
Pikaopas
CD170/CD175



Huomautus
* Usean luurin pakkauksissa on 

enemmän luureja, latureita ja 
verkkolaitteita.

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

Varoitus
Käytä vain mukana toimitettuja •	
akkuja ja verkkolaitetta.

Pakkauksen sisältö

Luuri*

Tukiasema (CD175) Tukiasema (CD170)

Laturi* Verkkolaite* Linjajohto**

 

Käyttöopas
Pikaopas
Takuu



Tukiaseman liittäminen

Puhelinpistorasia
Virtajohdon 

paikka

Verkkolaite

Virtajohdon 
paikka

Lisäluurin 
laturi

3 1 2Puhelimen 
tukiasema

Liitä verkkolaitteen päät1 
tukiaseman pohjassa olevaan DC-tuloliitäntään•	
pistorasiaan.•	

Liitä verkkolaitteen päät (usean luurin pakkauksissa):2 
lisäluurin laturin pohjassa olevaan DC-tuloliitäntään.•	
pistorasiaan.•	

Liitä linjajohdon päät:3 
tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitäntään•	
puhelinpistorasiaan.•	

1  Liitä



2  Asenna
Luurin asentaminen

Lataa 16 tuntia

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi 1 
paristokotelon kannesta ennen lataamista.
Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein 2 
tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

Luuri alkaa latautua. »

Huomautus Lataa akkuparistoja 16 tuntia ennen ensimmäistä 
käyttöä.



Puhelimen määrittäminen (tarvittaessa)
Kun näet tervetuloviestin, paina 1 OK-painiketta.
Valitse maa ja vahvista valinta 2 OK-painikkeella.
Aseta päivämäärä ja kellonaika.3 

Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse  » [AP] tai [IP] painamalla / -painikkeita.
Puhelin on nyt käyttövalmis. »

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

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



3  Käyttö
Puhelu

Soita puhelu painamalla •	 -painiketta ja näppäilemällä 
puhelinnumero.
Vastaa puheluun painamalla •	 -painiketta, kun puhelin soi.
Lopeta puhelu painamalla •	 -painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla - tai -painiketta 
puhelun aikana.

Yhteystiedon lisääminen 
puhelinmuistioon

Paina 1 MENU-painiketta.
Valitse 2 [PUH.MUIST] > [UUSI MERK.] ja vahvista 
painamalla OK-painiketta.

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

Vastaajatervehdyksen tallennus 
(vain CD175)

Paina 1 MENU-painiketta.
Valitse 2 [VASTAAJA] > [ILMOITUS] ja vahvista 
painamalla OK-painiketta.
Valitse 3 [VASTAA & TAL] tai [ILMAN NAUH.] ja 
vahvista painamalla OK-painiketta.
Valitse 4 [TALLENNA] ja vahvista painamalla OK-
painiketta.
Kun näyttöön tulee 5 [NAUHOITUS], aloita tallennus. 
Puhu lähellä mikrofonia.
Lopeta tallennus painamalla 6 OK-painiketta.

Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla. »



Kuuntele vastaajaan tallennetut viestit (vain CD175)

c
e
a
f
d
b

Vastaajan käytön aloittaminen/lopettaminen: paina a -painiketta.
Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen: b 
paina 29-painiketta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen: paina c + / – -painiketta.
Siirtyminen taaksepäin:d 
Kun kuuntelet viestejä, voit palata viestin alkuun painamalla 
¡-painiketta.
Kuuntele edellinen viesti painamalla ¡-painiketta nykyisen viestin 
ensimmäisen sekunnin aikana.
Siirtyminen eteenpäin: siirry seuraavaan viestiin e ™-painikkeella.
Nykyisen viestin poistaminen: paina f X-painiketta.

Huomautus Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa 
Puhelimen vastaaja.



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

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

Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman 
tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Kaikki oikeudet pidätetään.
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