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FI Tärkeää tietoa

VOIP 433 käyttöä koskevia ohjeita
VOIP 433 on Windows Live™ Messenger-yhteensopiva USB- / lankapuhelin ja sillä voidaan soittaa puheluja 
sekä internetin että perinteisen puhelinverkon kautta. 

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

Sähköhuolto
Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia 
IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Akut/paristot
Luuriin tarvitaan kaksi ladattavaa NiMH akkua, tyyppi AAA 1.2 V 750 mAh (HR10/44). JOS LAITTEESEEN 
ASETETAAN VÄÄRÄNLAISET PARISTOT/AKUT, NÄYTÖLLÄ NÄKYY VAROITUS.

Turvallisuusohjeet
> Luuri ei saa joutua kosketuksiin nesteen tai kosteuden kanssa.
> Älä avaa luuria tai tukiasemaa. Niiden sisällä vallitsee korkea jännite.
> Varmista, että latauslaitteen kontaktit tai akku eivät kosketa sähköä johtavia materiaaleja. 
> Käytännössä voi olla mahdollista, että puhelin vaurioituu ukonilman aikana. Sen vuoksi suosittelemmekin 

vetämään USB-pistokkeen ukkosmyrskyn ajaksi. 
> Älä käytä luuria räjähdysvaarallisella alueella, esimerkiksi jos on olemassa kaasuvuodon vaara.
> Selitä puhelimen vaarat lapsille ja varmista että lapset eivät leiki puhelimella.
> Koska puhelin lähettää radiosignaaleja tukiaseman ja luurin välillä, voi kuulolaitteissa esiintyä 

epämiellyttävää surinaa. 
> Tätä puhelinta ei suositella käytettäväksi lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä eikä se ole suositeltava 

henkilöille jotka käyttävät sydämen tahdistajaa.
> Tietyt sähkölaitteet kuten esimerkiksi puhelinvastaaja, televisio ja radiolaitteisto voivat häiritä puhelimen 

toimintaa jos ne sijaitsevat liian lähellä. Suosittelemme sijoittamaan tukiaseman vähintään metrin 
etäisyydelle kyseisistä laitteista.

> Tätä puhelinta käytettäessä ei voida taata tiedonvälityksen täydellistä turvallisuutta.

Varoitus! 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.

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA JOS LAITTEESEEN ASETETAAN VÄÄRÄNTYYPPINEN AKKU. Älä
missään tapauksessa käytä kertakäyttöparistoja; käytä puhelimen mukana toimitettuja ja suositeltuja 
akkuja. NiMH akkujen jätehuolto tulee tehdä asianmukaisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
4



FITärkeää tietoa

Asennusohjeet
Tämän puhelimen käyttö edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vaatimukset:

• Microsoft® Windows® XP käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone.
• Windows Live™ Messenger 8.0 ohjelmisto ja tili.
• Vieraile nettisivuilla http://get.live.com/messenger/overview ja lataa ilmainen ohjelmisto ja perusta tili.

• Internet-puheluja varten tarvitaan laajakaista Internet yhteys.
• Kysy palvelumaksut internet-palvelujen tarjoajalta.

• Tietokoneen tulee olla käynnistettynä ja Windows Live™ Messenger 8.0 aktivoituna.
• Toisen/toisten online-käyttäjien tulee samoin olla yhdistettyinä Windows Live™ Messenger 8.0:aan, ja 

yhteensopivien audiolaitteiden tulee olla aktivoituina (mukaanlukien mikrofoni ja kaiutin).
• Microsoft Internet Explorer versio 6 SP1 tai uudempi tulee olla asennettuna tietokoneelle, myös siinä 

tapauksessa, että sitä ei käytetä vakioselaimena.

Tarvitsetko apua?
Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) - katso: 
Online help: www.p4c.philips.com
Vian etsintä ja korjaus: katso sivu 39
Ajankohtaista käyttäjätietoa löydät osoitteesta: www.p4c.philips.com
5
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Mitä muuta tarvitset:

Tietokoneen tai laptopin 
vapaalla USB -portilla Puhelinliittymän

• Laajakaista internetyhteys.
• Tietokone Microsoft® Windows® 

XP-käyttöjärjestelmällä.
• Windows Live™ Messenger tulee 

olla asennettuna tietokoneelle ja 
Windows Live™ Messenger-tilin 
tulee olla avattuna. Katso http://
get.live.com/messenger/overview

Huom: Microsoft Internet Explorer 
version 6 SP1 tai uudempi tulee olla 
asennettuna tietokoneelle, myös siinä 
tapauksessa että sitä ei käytetä 
vakioselaimena.

Pakkauksen sisältö

Luuri VOIP 433 Latauslaite

Pikaopas

1 verkkokaapeli 
latauslaitteeseen

Puhelinjohto ja johdon adapteri* (jos tarpeen)
* (katso huomautus kohdassa “Liitännät”, sivu 10) 

2 AAA akut Tukiasema VOIP 433

Asennus-CD ROM

1 verkkokaapeli 
tukiasemaan

http://get.live.com/messenger/overview
http://get.live.com/messenger/overview


FIVOIP 433 puhelin
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Luurin kuvaus
1 Kuuloke
2 LED

Vilkkuu puhelun saapuessa.
Vilkkuu jatkuvasti jos saapuneita viestejä.

3 Näyttö, kuvakkeet katso sivu 9.
4 Vasen ja oikea softkey-painike

Vastaavat toiminnot näkyvät välittömästi näiden painikkeiden
yläpuolella.

5 Navigointinäppäin
Valikoissa navigointia varten.
Painettaessa valmiustilassa ylös tai alas voidaan tuoda 
PUH.MUISTIO näytölle.
Painettaessa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle voidaan
tuoda SOITETTUjen puhelujen lista näytölle.

6 Puhelun lopettaminen ja puhelimen sulkeminen
Puhelun lopettaminen.
Windows Live™ Messenger-puhelujen torjuminen.
Valikosta poistuminen.
Luurin kytkentä päälle/pois

7 Puhelu puhuminen ja R-näppäin
Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
Flash-signaalin antaminen puhelun aikana.
Windows Live™ Messenger-puheluihin vastaaminen.

8 #-merkki, soittoäänen mykistys ja tauko-näppäin
Taukomerkki.
Soittoääni päälle/pois.

9 Soittajalista/kädet-vapaana puhelut
Siirtyminen soittajalista-valikkoon.
Kaiuttimen kytkentä päälle/pois puhelun aikana.

10 Käyttäjälista
Käyttäjälistan tuonti näytölle.

11 Mikrofoni
12 Äänenvoimakkuus 

Äänenvoimakkuuden säätäminen.
13 Tähti & näppäinlukko

Tähtimerkin syöttö*.
Näppäimistön lukitus.

*Varoitus! Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin 
äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. 
Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.
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FI VOIP 433 puhelin
Tärkeimmät toiminnot
Käyttäjälista

• Windows Live™ Messengeriin voidaan kirjoittautua luurin avulla. 
• Käyttäjälistan tuonti luurin näytölle.
• Jokaisen käyttäjälistalla olevan käyttäjän Windows Live™ Messenger-tilan

näyttö.
• Online-tilan muuttaminen luurilla.
• Käyttäjien puhelinnumeroiden lataaminen tietokoneelta luurin 

puhelinmuistioon.
• Sähköpostia, online-käyttäjiä ja IM-vierailuja koskevat ilmoitukset.

Dual line puhelin
• Puhelujen vastaanottaminen on mahdollista sekä Windows Live™ Messenger:in että tavallisen 

lankapuhelimen kautta.
• Valinnaiset soittoäänet jokaiselle linjalle helpottavat tunnistamista.
• Koputustoiminto jos toinen puhelu tulossa toisella linjalla.
• Kahdella luurilla voidaan puhua samanaikaisesti puheluja molemmilla linjoilla.

3

1

2

Tukiasema

1 Hakunäppäin 
Luurin/luurien haku.
Luurin rekisteröinti.

2 Tukiaseman LED valo
- Palaa kun tukiasema saa virtaa.
- Vilkkuu jatkuvasti puhelun tullessa lankapuhelinverkosta tai 

puhuttaessa puhelua lankapuhelinverkon kautta.
- Vilkkuu hitaasti luurin hakutoiminnon aikana (paging).
- Vilkkuu nopeasti rekisteröintitilassa.

- ON palaa jatkuvasti kun USB on kytkettynä ja tukiasema saa 
sähköä.
8
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Kun puhelinta käytetään ensimmäistä kertaa, on mahdollisesti odotettava jonkin aikaa, kunnes 
akku on latautunut ja vastaavat merkit näkyvät näytöllä.

Näytöllä näkyvät puhelimen käyttöä ja tilaa koskevat tiedot. Alla luettelo näytöllä 
mahdollisesti näkyvistä kuvakkeista.

Luuri on rekisteröity tukiasemaan.

Puhelu käynnissä.

Akku täynnä;  1/2 täynnä;  tyhjä, lataa akku.

Kaiutin aktivoitu.

Herätyskello aktivoitu.

Soittoääni mykistetty.

Puhelimen soittoääni lankapuhelinverkkopuheluille.

Windows Live™ Messenger-soittoääni.

Äänenvoimakkuus.

Windows Live™ Messenger-puhepostilaatikkoon tulleet puheviestit.

Uusi viesti saapunut.

Näppäinlukitus.

Äänenvoimakkuus/kontrastitaso.

Nimi.

Numero.

Sisäpuhelujen soittoääni.

Tila.

Kontrasti.

Sähköpostia saapunut.

Luurin näyttökuvakkeet
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Käyttöönotto
Windows Live™ Messenger-puhelun valmistelutoimenpiteet.
1. Käynnistä tietokone ja asenna nettisivulta http://get.live.com/
messenger/overview  Windows Live™ Messenger ja luo tili (ellei 
näitä toimenpiteitä ole vielä tehty).

2. Liitä USB pistoke suoraan tietokoneen USB-liitäntään.
3. Heti kun luuri on kytketty päälle, näet sen näytöllä 

tervehdysilmoituksen TERVETULOA. Paina mitä tahansa näppäintä 
maakohtaisen valikon valitsemista varten.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi maa. Vahvista valinta 
painamalla OK. 
OK näppäimen painallusta seuraa puhelimen uudelleenasetus (reset).

Akkujen teho ja kuuluvuusalue
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 10 tuntia enintään 120 tuntia noin 50 metriä noin 300 metriä

Huom: Kuulet varoitusäänen ja näytöllä vilkkuva kuvake  osoittaa, 
että olet siirtynyt puhelimen kanssa liian kauaksi tukiasemasta 
puhelun aikana. Siirry lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa 
yhteys voi katketa.

Asennus

http://get.live.com/messenger/overview
http://get.live.com/messenger/overview
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1. Työnnä verkkojohdon pistoke tukiaseman takasivulla olevaan 

pistorasiaan ja verkkolaite seinässä olevaan pistorasiaan.

2. Liitä puhelinkaapelin yksi pää tukiaseman takasivulla olevaan 
pistorasiaan ja toinen pää seinässä olevaan puhelinrasiaan.

3. Jokaiseen luuriin kuuluu oma latauslaite ja verkkolaite. Työnnä 
verkkojohdon pistoke latauslaitteen takasivulla olevaan pistorasiaan ja 
verkkolaite seinässä olevaan pistorasiaan.

4. Poista akkulokeron kansi avaamalla ensin luurin alasivulla oleva lukitus.

5. Aseta 2 ladattavaa NiMH AAA akkua (sisältyy toimitukseen) luurin 
paristolokeroon, huomaa oikea napaisuus.

6. Työnnä lokeron kansi takaisin paikalleen niin että se naksahtaa kiinni.

7. Huomaa, että voi kestää noin 15 minuuttia ennen kuin luuri kytkeytyy 
päälle, mikäli akut ovat liian vajaat. Aseta luuri latauslaitteeseen ennen 
ensimmäistä käyttöä ja anna akkujen latautua vähintään 24 tuntia. Luuri 
voi lämmentyä ensimmäisen latauksen aikana, mikä on aivan normaalia.

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

Huomaa: Tukiaseman tai latauslaitteen tulee aina olla liitettyinä 
sähköverkkoon latauksen ja käytön aikana. Käytä vain ladattavia 
akkuja.
Takuu ei kata akkuja eikä muita tarvikkeita joilla on rajoitettu 
käyttöikä tai jotka kuluvat käytössä.

Huom: Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja sähkö- ja 
puhelinjohtoja.

Liitännät
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Tämä puhelin tarjoaa suuren määrän erilaisia toimintoja jotka on ryhmitelty valikoihin.

Päävalikkoon siirrytään painamalla VALIKKO  ja valikkoja voidaan selata painikkeella YLÖS/ALAS .

Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen kun haluat poistua valikoista.

Valikko

Näytä Äänet Nopeutettu Järjestelmä

Kello
Aikaform.
Luurin Nimi
Kontrasti
Kieli
Taustakuva
Väri

Luuri
Näpp.äänet
Luuriäänet

Tilanvalv
Vastaaja
Herätys
Ajastin
Sekuntik.
Soittotoim.
Jälleenk.
Tauko

RekisterÖi
Tukias.val
Poista L.
Vaihda Pin
Aseta Uud.

Soittajalistan valikko (katso lisää kohdasta “Soittajalista”, sivu 22)

Vastaamatta Vastaanot. Soitettu Ajastimet Poista Puh.

Liimaa Num.
Yks.kohd.

Liimaa Num.
Lista
Puhmuistioon
Poista

Puhmuistioon
Poista

Liimaa Num.
Yks.kohd.

Liimaa Num.
Lista
Puhmuistioon
Poista

Puhmuistioon
Poista

Liimaa Num.
Yks.kohd.

Liimaa Num.
Lista
Puhmuistioon
Poista

Puhmuistioon
Poista

Viim.puhelu
Soitettu
Vastaanot.
Kaikki Puh.
Tyhj. Kaikki

Vastaamatta
Soitettu
Vastaanot.
Kaikki Puh.

Puh.muistio

Katso
Liimaa Num.
Yks.kohd.
Muokkaa
Poista

Lisää
Pikavalinta
Tila
Poista Kaik.

Huom: Valikkotilassa ollessasi voit milloin tahansa poistua valikoista ja palata valmiustilaan painamalla 

 tai asettamalla puhelin latauslaitteeseen. Tällä hetkellä vielä vahvistamattomat muutokset eivät 
tallennu muistiin.

Päävalikko



FIPuhelu

Yleistä
Ennen kuin alat käyttää puhelinta, ota huomioon seuraavat ohjeet.

Hätäpuhelut
Windows Live™ Messenger ei tue hätäpuheluja; käytä hätäpuheluihin tavallista puhelinverkkoa.
Jos haluat soittaa hätänumeroon VOIP433-puhelimella, lankapuhelinverkon puhelintilan tulee olla aktivoituna 
luurissa.
Messenger™-ilan ollessa aktivoituna:

1. Press  poistuaksesi Messenger-tilasta. Puhelin palaa takaisin normaaliin puhelintilaan.

2. Valitse hätänumero ja paina .

Puhelinverkon puhelintilan ollessa aktivoituna:

Valitse hätänumero ja paina .

Akkujen merkkivalo
Kun puhelimen akut alkavat tyhjentyä, kuulet merkkiäänen puhelun aikana. Aseta puhelin laturiin 
mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa puhelin kytkeytyy pois päältä akkujen tyhjentyessä kokonaan. 
Huomaa, että käynnissäoleva puhelu katkeaa kun luuri asetetaan ladattavaksi latauslaitteeseen.

Puhelun kestoajan laskin
Laskin näyttää käynnissä olevan puhelun kestoajan. Kestoaika näkyy näytöllä minuuteissa ja sekunneissa 
(MM-SS) ensimmäisen tunnin aikana, sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH-MM). Toiminto on 
käytettävissä vain lankapuheluissa.

Windows Live™ Messenger-tilin perustaminen

Käyttäjänimen (sähköpostiosoite) ja tunnuksen (salasana) tallentaminen tietokoneeseen:
1. Näppäile käyttäjänimesi (sähköpostiosoite) ja tunnuksesi Windows Live™ Messenger rekisteröintisivulle.
2. Valitse "Remember Me" ja "Remember my Password"(Käyttäjän nimen ja salasanan tallentaminen 

tietokoneeseen).
3. Napsauta SIGN IN painiketta Windows Live™ Messenger-ikkunassa. Kun olet kirjautunut sisään, 

käyttäjänimesi (sähköpostiosoite) ja tunnuksesi (salasana) tallentuvat tietokoneeseen.

Heti kun käyttäjän nimi ja salasana on tallennettu tietokoneeseen, voit rekisteröityä luurilla Windows Live™ 
Messengeriin.

1. Paina . 
Ellet ole vielä rekisteröitynyt, avautuu ikkuna "Rekisteröidy". Näytöllä näkyy tietokoneessa oleva 
Messenger-käyttäjien lista ja tallennetut tunnukset.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi Messenger-ID .

3. Kirjaudu sisään painamalla SIGN IN.
Kun olet rekisteröitynyt, näytöllä näkyy rekisteröityjen käyttäjien lista. 

Huom: Voidaksesi rekisteröityä myös luurilla Windows Live™ Messengeriin, sähköpostiosoitteesi ja 
tilisi tunnuksen (salasana) tulee olla tallennettuina tietokoneeseen.

Huom: Puhelinlinjasi toimii ja voit soittaa puheluja myös ennen kuin olet luonut Windows Live™ 
Messenger-tilin, mikäli olet liittänyt verkko- ja puhelinjohdon tukiasemaan. Et kuitenkaan voi 
vastaanottaa Windows Live™ Messenger-uheluja ennen kuin olet rekisteröitynyt ja perustanut 
Windows Live™ Messenger-tilin.
13
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Windows Live™ Messenger valikko

Heti kun olet kirjautunut sisään Windows Live™ Messengeriin, voit siirtyä 
Windows Live™ Messenger-valikkoon painamalla VALIKKO painiketta. Tässä 
valikossa voit muuttaa online-tilaa, järjestellä käyttäjälistaa, ladata puhelinmuistion 
luuriin, ym. 

Puhelun soittaminen Windows Live™ 
Messenger:llä
Puhelun soittaminen Windows Live™ Messenger-käyttäjälle 
1. Paina . Näytöllä näkyy käyttäjälista.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse Windows Live™ Messenger-käyttäjä jolle haluat soittaa.

3. Paina VALIKOI ja valitse haluamasi käyttäjä.

4. Valitse painikkeella  YLÖS/ALAS  käyttäjän Messenger-ID eli tunnus.

5. Paina PC soittaaksesi käyttäjälle.

Windows Live™ Messenger-puheluun vastaaminen
Jos sinulle soitetaan Windows Live™ Messenger-linjalta, kuulet Windows Live™ Messenger-soittoäänen ja 
näytöllä näkyy Messenger käyttäjän tunnus.

Paina  vastataksesi puheluun.

Windows Live™ Messenger-puhelun lopettaminen 
Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen jolloin puhelu päättyy ja puhelin palaa valmiusasentoon.

Windows Live™ Messenger-puhelun torjuminen 
Ellet halua vastata saapuvaan Windows Live™ Messenger-puheluun, paina    kun puhelu on saapunut 
luuriin.  
14
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Puhelinnumeron valinta ja puhelun soittaminen
Puhelu lankapuhelimella 
1. Paina  varataksesi linjan; kuulet valintaäänen.

2. Syötä haluamasi puhelinnumero.

Esivalinta
1. Näppäile haluamasi numero. Numero näkyy näytöllä. 

Voit näppäillä enintään 20 numeroa.

2. Paina , numeroon soitetaan.

Puhelinmuistion numerojen valinta puhelinlinjan ollessa 
varattu/ketjuvalinta 
Voit valita numeroita puhelinmuistiosta ja käyttää rajoittamattomia kertoja hyväksesi ketjuvalintaa myös sen 
jälkeen, kun olet jo varannut puhelinlinjan tai jo aloitettuasi puhelun. 

1. Linjan ollessa varattu, paina VALINN..

2. Valitse valintalistalta MUISTIO ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  selataksesi puhelinmuistiota. Paina YKS.KOHD. > SOITA jolloin numeroon 
soitetaan.

Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta 

1. Puhelimen ollessa valmiustilassa, paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistion.

2. Valitse KATSO, merkintöjen katselua varten.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse merkintä johon haluat soittaa. 

4. Paina VALINN. > YKS.KOHD..

5. Paina  soittaaksesi valitsemaasi numeroon.

Puhelun soittaminen soittajalistalta
1. Siirry soittajalistalle painamalla . 

2. Valitse nuolinäppäimillä YLÖS/ALAS  haluamasi merkintä. Paina VALIKOI nähdäksesi merkintää 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

3. Valitse merkinnän sisältämä puhelinnumero. Paina numeron valitsemisen jälkeen PHONE soittaaksesi 
numeroon perinteisen puhelinlinjan kautta. 

Huom: Taukoa varten paina .
15
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Puheluun vastaaminen
Jos puhelu tulee lankapuhelinlinjalta, kuulet vastaavan soittoäänen ja näytöllä vilkkuu .

Paina  vastataksesi puheluun.

Jos kaksi puhelua saapuu samanaikaisesti molemmilta linjoilta
Näytöllä näkyvät sekä lankapuhelimen soittajan tunnus että Messenger-soittajan tunnus. Sekä PHONE että PC 

näppäimet näkyvät näytöllä. Paina vastaavaa näppäintä vastataksesi haluamaasi puheluun. Paina  jos haluat 
vastata ensimmäisenä saapuvaan puheluun.

Puhelun lopettaminen
Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen jolloin puhelu päättyy ja puhelin siirtyy valmiustilaan.

Pikavalinta
Voit tallentaa usein soitettavia puhelinnumeroita puhelinmuistiosta luurin näppäimiin. Kun numero on 
tallennettu, pidä kyseistä luurin näppäintä painettuna valmiustilassa, jolloin numero valitaan. Valinta tapahtuu 
lankapuhelinlinjalta.

Katso pikavalintanumerojen ohjelmointia koskevat tarkemmat tiedot kohdasta “Suoravalintanäppäimen 
nimeäminen”, sivu 20.

R-toiminto
Voit puhelun aikana valita R-toiminnolla toisen puhelinnumeron tai vastaanottaa toisen puhelun.

Paina  kuullessasi koputusäänen ja soittajan tunnuksen näkyessä näytöllä.

Toinen, saapuva puhelu toisella linjalla
Voit vastaanottaa saapuvan puhelun toiselta linjalta (esim. puhelun lankapuhelinlinjalta samanaikaisesti kun 
puhut Windows Live™ Messenger-puhelua). Kuulet koputusäänen ja soittajan tunnus näkyy näytöllä.

Paina VASTAA painiketta vastataksesi toiseen puheluun ja lopettaaksesi parhaillaan käymäsi puhelun.  
Jos haluat torjua saapuvan tietokonepuhelun, paina HYLKÄÄ.

Huom: Voidaksesi vastata toiseen saapuvaan puheluun tai valita toisen numeron, sinun täytyy tilata 
koputustoiminto palvelujen tarjoajalta. 
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Toiminnot puhelun aikana
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana 
Voit lisätä tai heikentää puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Valittavissasi on 5 eri äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

1. Paina . Näytöllä näkyy ajankohtainen äänenvoimakkuus. 

2. Paina  uudelleen lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

Kun olet saavuttanut suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden ja painat edelleen , laite palaa 
takaisin pienimpään äänenvoimakkuuteen.

Mikrofonin mykistys 
Jos haluat puhua kolmannen osapuolen kanssa puhelun aikana, mutta niin, että toinen osapuoli ei kuule 
keskusteluanne,

1. Paina MYKKÄ; soittaja ei kuule mitä puhut, mutta sinä kuulet soittajan puheen.

2. Paina UNMUTE käynnistääksesi mikrofonin uudelleen ja puhuaksesi soittajan kanssa.

Kaiutinpuhelut 
Kädet vapaana toiminnolla voit puhua puhelimeen pitämättä kiinni luurista. Voit puhua puhelimen kaiuttimeen/
mikrofoniin. Kaiutin mahdollistaa lisäksi muiden huoneessa olevien henkilöiden osallistumisen keskusteluun.

Jos haluat aktivoida kaiuttimen puhelua puhuessasi, 

1. Paina .

Kuulet nyt toisen osapuolen äänen kaiuttimesta ja voit puhua puhelimeen. Näytöllä näkyy .

2. Paina  uudelleen jos haluat kytkeä kaiuttimen pois päältä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö kädet vapaana-puhelun 
aikana 

1. Paina puhelun aikana . Näytöllä näkyy ajankohtainen äänenvoimakkuus. 

2. Paina uudelleen  jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta. 
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FI Puhelinmuistio

Puhelinmuistiolla voidaan ylläpitää muistion merkintöjä. 

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa noin 100 merkintää. Jokainen merkintä voi sisältää nimen joka koostuu 
enintään 10 merkistä ja numeron joka koostuu enintään 20 numerosta. 

Luurin puhelinmuistion merkinnät ovat käytettävissä vain puhelin-tilassa, niiden käyttö ei ole mahdollista 
Messenger-tilassa.

Merkinnän lisääminen puhelinmuistioon
Lisätäksesi uuden merkinnän puhelinmuistioon,

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon. Valitse LISÄÄ ja paina OK.

2. Syötä nimi; tämän nimen tulee poiketa muista puhelinmuistiossa jo olevista nimistä. Paina ALAS 
siirtyäksesi seuraavalle riville.

3. Syötä numero. Paina ALAS ja valitse VIP-soittoääni.

4. Valitse VASEN/OIKEA  näppäimillä oma soittoääni tälle merkinnälle. Valitse ÄÄNI POIS ellet halua 
erillistä soittoääntä tälle merkinnälle.

5. Tallenna toimenpide painamalla TALTEEN.

Huom: Voit ladata ystäviesi puhelinnumeroita Windows Live™ Messenger-puhelinmuistiosta luuriin. 
Huomaa, että lataustoimenpiteen seurauksena kaikki luuriin tallennetut tiedot nollaantuvat ja myös 
merkinnät jotka eivät sisälly Windows Live™ Messenger-puhelinmuistioon, ylikirjoittautuvat. 
Puhelinnumeroiden lataaminen Windows Live™ Messenger-puhelinmuistiosta: 

Paina  aktivoidaksesi Messenger-tilan ja paina sitten VALIKKO-näppäintä. 

Paina YLÖS/ALAS  ja valitse valikosta DOWNLOAD.  
Noudata näytölle tulevia ohjeita Windows Live™ Messenger-puhelinnumeroiden lataamista varten.

Huom: VIP-soittoääni on melodia jonka voit valita tietylle henkilölle. Puhelimestasi kuuluu valitsemasi 
VIP-soittoääni kun soittajan tiedot vastaavat täsmälleen puhelinmuistioon tallennettuja tietoja. 

Huom: Paina pitkän aikaa näppäintä  jos haluat lisätä tauon.
Jos puhelinmuistio on täysi, näytöllä näkyy FULL. Muistiosta täytyy poistaa merkintöjä ennen kuin siihen 
voidaan tehdä uusia.
Et voi antaa samaa nimeä puhelinmuistion kahdelle eri merkinnälle. Jos teet niin, näytölle tulee TUPLA 
NIMI KORVAA?. Paina OK jos haluat uuden merkinnän entisen tilalle tai paina press PERUUTA jos 
haluat palata takaisin edelliseen näyttöön ja muuttaa nimeä.
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Puhelinmuistion merkinnän lukeminen ja 
muuttaminen 
1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon. Valitsemalla KATSO näet listan merkinnät.

2. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi merkinnän jota haluat muuttaa. Aktivoi puhelinmuistion merkintöjen 
valikko painamalla VALINNAT.

3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko MUOKKAA ja paina OK. 

4. Paina YLÖS/ALAS  voit vuorotella nimi-, numero-  ja VIP-soittoäänikenttien välillä. 

5. Valitse VASEN/OIKEA  ja siirrä kohdistinta nimi- ja numerokentässä haluamasi numeron tai kir-
jaimen kohdalle tai selaa VIP- soittoääniä.

6. Kun muutokset on tehty, paina TALTEEN.

Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta
1. Aktivoi puhelinmuistiovalikko nuolinäpäimillä YLÖS/ALAS . Tuo lista näytölle painamalla KATSO. 

2. Paina LÖS/ALAS  ja valitse merkintä jonka haluat poistaa. Siirry puhelinmuistion merkintöjen 
valikkoon painamalla VALINNAT.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA ja paina OK.

4. Vahvista toimenpide painamalla OK kun näet näytöllä VAHVISTA?.

Puhelinmuistion merkinnän haku kirjaimella
1. Aktivoi puhelinmuistiovalikko painamalla YLÖS/ALAS  Valitse KATSO ja paina OK.

2. Syötä haluamasi merkinnän ensimmäinen kirjain.
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Suoravalinta puhelinmuistiosta

Suoravalintanäppäimen nimeäminen

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon.

2. Valitse PIKAVALINTA ja paina OK. Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja selaa haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

4. Ellei pikavalintanäppäimelle ole vielä annettu numeroa, näytöllä näkyy TYHJÄ. Anna numero painamalla  
VALIKOI, ja siirry kohtaan 6.

5. Näytöllä näkyy luettelo yksityisen puhelinmuistiosi merkinnöistä.

6. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.

7. Paina YKS.KOHD.. Näytölle tulevat valitsemasi merkinnän sisältämät yksityiskohtaiset tiedot. Vahvista 
painamalla OK.

8. Jos haluat palata takaisin puhelimuistiovalikkoon, paina PERUUTA.

Pikavalintanäppäimen muuttaminen

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon.

2. Valitse PIKAVALINTA ja paina OK. Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.

3. Paina YLÖS/ALAS  siirtyäksesi haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

4. Jos pikavalintanäppäimelle on jo annettu numero, näytölle tulee kyseisen merkinnän sisältämä nimi ja 

numero. Paina VALINNAT. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse MUUTA. Paina OK.

5. Näytöllä näkyy luettelo yksityisen puhelinmuistiosi merkinnöistä.

6. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.

7. Paina YKS.KOHD.. Näytölle tulevat valitsemasi merkinnän sisältämät yksityiskohtaiset tiedot. Vahvista 
painamalla OK.

8. Jos haluat palata takaisin puhelimuistiovalikkoon, paina PERUUTA.

Varoitus: Pikavalintatoiminto on käytettävissä vain puhelintilassa. Mikäli lataat Windows Live™ 
Messenger-puhelinmuistion, kaikki pikavalintanäppäimille annetut toiminnot häviävät.
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Pikavalintanäppäimen poistaminen

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon.

2. Valitse PIKAVALINTA ja paina OK. Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja siirry sen pikavalintanäppäimen kohdalle, jonka haluat poistaa.

4. Paina VALINNAT. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA. Paina OK.

5. Näytölle tulee VAHVISTA?. Vahvista painamalla OK.

6. Jos haluat palata takaisin puhelimuistiovalikkoon, paina PERUUTA.

Käytettävissäoleva tila puhelinmuistiossa
Puhelimesi näyttää, minkä verran puhelinmuistion muistitilaa on käytetty ja minkä verran sitä on vielä jäljellä.

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon.

2. Valitse TILA jolloin näet vielä vapaan ja jo varatun muistitilan ja paina OK. 

3. Jos haluat palata takaisin puhelimuistiovalikkoon, paina OK.
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FI Soittajalista

Soittajalistaan tallentuvat kaikki valitut puhelinnumerot, vastaanotetut puhelut tai ei vastatut puhelut. Listalla 
näkyvät viimeiset 20 vastaamatonta puhelua, viimeiset 10 vastaanotettua puhelua viimeiset 10 valitsemaasi 
puhelinnumeroa. Jokaiselle merkinnälle on käytettävissä 12 merkkiä nimeä, 20 merkkiä puhelinnumeroa.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut tallentuvat automaattisesti muistiin vain jos olet tilannut soittajan 
tunnistuksen puhelinpalvelujen tarjoajalta. Soittajalistalla eivät näy Windows Live™ Messengererillä  
Messenger-tilassa soitetut puhelut.

Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuria, jokaisella niistä on oma soittajalista.

Soittajalistan tuonti näytölle

1. Paina . Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi soittajalista: SOITETTU, VASTAAMATTA 
tai VASTAANOT.. Vahvista painamalla OK.

2. Selaa soittajalistan merkintöjä painamalla YLÖS/ALAS .

3. Paina VALINNAT ja valitse YKS.KOHD. nähdäksesi soittajalistan tiedot.

Soittajalistan merkinnän kopiointi puhelinmuistioon
Halutessasi voit tallentaa perheenjäsenten, ystävien tai kolleegojen puhelinnumeroita soittajalistalta 
puhelinmuistioon.

Kun tallennettavaksi haluamasi soittajalistan merkintä näkyy näytöllä (katso "Soittajalistan tuonti näytölle"),

1. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi numero.

2. Paina VALINNAT.

3. Tallentaaksesi merkinnän puhelinmuistioon, valitse PUHMUISTIOON.

4. Tallentaaksesi merkinnän puhelinmuistioon, ALAS ja siirry seuraavaan kenttään.

5. Muuta numeroa tarvittaessa; paina ALAS.

6. Valitse haluamasi VIP-soittoääni painamalla VASEN/OIKEA . Tallenna merkintä painamalla  
TALTEEN.

Merkinnän poistaminen soittajalistalta 
Voit poistaa merkintöjä yksi kerrallaan. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Kun soittajalista on tuotu näytölle (katso kohta "Soittajalistan tuonti näytölle"), valitse merkintä jonka 
haluat poistaa ja paina VALINNAT.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA. Paina OK.

3. Vahvista painamalla OK.

Huom: Kun merkintä on tallennettu puhelinmuistioon, se säilyy edelleen soittajalistalla, mutta näkyy 
uudella nimellä.
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Kaikkien soittajalistan merkintöjen poistaminen
Voit poistaa soittajalistalta kaikki merkinnät yhdellä kertaa. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina valmiustilassa  aktivoidaksesi soittajalistan valikon.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA PUH.. Paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse lista jonka haluat poistaa. Jos haluat poistaa listan kaikki merkinnät, 
valitse KAIKKI PUH.. Paina OK jolloin koko soittajalista häviää.

4. Vahvista painamalla OK.

Puhelimesi tallentaa viimeiset 10 valitsemaasi puhelinnumeroa. Jos käytössäsi on useampia luureja, jokaisella 
luurilla on oma valittujen numeroiden lista.

Valittujen numeroiden listan tuonti näytölle ja takaisinsoitto

1. Paina VASEN/OIKEA  aktivoidaksesi valittujen numeroiden listan. Lista näkyy nyt näytöllä.

2. Selaa viimeksi valittujen 10 numeron listaa painikkeella YLÖS/ALAS .

3. Valitse listalta numero johon haluat soittaa ja paina  jolloin numeroon soitetaan.

Valittujen numeroiden lista

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkinnän kanssa
Jos valitsemasi numero on sama kuin on jo tallennettu puhelinmuistioon, näytöllä näkyy muistiossa oleva 
nimi valitsemasi numeron sijasta. 
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Numeron tallentaminen puhelinmuistioon valittujen 
numeroiden listalta
1. Valitse valittujen numeroiden lista painamalla VASEN/OIKEA .

2. Valitse tallennettavaksi haluamasi merkintä painamalla YLÖS/ALAS .

3. Paina VALINNAT.  Paina ALAS ja valitse PUHMUISTIOON ja paina OK.

4. Anna merkinnälle nimi. Paina ALAS siirtyäksesi numerokenttään.  

5. Muuta numeroa tarvittaessa. Siirry soittoäänikenttään painamalla ALAS.

6. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse VIP-soittoääni mikäli haluat.

7. Tallenna toimenpide painamalla TALTEEN. 

Viimeisten valittujen puhelinnumeroiden poistaminen 
Voit poistaa yksitellen kaikki valitut puhelinnumerot.

1. Kun poistettavaksi haluamasi merkintä näkyy näytöllä, paina VALINNAT.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA. Paina OK.

3. Vahvista painamalla OK.

Koko valittujen numeroiden listan poistaminen 
Tällä toiminnolla voit yksittäisten merkintöjen sijasta poistaa kaikki listalla olevat valitut puhelinnumerot.

1. Paina valmiustilassa  aktivoidaksesi soittajalistavalikon.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA PUH.. Paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SOITETTU. Poista merkinnöt painamalla OK.

4. Vahvista painamalla OK.

Huom: Puhelinmuistioon tallennettu merkintä pysyy edelleen valittujen numeroiden listalla, mutta se 
näkyy nyt uudella nimellä.
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Näppäinlukitus 
Näppäimistö voidaan lukita vahingoissa tapahtuvan näppäinten painalluksen estämiseksi.

Näppäimistön ollessa lukittuna voit vastata saapuvaan puheluun painamalla .  
Puhelun aikana näppäimistö on aktivoituna. Kun puhelu päättyy, näppäinlukitus aktivoituu automaattisesti 
uudelleen.

1. Paina valmiustilassa pitkän aikaa . Näppäinten ollessa lukittuina näytöllä näkyy .

2. Paina AVAUS kun haluat poistaa näppäinlukituksen. Vahvista painamalla OK.

Luurin haku (paging)
Voit etsiä kadoksissa olevaa luuria tällä toiminnolla.

Paina tukiaseman painiketta . 

Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit lähettävät 30 sekunnin pituisen merkkiäänen ja näytöllä näkyy HAKU.

Hakutoiminnon päättäminen:

Paina SEIS painiketta  tai paina tukiaseman näppäintä  uudelleen.

Soittoäänen vaimentaminen
Jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun, puhelin vaimentaa ensimmäisen soiton ennen soittajan tunnistusta. 
Uudelleenasetuksen jälkeen vaimennus deaktivoituu. Puhelin tunnistaa ensimmäisen soiton jälkeen 
automaattisesti, onko soittajan tunnistustoiminto tilattu. Jos näin on, puhelin vaimentaa kaikkien puhelujen 
ensimmäisen soittoäänen.

Luurin kytkentä päälle/pois 
Jos haluat kytkeä luurin pois päältä, pidä valmiustilassa näppäintä  painettuna.

Kun haluat käynnistää puhelimen uudelleen, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen.

Luuri kytkeytyy automaattisesti päälle.

Huom: Luurista ei kuulu hakutoiminnon merkkiääntä jos luuri on kytketty pois päältä tai ei ole 
valmiustilassa. Kaikkien muiden luurien merkkiääni soi.

Huom: Jos ensimmäisen soittoäänen vaimennus on aktivoitu, soittajan tunnistusta edeltävä 
ensimmäinen soittoääni vaimentuu edelleen, vaikka olisit peruuttanut soittajan tunnistuksen. Jos olet 
peruuttanut soittajan tunnistuksen etkä enää halua ensimmäisen soittoäänen vaimennusta, on tukiasema 
nollattava vetämällä tukiaseman verkkopistoke pistorasiasta ja työntämällä takaisin.
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Windows Live™ käyttäjälistan järjestely
Voit järjestää Windows Live™ käyttäjälistan haluamallasi tavalla.

1. Paina . Käyttäjälista tulee näytölle.

2. Siirry tietokonetilavalikkoon painamalla VALIKKO-painiketta.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SORT CONTACTS. Paina VALIKOI-painiketta.

4. Voit järjestää käyttäjälistan ryhmien, aakkosjärjestyksen tai läsnäolon mukaan.   

Valitse haluamasi järjestelymenetelmä painamalla YLÖS/ALAS  ja paina VALIKOI-painiketta.

5. Palaa takaisin käyttäjälistalle painamalla BACK painiketta. Käyttäjälista on nyt haluamassasi järjestyksessä.

Online-tilan muuttaminen
Voit muuttaa online-tilaa luurilla.

1. Paina . Näytöllä näkyy käyttäjälista.

2. Siirry tietokonetilavalikkoon painamalla VALIKOI painiketta.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SET MY STATUS. Paina VALIKOI painiketta.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi tila. Tallenna tila VALIKOI painikkeella.

Katso kuvakkeiden selitykset oheisesta taulukosta.

MESSENGER ONLINE MESSENGER OFFLINE

MESSENGER VARATTU MESSENGER POISSA

MESSENGER ESTETTY 
KÄYTTÄJÄ

MESSENGER PUHELU

MESSENGER RYHMÄ MESSENGER PUHELIMESSA
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Windows Live™ Messenger hälytysääni
Voit asettaa hälytysäänen ilmoittamaan saapuneesta sähköpostista, online käyttäjästä, IM-vierailusta ja 
Messenger-ilmoituksesta.

1. Paina . Käyttäjälista näkyy näytöllä.

2. Siirry tietokonetilavalikkoon painamalla VALIKKO painiketta.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SETUP ALERTS. Paina VALIKOI painiketta.

4. Valitse mistä saapuneesta tapahtumasta haluat saada ilmoituksen ja paina VALIKOI painiketta.

5. Valitse hälytysäänen ominaisuus: 
Valitse VAITI ellet halua hälytysääntä,
valitse AUDIBLE kun haluat kuulla hälytysäänet,
valitse NONE jos haluat kytkeä hälytyksen pois päältä.

6. Tallenna asetus painamalla VALIKOI painiketta.

Oman soittoäänen valinta luureille
Voit antaa jokaiselle luurille oman soittoäänen ja säätää ne kuulumaan eri voimakkuuksilla.

Voit valita eri soittoäänet Windows Live™ Messenger-, lankapuhelin- ja sisäpuheluille.

Luurin soittoäänen ja äänenvoimakkuuden valinta 
1. Paina VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ÄÄNET ja paina OK.

3. Valitse LUURI ja paina OK.

4. Säädä soittoäänen voimakkuutta painamalla VASEN/OIKEA . 
Paina ALAS ja valitse Windows Live™ Messenger -linja.

5. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse soittoääni Windows Live™ Messenger-linjan puheluille; Paina ALAS 
ja valitse lankapuhelinlinja.

6. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse soittoääni lankapuhelinlinjalta tuleville puheluille; paina ALAS ja 
valitse sisäpuhelinlinja.

7. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse sisäpuhelujen soittoääni.

8. Tallenna asetukset painamalla OK.

Luurin soittoäänen kytkentä päälle/pois

Paina valmiustilassa pitkään näppäintä  luurin äänenvoimakkuuden kytkemiseksi päälle/pois.

Kuvake  osoittaa, että soittoääntä ei kuulu. Puhelun saapuessa luurista ei kuulu minkäänlaista ääntä.
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Näppäinäänen kytkentä päälle/pois 
1. Paina VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ÄÄNET ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NÄPP.ÄÄNET ja paina OK.

4. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse AUKI tai KIINNI.

5. Tallenna asetukset painamalla OK.

Luurin nimeäminen uudelleen 
Voit antaa luurille uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle.

Luurin nimen pituus voi olla enintään 10 merkkiä ja se voi koostua kirjaimista A-Z ja numeroista 0-9 sekä 
välilyönnistä.

1. Paina VALIKKO. 

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NÄYTÄ ja paina OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse LUURIN NIMI ja paina OK. Näet käytössäolevan nimen.

4. Muuta luurin nimeä ja vahvista painamalla OK.

Kellonajan asetus
Kun tukiasema saa virtaa ja on kytkettynä tietokoneeseen, luuri saa kellonajan tietokoneelta. 

Voit kuitenkin muuttaa kellonaikaa tarvittaessa seuraavasti:

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NÄYTÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse KELLO, ja paina sen jälkeen OK.

4. Paina VASEN/OIKEA  muuttaaksesi TUNTI,ja paina sen jälkeen ALAS.

5. Paina VASEN/OIKEA  muuttaaksesi MINUUTTI asetuksia. 

Jos asetat aikatilan 12 tuntiin, siirry kohtaan 6.
Jos asetat aikatilan 24 tuntiin, siirry kohtaan 7.

6.  Paina ALAS. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse AAMU/ILTA.

7. Vahvista painamalla OK.
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Kellonajan asettaminen 12 tunnin 24 tunnin tilaan
Puhelimen aikatilan muuttaminen:

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NÄYTÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse AIKAFORM.. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse 12 TUNTIA tai 24 TUNTIA.

5. Vahvista painamalla OK. 

Hälytystoiminnon asetus
Hälytysajan asettaminen

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse HERÄTYS. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse AUKI tai KIINNI.
Jos olet valinnut kytkennän PÄÄLLE, paina OK ja jatka kohdasta 5.
TAI
Jos olet valinnut kytkennän POIS, vahvista painamalla OK.

5. Aseta tunnit painamalla VASEN/OIKEA  TUNTI. Paina ALAS.

6. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  MINUUTTI.
Jos olet asettanut 12 tunnin kellonaikatilan, jatka kohdasta 7.
Jos olet asettanut 24 tunnin kellonaikatilan, jatka kohdasta 8.

7. Paina ALAS. VASEN/OIKEA  ja aseta AAMU/ILTA.

8. Vahvista painamalla OK.

Hälytysääni kuuluu enintään 1 minuutin ajan. Voit katkaista hälytysäänen painamalla  TOISTO painiketta 
aktivoidaksesi  SNOOZE tilan.
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Ajastimen asetus

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse AJASTIN. Paina OK.

4. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  TUNTI. Paina ALAS.

5. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  MINUUTTI. Paina ALAS.

6. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  SEKUNTI.

7. Vahvista painamalla OK. Ajastin alkaa laskea puheaikaa ja voit seurata sitä näytöllä. 

Ajastimen hälytysäänen lopettaminen
Ajastimesta kuuluu merkkiääni kun asetettu aika on kulunut umpeen.

Paina SEIS kun haluat lopettaa merkkiäänen.

Sekuntikello
1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SEKUNTIK.. Paina OK.

4. Paina KÄYNN.. Sekuntikello aloittaa ajanoton.

Paina SEIS. Sekuntikello pysähtyy. Voit nyt joko käynnistää sekuntikellon uudelleen tai lopettaa 
toimenpiteen. 

Paina TAUKO. Sekuntikellon käynti keskeytyy. Painamalla JATKA voit jatkaa ajanottoa halutessasi 
samasta kohdasta.

Paina PERUUTA. Sekuntikello kytkeytyy pois päältä.

Huom: Ajastimen hälytys loppuu atuomaattisesti noin yhden minuutin kuluttua, mikäli hälytystä ei sitä 
ennen lopeteta jotain näppäintä painamalla.
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Puhelun automaattinen vastaanotto päälle/pois
Puhelun automaattisen vastaanoton ollessa aktivoituna voit vastata puheluun heti kun nostat luurin 

latauslaitteesta. Sinun ei tarvitse erikseen painaa näppäintä .

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse VASTAAJA. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse AUKI tai KIINNI. Paina OK.

Kielen asetukset
Puhelimessa on tehtaalta toimitettaessa useampia kieliä. Jos vaihdat puhelimen kieliasetusta, valikot näkyvät 
valitsemallasi kielellä.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NÄYTÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse KIELI. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  haluamasi kieli. Tallenna asetukset painamalla OK.

Valintatavan asetus (ääni/pulssi)
Tällä toiminnolla on merkitystä vain lankapuhelimia käytettäessä. Vakioasetuksena puhelimessa on ääniasetus. 
Halutessa voidaan asettaa pulssivalinta.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse SOITTOTOIM.. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ÄÄNIM. tai PULSSIVAL. valintatapa. Tallenna asetukset painamalla 
OK.

Väliaikainen äänivalinta pulssivalintatilassa
Jos olet valinnut pulssivalintatavan, voit kytkeä toiminnon väliaikaisesti äänivalinnalle pitämällä  -
näppäintä painettuna puhelun aikana. Näytöllä näkyy d. Äänivalinta on aktivoitu kaikille seuraaville 
numeroille, kunnes lasket luurin.
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Flash-signaalin kestoajan muuttaminen
Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. VOIP 433:n tehdasasetuksena tehty flash-
signaalin kestoaika on jo sovitettu maakohtaisesti, eikä sitä tavallisesti tarvitse muuttaa.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse JÄLLEENK.. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi haluamasi flash-signaalin kestoajan. Paina OK.

Valintatauon kestoaika
Puhelimessa on tehdasasetuksena 2 ohjelmoitua taukoaikaa. 

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TAUKO. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TAUKO 1 tai TAUKO 2. Paina OK.

Näytön kontrastin asetus
1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NÄYTÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse KONTRASTI. Paina OK.

4. Paina VASEN/OIKEA  ja säädä näytön kontrastia. Tallenna asetukset painamalla OK.
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Pin-koodin asettaminen
PIN (personal identification number) koodia tarvitaan luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen ja 
puhelimen palauttamiseen tehdasasetuksiin (reset).

Tehtaalla PIN koodiksi on esiasetettu "0000". Anna puhelimelle oma henkilökohtainen koodisi. PIN-koodin 
pituus saa olla enintään 8 numeroa.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse JÄRJESTELMÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse VAIHDA PIN. Paina OK.

4. Näppäile käytössäoleva PIN  ja paina OK.

5. Näppäile uusi PIN  ja paina OK.

6. Näppäile uusi PIN uudelleen  ja vahvista painamalla OK.

7. Tallenna asetukset painamalla OK.

Luurin tehdasasetusten palauttaminen 
Voit palauttaa puhelimen näyttö-, ääni- ja muut asetukset tehtaalta toimitettaessa vallinneeseen tilaan. Katso 
luku “Vakioasetukset”, sivu 38.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse JÄRJESTELMÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse ASETA UUD.. Paina OK.

4. Näppäile PIN koodi  (tehdasasetus-PIN on "0000") ja vahvista painamalla OK.

5. Vahvista painamalla OK.

Huom: Kuulet varoitusäänen ja väärä PIN näkyy mikäli voimassaoleva PIN on syötetty väärin tai uusi 
PIN on syötetty toisella kerralla väärin. Toista ohjeet 3 - 7 ja yritä uudelleen.
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Tilanvalvonta päälle/pois
Tilanvalvontatoiminnolla voit valita ohjelmoidun numeron painamalla mitä tahansa luurin näppäintä 

(lukuunottamatta poiskytkentänäppäintä ).

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse NOPEUTETTU, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TILANVALV. Paina OK.

4. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse AUKI. 

5. Paina ALAS, näppäile numero tai muuta numeroa ja vahvista painamalla OK.
Toiminnon ollessa aktivoituna näkyy näytöllä TILANVALV puhelimen ollessa valmiustilassa.

Tilanvalvonnan kytkentä pois päältä:

1. Paina PERUUTA painiketta.

2. Vahvista painamalla OK.

Rekisteröinti
Uuden luurin rekisteröinti tukiasemaan 
Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 4 luuria.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse JÄRJESTELMÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse REGISTER (Rekister). Paina OK.

4. Pain noin 4 sekunnin ajan tukiaseman paging-painiketta  ennen PIN koodin näppäilyä 
(tehdasasetus-PIN on "0000").

5. Näppäile PIN koodi  ja paina OK.

Huom: Jos tukiasema on täynnä, sitä ei voida siirtää rekisteröintitilaan. Katso kohta “Luurin 
rekisteröinnin poistaminen”, sivu 35 voimassaolevan rekisteröinnin poistamista varten.
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Luurin rekisteröinnin poistaminen
Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luurilla voidaan myös poistaa sen oma 
rekisteröinti.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse JÄRJESTELMÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse POISTA L.. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina OK.

5. Näppäile PIN koodi  (tehdasasetus-PIN on "0000") ja paina OK.

6. Vahvista painamalla uudelleen OK.

Tukiaseman valinta 
Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin yhteen tukiasemaan, voit valita, mitä tukiasemaa luuri käyttää.

1. Paina valmiustilassa VALIKKO.

2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse JÄRJESTELMÄ, ja paina sen jälkeen OK.

3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse TUKIAS.VAL. Paina OK.

4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi tukiasema ja paina OK.
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Sisäpuhelun soittaminen 
Tällä puhelimella voit soittaa myös talon sisäisiä maksuttomia sisäpuheluja.

Sisäpuhelun soittaminen:

1. Paina INT painiketta.

2. Valitse haluamasi luuri ja paina OK 
TAI 
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana 
Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää ulkopuhelun pitoon ja soittaa talon sisäisen sisäpuhelun.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:

1. Paina VALINNAT.

2. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse SISÄPUHELIN ja paina OK.

3. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse haluamasi luuri ja paina OK 
TAI 
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.

4. Odota kunnes toiseen luuriin vastataan.

Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin 
Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelua puhuttaessa

1. Paina VALINNAT.

2. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse SISÄPUHELIN ja paina OK.

3. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse haluamasi luuri ja paina OK 
TAI 
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa. 

4. Kun toiseen luuriin on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen.
Ulkopuhelu on nyt siirtynyt toiseen luuriin.
TAI
Kun toiseen luuriin on vastattu, paina VALINNAT, valitse SIIRTO ja paina OK.

Huom: Tässä luvussa kuvattuihin toimenpiteisiin tarvitaan vähintään 2 luuria.

Huom: Kuulet varattu-äänen jos toinen luuri ei ole käytettävissä.

Huom: Jos haluat palata takaisin ulkopuheluun, paina VALINNAT ja valitse NEUV.LOPPU ja paina 
OK.
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Tietokonepuhelun siirto pitoon

1. Paina HOLD, viesti PC CALL ON HOLD näkyy kaikissa luureissa jotka 
on rekisteröity tukiasemaan.

2. Puheluun voidaan nyt vastata millä tahansa luurilla painamalla VASTAA 
painiketta.

Sisäpuhelun soittaminen Windows Live™ Messenger-puhelua 
puhuttaessa
1. Kun Windows Live™ Messenger puhelu on siirretty pitoon (katso edellä "Tietokonepuhelun siirto 

pitoon"), paina INT ja valitse luuri johon haluat soittaa sisäpuhelun.

2. Voit puhua sisäpuhelun heti kun toiseen luuriin on vastattu. 

3. Palataksesi takaisin tietokonepuheluun, lopeta ensin sisäpuhelu painamalla .

4. Jos tietokonepuhelua ei ole tällä välin katkaistu, näytöllä näkyy VASTAA painike. Tätä VASTAA -
painiketta painamalla voit palata takaisin tietokonepuheluun.

Konferenssipuhelu 
Voit lisätä toisen luurin parhaillaan puhumaasi ulkopuheluun jolloin muodostuu kolmen osapuolen välinen 
konferenssipuhelu.

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina VALINNAT. Valitse SISÄPUHELIN ja paina OK.

2. Valitse haluamasi luuri ja paina OK 
TAI 
näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa. 

3. Kun toiseen luuriin on vastattu, paina VALINNAT ja valitse NEUVOTTELU.
Kolmen osapuolen välinen konferenssipuhelu on nyt käynnistetty.

Lankapuhelinlinjalta tulevaan puheluun vastaaminen Windows 
Live™ Messenger-puhelua puhuttaessa (useampia luureja) 
Muista luureista kuuluu soittoääni joka ilmoittaa puhelun saapuneen.

Vastaa puheluun painamalla luurin näppäintä .

Windows Live™ Messenger-puheluun vastaaminen 
lankapuhelinpuhelua puhuttaessa (useampia luureja)
Muista luureista kuuluu Windows Live™ Messenger soittoääni.

Vastaa puheluun painamalla luurin näppäintä .

Huom: Jos yksi luuri lasketaan konferenssipuhelun aikana, toinen luuri jatkaa ulkopuhelua.
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* Tämä toiminto ei palaa tehdasasetuksiin uudelleenasetuksen (reset) jälkeen.

Luurin nimi*: Tyhjä Taustakuva: Taustakuva 1
Kellonaikatila: 24 tuntia Auto-Vastaaja: KIINNI

Kellonaika: 00:00 Valikko kieli: Kieli 1
Soittoääni (lankapuhelin): Party Tauon kestoaika: Tauko 1

Soittoääni 
(Windows Live™ Messenger):

Dring Soittoäänen äänenvoimakkuus:
Tilanvalvonta:

Keskisuuri
KIINNI

Soittoääni (sisäpuhelu): Party Tilanvalvonta/numeromuisti: Tyhjä
Hälytys: KIINNI Tukiaseman haku: Auto
Näppäinääni: Auki Saapuvan viestin näyttö: KIINNI

Vahvistusääni: Auki Järjestelmän PIN-KOODI: 0000
Ajastin: KIINNI Pikavalinta: KIINNI

Sekuntikello: KIINNI Pikavalinta numero: Tyhjä

Flash-signaalin kestoaika: Jälleenk.1 Näppäinlukitus: KIINNI

Valintatila: ÄÄNIM. Kaiuttimien/ kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus:

Keskisuuri

Saapuneiden puhelujen 
kestoaika:

Aseta Uud. Viimeisen puhelun kestoaika: Aseta Uud.

Kaikkien puhelujen kestoaika: Aseta Uud. Valittujen numeroiden 
puhelujen kestoaika:

Aseta Uud.

Kontrasti: Taso 2

Vakioasetukset
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Elleivät yllä kuvatut ohjeet auta, vedä luurin ja tukiaseman verkkopistokkeet pistorasiasta ja käynnistä uudellen 
sekä Windows Live™ Messenger että tietokoneen ohjelmisto. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

Ongelma Ratkaisu/t
Valintaääntä ei kuulu painettaessa 

.

• Varmista, että verkko- ja puhelinliitäntäjohdot sekä USB-johto 
on liitetty oikein.

• Tarkista ovatko akut täyteen ladatut ja asennettu paikalleen 
oikein.

• Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana.

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

Puhelin ei soi. • Varmista, että verkko- ja puhelinliitäntäjohdot sekä USB-johto 
on liitetty oikein.

• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
• Kytke soittoääni päälle.

Merkkiääntä ei kuulu kun luuri 
asetetaan latauslaitteeseen.

• Ota luuri latauslaitteesta ja aseta takaisin.
• Puhdista liitännät puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
• Aktivoi luurin ääni valikosta ÄÄNET.
• Merkkiääntä ei kuulu jos luuri on erotettu sähköverkosta.

Odottavaan puheluun ei voida 
vastata (koputusääni).

• Ota yhteys paikalliseen puhelinyhtiöön ja valitse oikea Flash-
kestoaika.

• Lopeta käynnissäoleva puhelu  ja paina  -näppäintä 
uudelleen vastataksesi odottavaan.

Akun kuvake on tyhjä vaikka luuria 
on ladattu 24 tunnin ajan.

• Ota yhteys jälleenmyyjään jolta voit ostaa uuden akun.
• Varmista että akun kuvake liikkuu latauksen aikana.

Yhtään kuvaketta ei näy näytöllä. • Lataa akut.
• Varmista, että akut ovat lokerossaan ja luuri on kytketty 

PÄÄLLE.

Huono äänenlaatu (särinää, kaiuntaa 
jne.).

• Asenna tukiasema eri huoneeseen tai korkeammalla olevaan 
paikkaan tai etäämmälle muista sähkölaitteista.

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Käyttäjälista ilmoittaa virheen. • Varmista, onko tukiasema liitetty tietokoneeseen.
• Tarkista, onko Windows Live™ Messenger aktivoitu 

tietokoneessa. 
• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa mikäli se on kantaman 

ulkopuolella.

Häiriöiden haku ja korjaus
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Turvallisuusohjen
Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti 
esimerkiksi kännykkää.

Takuu
Takuutiedot ovat luettavissa internetistä www.p4c.philips.com.

Standardinmukaisuus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta www.p4c.philips.com.

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.

Akkujen vaihto luuriin

VAROITUS! Älä käytä tässä laitteessa kertakäyttöparistoja, käytä ainoastaan suostusten mukaisia, 
tämän puhelimen mukana toimitettuja akkuja. 
40

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com


FIMaan valinta

Sähköiset, magnettiset ja sähkömagneettiset 
kentät ("EMF")
1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy tuotteita loppukuluttajalle, jotka tavallisesti, kuten kaikki 

elektroniikkalaitteet, lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Yksi Philipsin johtavista periaatteista on huolehtia kaikin mahdollisin tavoin tuotteiden vaarattomuudesta 

noudattamalla asianmukaisia terveys- ja turvallisuusohjeita tuotteissaan, kaikkien voimassaolevien 
lakimääräisten vaatimusten noudattamisen ja kaikkien tuotteen valmistamishetkellä voimassaolevien EMF-
standardien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita jotka eivät ole terveydelle 
vaarallisia.

4. Philips vahvistaa, että mikäli Philipsin tuotteita käsitellään oikein ja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, 
tuotteiden käyttö on ehdottomasti turvallista tällä hetkellä voimassaolevan tieteellisen tason mukaisesti.

5. Philips on aktiivisesti mukana kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehitykessä, ja voi jo 
aikaisessa vaiheessa ottaa huomioon uusien standardien vaatimukset.

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.

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnöillä jotka helpottavat 
oikean kierrätystavan valintaa.

 Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille 
          instituutioille.

 Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.
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