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FI Digitaalinen langaton 
puhelin

 Varoitus
Käytä vain ladattavia paristoja!
Lataa luuri(t) 24 tunnin ajan 
ennen käyttöä.
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1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen 
CD145-puhelimen käyttöä. Se 
sisältää puhelimeen liittyvää tärkeää 
tietoa ja huomautuksia.

1.1 Tehontarve
• Tämä tuote toimii 220-240 voltin 

vaihtovirralla. Puhelintoiminta 
voi lakata sähkökatkoksen 
seurauksena.

• Sähköverkko on vaarallinen. 
Laturin voi kytkeä irti 
verkosta vain poistamalla 
verkkosovittimen pistorasiasta. 
Varmista, että pistorasia on aina 
helposti saatavilla.
 Varoitus

• Älä salli akun napojen joutua 
kosketukseen metalliesineiden 
kanssa.

• Älä salli laturin joutua 
kosketukseen veden kanssa.

• Älä koskaan käytä laitteessa 
muita kuin sen mukana 
toimitettuja tai Philipsin 
suosittelemia akkuja: 
räjähdysvaara.

• Käytä aina tuotteen mukana 
toimitettuja johtoja.

• Handsfree-toiminnon aktivointi 
voi yllättäen nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden erittäin 
korkeaksi. Varmista, että luuri ei 
ole liian lähellä korvaasi.

• Tällä laitteella ei voi soittaa 
hätäpuheluja virtakatkon 
aikana. Varaudu käyttämään 
muuta puhelinta hätäpuhelujen 
soittamiseen.

1.2 Yhdenmukaisuus
Philips takaa täten, että tämä tuote 
noudattaa direktiivin 1999/5/EC  
mukaisia välttämättömiä 
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia 
säädöksiä. Vaatimuksenmukaisuus-
vakuutus löytyy verkkosivuilta 
www.p4c.philips.com.

1.3 Kierrätys ja 
hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden 
hävittämisohjeet: 
WEEE-direktiivi (Waste Electrical 
and Electronic Equipment:  
2002/96/EC) on asetettu 
varmistamaan, että tuotteet 
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• Jos korvaat vanhan tuotteen 
uudella, palauta vanha tuote 
jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on 
otettava vanha tuote vastaan 
WEEE-direktiivin mukaisesti.

Akkujen hävittämisohjeet:
Akkuja ei saa hävittää 
talousjätteen mukana.

Pakkauksen tiedot:
Philips on merkinnyt 
tuotepakkauksiin symboleja, jotka 
edistävät kierrätystä ja jätteen 
asianmukaista hävittämistä.

Asiaankuuluvan maan palautus- 
ja kierrätysjärjestelmä on 

saanut rahallisen lahjoituksen.
Kierrätysmerkillä varustettu 
pakkausmateriaali voidaan 

kierrättää.

1.4 GAP-standardin 
noudattaminen

GAP-standardi takaa, että kaikki 
DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat 
noudattavat minimikäyttöstandardia 
merkistä riippumatta. CD140/145  
-luuri ja tukiasema ovat GAP 
-yhteensopivia, mikä tarkoittaa 
että seuraavat perustoiminnot 
taataan: luurin rekisteröinti, linjan 

kierrätetään käyttämällä 
parhaita käsittely-, palautus- ja 
kierrätysmenetelmiä. Näin 
suojellaan myös ihmisten terveyttä 
ja ympäristöä. 
Tuotteesi on suunniteltu ja 
valmistettu korkealaatuisista 
materiaaleista ja osista, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.
Tutustu tällä merkillä varustettuun 
paikalliseen sähkö- ja elektronisten 
tuotteiden keräysjärjestelmään.

Käytä jotain seuraavista 
hävittämismenetelmistä:
• Hävitä koko tuote (mukaan 

lukien johdot, pistokkeet 
ja lisävarusteet) WEEE-
keräyspisteisiin.
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valinta, puheluun vastaaminen ja 
puhelun soitto. Lisätoiminnot eivät 
välttämättä ole käytettävissä jos 
käytät muuta kuin CD140/145 -
luuria tukiaseman kanssa.
Voit rekisteröidä ja käyttää 
CD140/145 -luureja GAP -
standardia noudattavan tukiaseman 
tai erimerkkisen tukiaseman kanssa 
noudattamalla ensin valmistajan 
ohjeita ja sitten kohdassa 3.5 
kuvattuja ohjeita.
Voit rekisteröidä erimerkkisen 
luurin CD140/145 -tukiasemaan 
asettamalla tukiaseman 
rekisteröintitilaan (kohta 3.5), ja 
noudattamalla valmistajan ohjeita.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja 
sähkömagneettiset 
kentät (“EMF”)

1  Philips Royal Electronics 
valmistaa ja myy paljon 
kulutustuotteita, joilla on 
muiden sähkölaitteiden 
tapaan kyky lähettää 
sähkömagneettisia signaaleja.

2  Philipsin johtaviin 
liikeperiaatteisiin kuuluu 
tuotteiden vaarojen arviointi 
terveyden ja turvallisuuden 
kannalta, kaikkien soveltuvien 

lakien noudattaminen ja 
tuotteiden valmistuksen 
aikaisten voimassaolevien EMF-
standardien noudattaminen.

3  Philips on sitoutunut 
kehittämään, tuottamaan ja 
markkinoimaan tuotteita, 
joilla ei ole terveydellisiä 
haittavaikutuksia.

4  Philips vahvistaa, että 
tieteelliset tutkimukset ovat 
osoittaneet kaikki Philips-
tuotteet turvallisiksi jos niitä 
käytetään oikein ja oikeaan 
käyttötarkoitukseen.

5  Philipsillä on aktiivinen 
rooli kansainvälisten EMF- 
ja turvallisuusstandardien 
kehittämisessä.  Täten Philips 
ottaa standardisointikehityk
sen huomioon ennakolta ja 
soveltaa kehitystä tuotteisiinsa 
hyvissä ajoin.
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2 Puhelimesi

2.1 Mitä laatikko sisältää?

 Huomautus 
Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. 
Puhelinjohdon sovitin löytyy laatikosta. Siinä tapauksessa sinun on 
kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität 
puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.
Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, 
verkkosovittimet ja ladattavat lisäakut.

Luuri

Puhelinjohto

Käyttöopas Takuukortti

Pikaopas2 ladattavaa  
AAA akkua

Tukiasema Verkkosovitin

CD140CD145
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A Soittolistanäppäin 
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi 
soittolistaan.

B Puhelinluettelonäppäin 
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi 
puhelinluetteloon.

C Luuri-näppäin 
Valmiustilassa: paina vastataksesi 
puheluun tulevan puhelun aikana. 
Valmiustilassa: paina soittaaksesi 
puhelu. 
Puhelun aikana: paina lopettaaksesi 
puhelu.

D Uudelleen soitettavien 
numeroiden luettelon 
näppäin/Flash-näppäin 
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi 
uudelleen soitettujen 
numeroiden luetteloon. 
Esivalintatilassa: paina 
syöttääksesi flash-näppäin.

  Huomautus 
Ensimmäinen numero ei voi olla 
flash-näppäin esivalinnan soitossa.

E Tyhjennä/Takaisin/
Mykistysnäppäin 
Editointitilassa/esivalintatilassa: 
voit poistaa yhden merkin/
numeron painamalla lyhyesti. 
Editointitilassa/esivalintatilassa: 
paina pitkään poistaaksesi kaikki 
merkit/numerot. 
Puhelinluettelon katselu/
soittolistan katselu/uudelleen 
soitettujen numeroiden luettelon 
katselu -tila: paina poistuaksesi 
valmiustilasta 

2.2 Luurin osat

2.2.1 Luuri

A

B

C

D

E
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Puhelimen asetus -tilassa: paina 
poistuaksesi edelliselle tasolle. 
Puhelun kytkennän aikana: paina 
mykistääksesi mikrofoni.

F Aakkosnumeerinen 
näppäimistö

G Tähti-näppäin 
Valmiustilassa: paina lyhyesti 
lisätäksesi *. 
Valmiustilassa: paina pitkään 
aktivoidaksesi/lukitaksesi 
näppäimistö.

H Ristikkonäppäin 
Valmius-/soittotilassa: paina 
lyhyesti lisätäksesi #. 
Valmiustilassa: paina pitkään 
mykistääksesi soittoääni. 
Soittotilassa: paina pitkään 
asettaaksesi tauko.

I Soitonsiirto/Sisäpuhelin/ 
Konferenssi 
Valmiustilassa: paina lyhyesti 
aloittaaksesi sisäpuhelu. 
Ulkoisen puhelun kytkennän 
aikana: paina lyhyesti aloittaaksesi 
sisäinen puhelu tai siirry sisäisen 
ja ulkoisen puhelun välillä. 
Paina pitkään aloittaaksesi 
konferenssipuhelu ulkoisella 
puhelulla ja toisella sisäisellä 
puhelulla.

J Ohjelmanäppäin 
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi 
puhelimen asetustilaan. 
Puhelimen asetus -tilassa (lukuun 
ottamatta editointitilaa): paina 
vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 
asetukset.

F

G

H

I

J
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2.2.2 Näyttää luurin 
kuvakkeet

 Ilmaisee akkujen latauksen. Näyttää tyhjän akun kuvakkeen kun  

  akkujen lataus on alhainen, muuten täyden akun kuvake näkyy.

 Näkyy kun puhelin on käytössä. Vilkkuu puhelimen soidessa.

 Vilkkuu, kun vastaajaan on saapunut uusia viestejä, joita ei ole 
vielä luettu

 Näkyy selatessa soittolistaa. Vilkkuu kun vastaamattomat puhelut 
vastaanotetaan.

 Näkyy selatessa puhelinluetteloa

 Näkyy kun puhelin on puhelimen asetus -tilassa

 Näkyy kun näppäimistö on lukittu

 Näkyy kun mikrofoni on mykistetty

 Näkyy kun soittoääni ei ole käytössä

 Näyttö puhelinvastaajan (TAM) ollessa kytkettynä. Näyttö 
vilkkuu, kun puhelinvastaaja ottaa vastaan uusia viestejä.

 Näkyy kun luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman 
kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen 
ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.
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C Vastaajan ON/OFF -näppäin 
Paina vastaajan päälle 
kytkemiseksi tai sen 
sammuttamiseksi.

D Poistonäppäin 
Poistaa viestin sen toistamisen 
aikana.

 Pidä näppäintä alhaalla kaikkien 
viestien poistamiseksi vastaajan 
järjestelmän ollessa valmiustilassa

  Huomautus 
Lukematta jääneitä viestejä ei 
poisteta.

E Paluunäppäin 
Paina palataksesi edelliseen 
viestiin

F Eteenpäin selaus -näppäin 
Hyppää viestin toiston aikana 
seuraavaan viestiin

G + / - -näppäin 
Lisää (+) tai vähennä (-) 
äänenvoimakkuutta viestin 
toiston aikana

H Sivunäppäin 
Paina kutsuaksesi luuria 
Pidä painettuna kolmen sekunnin 
ajan aloittaaksesi rekisteröinnin

2.2.3 Tukiasema

F
G
H

C
D

A
B

E

A Tapahtumien 
loistediodinäyttö (LED) 
KATKAISTU: Puhelinvastaajan 
järjestelmä on katkaistu

 KYTKETTY: Puhelinvastaajan 
järjestelmä on kytkettynä

 Normaali vilkkuminen: Uusi viesti 
vastaanotettu tai saapuvaa viestiä 
nauhoitetaan

 Nopea vilkkuminen: Viestimuisti 
on täynnä

B Toisto/Pysäytys -näppäin 
Paina viestin toistamiseksi 
(ensimmäisenä nauhoitettu viesti 
toistetaan ensin)

 Paina lopettaaksesi viestin 
toiston
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Verkkosovitin ja puhelinjohto on 
kytkettävä oikein, sillä laite voi 
muussa tapauksessa vahingoittua.
Käytä aina puhelimen kanssa 
toimitettua puhelinjohtoa. Muuten 
voi olla, että et kuule valintaääntä.
1  Kytke virtajohdon pistoke 

tukiaseman alla olevaan 
pistokkeeseen.

2  Kytke puhelinjohdon pistoke 
tukiaseman alla olevaan 
pistokkeeseen.

3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman 
kytkeminen

 Varoitus 
Älä sijoita tukiasemaa isojen 
metalliesineiden, kuten 
arkistokaappien ja lämpöpattereiden 
tai muiden sähkölaitteiden lähelle. 
Puhelimen kantoalue ja äänen laatu 
voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut 
sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa 
tukiaseman ja luurin välisten 
signaalien kulkua.

 Varoitus 
Virta kytkeytyy päälle kun 
verkkosovitin on liitetty laitteeseen 
ja sähköpistorasiaan. Virran voi 
kytkeä pois päältä vain irrottamalla 
verkkosovittimen sähköpistorasiasta. 
Sen vuoksi on tärkeää, että 
sähköpistorasia on helposti saatavilla.
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1  Liu’uta akkutilan kansi pois 
paikaltaan.

2  Asenna akut paristokotelossa 
osoitetulla tavalla ja sulje kansi.

3.3 Luurin asettaminen 
tukiaseman 
lataustelineeseen

 Huomautus 
Luuria on ladattava ennen 
ensimmäistä käyttökertaa vähintään 
24 tuntia.
CD145-puhelimesi puheaika täysin 
latautuneilla akuilla on noin 12 
tuntia ja valmiustila-aika noin 120 
tuntia.
1  Aseta luuri tukiaseman 

lataustelineeseen. 
2  Akut ovat täysin latautuneet 

kun  kuvake näkyy.

3  Kytke puhelinjohdon toinen pää 
puhelinpistorasiaan ja virtajohdon 

toinen pää sähköpistorasiaan.

 Huomautus 
Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty 
puhelinjohdon sovittimeen. Siinä 
tapauksessa sinun on kytkettävä 
puhelinjohto puhelinjohdon 
sovittimeen ennen kuin liität 
puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

3.2 Ladattavien akkujen 
asennus

CD145-puhelimen mukana 
toimitetaan kaksi ladattavaa akkua. 
Ennen kuin otat luurin käyttöön, 
muista asentaa akut ja ladata ne 
täyteen.
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3.4 Määritä puhelin
Ennen kuin voit käyttää CD145 
puhelintasi, se on määritettävä 
käyttömaan mukaan. Maan valinta 
-näyttö ei välttämättä avaudu 
kaikkien maiden kohdalla. Tässä 
tapauksessa sinun ei tarvitse 
valita maatunnusta puhelimen 
määrittämiseksi. Kun puhelin 
on ollut muutaman minuutin 
latautumassa, sen näytölle ilmestyy 
maan valinta -näyttö. Määritä 
puhelimesi seuraavasti:

Maa-asetusten taulukko

Koodi Maa Lähtevän viestin 
oletuskieli

* Saatavissa oleva 
lähtevän viestin kieli

01 Koodi Saksa 1 – Saksa
2 – Turkki02 Itävalta Saksa

03 Turkki Turkki
04 Iso-Britannia Englanti 1 – Englanti
05 Irlanti Englanti
06 Ranska Ranska 1 – Ranska

2 – Italia
3 – Portugali
4 – Kreikka
5 – Espanja

07 Italia Italia
08 Portugali Portugali
09 Kreikka Kreikka 
10 Espanja Espanja
11-1 Sveitsi Englanti 1 – Ranska

2 – Saksa
3 – Italia
4 – Englanti

11-2 Sveitsi
11-3 Sveitsi
12 Ranska

1  Paina 

• Vain ne maakoodit, jotka ovat 
saatavissa tuotteessa näkyvät 
ruudulla.

2  Painele  siirtyäksesi 
haluttuun maatunnukseen. 
(katso maa-asetusten taulukko).

3  Vahvista painamalla 

• Puhelin määritetään valitun 
maatunnuksen mukaisesti ja se 
palaa takaisin valmiusnäyttöön.

* Oletuksena on, että lähtevän viestin kieli 1 on näytössä. Katso kappaleen 6.7 ohjeet 
siitä, miten pääset muihin saatavissa oleviin lähtevän viestin kieliin.
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Koodi Maa Lähtevän viestin 
oletuskieli

* Saatavissa oleva 
lähtevän viestin kieli

13 Alankomaat Englanti 1 – Hollanti
2 – Ranska
3 – Saksa
4 – Englanti

14-1 Belgia

14-2 Belgia

15 Ruotsi Englanti 1 – Ruotsi
2 – Norja
3 – Suomi
4 – Tanska
5 – Englanti

16 Norja

17 Suomi

18 Tanska

21 Romania Englanti 1 – Romania
2 – Puola
3 – Tsekki
4 – Unkari
5 – Englanti

22 Puola

23 Tsekinmaa

24 Unkari

25 Slovakia

26 Slovenia

27 Kroatia

28 Bulgaria

29 Serbia

30 Singapore Englanti 1 – Englanti

31 Indonesia

32 Malesia

35 Australia

36 Uusi-Seelanti

39 Brasilia Englanti 1 – Brasilian Portugali
2 – Espanja
3 – Englanti

40 Meksiko

* Oletuksena on, että lähtevän viestin kieli 1 on näytössä. Katso kappaleen 6.7 ohjeet 
siitä, miten pääset muihin saatavissa oleviin lähtevän viestin kieliin.
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 Huomautus 
Kun maa on valittu valitun maan 
oletusasetuksia sovelletaan 
puhelimeen automaattisesti.

 Vihje 
Jos valitsit väärän maan tai haluat 
muuttaa maan ensimmäisen 
määrityksen jälkeen, paina , ,  
syötä 4-numeroinen PIN-koodi 
(PIN-koodin oletusarvo on 0000) ja 
paina  valmiustilassa. Luuri palaa 
takaisin maan valinta -näyttöön ja 
voit valita maatunnuksen uudelleen. 
Luuri palaa takaisin valmiustila-
näyttöön jos maan valintaa ei 
tarvita.

3.5 Luurin rekisteröinti
Uusi luuri ja eri tukiasemalle 
rekisteröitävä luuri on 
rekisteröitävä. Enintään neljä 
luuria voidaan rekisteröidä yhdelle 
tukiasemalle.
Ennen kuin syötät 4-numeroisen 
PIN-koodin, paina  tukiasemassa 
noin kolmen sekunnin ajan kun 
tukiasema on valmiustilassa.

1  Paina , 

2  Syötä PIN-koodin  
4-numeroin en oletusarvo tai 
nykyinen PIN-koodi.  
(PIN-koodin oletusarvo on)

3  Paina  rekisteröinnin 
aloittamiseksi

 Huomautus 
Jos syötät väärän PIN-koodin, pitkä 
piippaus kuuluu ja puhelin palaa 
valmiustilaan.
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3  Paina  soittaaksesi valittuun 
numeroon

 Huomautus 
Vanhin merkintä poistetaan kun 
muisti on täynnä.

4.1.4 Soita 
puhelinluettelosta

1  Paina , jolloin puhelinluettelon 
ensimmäinen numero näkyy

Muistipaikkaan 0 tallennettu 
numero näkyy jos numero 
on tallennettu tähän paikkaan 
aiemmin, muussa tapauksessa vain 
muistipaikka 0- näkyy.
2  Painele , kunnes haluttu 

puhelinnumero näkyy

 Vihje 
Muistipaikkoihin 0 - 9 tallennetut 
numerot voidaan hakea suoraan 
numeronäppäimillä. Muistipaikkoihin 
10 - 19 tallennetut numerot 
voidaan hakea painelemalla .

3  Paina  soittaaksesi valittuun 
numeroon

• Puhelu on aloitettu.

4.1.5 Soita 
uudelleenvalintalistalta

1  Paina 

• Näytöllä näkyy viimeisin soitettu 
numero.

4 Puhelimen 
käyttö

4.1 Soita

4.1.1 Esivalinnan soitto
1  Anna puhelinnumero (enintään 

24 numeroa)
2  Paina  soittaaksesi 

numeroon

• Puhelu on aloitettu.

4.1.2 Suora soitto
1  Valitse linja painamalla 

2  Anna puhelinnumero

• Puhelu on aloitettu.

4.1.3 Soita 
puhelinmuistiosta

Tämä toiminto on käytettävissä jo 
olet tilannut Soittajan tunnistus  
-palvelun verkko-operaattoriltasi. 
1  Paina  näyttääksesi 

soittolistan viimeisimmän 
merkinnän

2  Painele  siirtyäksesi 
haluttuun vastaamattomaan 
puheluun
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 Huomautus 
Puhelin tallentaa viisi viimeisintä 
soitettua numeroa.
2  Painele  näyttääksesi muut 

viimeksi soitetut numerot
3  Paina  soittaaksesi valittuun 

numeroon

4.1.6 Puhelun ajastin
Puhelun ajastin näyttää nykyisen 
puhelun keston kun puhelu 
lopetetaan. Kesto näkyy minuuteissa 
ja sekunneissa (MM-SS).

4.2 Vastaa puheluun
Kun puhelin soi, paina .
• Puhelu on aloitettu.

4.3 Lopeta puhelu
Paina  puhelun kytkennän aikana
• Puhelu lopetetaan.
TAI
Aseta luuri tukiasemaan
• Puhelu lopetetaan.

4.4 Soita uudestaan
Käyttääksesi tätä ominaisuutta 
sinun tulee rekisteröityä 
palveluun paikallisen 
palveluntarjoajan kautta. Voit 
käyttää uudestaansoittotoimintoa 
soittaaksesi uudelleen tai saadaksesi 

uuden puhelun.  Toiminnot, jotka on 
mainittu kappaleissa 4.4.1. ja 4.4.2., 
voivat vaihdella riippuen kansallisista 
ja paikallisista palveluntarjoajista. 
Konsultoikaa paikallista toimittajaa 
mikäli haluatte saada tietoa 
automaattisesta uudelleenvalintapal
velusta.

4.4.1 Toisen puhelun 
soittaminen

Puhelun aikana:
1  Paina  asettaaksesi nykyisen 

puhelun pitoon
• Kuulet valintaäänen.
2  Syötä toisen puhelun numero 

soittaaksesi tähän numeroon.
3  Kun toiseen puheluun vastataan, 

voit siirtyä kahden puhelun 
välillä painamalla  ja .

4.4.2 Toiseen puheluun 
vastaaminen

Tämä toiminto on käytettävissä jo 
olet tilannut palvelun paikalliselta 
palveluntarjoajaltasi. Kuulet lyhyen 
ajoittaisen piippauksen jos toinen 
puhelu on tulossa ensimmäisen 
puhelun ollessa käynnissä:
1  Voit vastata toiseen puheluun 

painamalla 
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4.5.2 Ulkoisen puhelun 
siirtäminen toiseen 
luuriin

Ulkoisen puhelun aikana:
1  Paina 

2  Paina käytettävän luurin 
numeroa

• Soitettu luuri soi jos se ei ole 
varattu, paina  soitetussa 
luurissa aloittaksesi sisäpuhelun, 
jolloin ulkoinen puhelu asetetaan 
pitoon automaattisesti.

 Huomautus

Voit siirtyä sisäisen ja ulkoisen 
puhelun välillä painamalla .
3  Voit siirtää ulkoisen puhelun 

soitettuun luuriin painamalla 
• Käytettävä luuri siirtää ulkoisen 

puhelun soitettuun luuriin.

4.5.3 Kolmen osapuolen 
konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa 
voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu 
kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). 
Kolme osapuolta voi keskustella 
ilman verkkotilausta.

• Ensimmäinen puhelu asetetaan 
automaattisesti pitoon.

2  Paina  ja  painallus 
vaihtaa puhelun kytkennän 
ensimmäisen ja toisen soittajan 
välillä

 Huomautus 
Jos olet tilannut Soittajan tunnistus 
-palvelun, soittajien tiedot näkyvät 
näytöllä.

4.5 Sisäpuhelintoiminnon 
käyttö

Tämä toiminto on käytettävissä 
vain kun vähintään kaksi luuria 
on rekisteröity.  Toiminnon 
avulla voidaan tehdä sisäisiä 
puheluja, siirtää ulkoisia puheluja 
luurista toiseen ja soittaa 
konferenssipuheluja. 

4.5.1 Sisäisen puhelun 
soittaminen

1  Paina 

2  Paina käytettävän luurin 
numeroa

3  Paina  soitetulla luurilla

• Sisäpuhelu muodostetaan.
 Huomautus 

Jos soitettu luuri on varattu, 
varattu-ääni kuuluu käytettävästä 
luurista.
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4.6  Miten löydät luurin
Voit paikallistaa luurin painamalla 

 perusasemassa. 
Kaikki luurit, jotka on rekisteröity 
perusasemaan, soivat haun 
merkiksi ja voit lopettaa hakemisen 
painamalla  luurissa tai  
asemassa uudelleen. 

Ulkoisen puhelun aikana:
1  Paina 

2  Paina soitettavan luurin 
numeroa. Puhelin, johon on 
soitettu, soi jos se ei ole 
varattu.

3  Paina  puhelimessa, johon 
on soitettu, muodostaaksesi 
puhelun kytkennän 
käytettävään luuriin

4  Pidä käytettävän luurin  
painettuna

• Konferenssipuhelu on aloitettu.

Konferenssipuhelun aikana:
1  Paina  asettaaksesi ulkoisen 

puhelun pitoon ja siirtyäksesi 
takaisin sisäiseen puheluun

• Ulkoinen puhelu asetetaan 
automaattisesti pitoon.

2  Aloita konferenssipuhelu 
uudelleen pitämällä  
painettuna

 Huomautus 
Vaikka jokin luuri katkaisee 
puhelun konferenssipuhelun aikana, 
muut luurit jatkavat ulkoista 
konferenssipuhelua.
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5.2 Puh.Muistio
Voit tallentaa jopa 20 
puhelinluettelon merkintää 
20 eri luurin muistipaikkaan. 
Kussakin puhelinnumerossa voi 
olla 24 merkkiä. Jos luureja on 
useita, jokaisella luurilla on oma 
puhelinluettelonsa.

5.2.1 Numeron 
tallentaminen 
puhelinluetteloon

Valmiustilassa:
1  Paina 

2  Paina 

3  Paina  toistuvasti valitaksesi 
haluttu muistipaikan numero

4  Anna puhelinnumero

5  Tallenna numero painamalla 
• Numero on tallennettu valittuun 

muistipaikkaan.
 Huomautus 

Jos muistipaikka on varattu, tähän 
sijaintiin tallennettu numero näkyy. 
Voit muokata puhelinnumeroa 
painamalla .

5 Puhelimen 
lisätoiminnot

5.1 Käynnissä oleva 
puhelu

5.1.1 Mykistä mikrofoni/
poista mykistys

Puhelun aikana:
1  Paina 

• Mikrofoni kytkeytyy pois päältä ja 
 näkyy näytöllä.

2  Paina  uudelleen kytkeäksesi 
mikrofonin päälle

5.1.2 Korvakuulokkeen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Puhelun aikana:
1  Paina 

2  Kuulokkeen nykyinen 
äänenvoimakkuus näkyy

3  Paina ,  tai  
valitaksesi haluttu kuulokkeen 
äänenvoimakkuus

• Puhelu palaa puhelun 
kytkentänäyttöön.
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 Vihje

Voit poistaa koko numeron pitämällä 
 painettuna, ja painamalla  

poistaaksesi puhelinluettelon 
merkinnän, jolloin puhelin palaa 
valmiustilanäyttöön.
5  Muokkaa numeroa

6  Vahvista painamalla 

• Valitun muistipaikan sisältöä 
päivitetään.

5.2.4 Koko puhelinluettelon 
poistaminen

1  Paina 

2  Paina 

3  Paina 

4  Paina 

• Kaikki puhelinluettelon merkinnät 
poistetaan.

5.3 Soittolista
Tämä toiminto on käytettävissä jo 
olet tilannut Soittajan tunnistus 
-palvelun verkko-operaattoriltasi. 
Puhelimeen voidaan tallentaa 
enintään 10 vastaamatonta puhelua.    

 muistuttaa vastaamattomista 
puheluista vilkkumalla. Jos olet 
tilannut Soittajan tunnistus -palvelun, 

5.2.2 Puhelinluetteloon 
siirtyminen

Valmiustilassa:
1  Paina  siirtyäksesi 

puhelinluetteloon
• Muistipaikkaan 0 tallennettu 

numero näkyy jos numero on 
tallennettu tähän paikkaan 
aiemmin.

2  Paina  toistuvasti nähdäksesi 
muita puhelinluettelon 
merkintöjä

 Vihje 
Pääset muistipaikkoihin 0 - 9 
tallennettuihin numeroihin suoraan 
painamalla muistipaikkojen 
numeroita.

5.2.3 Puhelinluettelon 
merkinnän 
muokkaaminen tai 
numeron poistaminen

1  Paina 

2  Paina 

3  Painele , kunnes haluttu 
puhelinnumero näkyy

4  Paina  poistaaksesi yhden 
numeron kerrallaan
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5.4.1 Uudelleen soitettujen 
numeroiden 
luetteloon siirtyminen

1  Paina 

• Viimeisin soitettu numero näkyy.
2  Paina  toistuvasti nähdäksesi 

muita soitettuja numeroja

5.5 Asetukset

5.5.1 Ajan asettaminen
1  Paina 

2  Paina 

3  Syötä aika 24-h -muodossa 
(HH-MM)

4  Tallenna asetukset painamalla 

5.5.2 Soittomelodian 
asettaminen

Puhelimessa on 10 eri 
soittomelodiaa.
1  Paina 

2  Paina 

• Nykyinen soittomelodia toistetaan.
3  Paina jotain numeronäppäintä 

välillä  -  valitaksesi 
haluttu soittomelodia.

4  Tallenna asetukset painamalla 

ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan 
numero näkyy.  Vastaamattomat 
puhelut näkyvät aikajärjestyksessä 
siten, että viimeisin puhelu on 
luettelon ylimpänä. 

5.3.1 Soittolistaan 
siirtyminen

1  Paina  siirtyäksesi suoraan 
soittolistaan

• Viimeisin vastaamaton puhelu 
näkyy.

 Huomautus 
Jos soittolista on tyhjä, “---------” 
näkyy.
2  Paina  toistuvasti nähdäksesi 

muita vastaamattomia puheluja

5.3.2 Koko soittolistan 
poistaminen

1  Paina 

2  Paina 

3  Paina 

4  Paina 

• Kaikki soittolistan merkinnät 
poistetaan.

5.4 Uud.soit.luet
Puhelin voi tallentaa viisi viimeisintä 
soitettua numeroa. Vain 24 
ensimmäistä puhelinnumeroiden 
numeroa tallennetaan.
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5.5.5 Näppäimistön 
aktivointi/lukitus

1  Paina ja pidä painettuna 

•  näkyy jos näppäimistö on 
aktivoitu.

2  Aktivoi näppäimistö uudelleen 
pitämällä  painettuna

•  poistuu näkyvistä jos 
näppäimistö on deaktivoitu.

 Vihje 
Voit myös lukita näppäimistön 
poistamalla luurin akut ja 
asettamalla ne takaisin paikoilleen.

5.5.6 Flash-ajan 
asettaminen

Flash-aika on viive, jonka ajan linja 
on katkaistu kun painat   
-näppäintä. CD145-puhelimen Flash-
ajan oletusasetuksen pitäisi olla 
maasi verkkoon parhaiten soveltuva. 
Tätä asetusta ei tarvitse muuttaa.
1  Paina 

2  Paina 

3  Paina jotain numeronäppäintä 
välillä  -  valitaksesi 
Flash-ajan.

 Huomautus 
Käytettävissä olevat Flash-aikojen 
valinnat ovat maakohtaisia.
4  Tallenna asetukset painamalla .

5.5.3 Soittovoimakkuuden 
asettaminen

Sinulla on valittavana kolme 
soitonvoimakkuustasoa.
1  Paina 

2  Paina 

• Nykyinen äänenvoimakkuus 
toistetaan ja se näkyy näytöllä.

3  Paina jotain numeronäppäintä 
välillä  -  valitaksesi 
haluamasi äänenvoimakkuuden.

4  Tallenna asetukset painamalla 

 Vihje

Voit kytkeä soittoäänen pois päältä 
pitämällä  painettuna.  näkyy.

5.5.4 Korvakuulokkeen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Valittavana on kolme eri 
äänenvoimakkuutta.
1  Paina 

2  Paina 

• Kuulokkeen nykyinen 
äänenvoimakkuus näkyy.

3  Paina  (alhainen),  
(keskitaso) tai  (korkea) 
valitaksesi haluttu kuulokkeen 
äänenvoimakkuus

4  Tallenna asetukset painamalla 
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2  Kirjoita selvitä numero, jonka 
pituus voi olla vain viisi merkkiä.

3  Paina 

4  Syötä automaattinen 
suuntanumero

5  Tallenna asetukset painamalla 

5.5.10 PIN-koodin 
vaihtaminen

PIN-koodi on 4-numeroinen 
koodi, jolla rekisteröidään luuri ja 
palautetaan puhelimen asetukset. 
PIN-koodin oletusarvo on 0000. 
PIN-koodia käytetään myös luurin 
asetusten suojaamiseen. Luuri 
kehottaa syöttämään PIN-koodin 
tarvittaessa.

 Huomautus 
Alkuperäinen PIN koodi on 
asetettu 0000:aan. Mikäli vaihdatte 
tämän PIN koodin, säilyttäkää uudet 
PIN tiedot turvallisessa paikassa, 
josta saatte ne kuitenkin helposti 
esille. Älkää hävittäkö PIN koodia.

1  Paina 

2  Paina 

3  Syötä PIN-koodin 4-numeroinen 
oletusarvo tai nykyinen  
PIN-koodi (0 - 9)

4  Paina 

5.5.7 Valinnan asetus
Tämän valinnan asetus on 
maakohtainen. Pulssitila ei 
välttämättä ole käytössä kaikissa 
maissa.
1  Paina 

2  Paina 

• Nykyiset asetukset näkyvät. 

3  Paina  pulssitilaa tai  
äänitilaa varten

4  Tallenna asetukset painamalla .

5.5.8 Näppäinäänen 
ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä

1  Paina 

2  Jos näppäinäänet ovat käytössä, 
poista ne käytöstä painamalla 

3  Tallenna asetukset painamalla .

• Näppäinäänet ovat poistettu 
käytöstä.

5.5.9 Automaattisen 
suuntanumeron 
asettaminen

Automaattisen suuntanumeron 
enimmäispituus on 10 merkkiä. 
Kun numero on asetettu, se 
lisätään automaattisesti soitettavien 
numeroiden eteen.
1  Paina , 
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5.5.12 Ääniviestinumeroon 
siirtyminen

1  Voit soittaa puhepostilaatikkoon 
pitämällä  painettuna.

5.5.13 Oletusasetusten 
palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen 
oletusasetukset koska tahansa 
(katso kohta 7). Oletusasetusten 
palauttamisen jälkeen kaikki 
henkilökohtaiset asetuksesi 
poistetaan, mutta puhelinluettelon 
tiedot eivät kuitenkaan muutu.
1  Paina 

2  Paina 

3  Syötä uusi 4-numeroinen  
PIN-koodi

4  Paina 

• Puhelimen oletusasetukset 
palautetaan. 

5  Syötä uusi 4-numeroinen  
PIN-koodi

6  Paina 

7  Syötä uusi 4-numeroinen  
PIN-koodi uudelleen ja vahvista

8  Tallenna asetukset painamalla .
• Uusi PIN-koodi on tallennettu.

 Huomautus 
Jos syötät väärän PIN-koodin, pitkä 
piippaus kuuluu ja puhelin palaa 
valmiustilaan.

5.5.11 Puhepostilaatikon 
numeron ohjelmointi

Jotkin verkkopalvelun tarjoajista 
tarjoavat puhepostilaatikkopalvelu
ja. Saat lisätietoja näistä palveluista 
verkko-operaattoriltasi. Voit asettaa 
puhepostilaatikon numeron suoraan 
kohdassa . 

1  Paina 

2  Paina 

3  Kirjoita puhepostilaatikon 
puhelinnumero

4  Tallenna asetukset painamalla  
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6 Puhelinvastaaja

Mallin CD145 puhelinvastaaja 
nauhoittaa vastaamatta jääneet 
puhelut silloin, kun se on 
aktivoituna. Tukiaseman näytössä 
palaa tasaisesti valo, kun vastaaja 
on päälle kytkettynä. Voit tallentaa 
maksimissaan 99 saapuvaa viestiä, 
kun niiden enimmäisaika on 
kaikkiaan noin 15 minuuttia lähtevät 
viestit mukaan lukien. 

6.1 Miten vastaaja 
kytketään päälle

1  Paina  tukiasemassa 
kytkeäksesi vastaajan päälle

•   näkyy ruudulla.

6.2 Miten vastaaja 
kytketään pois päältä

1  Paina  tukiasemassa 
kytkeäksesi vastaajan pois 
päältä

•  katoaa ruudulta.

6.3 Miten asetetaan 
vastausviipymä

Voit valita asetuksista, kuinka 
monta kertaa puhelin soi ennen 
kuin vastaaja vastaa ja alkaa toistaa 
vastausviestiäsi.
Voit asettaa vastaajan vastaamaan 
kolmen ja kahdeksan sointikerran 
väliltä tai valita puhelinkulujen 
säästötoiminnon. Soittoviiveen 
oletus on 6 sointia.
1  Paina  ja 

2  Paina 

• Nykyiset asetukset näkyvät.
3  Paina yhtä numeronäppäintä 

 (3 sointia) ja  (8 sointia) 
väliltä tai  (säästötoiminto) 
valitaksesi haluamasi 
vastausviipumän

4  Paina  tallentaaksesi 
asetukset

6.4 Miten lähtevä viestisi 
nauhoitetaan

Vastaaja toistaa lähtevän viestin kun 
se vastaa soittoon. Puhelimessasi 
on yksi ennalta määritelty lähtevä 
viesti kutakin kieltä kohden. Voit 
myös nauhoittaa oman lähtevän 
viestisi. Omaa nauhoitettua lähtevää 
viestiäsi käytetään vastaajan 
vastatessa soittoon.
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1  Paina  ja 

2  Paina 

Aloita oman lähtevän viestisi 
nauhoittaminen piippausäänen 
jälkeen.

 Huomautus
Tervehdysviestin enimmäiskesto on 
60 sekuntia.
3  Paina  keskeyttääksesi ja 

tallentaaksesi nauhoituksen 
milloin tahansa

•  Lähtevän viestisi nauhoitus 
toistetaan automaattisesti 
kuulokkeen kautta.

 Huomautus
Jos tervehdysviestisi poistetaan, 
oletusviestiä käytetään 
automaattisesti.

6.5 Miten tervehdysviesti 
toistetaan

1  Paina  ja 

2  Paina 

• Tervehdysviestisi toistetaan 
automaattisesti kuulokkeen 
kautta.

3  Paina  tai  
keskeyttääksesi viestin 
toistamisen

6.6 Miten lähtevä viesti 
poistetaan

1  Paina  ja 

2  Paina 

3  Vahvista painamalla  

Aiemmin nauhoitettu lähtevä viesti 
poistetaan, minkä jälkeen kuuluu 
lyhyt piipaus.

6.7 Miten lähtevä 
oletusviesti valitaan

1  Paina  ja 

2  Paina 

• Nykyiset asetukset näkyvät.
3  Tee valintasi eri 

kielivaihtoehtojen väliltä (katso 
kappaleen 3.4 maakohtaisten 
asetusten taulukkoa) 

4  Paina  tallentaaksesi 
asetukset.
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6.8 Miten saapuvat viestit 
toistetaan

Tukiaseman näytössä vilkkuu 
valo, kun vastaajassa on uusia 
viestejä. Vilkkuminen loppuu, kun 
kaikki uudet viestit on kuunneltu. 
Uudet saapuvat viestit toistetaan 

siinä järjestyksessä, missä ne on 
nauhoitettu. Jokaisen viestin jälkeen 
kuuluu merkkiääni. Vanhoja viestejä 
voidaan toistaa vasta kun kaikki 
uudet viestit on kuunneltu. Näyttö 
vilkkuu nopeammin, kun viestimuisti 
on täynnä.

Tukiaseman  Kuvaus 
näppäimet

 Paina toistaaksesi viestin tai keskeyttääksesi viestin 
toiston

 Paina viestin ohittamiseksi ja seuraavan viestin 
toistamiseksi

 Palataksesi edelliseen viestiin paina yhden sekunnin 
kuluessa seuraavan viestin toistosta  
Kuunnellaksesi viestin uudelleen paina yhden sekunnin 
kuluessa viestin toistosta

 Lisää (+) tai vähennä (-) äänenvoimakkuutta viestin 
kuuntelun aikana 

 Paina poistaaksesi nykyisen viestin toiston  
Paina kahden sekunnin ajan poistaaksesi kaikki vanhat 
valmiustilassa olevat viestit

 Huomautus
Kun viestin kuuntelun aikana 
saadaan puhelu, toisto keskeytyy 
välittömästi. Voit painaa  puhelun 
vastaanottamiseksi.
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6.9 Miten kaikki 
saapuneet viestit 
poistetaan

Valmiustilassa:
1  Paina  kahden sekunnin 

ajan poistaaksesi kaikki vanhat 
viestit

 Huomautus
Uusia viestejä, joita ei ole 
kuunneltu, ei voida poistaa.

6.10 Miten saapuva puhelu 
seulotaan

Voit kuunnella kaiuttimesta 
samanaikaisesti kun vastaaja 
vastaanottaa puhelun. Näin voit 
tunnistaa soittajan ja valita, otatko 
puhelun vai et. Painaessasi  
puhelun vastaanottamiseksi, 
nauhoittaminen keskeytyy 
automaattisesti.
Kaiuttimessa on viisi 
äänenvoimakkuustasoa. Paina 
valmiustilassa toistuvasti  
kaiuttimen äänenvoimakkuuden 
säätämiseksi alimmalle tasolle, 
jolloin kytket soittojen 
seulontatoiminnon pois päältä. Voit 
painaa  lisätäksesi kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta, jolloin kytket 
soittojen seulonnan päälle.

6.11 Miten käytät vastaajan 
etäkäyttöä 

Tällä toiminnolla voit tarkistaa 
viestisi ja käyttää vastaajaasi 
soittamalla vastaajaan ja 
antamalla etäkäyttökoodin 
äänitaajuuspuhelimella.
Voit aktivoida etäkäyttötoiminnon 
seuraavasti:
1  Soita ulkoisesta puhelimesta 

CD145-vastaajaasi
2  Kun vastaaja vastaa soittoon ja 

alkaa toistaa tervehdysviestiä, 
paina #

3  Anna 4-numeroinen etäkäytön 
PIN-koodi (etäpääsyn 
oletuskoodi on 0000)

 Huomautus
Jos PIN on oikea, vastaaja toistaa 
nauhoitetut viestit automaattisesti.
Jos PIN on väärä, kuuluu virheääni, 
ja voit yrittää etäkäytön PIN-koodin 
syöttämistä uudelleen.
Jos uusia viestejä on saapunut, 
vastaaja toistaa heti kaikki uudet 
viestit, ja sen jälkeen vanhat viestit 
toistetaan pitkän piippausäänen 
jälkeen.
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4  Paina seuraavia näppäimiä 
halutun toiminnon 
valitsemiseksi

Näppäimet Kuvaus 
1 Siirry edelliseen 

viestiin 
2 Toista viesti 
3 Siirry seuraavaan 

viestiin 
6 Poista kuunneltava 

viesti 
7 Kytke vastaaja 

päälle 
8 Lopeta viestin 

toisto 
9 Kytke vastaaja pois 

päältä
# Anna 

etäkäyttökoodi jos 
vastaaja on päällä 
ja tervehdysviestiä 
toistetaan.

 Huomautus
Jos vastaaja on sammutettuna, 
puhelin siirtyy etäkäyttömoodiin 
kymmenen soiton jälkeen. 
Käyttäjä voi sen jälkeen syöttää 
4-numeroisen etäkäytön PIN-
koodin (oletus on 0000) 
etäkäyttötoiminnon aktivoimiseksi. 

6.12 Miten etäkäytön PIN 
vaihdetaan

1  Paina 

2  Paina , 

3  Syötä 4-numeroinen etäkäytön 
PIN (etäkäytön oletus-PIN on 
0000)

4  Paina 

5  Anna uusi etäkäytön PIN-
koodisi

6  Paina 

7  Anna jälleen uusi etäkäytön 
PIN-koodisi vahvistamiseksi

8  Paina  tallentaaksesi 
asetukset

• Uusi etäkäytön PIN on 
tallennettu.

 Huomautus
Etäkäytön PIN-koodi on eri kuin 
vastaajan pääkoodi.



Oletusasetukset 31

7 Oletusasetukset

Kohteet  Oletusarvot

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus Taso 2

Luur. melodia Herät.ääni 1

Soit.voim Taso 3

Näppäinääni KYTKETTY

Flash-aika Maakohtainen

Valinta Maakohtainen

PIN-koodi 0000

Uud.soit.luet Tyhjä

Soittolista Tyhjä

Puhelinluettelon muisti Ei muutu

Puhelinvastaaja KYTKETTY 

Vastaustila Vastaus & Nauhoitus 

Soiton viive 6 soittoa  

Viestin äänimerkki KATKAISTU 

Etäpääsyn PIN 0000 

Tukiaseman kaiutin 03  

Henkilökohtainen tervehdysviesti Tyhjä 

Lähtevän viestin oletuskieli Maakohtainen 

Puhelinvastaajan muisti Tyhjä
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Huono äänenlaatu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Siirrä tukiasema vähintään metrin 

päähän sähkötarvikkeista

Ei valintaääntä
• Tarkista kytkennät. Palauta 

puhelimen asetukset: irrota 
virtajohto ja kytke se takaisin

• Lataa akkuja vähintään 24 tunnin 
ajan

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Käytä toimitettua johtoa
• Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) 

verkkosovittimeen

 vilkkuu.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Tarkista akkujen taso
• Rekisteröi luuri tukiasemalle

 näkyy.
• Vaihdat akut (käytä vain uusia 

ladattavia akkuja)

8 Usein kysytyt 
kysymykset

Tästä kappaleesta löytyy puhelimeen 
liittyvät usein kysytyt kysymykset. 

Yhteys

Puhelin ei käynnisty!
• Lataa akut: aseta luuri 

ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy 
päälle hetken kuluttua

• Tarkista laturin kytkennät
• Käytä vain LAITTEEN MUKANA 

TOIMITETTUJA LADATTAVIA 
AKKUJA.

Puhelin ei toimi ollenkaan.
• Varmista että verkkosovitin 

ja puhelinjohto ovat kunnolla 
liitetty

• Tarkista, että akut ovat täysin 
latautuneet ja asennettu oikein.

• Tämä puhelin ei toimi 
sähkökatkoksen aikana.

Puhelintoiminta lakkaa 
puhelun aikana!
• Lataa PUHELIMEN MUKANA 

TOIMITETUT AKUT
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
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Asennus

Soittajan tunnus ei toimi 
kunnolla.
• Tarkista paikalliselta 

puhelinyhtiöltäsi, että soittajan 
tunnistus -palvelu on tilattu

• Anna puhelimen soida ainakin 
kerran ennen kuin vastaat siihen

Puhelun odotus -palveluun ei 
voida vastata.
• Tarkista paikalliselta 

puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea 
Flash-ajan kesto

Luurissa ei näy mitään. Vain 
 vilkkuu.

• Yritä uudelleen katkaisemalla 
tukiaseman virta ja kytkemällä 
virta päälle uudelleen 
ja seuraamalla luurin 
rekisteröimismenettelyä (katso 
kohta 3.5)

• Poista luurin akut ja aseta ne 
takaisin paikoilleen.

ÄÄNI

Luuri ei soi!
• Lisää äänenvoimakkuutta
• Varmista että verkkosovitin 

ja puhelinjohto ovat kunnolla 
liitetty

• Siirrä luuria lähemmäksi 
tukiasemaa

• Varmista, että luurin soittoäänet 
ovat päällä (  ei näy LCD-
näytöllä)

Soittaja ei kuule minua.
• Mikrofoni voi olla mykistetty: 

Puhelun aikana, paina 

Äänihäiriöitä radiossa tai 
televisiossa
• Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa 

mahdollisimman kauas

Tuotteen toiminta

Soittajan tunnistus (CLI) ei 
toimi
• Tarkista tilauksesi verkko-

operaattoriltasi
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Puhelinluettelon merkintää ei 
voi tallentaa
• Poista merkintä vapauttaaksesi 

muistia

Luuri ei rekisteröidy
• Varmista, että  on painettu 

kolmen sekunnin ajan.
• Enintään neljä luuria voidaan 

rekisteröidä kullekin 
tukiasemalle. 

• Jokainen luuri voidaan rekisteröidä 
vain yhdelle tukiasemalle.

Ole unohtanut PIN-koodini
1  Paina 

2  Paina 

3  Paina ##**793

• Puhelimen oletusasetukset 
palautetaan. PIN-koodin 
oletusarvo on 0000. 
Puhelinluettelon merkintöjä ei 
poisteta.

Puhelinvastaaja

Puhelinvastaaja ei tallenna 
puheluja.
• Varmista, että vastaaja on 

kytkettynä virtaliittimeen ja 
virtaliitin verkkojännitesyöttöön, 
joka on kytkettynä.

• Tarkista onko vastaajan muisti 
täynnä. Jos muisti on täynnä, 
poista kaikki tai osa viesteistä.

• Yritä katkaista virta 
pääpistorasiasta ja kytkeä se taas 
päälle minuutin kuluttua.

Etäkäyttötoimintoa ei voida 
käyttää
• Varmista, että olet antanut 

oikean etäkäyttökoodin
• Käytä näppäinpuhelinta

 Huomautus
Jos yllä olevat ratkaisut eivät auta, 
katkaise virta sekä kuulokkeesta 
että vastaajasta.
Odota minuutti ja yritä uudelleen. 
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