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Tärkeitä turvallisuusohjeita
•	 Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä.
•	 Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
•	Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.

•	Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti. (Lisätietoja on 
online-käyttöoppaassa)

1 Liitä
Tukiaseman liittäminen

1 Liitä verkkolaitteen 
päät:
•	 tukiaseman DC-

tuloliitäntään
•	pistorasiaan.

2 Liitä linjajohdon päät:
•	 tukiaseman puhe-

linliitäntään
•	puhelinpistorasiaan.

Koskee vain tuotteita, 
joissa on useampi luuri:
3 Liitä verkkolaitteen 

päät:
•	 tukiaseman DC-

tuloliitäntään
•	pistorasiaan.

Tuleva puhelu Valmiustila Valikko
MENU/OK Asetusvalikon avaaminen Asetusvalikon avaaminen Valinnan vahvistaminen
REDIAL/C Uudelleenvalintaluettelon avaaminen Uudelleenvalintaluettelon avaaminen Toiminnon peruuttaminen

Äänenvoimakkuuden lisääminen Puhelinmuistion avaaminen Selaaminen ylöspäin

Äänenvoimakkuuden vähentäminen Soittajaluettelon avaaminen Selaaminen alaspäin

Puhelujen soittaminen ja puheluihin 
vastaaminen

Puhelujen katkaiseminen Luurin käynnistäminen/
sammuttaminen (pitämällä alhaalla)

Valikon sulkeminen / 
toiminnon lopettaminen

Mikrofoninen mykistäminen / 
mykistyksen poistaminen
Katkospainike*
*verkkokohtainen

 / Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
•	 Kun kuuntelet viestejä, kuuntele viesti alusta painamalla.
•	 Kuuntele edellinen viesti painamalla painiketta nykyisen 

viestin ensimmäisen sekunnin aikana. 
•	 Poista nykyiset viestit.
•	 Poista kaikki viestit (pidä painiketta alhaalla).
Siirry seuraavaan viestiin. 
Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.
Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen.
•	 Luurien haku. 
•	Rekisteröi lisää luureja.

 
 
Se näyttää luurin ja tukiaseman välisen yhteyden. Yhteys on sitä 
parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy. 

Näyttää vastatut puhelut soittolistassa.
Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.
Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut.
Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan 
soittajaluettelossa.

Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy 
aina puhelun aikana.
Soittoääni on sammutettu.
Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake 
näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on päällä.
Jos käytät palveluntarjoajan äänipostilaatikkoa, tämä kuvake 
vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. 
Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu 
soittajaluettelosta.
Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
* Tämä on verkkokohtaista
Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät 
tai vähennät äänenvoimakkuutta.
Lisää numeroita oikealla. Lue ne painamalla 
REDIAL/C-painiketta.

 /

Kaiutin

MENU/OK
REDIAL/C

Kuuloke

Mikrofoni



2 Aloita
Puhelimen määrittäminen Puhelimen lataaminen

Lataa 8 tuntia

1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi 
paristokotelon kannesta ennen lataamista.

2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu 
tervetuloviesti (maakohtainen).

3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
4 Aseta päiväys ja kellonaika.
•	 Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [AM] tai 

[pM] painamalla / -painikkeita.

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

 » Luuri alkaa latautua.

Huomautus
•	Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen
Kuvake Kuvaus

Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit 
ilmaisevat akkuparistojen varauksen (asteikolla täysi - 
vähissä).
Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit 
vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.

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



3 Käyttö
Puhelu
•	 Soita puhelu painamalla -painiketta ja näppäilemällä 

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

Kuulokkeen äänenvoimakkuus
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla - tai -painiketta puhelun 
aikana.

Puhelinmuistio
Lisää tieto
1 Paina MENU/OK ja valitse sitten [pUh.MUIst] > [LIsää 

UUsI] ja vahvista valinta painamalla MENU/OK-painiketta.
2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla MENU/OK-painiketta.
3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla MENU/OK-painiketta.
Soittaminen puhelinmuistiosta
1 Paina  tai, paina MENU/OK ja avaa puhelinmuistio 

valitsemalla [pUh.MUIst] > [Näytä].
2 Valitse tallenne.
3 Soita puhelu painamalla .
Suorakäyttömuisti
Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). 
Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla 
valmiustilassa painikkeita.
Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty [1_
vAstAAjA] (ääniviestin numero) ja [2_sfC-tIEDOt] 
(palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo
1 Paina  ja valitse tieto.
Puhelun soittaminen
2 Paina -painiketta.
Lisätietoja:
2 Paina MENU/OK-painiketta.
3 Valitse [Näytä].
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon
2 Paina MENU/OK-painiketta.
3 Valitse [tALL. NUMERO].
4 Vahvista MENU/OK-painikkeella.
5 Nimen kirjoittaminen
6 Vahvista MENU/OK-painikkeella.
7 Tallenna MENU/OK-painikkeella.
Puhelutietojen poistaminen
2 Paina MENU/OK-painiketta.
3 Valitse [pOIstA] tai [pOIstA KAIKK].
4 Vahvista MENU/OK-painikkeella.

Uudelleenvalintaluettelo
1 PainaREDIAL/C ja valitse tieto.
Puhelun soittaminen
2 Paina -painiketta.
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon
2 Paina MENU/OK-painiketta.
3 Valitse [tALL. NUMERO].
4 Vahvista MENU/OK-painikkeella.
5 Nimen kirjoittaminen
6 Vahvista MENU/OK-painikkeella.
7 Tallenna MENU/OK-painikkeella.
Puhelutietojen poistaminen
2 Paina MENU/OK-painiketta.
3 Valitse [pOIstA] tai [pOIstA KAIKK].
4 Vahvista MENU/OK-painikkeella.

Ilmoituksen tallentaminen 
(vain mallissa CD195)
1 Paina MENU/OK > [vAstAAjA] > [ILMOItUs],  ja 

vahvista valinta painamalla MENU/OK.
2 Valitse [ILMAN NAUh.] tai [ääNItä Myös]. Vahvista 

valinta painamalla MENU/OK-painiketta.
3 Valitse [ääNItä UUsI] ja vahvista valinta painamalla 

MENU/OK-painiketta.
4 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
5 Lopeta tallennus painamalla MENU/OK-painiketta.

 » Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Luurien rekisteröiminen
Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi 
rekisteröidä enintään 4 luuria.
1 Paina MENU/OK-painiketta luurissa.
2 Valitse [pALvELUt] > [REKIstERI] ja vahvista valinta 

painamalla MENU/OK-painiketta.
3 Anna järjestelmän PIN-koodi (0000). 
4 Paina MENU/OK, kun haluat vaihtaa PIN-koodin.
5 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

 » Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. 

Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.
1 Paina MENU/OK-painiketta.
2 Valitse [pALvELUt] > [pALAUtA] ja vahvista valinta 

painamalla MENU/OK-painiketta.
 » Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

3 Vahvista MENU/OK-painikkeella.
 » Kaikki asetukset nollataan.



Tekniset tiedot
Akku
•	CORUN: 

2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
•	GPI: 

2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
•	 BYD: 

2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
•	 SANIK: 

2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
Sovitin
Tukiasema ja laturi: 
•	 Philips: SSW-1920EU-2: 

Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6V 500mA
•	 Philips: S003PV0600050: 

Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6V 500mA

Huomautus
•	Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden 

aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
•	Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD190/195 on 

direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden 
määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
osoitteessa www.p4c.philips.com.



Usein esitetyt kysymykset
Näytössä ei näy signaalipalkkia.
•	 Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs 

tukiasemaa.
•	 Jos luurissa näkyy teksti [REK. pOIstO], aseta luuri 

tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.
Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä 
teen?
Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien 
rekisteröinti ja yritä uudelleen.
Ei valintaääntä
•	Tarkista puhelimen liitännät.
•	 Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs 

tukiasemaa.
En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?
Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä 
operaattoria muuttamaan asetuksia.
Näyttö on tyhjä
•	Varmista, että akkuparistot on ladattu.
•	Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Luuri ei lataudu laturissa.
•	 Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
•	Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake 

liikkuu lataamisen aikana.
•	Varmista, että telakoinnin äänimerkkiasetus on käytössä. Kun 

luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
•	 Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi 

liitännät kostealla liinalla.
•	Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.
Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)
•	 Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs 

tukiasemaa.
•	 Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema 

kauemmas niistä.
•	 Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema 

kauemmas niistä.
Luurista ei kuulu soittoääntä.
Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.
Soittajan tunnus ei näy.
•	 Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
•	 Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

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

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas / Online-ohje
www.philips.com/support

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun 
roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote 
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman 
tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips 
Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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