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Vianetsintä
Lisää ratkaisuvaihtoehtoja ongelmankartoitukseen on annettu 
käyttöohjeen luvussa FAQ – Usein esitetyt kysymykset.

Valintaääntä ei kuulu
• Tarkista liitännät.  Vedä 

pistotulppa sähköpistorasiasta 
ja työnnä takaisin.

• Akkuja ei ole ladattu – lataa 
akkuja vähintään 24 tuntia.

• Olet mahdollisesti liian 
kaukana tukiasemasta - siirry 
lähemmäksi. 

• Käytä toimitukseen sisältyvää 
puhelinkaapelia.

Huono äänenlaatu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Siirrä tukiasema vähintään 

metrin etäisyydelle muista 
sähkölaitteista.

-kuvake vilkkuu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Rekisteröi luuri tukiasemaan.

Soittajan tunnistus ei toimi
Tarkista oletko tilannut 
toiminnon verkkopalvelujen 
tarjoajalta.

Puhelimen soittoääntä ei 
kuulu
Jos luurin näytöllä näkyy 

, soittoääni on kytketty 
pois päältä. Lisää soittoäänen 
voimakkuutta. Katso tarkemmat 
ohjeet käyttöohjeesta.

Tarvitsetko apua?
Katso Philips SE140:n tai SE145:n mukana toimitettu käyttäjän 
käsikirja.
Online help: www.philips.com/support

TERVETULOA
Pikaopas

Liitä

Asenna

Nauti

1

2

3

Digitaalinen langaton puhelin SE140
Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja  SE1453 Nauti

Puhelun soittaminen
Näppäile puhelinnumero ja paina .

Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina .

Puhelun lopettaminen
Paina .

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden säätö
Paina puhelun aikana  tai .

Viimeksi valitun puhelin-
numeron uudelleenvalinta
Paina  ja sen jälkeen .

Puhelimen soittoäänen 
voimakkuuden ja soittoäänen 
muuttaminen
• Paina .
• Paina  tai  säätääksesi 

soittoäänen voimakkuutta (0=pois).
• Paina 0 – 9 valitaksesi haluamasi 

soittoäänen. Kuulet eri vaihtoehdot.
• Tallenna asetukset painamalla .

Merkinnän lisääminen 
puhelinmuistioon
• Paina  ja sen jälkeen .
• Valitse haluamasi kohta 

puhelinmuistiosta syöttämällä 2-
numeroinen luku 01-20 väliltä.

• Syötä puhelinnumero, vahvista sen 

jälkeen painamalla .

Numeron valitseminen 
puhelinmuistiosta
• Paina  ja siirry sen jälkeen 

painikkeella  tai  haluamasi 
merkinnän kohdalle.

• Valitse numero painikkeella .

Päiväyksen ja kellonajan 
asetus
• Paina kaksi kertaa .
• Näppäile päiväys (DD-MM) ja 

kellonaika (HH:MM).
• Vahvista painamalla .
• Siirry takaisin valmiustilaan 

painamalla .

Vain SE145

Puhelinvastaajan kytkentä 
päälle ja pois
Paina tukiaseman painiketta .

Vastaajaan tulleiden viestien 
kuuntelu
Paina .  Vastaaja toistaa 
saapuneet viestit.
Tai
Paina  ja pidä painettuna 
kuunnellaksesi kaikki vastaajaan 
tallentuneet viestit.
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1 Liitäntä

A Tukiaseman sijainti

Sijoita tukiasema niin että 
puhelinjohto ja sähköjohto 
ulottuvat vastaaviin pistorasioihin.

Johtojen liittäminen

Työnnä puhelinjohto ja 
sähköjohto tukiaseman 
takasivulla oleviin liitäntäkohtiin.

Työnnä johtojen toiset päät 
seinässä oleviin pistorasioihin.

 Vihje
Jos tukiasema sijaitsee liian 
lähellä suuria metallisia esineitä 
tai sähkölaitteita, kantama ja 
äänenlaatu voivat kärsiä. Myös 
paksut seinät voivat heikentää 
signaalien välitystä tukiasemaan.

B
Kytkentä 
seinäpistorasioihinC

2 Asennus

A
Akkujen 
sisäänasettaminen

Aseta akut paristolokeroon ja 
työnnä kansi kiinni.

Luurin lataaminen

Aseta luuri tukiasemaan akkujen 
latautumista varten. Näytöllä 
näkyy luurin kuvake.

B

C Puhelimen asetukset

Jos näyttö on valmiustilassa, 
puhelin on käyttövalmis. 
TAI
Jos näytöllä näkyy CODE: sinun 
täytyy valita vastaava maan 
koodi. Katso tarkemmat tiedot 
käyttöohjeesta sivu 15.
• Siirry painikkeilla  tai  

haluamasi koodin kohdalle.
• Vahvista valinta painamalla .
 Luuri ja tukiasema palautuvat 

alkutilaan (reset) ladaten oikeat 
asetukset ja näyttö siirtyy 
valmiustilaan.

SE140 – puhelin on nyt 
käyttövalmis.

SE145 – puhelin on nyt 
käyttövalmis. Vastaaja kytkeytyy 
automaattisesti päälle ja on 
valmis tallentamaan viestejä.

 Varoitus
Anna luurin latautua vähintään 
24 tuntia ennen ensimmäistä 
käyttöä. 

 Huomautuksia
* Puhelinsovitin ei mahdollisesti ole kiinni puhelinjohdossa. Jos näin 

on, liitä johto sovittimeen ennen kytkentää puhelinliitäntään.
• Jos olet ostanut useamman luurin sisältävän puhelimen, pakkaus 

sisältää vastaavan määrän luureja, latauslaitteita, verkkolaitteita ja 
AAA akkuja.

 Varoitus
Käytä ainoastaan pakkauksen sisältämiä johtoja ja akkuja.

TakuutiedotKäyttöohje Pikaohje

Pakkauksen sisältö

2x AAA akkuaPuhelinjohto* Paristolokeron kansi

VerkkolaiteSE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema
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puhelinjohto ja sähköjohto 
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Johtojen liittäminen

Työnnä puhelinjohto ja 
sähköjohto tukiaseman 
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C Puhelimen asetukset
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puhelin on käyttövalmis. 
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täytyy valita vastaava maan 
koodi. Katso tarkemmat tiedot 
käyttöohjeesta sivu 15.
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haluamasi koodin kohdalle.
• Vahvista valinta painamalla .
 Luuri ja tukiasema palautuvat 

alkutilaan (reset) ladaten oikeat 
asetukset ja näyttö siirtyy 
valmiustilaan.

SE140 – puhelin on nyt 
käyttövalmis.

SE145 – puhelin on nyt 
käyttövalmis. Vastaaja kytkeytyy 
automaattisesti päälle ja on 
valmis tallentamaan viestejä.

 Varoitus
Anna luurin latautua vähintään 
24 tuntia ennen ensimmäistä 
käyttöä. 

 Huomautuksia
* Puhelinsovitin ei mahdollisesti ole kiinni puhelinjohdossa. Jos näin 

on, liitä johto sovittimeen ennen kytkentää puhelinliitäntään.
• Jos olet ostanut useamman luurin sisältävän puhelimen, pakkaus 

sisältää vastaavan määrän luureja, latauslaitteita, verkkolaitteita ja 
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2x AAA akkuaPuhelinjohto* Paristolokeron kansi
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Vianetsintä
Lisää ratkaisuvaihtoehtoja ongelmankartoitukseen on annettu 
käyttöohjeen luvussa FAQ – Usein esitetyt kysymykset.

Valintaääntä ei kuulu
• Tarkista liitännät.  Vedä 

pistotulppa sähköpistorasiasta 
ja työnnä takaisin.

• Akkuja ei ole ladattu – lataa 
akkuja vähintään 24 tuntia.

• Olet mahdollisesti liian 
kaukana tukiasemasta - siirry 
lähemmäksi. 

• Käytä toimitukseen sisältyvää 
puhelinkaapelia.

Huono äänenlaatu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Siirrä tukiasema vähintään 

metrin etäisyydelle muista 
sähkölaitteista.

-kuvake vilkkuu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Rekisteröi luuri tukiasemaan.

Soittajan tunnistus ei toimi
Tarkista oletko tilannut 
toiminnon verkkopalvelujen 
tarjoajalta.

Puhelimen soittoääntä ei 
kuulu
Jos luurin näytöllä näkyy 

, soittoääni on kytketty 
pois päältä. Lisää soittoäänen 
voimakkuutta. Katso tarkemmat 
ohjeet käyttöohjeesta.

Tarvitsetko apua?
Katso Philips SE140:n tai SE145:n mukana toimitettu käyttäjän 
käsikirja.
Online help: www.philips.com/support

TERVETULOA
Pikaopas

Liitä

Asenna

Nauti

1

2

3

Digitaalinen langaton puhelin SE140
Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja  SE1453 Nauti

Puhelun soittaminen
Näppäile puhelinnumero ja paina .

Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina .

Puhelun lopettaminen
Paina .

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden säätö
Paina puhelun aikana  tai .

Viimeksi valitun puhelin-
numeron uudelleenvalinta
Paina  ja sen jälkeen .

Puhelimen soittoäänen 
voimakkuuden ja soittoäänen 
muuttaminen
• Paina .
• Paina  tai  säätääksesi 

soittoäänen voimakkuutta (0=pois).
• Paina 0 – 9 valitaksesi haluamasi 

soittoäänen. Kuulet eri vaihtoehdot.
• Tallenna asetukset painamalla .

Merkinnän lisääminen 
puhelinmuistioon
• Paina  ja sen jälkeen .
• Valitse haluamasi kohta 

puhelinmuistiosta syöttämällä 2-
numeroinen luku 01-20 väliltä.

• Syötä puhelinnumero, vahvista sen 

jälkeen painamalla .

Numeron valitseminen 
puhelinmuistiosta
• Paina  ja siirry sen jälkeen 

painikkeella  tai  haluamasi 
merkinnän kohdalle.

• Valitse numero painikkeella .

Päiväyksen ja kellonajan 
asetus
• Paina kaksi kertaa .
• Näppäile päiväys (DD-MM) ja 

kellonaika (HH:MM).
• Vahvista painamalla .
• Siirry takaisin valmiustilaan 

painamalla .

Vain SE145

Puhelinvastaajan kytkentä 
päälle ja pois
Paina tukiaseman painiketta .

Vastaajaan tulleiden viestien 
kuuntelu
Paina .  Vastaaja toistaa 
saapuneet viestit.
Tai
Paina  ja pidä painettuna 
kuunnellaksesi kaikki vastaajaan 
tallentuneet viestit.
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Vianetsintä
Lisää ratkaisuvaihtoehtoja ongelmankartoitukseen on annettu 
käyttöohjeen luvussa FAQ – Usein esitetyt kysymykset.

Valintaääntä ei kuulu
• Tarkista liitännät.  Vedä 

pistotulppa sähköpistorasiasta 
ja työnnä takaisin.

• Akkuja ei ole ladattu – lataa 
akkuja vähintään 24 tuntia.

• Olet mahdollisesti liian 
kaukana tukiasemasta - siirry 
lähemmäksi. 

• Käytä toimitukseen sisältyvää 
puhelinkaapelia.

Huono äänenlaatu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Siirrä tukiasema vähintään 

metrin etäisyydelle muista 
sähkölaitteista.

-kuvake vilkkuu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Rekisteröi luuri tukiasemaan.

Soittajan tunnistus ei toimi
Tarkista oletko tilannut 
toiminnon verkkopalvelujen 
tarjoajalta.

Puhelimen soittoääntä ei 
kuulu
Jos luurin näytöllä näkyy 

, soittoääni on kytketty 
pois päältä. Lisää soittoäänen 
voimakkuutta. Katso tarkemmat 
ohjeet käyttöohjeesta.

Tarvitsetko apua?
Katso Philips SE140:n tai SE145:n mukana toimitettu käyttäjän 
käsikirja.
Online help: www.philips.com/support
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Pikaopas

Liitä

Asenna

Nauti

1
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Digitaalinen langaton puhelin SE140
Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja  SE1453 Nauti

Puhelun soittaminen
Näppäile puhelinnumero ja paina .

Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina .

Puhelun lopettaminen
Paina .

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden säätö
Paina puhelun aikana  tai .

Viimeksi valitun puhelin-
numeron uudelleenvalinta
Paina  ja sen jälkeen .

Puhelimen soittoäänen 
voimakkuuden ja soittoäänen 
muuttaminen
• Paina .
• Paina  tai  säätääksesi 

soittoäänen voimakkuutta (0=pois).
• Paina 0 – 9 valitaksesi haluamasi 

soittoäänen. Kuulet eri vaihtoehdot.
• Tallenna asetukset painamalla .

Merkinnän lisääminen 
puhelinmuistioon
• Paina  ja sen jälkeen .
• Valitse haluamasi kohta 

puhelinmuistiosta syöttämällä 2-
numeroinen luku 01-20 väliltä.

• Syötä puhelinnumero, vahvista sen 

jälkeen painamalla .

Numeron valitseminen 
puhelinmuistiosta
• Paina  ja siirry sen jälkeen 

painikkeella  tai  haluamasi 
merkinnän kohdalle.

• Valitse numero painikkeella .

Päiväyksen ja kellonajan 
asetus
• Paina kaksi kertaa .
• Näppäile päiväys (DD-MM) ja 

kellonaika (HH:MM).
• Vahvista painamalla .
• Siirry takaisin valmiustilaan 

painamalla .

Vain SE145

Puhelinvastaajan kytkentä 
päälle ja pois
Paina tukiaseman painiketta .

Vastaajaan tulleiden viestien 
kuuntelu
Paina .  Vastaaja toistaa 
saapuneet viestit.
Tai
Paina  ja pidä painettuna 
kuunnellaksesi kaikki vastaajaan 
tallentuneet viestit.
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