
1

2

3

Puhelin SE740
SE745

Tervetuloa
Pikaopas

Kytke

Asenna

Nauti

Pakkauksesta löytyy

Luuri

SE740:n tukiasema

TAI

SE745

2 uudelleenladattavaa 
AAA-paristoa

Paristokotelon 
luukku 

Virranjakelu

PikaopasKäyttöohje

*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen 
kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoineen ja -muuntajineen 
sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

Takuu

Puhelinjohto*Aseman tuki

Kytke
Kytke tukiasema

Asenna
Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

1
1. Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja sähköpistoketta.
2. Aseta tukiasema ylösalaisin niin, että näet tukiaseman pohjan. Kiinnitä tuki laitteen pohjaan työntämällä

tuen kielekkeet laitteen pohjassa oleviin loviin. Työnnä paikalleen niin, että kuulet napsauksen.
3. Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittiminsä  kuvan mukaisesti.
4. Kytke puhelinjohdon pistoke puhelinpistokkeeseen ja virtajohdon pistoke sähkörasiaan.
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Tee puhelimen määritykset (jos tarpeen)
Kun olet ladannut puhelinta muutaman minuutin, näkyviin tulee maakohtaisista asetuksista riippuen 
Tervetuloa-valikko. Jos Tervetuloa-valikko aukeaa:

1. Siirry : sanan TERVETULOA kohdalle ja paina mVALIT. valinnan vahvistamiseksi. 
2. Siirry : maasi kohdalle ja paina mVALIT. valinnan vahvistamiseksi.
3. Paina : operaattorillesi (jos tarpeen) ja paina uudelleen mVALIT. valinnan vahvistamiseksi.
Aseta päivämäärä ja aika
1. Paina mMENU valmiustilassa, siirry : kohtaan Kello & Herätys ja paina mVALIT., paina

uudelleen mVALIT. syöttääksesi tiedot kohtaan Päiväys&Aika.
2. Syötä  aika (hh:mm) ja päivämäärä (pp/kk/vv) ja paina mOK.
Laite ilmoittaa tietojen hyväksymisestä äänimerkillä. Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

 Aseta paristot   Lataa luuria 24 h 
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Nauti3
Soita puhelu
Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä r.

TAI

Paina näppäintä v avataksesi linjan ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Vastaa puheluun
Kun puhelin soi, paina näppäintä r.

Lopeta puhelu
Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä e.

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta
Paina puhelun aikana : säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä 1--5.

Tallenna yhteystieto puhelinmuistioon
1. Paina mMENU valmiustilassa, siirry : kohtaan Puhelinmuistio ja paina mVALIT., paina mVALIT.

siirtyäksesi kohtaan Uusi näppäily.
2. Anna yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina mOK.
3. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina mOK.
4. Siirry : ryhmän valintaan (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  mVALIT.. 

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.
Selaa puhelinmuistiota
1. Paina d valmiustilassa ja siirry : selaamaan puhelinmuistiota.
2 Nähdäksesi tarkemmat tiedot yhteystietomerkinnästä, siirry : yhteystiedon kohdalle ja paina mKATSO.
3. Soittaaksesi puhelinmuistiossa olevaan numeroon siirry : yhteystiedon kohdalle ja paina r.

Valitse soittoääni
1. Paina mMENU valmiustilassa, siirry : kohtaan Omat aset. ja paina mVALIT., paina mVALIT.

siirtyäksesi kohtaan Luurin äänet, siirry : kohtaan Luurin melodia  ja paina mVALIT..
2. Siirry : haluamasi soittoäänen kohdalle kuullaksesi sen. 
3. Paina mVALIT. soittoäänen valitsemiseksi. 

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

 

Laita puhelin päälle/pois.
Pidä näppäintä e alaspainettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi puhelimen valmiustilassa. 

Paina lyhyesti näppäintä e laittaaksesi puhelimen päälle.

Näppäinlukitus/lukituksen avaus
Pidä näppäintä * alaspainettuna 2 sekuntia lukitaksesi/avataksesi näppäinlukon valmiustilassa. 

Haku
1. Paina p tukiaseman näppäintä . Kaikki rekisteröidyt luurit soivat.
2. Kun puhelin on löytynyt, paina mitä tahansa näppäintä hakutoiminnon lopettamiseksi.

Kuuntele vastaajaan nauhoitetut viestit (vain SE745)
Vastaaja on oletusarvoisesti käytössä. Jos olet saanut uusia viestejä, tukiaseman viestilaskuri vilkuttaa 
vastaanotettujen viestien lukumäärää.

Paina tukiaseman näppäintä P kuunnellaksesi viestit (ensimmäiseksi nauhoitettu viesti toistetaan 
ensimmäisenä). 

Paina uudelleen näppäintä P lopettaaksesi viestien kuuntelemisen.

Paina R siirtyäksesi toistettavan viestin yli kuuntelemaan seuraavaa viestiä.

Paina l palataksesi edelliseen viestiin (jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta).

Paina l toistaaksesi kuunneltavan viestin uudelleen (jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan 
viestin toistamisesta). 

Paina V säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä kuunneltaessa.

Paina x poistaaksesi kuunneltavan viestin samalla, kun toistat viestejä. Poista kaikki viestit painamalla 
pitkään x valmiustilassa (kuuntelemattomat viestit säilyvät vastaajassa).

Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta löydät SE745:n käyttöohjeesta.

Tuotetiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai omistajiensa omaisuutta.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com

3111 285 37711

Painettu Kiinassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Lisätietoja löydät laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Tarvitsetko apua?
Käyttöohje
Lisätietoja löydät laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa
www.philips.com/support 

Ongelma Ratkaisu

� Ei valintaääntä � Tarkista kytkennät

� Lataa paristot

� Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa

� Soittaja ei kuule ääntäni
selkeästi

� Siirry lähemmäksi tukiasemaa

� Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista
sähkölaitteista

� ETSITÄÄN... näkyy puhelimen
ruudulla ja kuvake  vilkkuu

� Siirry lähemmäksi tukiasemaa

� Varmista, että tukiaseman johdot on kytketty oikein

� Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen

� Soittajan numeroa ei näytetä � Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi
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