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Huomautus
* Usean luurin pakkauksissa on 

enemmän luureja, latureita ja 
verkkolaitteita.

** Joissakin maissa on liitettävä 
linjasovitin linjajohtoon ja sitten 
linjajohto puhelinpistorasiaan.

Varoitus
•	 Käytä vain mukana toimitettuja 

akkuja ja verkkolaitetta.

Pakkauksen sisältö

Luuri*

Tukiasema

Laturi* Verkkolaite* Linjajohto**

CD-levy  Pika-aloitusopas 
Takuu



Liitä tukiasema ja laturi

Puhelinpistorasia
Virtajohdon 

paikka

Verkkolaite

Virtajohdon 
paikka

Lisäluurin laturiPuhelimen 
tukiasema

1 Liitä verkkolaitteen päät:
•	 tukiaseman pohjassa olevaan DC-tuloliitäntään
•	 pistorasiaan.

2 Liitä linjajohdon päät:
•	 tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitäntään
•	 puhelinpistorasiaan.

3 Tuotteissa, joissa on useampi luuri, liitä verkkolaitteen päät:
•	 lisäluurin laturin pohjassa olevaan DC-tuloliitäntään.
•	 pistorasiaan.

Huomautus Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

1  pääset alkuun



Puhelimen määrittäminen
1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi 

paristokotelon kannesta ennen lataamista.
2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu 

tervetuloviesti (maakohtainen).
3 Valitse maa ja vahvista valinta painamalla [OK]-painiketta.
4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
•	 Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [AM] tai [PM] 

painamalla *-painikkeita.



Puhelimen lataaminen

Lataa 
8 tuntia

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein 
tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

 » Luuri alkaa latautua.
Huomautus Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen
Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit ilmaisevat 
akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).
Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, 
kunnes paristot ovat täynnä.

Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni.
Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.



Lataa matkapuhelin

Puhelimen 
tukiasema

1 Jos käytät iPhonea, liitä USB-latauskaapelin (lisävaruste) liitin USB-
liitäntään SE888:n pohjassa.

2 Matkapuhelimissa, joissa on mikro-USB-kaapeli, liitä mikro-USB-
kaapelin liitin matkapuhelimen mikro-USB-liitäntään.



2  Bluetooth
Muodosta pariliitos: SE888 ja 
matkapuhelin
Varmista, että matkapuhelimien Bluetooth-toiminto 
on otettu käyttöön ja asetettu hakutilaan. Sitten voit 
muodostaa pariliitoksen seuraavalla tavalla:
1 Paina tukiaseman -painiketta MENU.
2 Valitse [Bluetooth] > [Etsi laite].
3 Aseta matkapuhelin lähelle tukiasemaa. Vahvista 

painamalla OK-painiketta.
4 Valitse matkapuhelimessa SE888 ja liitä.
5 Kirjoita tarvittaessa matkapuhelimen PIN-koodi (0000). 

 » Kun pariliitos on muodostettu matkapuhelimen ja 
SE888 välille, luurin ja tukiaseman näytössä näkyy 

 tai .

Huomautus
•	 Jos Bluetooth-laitteiden luettelo on täynnä, poista 

luettelosta matkapuhelimen nimiä ennen pariliitoksen 
muodostamista.

•	 Jos SE888:n nimi on jo tallennettuna matkapuhelimessa, 
se on poistettava. Tämän jälkeen pariliitos voidaan 
muodostaa uudelleen.

Vihje
Asenna PC:n pariliitosta ja PC-puhelinmuistion latausta 
varten PC-ohjelmisto ‘ThinkLink’CD-levyltä tai 
osoitteesta http://www.philips.com/support



Puhelu
Pikapuhelu lankaverkon kautta
Paina luurin kuvaketta  /  tai tukiaseman kuvaketta

 ja valitse sitten puhelinnumero.
Numeron valitseminen ennen puhelua
1 Valitse puhelinnumero luurissa tai tukiasemassa.
2 Painamalla kuvaketta /  voit valita lankaverkon tai 

Bluetooth-linjan ( / / ) valintasi mukaan.
3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
•	 paina luurin  / -painiketta tai
•	 paina tukiaseman - tai -painiketta ja valitse linja 

tai matkapuhelin, josta puhelu soitetaan.

Huomautus Varmista, että lankaverkon 
linjamääritykseksi on valittu [Alkuun] tai Bluetooth-
verkon linjamääritykseksi on valittu [Matkapuhelin 
1]/[Matkapuhelin 2]. Lisätietoja on käyttöoppaan 
Puhelinasetukset-osan kohdassa Linjamääritykset

Vihje Jos valitset luurista[Auto], puhelun esimääritetyksi 
linjaksi valitaan vapaa linja, linjan [Alkuun] ollessa 
etusijalla.  Seuraavina ovat linjat [Matkapuhelin 1] ja 
[Matkapuhelin 2]. Jos valitset [Manuaalinen], valitse 
jokin kolmesta kuvakkeesta.

3  Käyttö



Puheluun vastaaminen
•	 Kun lankaverkkoon tulee puhelu, paina luurin  / - 

tai tukiaseman -painiketta.
•	 Kun Bluetooth-linjaan tulee puhelu, vastaa siihen 

painamalla luurin  / - tai tukiaseman -painiketta.
•	 Kun samaan aikaan tulee puhelu sekä lankaverkkoon 

että Bluetooth-linjaan, valitse puhelu painamalla luurin 
/ -kuvaketta, jonka jälkeen
•	 paina luurista kuvaketta  /  tai
•	 tukiasemasta kuvaketta  tai  vastataksesi 

toiseen puheluista.
Puhelun lopettaminen
•	 Paina luurin kuvaketta  tai tukiaseman kuvaketta .
•	 Aseta luuri tukiasemaan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen 
puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla luurin 
kuvaketta /   tai tukiaseman kuvaketta  / .

Yhteystiedon lisääminen 
puhelinmuistioon
1 Paina luurin tai tukiaseman -painiketta.
2 Valitse [Optio] > [Lisää uusi], ja vahvista painamalla 

[OK].
3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla [Tall.]-painiketta..



Ilmoituksen tallentaminen
1 Paina [Menu]
2 Valitse  > [Ilmoitus] ja vahvista painamalla [OK].
3 Valitse [Vastaus ja tallennus.] tai [Ilman nauh.] ja 

vahvista painamalla [OK].
4 Valitse [Äänitä uusi] ja vahvista valinta painamalla 

[OK]-painiketta.
5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
6 Lopeta tallennus painamalla [OK]-painiketta.

 » Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.



Kuuntele vastaajaan tallennetut viestit

cdba

a Vastaajan käytön aloittaminen/lopettaminen: paina -painiketta .
b Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen: 

paina -painiketta .
c Äänenvoimakkuuden säätäminen: Paina  / .
d Nykyisen viestin poistaminen: paina -painiketta .

Huomautus Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa 
Puhelimen vastaaja.



Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
nline-ohje
www.philips.com/support

Tervetuloa Philipsille
Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman 
tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics 
N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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