Paina VALIT. ja valitse Soittolista.

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Soittolista
Soittolistalle voidaan tallentaa enintään 20 merkintää ja se näyttää lähtevien puhelujen listan.
Jos olet tilannut CLIP-toiminnon saat myös vastaanotettujen puheluiden luettelon näkyviin.Tällöin
näyttö ilmoittaa soittajan nimen (tai numeron). Myös päiväys ja kellonaika näkyvät. Mikäli 
käytössäsi ei ole kyseistä toimintoa, näytöllä näkyy “tuntematon soittaja” yhdessä päiväyksen ja
kellonajan kanssa.
Puhelut (soitetut, menetetyt ja vastaanotetut) näkyvät aikajärjestyksessä niin että viimeinen soitto
näkyy listalla ensimmäisenä. Kun soittolista on tyhjä, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus.

Soittajalistan tuonti näytölle

Soita puhelu.

Selaa ja valitse haluamasi merkintä.

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Puhelun soittaminen / uudelleenvalinta

Huomaa: Tämä toimenpide on mahdollinen vain jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon.

Huomaa: Sana “Uusi” merkinnän oikealla puolella ilmoittaa, että soittajan tietoja ei ole vielä luettu.

Paina VALIT. ja valitse Soittolista.

Puhelinnumeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon

Paina MENU valikon esiintuomista varten.

Näppäile nimi (katso sivu 18,“Tekstin kirjoittaminen”) ja paina OK.

Selaa soittolistaa ja valitse haluamasi merkintä.

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina OK.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Valitse Kop.muistioon.

Paina VALIT. ja valitse Soittolista.
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Nimen tai numeron poistaminen

Paina MENU valikon esiintuomista varten.

Selaa ja valitse haluamasi merkintä.

Paina tätä näppäintä tuodaksesi soittolistan näytölle.

Vieritä kohtaan Poista ja paina OK.
Kuulet vahvistusäänen ja soittolista palaa näytölle.

Kaikkien soittolistan merkintöjen poistaminen

Paina VALIT. ja valitse Soittolista.

Paina tätä näppäintä tuodaksesi soittolistan näytölle.

Vieritä kohtaan Poista kaikki ja paina OK.

Paina OK vahvistaaksesi koko soittolistan sisällön poistamisen.
Kuulet vahvistusäänen ja puhelin palaa valmiustilaan.

Paina VALIT. ja valitse Soittolista.

Paina MENU valikon esiintuomista varten.
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Selaa listaa.
Nähdäksesi valitun merkinnän yksityiskohdat:

Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa tällä näppäimellä.

Valinnantoistolista
Valinnantoistolistalle tallentuvat viimeiset 20 valittua puhelinnumeroa.
Valitut numerot (tai nimet, mikäli numerot vastaavat puhelinmuistion merkintöjä) näkyvät 
aikajärjestyksessä niin, että uusin on listan ensimmäisenä.Valinnantoistolistan ollessa tyhjänä 
näytöllä näkyy vastaava merkintä.

Valinnantoistolistan näyttö

Paina MENU.

Valitse KATSO.
Paina navigointinäppäintä alas tai ylös nähdäksesi edellisen tai seuraavan merkinnän
yksityiskohdat.

Soita puhelu.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.

Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa tällä näppäimellä.

Puhelun soittaminen / takaisinsoitto / valinnantoisto

Numeron tallentaminen valinnantoistolistalta puhelinmuistioon

Paina valitaksesi MENU.

Näppäile nimi (katso sivu 18,“Tekstin kirjoittaminen”) ja paina OK.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.

Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina OK.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Vieritä kohtaan Kop.muistioon ja paina VALIT..
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Nimen tai numeron poistaminen valinnantoistolistalta

Paina valitaksesi MENU.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi merkintä.

Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Vieritä kohtaan Poista ja paina VALIT..
Näytöllä näkyy jälleen valinnantoistolista.

Koko valinnantoistolistan poistaminen

Paina valitaksesi MENU.

Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Vieritä kohtaan Poista kaikki ja paina VALIT..

Paina OK vahvistaaksesi koko valinnantoistolistan poistamisen.
Näytöllä näkyy “Lista tyhjä” minkä jälkeen puhelin palaa valmiustilaan.
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Syötä luurin numero johon haluat soittaa tai paina KAIKKI.

Paina valmiustilassa.

Sisäpuhelu (jos käytettävissä on vähintään 2 luuria, katso sivu 17)

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää sisäpuheluja luurista toiseen tai käyttää 
konferens-sipuhelu-toimintoa.

Sisäpuhelu

Paina puhelun lopetusnäppäintä tai aseta luuri latausasemaan lopettaaksesi sisäpuhelun.

Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.
Syötä sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.
Luuri soi.

Paina tästä lopettaaksesi puhelun ensimmäisestä luurista ja siirtääksesi ulkopuhelun
toiseen luuriin.

Huomaa: Mikäli luuri ei kuulu Philips DECT 623/627 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole
käytettävissä.

TAI
Lopeta käynnissä oleva sisäpuhelu ja 

Paina tätä näppäintä ottaaksesi vastaan ulkopuhelun ja siirrä sisäpuhelu pitoon

Sisäpuhelun aikana saapuva ulkopuhelu

paina puhelu-näppäintä vastataksesi ulkopuheluun.

Puhelun siirto tiettyyn luuriin

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.
Syötä sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.
Luuri soi.

Paina vuorotellaksesi ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä.

Vuorottelu sisä- ja ulkopuhelujen välillä

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Huomaa: uhelu otetaan vastaan painamalla toisen luurin -näppäintä.
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Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.
Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.
Luuri soi.

Paina VAHV. käynnistääksesi konferenssipuhelun kolmen osapuolen kesken.
Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään.

Konferenssipuhelu Sisäpuhelu-toiminnoilla

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.
Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Konferenssipuhelussa ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta
voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.
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Tausta
Tämä toimenpide mahdollistaa valmiustilassa näkyvän taustakuvan asetuksen.
Toimitettaessa puhelimeen on asennettu neljä eri taustakuvaa.

Omat asetukset
Tausta 
Kontrasti
Luurin äänet
Luurin nimi
Auto Vast.
Kieli

Paina valitaksesi Tausta. Näet parhaillaan asetettuna olevan taustakuvan.

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa taustakuvia ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla VALIT..

Taustakuvan asetus

Vieritä kohtaan Kontrasti ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Valittu kontrasti näkyy korostettuna.

Selaa kontrastien läpi nähdäksesi niiden välisen eron ja valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla VALIT..

Näytön kontrastin asetus

Kontrasti
Valittavissa on kolme eri kontrastitasoa.

Luurin äänenvoimakkuuden tai äänetön-tilan asetus

Luurin äänet

Valittavissa on kolme äänenvoimakkuutta ja äänetön-tila.

Vieritä kohtaan Luurin äänet ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa eri äänenvoimakkuuksia ja valitse haluamasi painamalla VALIT..

Paina valitaksesi Luur.soit.voim. Kuulet ajankohtaisen äänen.

Huomaa: Asetuksessa Äänetön näkyy lepotilassa kuvake .
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Vieritä kohtaan Luurin äänet ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa soittoäänilistaa kuullaksesi eri vaihtoehdot ja valitse haluamasi painamalla
VALIT..

Luurin soittoäänen asetus

Vieritä kohtaan Luurin melodia ja paina VALIT..

Tästä valikosta voit valita luuriin haluamasi äänenvoimakkuuden.

Kuulet soittoäänen käytössä olevalla.

Vieritä kohtaan Luurin äänet ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa eri äänenvoimakkuuksia ja valitse haluamasi painamalla VALIT..

Ryhmäsoittoäänien asetus

Vieritä kohtaan Ryhmämelodia ja paina VALIT..

Tällä valikolla voit valita ja asettaa ryhmäsoittoäänet tuleville ulkopuheluille. Edellytyksenä on
soittajan tunnistustoiminto (voidaan tilata palvelujen tarjoajalta), lisäksi puhelinnumeroiden on
oltava tallennettuina puhelinmuistioon ja tunnistettavissa ryhmänä. Käytettävissä on kolme 
soittajaryhmää (katso sivu 28, puhelinmuistio, ryhmäsoittoääni).Voit kohdistaa oman 
soittoäänen jokaiselle ryhmälle (A, B, C).

Selaa 3:a eri ryhmää ja valitse yksi.

Vieritä kohtaan Luurin äänet ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Valitse Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla VALIT..

Näppäinäänen aktivointi/deaktivointi

Vieritä kohtaan Näppäinääni ja paina VALIT..

Kun laite toimitetaan, näppäinääni on aktivoituna.Voit poistaa äänen, mikäli niin haluat.

DECT623_627_FI_part2.qxd  04.08.2005  14:55  Seite 39



Voit valita, kuuluuko merkkiääni joka kerran kun tekstiviesti saapuu puhelimeesi.
Toimitettaessa ääni on asetettu kuuluvaksi, mutta voit halutessasi deaktivoida sen.

Omat asetukset40

Vieritä kohtaan Luurin nimi ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vahvista uusi nimi painamalla OK.

Luurin nimeäminen uudelleen
Luurin nimi

Näppäile uusi nimi (katso sivu 18).

Voit antaa luurille uuden nimen. Nimi näkyy valmiustilassa.Toimitettaessa luurin nimeksi on 
annnettu “PHILIPS”.

Vieritä kohtaan Auto Vast. ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Automaattisen vastaustilan aktivointi /deaktivointi

Automaattinen vastaustila

Valitse Kytketty tai Katkaistu ja paina VALIT..

Voit asettaa Auto Vast. Kytketty tai Katkaistu. Jos Kytketty, voit vastata puheluun 
yksinkertaisesti nostamalla luurin latauslaitteesta.Toimitettaessa asetuksena on 
Auto Vast. Katkaistu.

Vieritä kohtaan Kieli ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Nimen ja kieli

Kieli

Valitse haluamasi kieli listalta ja paina VALIT..

Puhelimesi tukee monikielisiä valikkoja.

Vieritä kohtaan Luurin äänet ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Omat asetukset ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Valitse Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla VALIT..

SMS-äänen aktivointi /poistaminen

Vieritä kohtaan SMS-ääni ja paina VALIT..
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Erik.asetuk.
Valinta
Flash-aika
Puhekieli
Turvallisuus
Rekisteröinti
Rekist. poisto
Resetointi

Valitse painamalla Valinta.

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin

Valinta

Vieritä kohtaan Ääni tai Pulssi ja paina VALIT..

Toimitettaessa laitteeseen on tehty maakohtaiset asetukset joita ei tarvitse muuttaa.

Huomaa: Tämä asetus mahdollistaa pulssivalinnan (yleensä käytössä maissa, joissa ei voida välittää
DTMF-äänitaajuussignaaleja tai kun käytössä on vanhempi puhelinlaitteisto).

Vieritä kohtaan Flash-aika ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Flash-ajan muuttaminen

Flash-aika

Vieritä kohtaan Lyhyt tai Keskipitkä tai Pitkä ja paina VALIT..

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä.

Huomaa: Jotta voitaisiin käyttää tiettyjä operaattoripalveluja, joihin päästään painikkeilla + ,
+ ja + (koputus, soitonsiirto jne), on flash-asetus (lyhyt/keskipitkä/pitkä) sovitettava

puhelinliittymään (ISDN, pääliittymä, puhelinlaitteisto).
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Vieritä kohtaan Turvallisuus ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

PIN-koodin muuttaminen

Turvallisuus

Toimitettaessa laitteen PIN-koodina on “0000”. Suosittelemme oman koodin antamista.

Paina valitaksesi Muuta PIN.

Syötä PIN-koodi ja paina OK.

Vieritä kohtaan Turvallisuus ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Puhelun eston asettaminen tai muuttaminen

Tällä valikolla voit rajoittaa puhelujen soittamista tiettyihin numeroihin estämällä haluamiesi 
esivalintanumerojen käytön.Valittavissasi on 4 eri muistipaikkaa.

Vieritä kohtaan Puhelun esto ja paina VALIT..

Syötä PIN-koodi ja paina OK.
Vieritä numeroiden 1, 2, 3 tai 4 kohdalle, valitse haluamasi muistipaikka ja paina

VALIT..
Syötä numero/suuntanumero jonka käytön haluat estää (esim. 00 estääksesi 
ulkomaanpuhelut) ja paina OK.
Toista viimeiset 2 toimenpidettä muiden puhelinnumeroiden estämiseksi.

Huomaa: Jos olet jo muuttanut PIN koodin, sinua kehotetaan antamaan entinen PIN koodisi ennen uutta.

Vieritä kohtaan Puhekieli ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Puhekielen asetus 

Puhekieli

Valitse haluamasi kieli ja paina VALIT..

Voit muuttaa puhelinvastaajasta lähtevien tiedotteiden kieltä (katso sivu 47).

vain DECT 627
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Vieritä kohtaan Rekisteröinti ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Rekisteröinti
Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria.
Huomaa: Mikäli haluat rekisteröidä tukiasemaan DECT 623 tai DECT 627 muita kuin Philipsin 
luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä, muussa tapauksessa ne eivät toimi halutulla tavalla 
(katso sivu 11).

Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (toimitettaessa se on “0000”) ja paina OK.
Jos rekisteröinti on onnistunut, kuulet pitkän merkkiäänen ja tukiasema antaa luurille numeron
automaattisesti (1 ... 5).

Luurin rekisteröinti
Jos olet jostain syystä poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen.
Muut luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.
Rekisteröidäksesi luurin paina ensin tukiaseman haku-näppäintä noin 5 sekunnin ajan 
tukiaseman ollessa valmiusasennossa. Suorita sen jälkeen luurilla seuraavat toimenpiteet yhden
minuutin sisällä:

Luurin rekisteröinnin poistaminen

Vieritä kohtaan Rekist. poisto ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Valitse haluamasi luuri ja paina VALIT..

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

Vieritä kohtaan Resetointi ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Valitse Kyllä tehdasasetusten palauttamiseksi ja paina VALIT..

Voit milloin tahansa palauttaa luurin asetukset tehdasasetuksiin (katso sivu 51). Huomaa, että 
kaikki omat asetuksesi ja tallentamasi tiedot (puhelinmuistion sisältö, tekstiviestit,
soittolistan merkinnät ja valinnantoistolista) häviävät asetuksia tehdasasetuksiin
palautettaessa.

Huomaa: Palautustoimenpiteen jälkeen puhelin on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 40.

Palauttaminen tehdasasetuksiin
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Verkkopalv.
Puhelun siirto
P-siirt.var.
P-siirt.ei vas
Ääniviesti
Soita takais.
Pito ID

Tällä toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida pääsyn operaattoripalveluihin jotka vaativat
erillisen sopimuksen. Kysy lisää verkkopalvelujen tarjoajalta.Tavallisesti voit tilata soitonsiirron,
puhepostilaatikon ym.

Esimerkki tarjotuista palveluista: Soitonsiirto

Selaa palvelujen listaa ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Syötä tai valitse puhelinmuistiosta numero johon puhelut siirretään ja paina OK.
Numero liittyy automaattisesti puhelunsiirtotunnuksen jatkeeksi 
ja laite valitsee tämän numeron.

Verkkopalvelujen aktivointi /deaktivointi

Selaa palvelujen listaa ja paina VALIT..

Vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina VALIT..

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Valitse Aktivoi tai Peru aktiv. ja paina VALIT..
Laite valitsee tilatun palvelun numeroyhdistelmän.
Paina palataksesi takaisin valmiustilaan.

Vieritä kohtaan Asetus ja paina VALIT..

Puhelun siirto toiseen numeroon.

Laske luuri.
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Puhelinvastaaja DECT 627

Muistion ja 
lähtevien viestien

tallentaminen
Lyhyt painallus: muistion
tallentaminen.
Pitkä painallus: lähtevä tiedote
1 toimintatilalle “Vastaaja
viestien tallennuksella” tai
tiedote 2 toimintatilalle “Vain
vastaaja ilman viestien
tallennusta”.

s e t t i n g / o k

Kaiutin 

Taustavalaistuksella 
varustettu DECT 627 
tukiaseman näyttö
Taustavalaistus aktivoituu 
automaattisesti heti kun 
vastaajaan tulee uusia viestejä
tai vastaajan muisti on täynnä.
Katso kuvakkeet sivulla 46.

DECT 627 on varustettu puhelinvastaajalla, johon vastaamattomat puhelut tallentuvat.
Puhelinvastaaja voi tallentaa enintään 99 viestiä 14 minuutin sisällä (suurin mahdollinen viestien
tallentumisaika).

Puhelinvastaajan DECT 627 näppäimet

Mikrofoni

Hyppäys eteenpäin/
seuraava viesti

Lyhyt painallus viestin
kuuntelun aikana: siirto
seuraavaan viestiin.

ON/OFF-näppäin
Näppäintä painamalla kytketään
vastaaja päälle tai pois.

Toisto-/
pysäytysnäppäin

Lyhyt painallus: viestin 
toisto.
Lyhyt painallus: vastaajan
pysäyttäminen toiston 
aikana.
Pitkä painallus:Vastaajan
asetustilan esiintuonti.

setting / ok

Hakunäppäin
Näppäintä painamalla 
paikallistetaan kaikki luurit.

Hyppäys takaisin/
toiston kertaus

Painettaessa 1 sekunnin sisällä
toiston aikana: paluu edelliseen
viestiin.
Painettaessa sen jälkeen kun
viesti on toistunut yli 1 
sekunnin ajan:Viesti kuuluu
uudelleen.

/
Äänenvoimakkuus
Tukiaseman äänenvoim
akkuuden säätely.

Poistonäppäin

Lyhyt painallus: poistaa
kuunneltavan viestin toiston
aikana.
Pitkä painallus: kaikkien
viestien poisto valmiustilassa
(kun kaikki viestit on
kuunneltu).
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Kyselykoodi aktivoitu.
Uusi kuuntelematon viesti/viestejä puhelinvastaajassa.

Vanha viesti/viestejä puhelinvastaajassa, jo kuunneltu.

Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ.

Lähtevän viestin kuvaus.

Näyttää miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa 
lähtevää viestiä.
Tukiaseman kaiutin PÄÄLLE.

Vastaajan DECT 627 näytöllä näkyvät tiedot itse vastaajasta ja sen asetuksista.Tukiaseman päiväys
ja kellonaika asettuvat samanaikaisesti luurin päiväystä ja kellonaikaa asetettaessa (katso sivu 26).

Päiväys (DD / MM)Kellonaika (HH : MM)
Viestien lukumäärä

Puhelinvastaajan DECT 627 näyttöruutu

Puhelinvastaajan DECT 627 kytkeminen päälle/pois

Käynnistyksen jälkeen laite toistaa automaattisesti lähtevän tiedotteen.Vastaajan taustavalaistus
aktivoituu heti kun yksi tai useampi kuuntelematon viesti tallentuu vastaajaan.

Puhelinvastaaja kytketään päälle ja pois painamalla tukiaseman ON/OFF-näppäintä.

Vastaajan ollessa käynnistettynä se vastaa puheluun sen jälkeen kun puhelin on soinut niin monta
kertaa kuin on asetettu (katso sivu 48).Vastattuaan puheluun vastaaja toistaa sille sanellun
lähtevän tiedotteen ja tallentaa soittajan jättämän viestin.

Tallennetut viestit
Uusien viestien kuuntelu

Tukiaseman taustavalaistus palaa ja uusien viestien lukumäärä näkyy näytöllä: 3 .

Kuulet viestit aikajärjestyksessä, ensin vanhemmat, viimeiseksi uusimmat.
Näytöllä näkyy viestien lukumäärän laskin sekä viestin tallennuksen päiväys ja kellonaika.

setting / ok

Käynnistä toisto tällä näppäimellä.

Hyppäys taaksepäin edelliseen viestiin tai parhaillaan kuunneltavan viestin kuuntelu
uudelleen.

Hyppäys eteenpäin seuraavaan viestiin.

Viestien toiston aikana käytettävissäolevat toiminnot:

setting / ok

Toiston pysäyttäminen; painallus uudelleen: toisto jatkuu.

Tukiaseman kaiutin POIS.

Huomaa: Kun vastaajan muisti on täynnä, tukiaseman näytöllä vilkkuu kaksi palkkia ja taustavalaistus
palaa jatkuvasti. Poista vanhoja viestejä (katso sivu 47) saadaksesi tilaa uusille.
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Äänenvoimakkuuden säätö

Paina tästä kun haluat heikentää kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta.

Paina tästä kun haluat lisätä kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestiä toistettaessa
ja tukiaseman kaiuttimen ollessa päällä. Säätö tehdään
tukiaseman takasivulla sijaitsevilla näppäimillä.

Vastaajassa olevien viestien poistaminen
Yksittäisten viestien poistaminen vastaajasta
Tätä näppäintä painamalla poistat viestin sitä kuunneltaessa.
Lyhyt merkkiääni vahvistaa että viesti on poistettu.

Kaikkien viestien poistaminen vastaajasta

Pidä tätä näppäintä painettuna poistaaksesi kaikki kuunnellut (vanhat) viestit.
Pitkä merkkiääni vahvistaa viestien poistamisen. Sen jälkeen näytöllä näkyy “00” ilman 
kirjekuorikuvaketta.

Kaikki viestit voidaan poistaa vain valmiustilassa ja vasta sen jälkeen kun kaikki viestit on kuunneltu
eikä uusia ole tullut:

Huomaa: Poistettuja viestejä ei voida enää palauttaa. Kun vastaajan muisti on täynnä, tukiaseman
näytöllä vilkkuu kaksi palkkia ja taustavalaistus palaa jatkuvasti.

Vastaajan asetukset
Seuraavia vastaajan asetuksia voidaan muuttaa yksi kerrallaan ja vain annetussa järjestyksessä
(järjestystä on noudatettava kaikissa asetuksissa):

1. Lähtevän tiedotteen valinta (1/2)
2. Soittokertojen lukumäärä (1 - 7)
3. Kaiutinääni (ON/OFF)
4. Kauko-ohjauskoodi

s e t t i n g / o k

Äänenvoimakkuuden
säätö

Järjestys I: Vastaajan tilan ja lähtevän tiedotteen valinta

Vastattuaan puhelimeen vastaaja toistaa lähtevän tiedotteen. Käytettävissä on kaksi
vakiotiedotetta:
Lähtevä tiedote 1 Vastaaja tallentaa saapuvan viestin (soittaja voi jättää viestin).
Lähtevä tiedote 2 Vain vastaaja (soittaja ei voi jättää viestiä)
Voit valita lähtevän tiedotteen kielen (katso sivu 42).
Voit myös tallentaa oman lähtevän tiedotteen 1 tai 2 (katso sivu 49).

Käynnistä puhelinvastaaja.
Siirtyminen vastaajan asetustilaan:

Paina tätä näppäintä noin 4 sekunnin ajan, kunnes lähtevän tiedotteen kuvake vilkkuu
ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , poistuvat näytöltä.

setting / ok
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Järjestys 2: Soittokertojen määrän asetus ennen puheluun vastaamista

Lähtevän vakiotiedotteen vahvistuksen jälkeen (katso edellä) voidaan muuttaa 
soittokertojen lukumäärää.
Soittokertojen lukumäärän kuvake vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta 
virransyöttökuvaketta , ovat poistettuina.

Paina + tai 
- valitaksesi haluamasi soittokertojen lukumäärän: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai $
(säästötoiminto).
Soittokertojen lukumäärä näkyy kuvakkeen sisällä .

setting / ok

Vahvista valitsemasi soittokertojen lukumäärä
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Voit valita, miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää tiedotetta 
(1 - 7 soittokertaa tai säästötoiminto $). Säästötoiminto (vakioasetus) säästää puhelinmaksuja
viestien kauko-ohjauksessa. Jos vastaajaan on tullut uusia viestejä, se aloittaa lähtevän tiedotteen
toiston jo 3 soittokerran jälkeen. Mikäli uusia viestejä ei ole, toisto alkaa vasta 5 soittokerran
jälkeen. Jos lasket luurin 4. soittokerran jälkeen, voit näin maksutta tarkistaa, onko viestejä tullut.

Järjestys 3: Tukiaseman kaiuttimen aktivointi /deaktivointi (myötäkuuntelu)

Vahvistettuasi soittokertojen lukumäärän (katso edellä) voit asettaa kaiutintoiminnon.
Kaiuttimen kuvake vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta 
virransyöttökuvaketta , ovat poistettuina.

Paina + tai
- kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai pois.
Jos valitset kaiuttimen äänen poistamisen, kaiutinkuvake on yliviivattu .

setting / ok

Paina tästä vahvistaaksesi valitun asetuksen 
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Voit aktivoida tai deaktivoida tukiaseman kaiuttimen jolloin voit halutessasi kuulla viestiä puhuvan
henkilön äänen.Toimitettaessa tämä toiminto on aktivoituna.

Paina + tai 
- vuorottelu lähtevien tiedotteiden 1 ja 2 välillä.
Ajankohtaisen lähtevän tiedotteen numero näkyy kuvakkeen sisällä .

setting / ok

Vahvista valitsemasi lähtevä viesti
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa lähtevää viestimuotoa, paina (tukiasemassa oleva näppäin).setting / ok

Huomaa: Ellet halua muuttaa soittokertojen lukumäärää, paina tukiaseman näppäintä .setting / ok

Huomaa: Ellet halua muuttaa tukiaseman kaiuttimen asetuksia, paina tukiaseman -näppäintä.setting / ok
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Omat tiedotteet

Järjestys 4: Kauko-ohjauskoodin muuttaminen

Kun olet vahvistanut kaiuttimen asetukset (katso sivu 48), voit muuttaa kauko-
ohjauskoodia.
Kauko-ohjauskoodin ensimmäinen numero ja lukon kuvake vilkkuvat.

Paina näppäintä + kun haluat suuremman tai 
- Näppäintä - kun haluat pienemmän ensimmäisen numeron.

setting / ok

Vahvista.
Ensimmäinen numero lakkaa vilkkumasta, nyt vilkkuu toinen numero.

Tarvitset kauko-ohjauskoodin mikäli haluat kuunnella vastaajaan tulleita viestejä ja voidaksesi estää
vastaajan luvattoman käytön.
Varoitus! Jos kauko-ohjauskoodi on 00 (asetus toimitettaessa), kauko-ohjaus on deaktivoitu.

setting / ok

Paina näppäintä + kun haluat suuremman tai
- näppäintä - jos haluat pienemmän toisen numeron

Vahvista.
Asetukset ovat nyt valmiit ja näyttö palaa valmiusasentoon.

Voit tallentaa kaksi erilaista tiedotetta: Oman henkilökohtaisen tiedotteen 1 toiminnolle jossa
soittaja voi jättää vastaajaan viestin ja oman henkilökohtaisen tiedotteen 2 jolloin soittaja ei voi
jättää vastaajaan viestiä. Henkilökohtainen tiedote korvaa tehdasasetuksena tehdyn vakiotiedotteen.
Vakioviesti on kuultavissa vain jos olet poistanut oman henkilökohtaisen viestisi.
Tiedotteen pituus voi olla enintään 60 sekuntia. Edellistä tiedotetta ei tarvitse poistaa ennen uuden
tallentamista. Uusi tiedote ylikirjoittaa automaattisesti vanhan.

Oman tiedotteen tallentaminen

Tarkista ennen tiedotteen 1 tallentamista (jossa soittaja voi jättää viestin), onko 
vastaajassa asetuksena Tiedote 1 (katso sivu 47).
TAI
Tarkista ennen tiedotteen 2 tallentamista (jossa soittaja ei voi jättää viestiä), onko 
vastaajassa asetuksena Tiedote 2 (katso sivu 47).

Pidä näppäintä painettuna (noin 4 sekunnin ajan), kunnes pitkä merkkiääni kehottaa
aloittamaan tallennuksen.

Puhu tiedotteesi merkkiäänen jälkeen tukiaseman mikrofoniin.

setting / ok

Paina tätä näppäintä kun haluat lopettaa tallennuksen.
Pitkä merkkiääni vahvistaa että tiedote on tallennettu, sen jälkeen kuulet puhumasi tekstin
automaattisesti.

Huomaa: Ellet ole tyytyväinen puhumaasi tekstiin, voit toistaa yllä kuvatut toimenpiteet ja siten 
ylikirjoittaa aikaisemmin puhumasi tiedotteen.Voit joko toistaa tai poistaa tiedotteen jos haluat aktivoida
vakiotiedotteen.Voit luonnollisesti myös tallentaa uuden tiedotteen, jolloin edellinen ylikirjoittuu. Jos haluat
aktivoida vakiotiedotteen, katso sivu 50 “Oman tiedotteen poistaminen”.

Huomaa: Ellet halua muuttaa kauko-ohjauskoodia, paina (tukiaseman) näppäintä .setting / ok
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Oman tiedotteen tai vakiotiedotteen kuuntelu

Tarkista ennen tiedotteen 1 toistoa, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 1
(katso sivu 47).
TAI
Tarkista ennen tiedotteen 2 toistoa, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 2
(katso sivu 47).
Kytke vastaaja pois päältä.

Käynnistä vastaaja uudelleen.
Vastaaja toistaa käynnistyksen jälkeen automaattisesti sen tiedotteen, jonka olet asettanut.

Oman tiedotteen poistaminen

Tarkista ennen tiedotteen 1 poistoa, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 1
(katso sivu 47).
TAI
Tarkista ennen tiedotteen 2 poistoa, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 2
(katso sivu 47).

Kytke vastaaja pois päältä.

Käynnistä vastaaja uudelleen.
Vastaaja toistaa käynnistyksen jälkeen automaattisesti sen tiedotteen, jonka olet asettanut.

Paina toiston aikana tätä näppäintä poistaaksesi tiedotteen ja palauttaaksesi
vakiotiedotteen.

Huomaa: Vakiotiedotetta ei voida poistaa.

Muistioviestin tallentaminen ja kuunteleminen
Tällä toiminnolla voit sanella muistioviestin esimerkiksi perheellesi puhelinvastaajaan.Yhden
muistioviestin maksimipuheaika on 180 sekuntia.

Paina, kunnes pitkä merkkiääni kehottaa aloittamaan tallennuksen.
Puhu merkkiäänen jälkeen tukiaseman mikrofoniin.

setting / ok

Paina tästä lopettaaksesi tallennuksen.
Pitkä merkkiääni vahvistaa että muistioviesti on tallennettu. Näytön taustavalaistus palaa ja
tukiaseman näytöllä näkyy, että uusi viesti odottaa: 1 .

Muistion tallentaminen

Muistiotallennuksen kuuntelu

Näytön taustavalaistus palaa ja tukiaseman näytöllä näkyy, että uusi viesti odottaa: 1 .

Näytöllä näkyy viestien lukumäärä sekä tallennuksen päiväys ja kellonaika.
setting / ok

Käynnistä toisto.

Huomaa: Voit muuttaa vakiotiedotteen kieltä (katso sivu 42).
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Vastaajan kauko-ohjaus

Kauko-ohjaukseen vaadittavat toimenpiteet:
- Valitse puhelinnumerosi toisesta puhelimesta.
- Jos puhelinvastaaja on päällä, paina lähtevän tiedotteen aikana tai sen jälkeen ulkoisen

puhelimen tähtimerkkiä . Ellei vastaajasi ole päällä, kuulet 10. soittokerran jälken
merkkiäänen, paina sitten tähteä .

- Syötä kauko-ohjauskoodi (ei 00) ja vahvista näppäimellä #.
- Jos uusia viestejä on tullut, kuulet ne automaattisesti merkkiäänen jälkeen.

Vastaajan kauko-ohjaus

Oheisessa taulukossa on lueteltu vastaajan kauko-ohjauksen toiminnot.

Vastaaja ON/OFF paina 

Edellisen viestin toisto paina 

Viestin toisto/pysäytys paina 

Seuraavan viestin toisto paina 

Poista paina 4

3

2

1

0

Huomaa: Vastaajan kauko-ohjaus on mahdollista vain mikäli kauko-ohjauskoodi EI ole enää sama kuin
vakioasetuskoodi (kauko-ohjauksen vakioasetus: 00 = kauko-ohjaus on deaktivoitu), katso sivu 49.
Voit kauko-ohjata vastaajaa äänitaajuuspuhelimella.

Vakioasetukset (tehdasasetukset)
Luurin äänenvoimakkuus: taso 2
Luurin soittoääni: melodia 1
Ryhmä A soittoääni: melodia 1
Ryhmä B soittoääni: melodia 2
Ryhmä C soittoääni: melodia 3
Luurin kuulokkeen 
äänenvoimakkuus: taso 3
Luurin kaiuttimen 
äänenvoimakkuus: taso 3
Luurin näppäinäänet: kytketty
SMS-ääni: kytketty
Akun varaustilan merkkiääni: kytketty
Valikkokieli (luuri): maakohtainen
Automaattinen vastaustila: katkaistu
Tausta: tausta 1
Luurin nimi: PHILIPS
Päiväys/kellonaika (luuri): 00:00        01-01-2005 
Valinta: maakohtainen
Flash-aika: maakohtainen
PIN-koodi luuri: 0000
Vain DECT 627:
Kauko-ohjauskoodi: 00, kauko-ohjaus katkaistu

Vakiotiedotteen kieli: maakohtainen
Puhelinmuistion muisti: tyhjä
SMS- tuleva, lähtevä, luonnos: tyhjä
Soittolista: tyhjä
Valinnantoistolista: tyhjä
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1/ Numeronvalintaääntä ei kuulu puhelimen asentamisen jälkeen. Miksi?
Varmista, että olet käyttänyt asennukseen vain toimitukseen sisältyviä kaapeleita, ei edeltävien puhelimien
kaapeleita (ne poikkeavat yleensä toisistaan).
Varmista, että luurin akut on ladattu täyteen käyttöohjeiden mukaisesti.Varmista, että rekisteröinnin ja
kuuluvuusalueen symbolit näkyvät näytöllä (rekisteröinti tukiasemaan). Jos luuria ei ole vielä rekisteröity,
tee se nyt (katso sivu 43).

2/ Voiko luuri olla jatkuvasti latauslaitteessa?
Kyllä. Kaikkien nykyisten puhelinmallien luurieja, joissa on NiMh-akut, voidaan pitää jatkuvasti
tukiasemassa.

3/ Häviävätkö tallennetut tiedot (puhelinmuistio, tallennetut viestit) luurista
sähkökatkoksen aikana? 
Näin ei käy. Puhelimeen tallennetut tiedot säilyvät sähkökatkon aikana ja myös siinä tapauksessa että
vedät tukiaseman verkkojohdon pistorasiasta tai kun vaihdat akkuja.

4/ Puhelun jälkeen näkyy väärä päiväys ja kellonaika, vaikka ne on asetettu oikein. Miksi?
Jos puhelimesi on liitetty ISDN-laitteistoon, nämä parametrit (päiväys ja kellonaika) välittyvät puhelimeen
ISDN-laitteistosta. Jos siihen tehdyt asetukset ovat väärät, myös puhelimessasi näkyvät tiedot ovat väärät.
Korjaa ISDN-laitteistoosi asetetut tiedot.
Mikäli et voi sitä tehdä, ota yhteys operaattoriin tai siihen jälleenmyyjään, jolta ISDN laitteisto on ostettu
tai joka on sen asentanut.

5/ En pysty käyttämään Philips-puhelinta samassa liittymässä telefaksin kanssa. Miksi? (vain
DECT 627)
Tätä ongelmaa voidaan välttää muuttamalla hälytyskertojen määrää ennen kuin vastaaja vastaa puheluun.
Esimerkki: jos operaattorin puhevastaajan tai faksin hälytyskertojen määräksi on asetettu 4, tulisi
vastaajalle asettaa 3 hälytyskertaa. Hälytyskertojen määrän asetus katso sivu 48.

6/ Mitä tarkoittaa CLIP ja miten voin käyttää sitä?
CLIP (Caller Line Identification) on operaattorilta tilattavissa oleva erikoispalvelu. Kun tämä toiminto on
tilattu, CLIP-kykyinen puhelin näyttää saapuvan puhelun numeron puhelimen soidessa (mikäli soittaja ei
ole estänyt numeron näkymistä).Voit näin itse päättää, vastaatko puhelimeen vai et.

7/ CLIP ei toimi PHILIPS-puhelimessani ja digitaalisessa puhelinlaitteistossa (ISDN,ADSL).
Miten ratkaisen ongelman?
Tämä tuote on suunniteltu liitettäväksi analogiseen verkkoon. Jos kytket PHILIPS-puhelimen digitaaliseen
laitteistoon, voi olla mahdollista, että CLIP ei toimi saapuvissa puheluissa. Digitaaliset ISDN
puhelinlaitteistot eivät ole aina yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa.
Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot ISDN-laitteiston käyttöohjeista.Tai kysy ISDN-laitteiston
valmistajalta, onnistuuko soittajan tunnistaminen analogisessa puhelimessa.
Vanhemmat ISDN-laitteistot (yli 2 tai 3 vuotta vanhat) eivät ole yhteensopivia analogisten puhelimien
kanssa, mitä CLIP-toimintoon tulee.
Huomaa, että tiettyjen ADSL linjojen kanssa käytetyt suodattimet voivat suodattaa osan CLIP signaaleista
ja estää CLIP:n näkymistä puhelimessa oikein. Suosittelemme hankkimaan paremman ADSL suodattimen
joka estää tämän ongelman syntymisen.

Kysymyksiä ja vastauksia
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8/ Mikä on CNIP (Caller Name Identification)?
Tämä uusi toiminto on samoin kuin CLIP riippuvainen verkosta ja se on tilattava operaattorilta 
(sopimukseen perustuva).Tämä toiminto mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan nimen näkymisen näytöllä.
Tällä hetkellä kaikki operaattorit eivät vielä tarjoa tätä toimintoa. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
Huomaa: Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinmuistioosi, näytöllä näkyy tallennettu nimi, ei operaattorin
välittämä nimi.Tässä tapauksessa puhelinmuistion tiedot ovat etusijalla verrattuna operaattorin välittämiin
tietoihin.
CNIP käyttää samaa teknologiaa kuin CLIP. Siten myös siihen kohdistuvat rajoitukset ovat samat (katso siis
CLIP ohjeet mikäli CNIP ei toimi moitteettomasti). Huomaa, että CNIP toimii vain aakkosnumeerisella näytöllä.

9/ Vastaajani ei tallenna soittajien jättämiä viestejä. Miten tämä ongelma ratkaistaan?
Tarkista, onko operaattorin puhevastaaja aktivoituna. Jos se on aktivoituna, aseta puhelimen vastaaja siten, että
se reagoi puheluun ensin (muuta hälytyskertojen määrää siten, että vastaaja ehtii vastata puheluun).

10/ Mitä vaaditaan, jotta voin lähettää tekstiviestejä?
Operaattorilta on oltava käytössä kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu.

11/ Onko mahdollista kirjoittaa, lukea tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä samaan aikaan,
kun toinen luuri pitää linjan varattuna (koskee vain DECT 623 ja DECT 627 -laitteita, joissa on
useampi luuri)?
Ei, se ei ole mahdollista.

12/ Mitä tapahtuu, jos lähetän tekstiviestin lankapuhelimeen, jossa ei ole tekstiviestitoimintoa?
Vastaanottaja kuulee viestin puheena (riippuu viestioperaattorista).

13/ Voinko lähettää tekstiviestin ulkomaiseen lankapuhelinliittymään?
Tämä toiminto riippuu operaattorista.Tarkemmat tiedot saat operaattoriltasi.

14/ Mistä saan tekstiviestikeskuksen numeron?
DECT 623/DECT 627 -laitteeseen on tallennettu ainakin yhden viestikeskuksen numero. Jos haluat tallentaa
toisen numeron, käytä valikkoa Viesti/Viestiasetukset/Viestikeskus.Tarkista viestikeskuksen numerot
tulevia ja lähteviä viestejä varten operaattorilta tai puhelimen käyttöohjeen mukana toimitetuista erillisistä
tekstiviesti-ohjeista.

15/ Syntyykö ongelmia, jos käytän samassa liittymässä tekstiviestikykyistä Philips-puhelinta ja
jotain toista tekstiviestikykyistä puhelinta?
Kyllä, kumpikaan puhelin ei tällöin pysty vastaanottamaan viestejä. Jomman kumman puhelimen tekstiviestitoi-
minto on deaktivoitava.
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Vian etsintä ja korjaus www.philips.com/support

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 623/627 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 38).

- Tarkasta kytkennät.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

- Rekisteröi luuri tukiasemaan
(katso sivu 43).

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Muuta tukiasema toiseen 

paikkaan (mitä korkeammalle
sen parempi).

- Irrota tukiaseman verkkopistoke
ja työnnä taas takaisin. Noudata
luurin rekisteröintiohjeita 
(katso sivu 43).

- 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
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Vastaajan vianhaku

www.philips.com/support

MAHDOLLINEN SYYONGELMA APU

Vastaaja ei tallenna
soittajien viestejä.

Kauko-ohjaus ei toimi.

- Muisti on täynnä.
- On aktivoitu pelkkä vastaustila.

Kauko-ohjaus ei ole aktivoituna
(koodiksi asetettu 00 (deaktivoitu)).

- Poista viestejä.
- Aseta vastaus ja tallennus -tila.

Aktivoi kauko-ohjaus 
(katso sivu 49).

Oman viestin tallennus ei
onnistu.

Muisti on täynnä. Poista viestejä.

DECT 627 katkaisee 
yhteyden kauko-ohjauksen
aikana.

- Epäonnistunutta yritystä syöttää
koodi.

- Liian pitkä kesto.

- Syötä oikea koodi.

- Käytä kauko-ohjausta 
nopeammin.

Vastaaja katkaisee soittajien
viestien tallennuksen.

- Muisti on täynnä.
- Viesti on liian pitkä 180 sec.

- Kuuntele ja poista viestit.
- Viestien maks. pituus 180 sec.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY APU

Uusien tekstiviestien 
vastaanotto ei toimi

Puhelinmuistion merkintää ei
voida tallentaa muistiin.

Tekstiviestien lähetys/
vastaanotto ei toimi

- Viestimuisti on täynnä.
- Viestitila on deaktivoitu.

Puhelinmuistio täynnä.

- Lähtevä tai tuleva 
viestikeskusnumero puuttuu tai
on väärin asetettu.

- Operaattorin tekstiviestipalvelu
puuttuu.

- Samassa liittymässä on toinen
tekstiviestikykyinen puhelin.

- Yhteensopivuusongelma 
operaattorien välillä.

- Numeron näyttö on estetty.

- Poista vanhoja tekstiviestejä.
- Aktivoi toiminto (katso sivu 25).

Poista vanhoja merkintöjä 
tehdäksesi tilaa uusille.

- Tarkista oikea viestikeskuksen
numero erillisestä 
tekstiviestiohjeesta.

- Ota yhteys operaattoriin.

- Deaktivoi jomman kumman
puhelimen viestitila.

- Ota yhteys operaattoriin.

- Salli numeron näyttö.

Ei soittajan tunnistusta /
huono äänenlaatu / huono
yhteyden laatu käytettäessä
laajakaista DSL-internetiä.

- DSL suodatin / splitter puuttuu
tai suodattimia liian vähän.

- Modeemi ja/tai puhelin liitetty
väärään DSL-suodatinliitäntään.

- DSL suodatin viallinen.

- Varmista että jokaisessa 
rakennuksen pistorasiassa on
DSL suodatin.

- Varmista, että modeemi ja 
puhelin on liitetty oikeaan 
suodatinliitäntään (jokaiselle 
laitteelle oma liitäntä).

- Suodattimet voivat olla 
epäkunnossa.Vaihda ja yritä 
uudelleen.
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Hakusanat
A
Äänenvoimakkuuden säätö (vastaaja)   47
Äänenvoimakkuus, kuuloke   17
Äänenvoimakkuus, soittoääni   38
Äänitaajuusvalinta   41
Akku ja akun kestoikä   13
Alaliittymä, alaliittymän puhelin   41
Automaattinen vastaustila   40
E
Esivalinta   16
F
Faksi   19
FAQ, usein esitetyt kysymykset   52, 53
Flash-aika   41
G
GAP   11
H
Häiriöiden korjaus   54, 55
Haku-näppäin (luurin haku)   4
Herätys   27
Herätyskello   26
K
Kaiutin, luuri   2, 17
Kaiutin, tukiasema   4, 45
Kantama-alue   13
Kauko-ohjauskoodi (vastaaja)   49
Konferenssipuhelu   37
Kontrasti   38
Kopiointi puhelinmuistioon (SMS numero)   21
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö   17
Kuuntelu, viestit (vastaaja)   46
Kuvakkeet   3
L
Lähtevät   22
Luonnos/vedos   24
Luuri, näppäimet   2
Luurin soittoääni   38
M
Maan/palvelujen tarjoajan asetus   14
Merkin poisto   19
Mikrofoni, luuri   2
Muistioviesti   50
Muokkaus, SMS   21
Mykistys   17
Myötäkuuntelu, tukiasema   48
N
Näppäimet, luuri   2
Näppäimet, puhelinvastaaja (vain DECT 627)   45
Näppäinääni   39
Näppäinlukitus   2, 14
Navigointi valikoissa   15
Näytön kontrasti   38
Nimeäminen uudelleen, luuri   40
Nimen muuttaminen (puhelinmuistio)   31
O
ON/OFF luuri   14
ON/OFF puhelinvastaaja   45, 46
P
Päiväys ja kellonaika   26
Pakkauksen purkaminen DECT 623/627   12
Palautus   43
PIN-koodi   42
Poista kaikki (soittolista)   33
Poista kaikki (vastaaja)   47
Poisto merkki merkiltä   19
Puhelinmuistio   28
Puhelinmuistio, näyttö   29
Puhelinmuistion merkinnän poisto   31
Puhelinvastaaja (vain DECT 27)   45
Puhelinvastaajan asetukset   47
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