
Käyttöohje

Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä!



FI Aloitussivu

Ennen CD 230 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovitettava käyttäjän maassa vallitseviin 
olosuhteisiin (katso sivu 8). Aseta paristot laitteeseen. Näytöllä näkyy tervehdysviesti eri kielillä.

1. Paina luurin mitä tahansa näppäintä jos haluat lopettaa tervehdyksen.

2. Paina YLÖS / ALAS  selataksesi eri maiden luetteloa ja valitse haluamasi maa.

3. Vahvista maan valinta painamalla softkey-näppäintä  OK.
Hetken kuluttua kuulet äänimerkin joka vahvistaa toimenpiteen.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikäli CD 230 on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 25.

Huomaa: Jos painat näppäintä  BACK, luurilla näkyy taas maiden luettelo.

VAROITUS! Vain luurin kieli päivittyy jos luuria ole vielä yhdistetty tukiasemaan.
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Turvallisuus
Ennen CD 230 ja tietokoneohjelman asentamista tulee ottaa huomioon:

Sähköhuolto
> Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia 

IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Puhelinliitäntä
> Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule 

valintaääntä.
> Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on kytketty 

DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin 
(yksi kummallekin).

Tarvitsetko apua?
Vian etsintä ja korjaus sekä usein kysytyt kysymykset (FAQ): 

Online help: www.p4c.philips.com
Vian etsintä ja korjaus: katso sivu 30

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. 

Tärkeää tietoa
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*Huomaa: Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä 
ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.

Huomaa: Useamman luurin sisältävissä CD 230-pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita 
verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

Pakkauksen sisältö

230

Luuri CD 230 Tukiasema CD 230

Käyttöohje Pikaopas Takuukortti

Verkkokaapeli Puhelinkaapeli*

2 AAA akut

Paristolokeron kansi
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Luuri ja tukiasema
Luuri CD 230
1 Luuri
2 Näyttö, kuvakkeet katso sivu 7.
3 Valikko & OK näppäin

Pääsy valikkoihin.
Valikkojen valinta.
Toimenpiteen vahvistaminen.

4 Uudelleenvalinta, mykistys & takaisin
Puhelua koskevien tietojen katselu (nimi/numero tai 
päiväys/kellonaika).
Siirtyminen uudelleenvalintaluetteloon.
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
Luurin mikrofonin mykistys/mykistyksen poisto puhelun 
aikana.
Viimeksi näppäillyn numeron tai kirjaimen poisto.

5 Soittajalista & vieritys ylöspäin
Soittajalistan aktivointi.
Vieritys ylöspäin.
Soittoäänen ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden lisäys.

6 Puhelinmuistio & vieritys alaspäin
Puhelinmuistion aktivointi.
Vieritys alaspäin.
Soittoäänen ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden 
heikentäminen.

7 Puhelun lopetus & valikosta poistuminen
Puhelun lopettaminen.
Valikosta poistuminen.

8 Puhelu & uudelleensoitto
Linjan varaaminen ja puheluun vastaaminen.
Halutun numeron valinta puhelinmuistiosta, 
uudelleenvalintalistalta ja soittajalistalta.
Flash-signaalin lähettäminen.

9 #-merkki, soittoääni pois & tauko
# -merkin näppäily.
Tauon (P) lisääminen numeroa valittaessa.
Soittoääni päälle/pois.

10 Tähti & näppäinlukitus
Näppäinten lukitseminen.

11 Sisäpuhelut ja ryhmäpuhelut
Sisäpuhelujen soittaminen.
Ryhmäpuhelu 3 osapuolen kesken.

12 Mikrofoni
13 Kaiutinnäppäin*

Kaiutin päälle/pois.

*Varoitus! Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin 
äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. 
Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Tukiasema CD 230

1 Hakunäppäin
Luurin rekisteröinti.
Luurin/luurien hakutoiminto.
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Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman 
minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet.

Osoittaa akkujen lataustilan. Liikkuu latauksen aikana.

Puhelinta käytetään. Vilkkuu puhelimen soidessa.

Uusi puheviesti saapunut verkon puhepostilaatikkoon (tilattava erikseen).

Uusi soittajalistamerkintä tai merkintöjä katsellaan parhaillaan.

Puhelinmuistion merkintöjä luetaan parhaillaan.

Herätyskello aktivoitu.

Kaiutin aktivoitu.

Soittoääni kytketty pois.

Luuri rekisteröity tukiasemaan.

Valinnan tai toimenpiteen vahvistaminen (OK).

Lisää valikkotietoja kun selaat ylöspäin.

Lisää valikkotietoja kun selaat alaspäin.

Paluu takaisin edelliseen näyttöön. 
Kirjainten tai numeroiden poisto.

Lisää numeroita oikealla.

Luurin näyttökuvakkeet



FI Puhelimen asennus

Tukiaseman asentaminen
Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasiaa, jotta 
johtojen pituus riittää. 
1. Liitä tukiaseman verkkolaitteen pistoke tukiaseman takasivulla olevaan 

pistorasiaan ja verkkolaite seinäpistorasiaan.

2. Liitä puhelinjohto tukiaseman takasivulla olevaan puhelimen 
pistorasiaan ja sen jälkeen seinässä olevaan puhelinrasiaan.

3. Jos olet ostanut useita luureja sisältävän puhelimen, jokaiseen luuriin 
kuuluu latauslaite ja verkkolaite. Liitä verkkolaitteen pistoke 
latauslaitteen pohjassa olevaan pistorasiaan. Liitä latauslaitteen pistoke 
verkkopistorasiaan.

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto 
luuriin
1. Aseta 2 NiMH AAA akkua (sisältyvät toimitukseen) oikea napaisuus 

huomioonottaen luurin paristolokeroon.

2. Sulje paristolokeron kansi huolellisesti.

3. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen ja anna akkujen latautua 
keskeytyksettömästi 24 tuntia ennen käyttöä. Luuri voi kuumentua 
ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on normaalia. Ensimmäisen 
käyttökerran yhteydessä voi kestää muutaman minuutin, kunnes 
kuvakkeet näkyvät näytöllä.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu 
käyttöikä.

1 2

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! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, 
muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä.
Varmista, että sähköjohto ja puhelinjohto on liitetty oikeisiin 
pistorasioihin, sillä väärä kytkentä voi tuhota laitteen.

Varoitus: Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava 
kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.
8



FIAkkujen teho ja kuuluvuusalue

Merkkiääni akkujen tyhjentyessä
Akkujen tyhjentyessä kuulet merkkiäänen joka ilmoittaa, että akut on ladattava. Jos kuulet merkkiäänen puhelua 
puhuessasi, huomaa, että puhelu voi katketa hetken kuluttua.

Tyhjää akkua esittävä  kuvake osoittaa että akut on ladattava. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen 
akkujen lataamista varten. Akkujen tyhjentyessä lähes kokonaan, luuri siirtyy valmiustilaan ja näytöllä näkyy 
HEIKKO AKKU.

 Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

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.

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECTTM- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät 
kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja CD 230 tukiasema ovat 
GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin 
rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät 
mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei CD 230).

Jos luuria CD 230 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin 
valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 24 kuvatut toimet.

Tukiasemaan CD 230 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan 
(sivulla 24) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

DECTTM on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

Huomaa: Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.

Puheaika (akun teho) Akun kestoikä 
valmiustilassa

Kuuluvuusalue 
sisätiloissa Kuuluvuusalue ulkona

enintään 10 tuntia enintään 120 tuntia noin 50 metriä noin 300 metriä

GAP-standardin vaatimukset
9



FI Luurin rekisteröinti

Luuri on rekisteröitävä jos näytöllä näkyy EI REKIST tai jos haluat käyttää luuria toisesta tukiasemasta. Voit 
rekisteröidä enintään 4 luuria yhteen tukiasemaan ja voit rekisteröidä yhden luurin 4 tukiasemaan.

Luurin rekisteröinti:

1. Paina .
Jos luurin näytöllä näkyy EI REKIST, siirry kohtaan 5.

2. Valitse LISAEASET  ja paina .
3. Valitse REKIST ja paina .

4. Ennen PIN-koodin näppäilyä sinun täytyy pitää tukiaseman HAKU/PAGING näppäintä  painettuna 
4 sekunnin. Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa. (Jos tukiasemaan ei voida enää rekisteröidä lisää luureja, 
rekisteröinti ei ole mahdollista. Katso “Luurin rekisteröinnin poistaminen”, sivu 25, ja poista jonkin luurin 
rekisteröinnin.)

5. Näppäile PIN-koodi (tehdasasetus: 0000) ja paina .
6. Valitse tukiasema näppäimillä 1, 2, 3 tai 4. Vilkkuva numero osoittaa, että kyseinen tukiaseman numero on 

jo käytössä.

Jos olet epäonnistunut, toista yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

Paina laitteen lepotilassa , jolloin pääset valikkoon. 

Siirry painikkeella YLÖS/ALAS  haluamaasi valikon kohtaan. 

Toimintonäppäimellä   vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä   poistut valikosta tai siirryt takaisin edelliselle 
valikkotasolle.

Valikkojen käyttö
10
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Puhelin tarjoaa lukuisia toimintoja jotka on luokiteltu valikkoihin.

*Maakohtaiset toiminnot, nämä valikot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

PUH M

MUOKKAA

POISTA

KAIKKI

TALLENNA

KELLO/HAEL

HALYTYS

AANI

KELLO

PAALLE/POIS

MELODIA

KELLONAIKA

VOIMAKK

HENK ASET

LUURI

LUURIN AANI MELODIA MELODIA 1 - 10

VOIMAKK TASO 1-5/POIS

NAP AANI PAALLE/POIS

AUT VAST PAALLE/POIS

KielilistaKIELI

T-VALO PAALLE/POIS

LISAEASET R-NAPP

MAA*

R-NAPP 1/2

TILANVALV PAALLE/POIS

TUKIAS VAL AUTO/TUKIAS

MUUTA PIN

POISTA

NOLLAUS

REKIST PIN TUKIAS 1/2/3/4

LUURI  1/2/3/4

PIN?

PIN

MAA 1 - 8

Valikon rakenne
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Voit kirjoittaa puhelinmuistioon nimiä valitsemalla yhden kirjaimen kerrallaan. Paina kutakin näppäintä niin 
monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin.

Paina Softkey  tunnuksen  kohdalla.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä

Paina 1 kerran :   P

Paina 2 kertaa :   PE

Paina 1 kerran :   PET

Paina 2 kertaa :   PETE

Paina 3 kertaa :   PETER 

Valmiustilassa CD 230 näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

• Akkujen lataustila  ja kantama ,
• luurin nimi ja kellonaika,

• uusia puheluja , mikäli tullut

• uusia puheviestejä , mikäli tullut

• ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Näpäimet Vastaava merkkisarja
1 [välilyönti] 1 < > 
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ o

Valmiustila

Tekstin ja numeroiden syöttö



FIPuhelu

Puheluiden soittaminen
1. Paina  ja odota kunnes kuulet valintaäänen.
2. Näppäile haluamasi numero. Numero näkyy näytöllä ja numeroon soitetaan. 

Puhelun kestoaika
Voit seurata puhelimen näytöllä näkyvää puhelun kestoaikaa. Aika näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM-SS) 
ensimmäisen tunnin aikana. Sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH-MM). 

Esivalitun numeron valinta (Pre-Dial)
Voit nähdä esivalitun numeron ja tehdä siihen muutoksia ennen numeron lopullista valintaa.

1. Näppäile numero johon haluat soittaa. 
Numero näkyy näytöllä. Voit syöttää enintään 20 numeroa.

2. Paina .

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta
Voit valita uudelleen numeron johon olet viimeksi soittanut.

1. Paina .

2. Paina .

Puhelun soittaminen valittujen numeroiden listalta
Puhelin tallentaa muistiin viimeiset 5 numeroa joihin olet soittanut. Jokaisesta numerosta tallentuvat vain 
ensimmäiset 20 merkkiä.

Numeron uudelleenvalinta viimeksi valittujen 5:n joukosta.

1. Paina . Viimeksi valittu numero näkyy näytöllä.

2. Paina YLÖS / ALAS  valitaksesi haluamasi numeron.

Voit selata nimien ja numeroiden luetteloa painamalla .

3. Paina .

Huomaa: Jos siirryt liian kauaksi tukiasemasta puhelun aikana, kuulet varoitusäänen ja  vilkkuu. Tässä 
tapauksessa sinun täytyy siirtyä takaisin lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa puhelu voi katketa.

Huomaa: Jos puhelimen akut alkavat tyhjentyä puhelun aikana, kuulet varoitusäänen. Lataa luurin akut 
mahdollisimman pian, sillä laite kytkeytyy pois päältä jos akut tyhjenevät kokonaan. Kun luuri asetetaan 
tukiasemaan tai latauslaitteeseen, käynnissäoleva puhelu katkeaa. 

Huomaa: Paina  jos haluat poistaa väärin näppäillyn numeron.
# -näppäintä pitkään painamalla voit lisätä tauon. Näytöllä näkyy P.
13
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Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

1. Paina ALAS  siirtyäksesi suoraan puehlinmuistioon.

2. Paina YLÖS /ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.

3. Paina .

Puhelun lopettaminen

Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Puheluun vastaaminen
Puhelun saapuessa puhelin soi ja näytöllä vilkkuu . 

Paina  ja vastaa puheluun.

Puheluun vastaaminen nostamatta luuria (handsfree)
Tämän toiminnon avulla voit puhua puhelimessa kädet vapaana, pitämättä kiinni luurista. Myös muut huoneessa 
olevat henkilöt voivat osallistua keskusteluun.

Painamalla  voit kytkeä kaiuttimen päälle/pois puhelun aikana.

Puhelun aikana
Luurin äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää luurista kuuluvan puheen äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi puhelun aikana. 
Käytettävissä on 3 äänenvoimakkuutta.

Paina YLÖS /ALAS  ja säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.

Huomaa: Numeronäppäimillä voit siirtyä suoraan sen merkinnän kohdalle joka alkaa näppäimessä 
olevalla kirjaimella. Esimerkiksi painamalla 2 siirryt merkintöihin jotka alkavat A:lla.

Jos numerossa on enemmän kuin 12 numeroa, paina  jolloin näet loput numerot ja sen jälkeen 

uudelleen  nähdäksesi taas ensimmäiset 12 numeroa.

Huomaa: Soittajan tunnistustoiminnon ollessa käytössä,  merkki ja soittajan tiedot näkyvät näytöllä. 

Puhelimen soidessa voit  -näppäintä painamalla kytkeä saapuvan puhelun soittoäänen pois päältä. 

Huomaa:  osoittaa, että kaiutin on aktivoitu.

Varoitus! Kun kaiutin aktivoidaan, äänenvoimakkuus voi yhtäkkiä olla yllättävän voimakas. Pidä luuria 
sillä hetkellä varmuuden vuoksi etäämmällä korvastasi.
14
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Mikrofonin mykistys
Puhelun aikana voit puhua kolmannen osapuolen kanssa niin, että puhelun toinen osapuoli ei voi kuulla 
keskusteluanne.

Paina  kun haluat puhelun aikana mykistää mikrofonin/poistaa mykistyksen.

MYKKA osoittaa, että myksitystoiminto on aktivoitu.

Ketjuvalinta
Voit valita numeroita puhelinmuistiosta myös sen jälkeen kun olet jo varannut linjan. Numeroita voidaan valita 
rajoittamattomia kertoja. 

1. Paina ALAS  noin 2 sekunnin ajan.

2. Paina YLÖS / ALAS  ress ja selaa puhelinmuistion merkintöjä tai hyppää numeronäppäimillä 
suoraan sen kirjaimen kohdalle, jolla haluamasi merkintä alkaa.

3. Paina .

R-toiminto 
Tällä toiminnolla voit soittaa tai vastaanottaa toisen puhelun. Tilaa toiminto ja tarkemmat ohjeet paikalliselta 
operaattorilta. 

Toisen puhelun soittaminen

1. Siirrä käynnissäoleva puhelu pitoon painamalla . Kuulet valintaäänen.

2. Näppäile toinen numero, numeroon soitetaan.

3. Kun toiseen puheluun on vastattu, voit vuorotella näiden 2:n puhelun välillä  -näppäimellä.

Toiseen puheluun vastaaminen
IJos sinulle soitetaan toista puhelua parhaillaan puhuessasi, voit vastata saapuvaan puheluun tarvitsematta 
lopettaa käynnissä olevaa puheluasi. Puhelun aikana kuulet koputusäänen joka ilmoittaa tulevasta puhelusta.

1. Siirrä käynnissä oleva puhelu pitoon painamalla , ja voit nyt puhua toisen osapuolen kanssa.
Jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon, näet toisen puhelun soittajan tiedot puhelimesi näytöllä.

2. Painamalla  -näppäintä voit vuorotella näiden kahden osapuolen välillä.

Huomaa: Jos haluat lopettaa ketjuvalinnan, sinun tarvitsee vain painaa noin 2 sekunnin ajan ALAS 

.
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FI Puhelinmuistio

Voit tallentaa haluamasi puhelinnumerot puhelinmuistioon. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, niissä 
jokaisessa on oma puhelinmuistio.

Puhelinmuistion tietojen tarkastaminen
Puhelinmuistioon voidaan tallentaa enintään 50 merkintää. Jokainen merkintä voi sisältää enintään 12 kirjaimesta 
koostuvan nimen ja enintään 20 numerosta koostuvan numeron.

1. Paina ALAS  siirtyäksesi suoraan puhelinmuistioon.

2. Paina YLÖS / ALAS  ja selaa puhelinmuistiota.
TAI
Voit hypätä numeronäppäimillä suoraan vastaavan kirjaimen kohdalle.

Merkinnän tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina .
2. Valitse PUH M ja paina OK.
3. Valitse TALLENNA  ja paina OK.
4. Kirjoita nimi numeronäppäimillä.

5. Vahvista nimi painamalla OK.

6. Näppäile puhelinnumero.
7. Tallenna numero painamalla OK .

Huomaa: Paina yhden kerran  jos haluat lisätä välilyönnin. Näppäimellä  voit poistaa 
virheellisesti syötetyt merkit.

Huomaa: Et voi tallentaa samaa nimeä useita kertoja yhteen puhelinmuistioon. Muuta nimeä ja toista 
toimenpide.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 7 jos haluat lisätä uuden merkinnän. 
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FIPuhelinmuistio

Puhelinmuistion merkintöjen muokkaus

1. Paina .
2. Valitse PUH M ja paina OK.
3. Valitse MUOKKAA ja paina OK.

4. Etsi haluamasi merkintä selaamalla YLÖS / ALAS  tai siirry haluamasi kirjaimen kohdalle vastaavalla 
numeronäppäimellä.

5. Valitse merkintä painamalla OK ja tee muutokset nimeen.
6. Vahvista nimeen tehdyt muutokset painamalla OK ja tee muutokset numeroon. 
7. Vahvista numeroon tehdyt muutokset painamalla OK.

Yksittäisten merkintöjen poistaminen puhelinmuistiosta

1. Paina .
2. Valitse PUH M ja paina OK.
3. Valitse POISTA ja paina OK.
4. Etsi merkintä jonka haluat poistaa.
5. Valitse merkintä painamalla OK.
6. Vahvista painamalla OK.

Koko puhelinmuistion sisällön tyhjentäminen 
Tällä toiminnolla voit tyhjentää koko puhelinmuistion sisällön yksittäisten merkintöjen sijasta.

1. Paina .
2. Valitse PUH M ja paina OK.
3. Valitse KAIKKI ja paina OK.
4. Vahvista painamalla uudelleen OK.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 7 jos haluat muuttaa muita merkintöjä.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 6 jos haluat poistaa muita merkintöjä.

VAROITUS: Poistettuja merkintöjä ei voida enää palauttaa.
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FI Soittajalista

Soittajan tunnistus
Jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon, puhelimesi tallentaa automaattisesti viimeiset 20 saapunutta 
puhelua. Jokainen merkintä voi sisältää nimen joka koostuu 12 kirjaimesta ja numeron joka koostuu 20 
numerosta.

Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, jokaisessa luurissa on oma soittajalista.

Näytöllä näkyvät tiedot
Jos soittajan nimi on käytettävissä, ensimmäiset 12 kirjainta näkyvät näytöllä yhdessä puhelun saapumisen 
päiväyksen ja kellonajan kanssa. Ellei nimi ole käytettävissä, näytöllä näkyvät soittajan numeron ensimmäiset 
12 merkkiä. 

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkintöjen kanssa
Jos soittajan numero on sama kuin puhelinmuistioon tallennettu numero, muistiossa oleva nimi näkyy näytöllä. 

Soittajalistan tietojen tarkistaminen

1. Paina YLÖS  siirtyäksesi suoraan soittajalistalle. Näytöllä näkyy viimeksi tallentunut nimi (tai 
numero) sekä päiväys ja kellonaika. Kun tietoja katsotaan ensimmäistä kertaa, kellonajan edessä näkyy 
tähti.

2. Paina  jolloin näet numeron.

3. Paina  uudelleen nähdäksesi nimen uudelleen.

4. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Puhelun soittaminen soittajalistalta

Samalla kun selaat soittajalistaa, voit  -näppäintä painamalla soittaa haluamaasi numeroon, mikäli listalla 
oleva numero on täydellinen. 

Tietojen tallentaminen soittajalistalta puhelinmuistioon
Voit tarvittaessa siirtää esimerkiksi asiakkaiden, perheenjäsenten tms. puhelintiedot soittajalistalta 
puhelinmuistioon.

1. Kun näytöllä näkyy tallennettavaksi haluamasi soittajalistan sisältämä tieto, paina .
2. Valitse TALLENNA  ja paina OK.
3. Tee nimeen haluamasi muutokset tai lisää nimi mikäli se vielä puuttuu listalta.
4. Tallenna nimi painamalla OK.
5. Tee numeroon haluamasi muutokset ja paina OK.

Huomaa: Riippumatta siitä, katsotko parhaillaan nimeä, numeroa vai päiväystä/kellonaikaa, painamalla 

ALAS  näet seuraavaksi vanhan merkinnän ja YLÖS näytöllä näkyy seuraavaksi uusin merkintä.

Huomaa: Soittajalistan sisältämä merkintä on nyt tallennettu puhelinmuistioon. Merkintä on edelleen 
myös soittajalistalla, mutta sisältäen edellä annetun uuden nimen. 
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FISoittajalista

Merkinnän poistaminen soittajalistalta

1. Kun haluamasi merkintä näkyy näytöllä, paina .
2. Valitse POISTA ja paina OK.
3. Vahvista painamalla OK.

Koko soittajalistan sisällön poistaminen
Voit poistaa koko soittajalistan sisällön yksittäisten merkintöjen sijasta. 

1. Kun näytöllä näkyy soittajalista, paina .
2. Valitse KAIKKI ja paina OK.
3. Vahvista painamalla OK.

Valittujen puhelinnumeroiden luettelo
Puhelimesi tallentaa viimeiset 5 numeroa joihin on soitettu, enintään 20 merkkiä numeroa kohti. Jos käytössäsi 
on enemmän kuin yksi luuri, jokaisessa luurissa on oma valittujen numeroiden luettelo.

1. Paina . Näytöllä näkyy viimeksi valittu puhelinnumero.

2. Paina  selataksesi viimeiset 5 numeroa sisältävää listaa.

3. Paina BACK tai  uudelleen nähdäksesi kaikki listan sisältämät tiedot.

4. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Numeroon soittaminen valittujen puhelinnumeroiden listalta

1. Paina  ja selaa  ja valitse haluamasi merkintä.

2. Paina .

Valitun puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

1. Kun näytöllä näkyy puhelinnumero jonka haluat tallentaa, paina .
2. Valitse TALLENNA ja paina OK.
3. Näppäile nimi ja tallenna nimi painamalla OK.
4. Muuta numeroa tarvittaessa ja paina OK.

Valinnantoistoluettelo

Huomaa: Merkintä on nyt tallennettu puhelinmuistioon. Merkintä on edelleen myös soitettujen 
puhelujen listalla, mutta se näkyy uudella nimellä. 
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FI Valinnantoistoluettelo

Merkinnän poistaminen valittujen puhelinnumeroiden listalta

1. Kun näytöllä näkyy merkintä jonka haluat poistaa, paina .
2. Valitse POISTA ja paina OK.
3. Vahvista painamalla OK.

Kaikkien valittujen numeroiden poistaminen listalta
Voit tyhjentää koko soitettujen puhelujen puhelinnumeroiden listan yksittäisten merkintöjen poistamisen sijasta.

1. Kun näytöllä näkyy jokin valituista puhelinnumeroista, paina .
2. Valitse KAIKKI ja paina OK.
3. Vahvista painamalla OK.

Kellonajan asettaminen
Kellonaika näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

1. Paina .
2. Valitse KELLO/HAEL ja paina OK.
3. Valitse KELLO ja paina OK.
4. Valitse KELLONAIKA ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Muuta kellonaikaa numeronäppäimillä ja vahvista painamalla OK.

Herätyskellon hälytysajan asettaminen

1. Paina .
2. Valitse KELLO/HAEL ja paina OK.
3. Valitse HALYTYS ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse PAALLE tai POIS ja paina OK. Jos olet valinnut ON, jatka kohdasta 5.
5. Näppäile haluamasi hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista painamalla OK.

Hälytysääni kuuluu 1 minuutin ajan. Painamalla  voit pysäyttää hälytyksen.

Herätyskellon soittoäänen valinta

1. Paina .
2. Valitse KELLO/HAEL ja paina OK.
3. Valitse AANI ja paina OK.
4. Valitse MELODIA ja paina OK. Kuulet voimassaolevan soittoäänen.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla OK.

Kellon ja hälytyksen asetukset
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FIKellon ja hälytyksen asetukset

Herätyskellon soittoäänen voimakkuuden valinta

1. Paina .
2. Valitse KELLO/HAEL ja paina OK.
3. Valitse AANI ja paina OK.
4. Valitse VOIMAKK ja paina OK. Kuulet voimassaolevan äänenvoimakkuuden.

5. Paina YLÖS / ALAS  lisätäksesi tai heikentääksesi äänenvoimakkuutta ja vahvista painamalla OK.

Asetuksien muuttamista varten käytettävissäsi on eri valikkoja. Voit milloin tahansa painaa BACK (POISTU) 

näppäintä poistuaksesi valikosta tai peruuttaaksesi vahvistuksen. Jos painat  näppäintä, puhelin keskeyttää 
ohjelmoinnin ja palaa valmiusasentoon. 

Puhelimen näytön henkilökohtaiset asetukset
Puhelimen nimeäminen
Voit antaa puhelimellesi uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen 
jokaiselle luurille.

Luurin nimi saa olla enintään 10 merkin pituinen ja nimi voi koostua merkeistä A-Z, 0-9, ja välilyönti. 

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse LUURI ja paina OK. Näytöllä näkyy luurin voimassaoleva nimi.
4. Muuta nimeä ja vahvista painamalla OK.

Puhelimen kielen valinta*                *valikko ei ole käytettävissä kaikissa maissa
Puhelimessa on vakioasetuksena useita kieliä. Jos muutat puhelimen kieltä, valikot ja näytön tekstit näkyvät 
valitsemallasi kielellä.

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse KIELI ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva kieli.
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla OK.

Taustavalaistuksen kytkentä päälle/pois
LCD näyttö ja näppäimistö ovat valaistuina kun puhelinta käytetään.

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse T-VALO ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse PAALLE tai POIS ja vahvista painamalla OK.

Henkilökohtaiset asetukset
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FI Henkilökohtaiset asetukset

Auto vastaus
Automaattinen vastaustoiminto tarkoittaa että voit vastata puhelimeen vain nostamalla luurin tukiasemasta tai 
latauslaitteesta, eikä sinun tarvitse painaa puhelunäppäintä.

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse AUT VAST ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse PAALLE tai POIS ja vahvista painamalla OK.

Luuri(e)n soittoäänen muuttaminen
Voit valita jokaiselle luurille eri soittoäänen ja erisuuruisen äänenvoimakkuuden.

Luurin soittoäänen valitseminen

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse LUURIN AANI ja paina OK.
4. Valitse MELODIA ja paina OK. Kuulet voimassaolevan soittoäänen.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla OK.

Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse LUURIN AANI ja paina OK.
4. Valitse VOIMAKK ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva äänenvoimakkuus.

5. Paina YLÖS/ALAS  lisätäksesi/heikentääksesi äänenvoimakkuutta.
6. Vahvista painamalla OK.

Luurin soittoäänen kytkentä pois päältä

POIS(OFF) -asennossa (katso sivu 26) soittoääntä ei kuulu.  osoittaa, että soittoääni on kytketty pois. 
Puhelun saapuessa puhelin ei soi.

Näppäinääni päälle/pois
Kuulet merkkiäänen joka kerran kun painat puhelimesi luurin jotain näppäintä.

1. Paina .
2. Valitse HENK ASET ja paina OK.
3. Valitse LUURIN AANI ja paina OK.
4. Valitse NAP AANI ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Valitse PAALLE tai POIS ja vahvista painamalla OK.
22



FILaajennetut toiminnot
R-näppäin*                                           *maakohtainen

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. Tehdasasetuksena CD 230 puhelimeen tehdyt 
asetukset on tehty sen mukaan, että ne ovat parhaat mahdolliset maassasi eikä niitä tarvitse muuttaa.

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET ja paina OK.
3. Valitse R-NAPP ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse haluamasi kestoaika ja vahvista painamalla OK .

Tilanvalvonta
Tilanvalvonnalla voit valita ohjelmoidun numeron painamalla mitä tahansa luurin näppäintä (lukuunottamatta  

).

Tilanvalvonnan aktivointi,

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET ja paina OK.
3. Valitse TILANVALV ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse PAALLE ja paina OK.
5. Näppäile numero tai muuta numeroa ja vahvista painamalla OK.

TILANVALV näkyy näytöllä kun palaat valmiustilaan.

Tilanvalvonnan kytkentä pois päältä,

1. Paina .
2. Valitse POIS ja paina OK.

Huomaa: Luurin tulee olla rekisteröitynä tukiasemaan ennen kuin alla kuvattuja lisätoimintoja voidaan 
käyttää.
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FI Laajennetut toiminnot

Luurin rekisteröinti
Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä 4 luuria. Jokainen luuri voidaan rekisteröidä enintään 4 tukiasemaan.

Jos olet vahingoissa poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen. Muiden luurien tulee olla 
rekisteröityjä tukiasemaan ennen käyttöä.

1. Paina . 
Jos luurin näytöllä näkyy EI REKIST, siirry kohtaan 5.

2. Valitse LISAEASET  ja paina OK.
3. Valitse REKIST ja paina OK.

4. Paina ennen PIN koodin näppäilyä tukiaseman PAGING  näppäintä 4 sekunnin ajan. Tukiasema on 
nyt rekisteröintitilassa.

5. Näppäile tukiaseman PIN (tehdasasetus 0000) ja paina OK.
6. Valitse tukiasema numeronäppäimillä. Vilkkuva numero osoittaa, että tukiaseman numero on jo 

käytössä.

Näytöllä näkyy luurin nimi, luurin numero ja kello.

Mikäli rekisteröinti on epäonnistunut, 
- luuri rekisteröityy takaisin alkuperäiseen tukiasemaan tai 
- HAKEE näytöllä osoittaa, että yhteyttä alkuperäiseen tukiasemaan haetaan, tai 
- EI REKIST näytöllä osoittaa, että rekisteröintiä ei ole vielä tehty. 

Suorita yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

Tukiaseman haku
Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin 1:een tukiasemaan, voit valita mitä tukiasemaa luuri käyttää. Voit valita 
tietyn tukiaseman tai voit antaa luurin automaattisesti hakea lähintä käytettävissäolevaa tukiasemaa 
(automaattinen tukiasema).

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET  ja paina OK.
3. Valitse TUKIAS VAL ja paina OK. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse tukiasema jota luurin tulee käyttää ja paina OK.

Huomaa: Jos haluat rekisteröidä muun kuin Philips-luurin CD 230 tukiasemaan, varmista, että luuri on 
GAP -yhteensopiva, muussa tapauksessa se ei toimi oikein (katso sivu 9).

Huomaa: Jos tukiasema on täynnä, uutta luuria ei voida rekisteröidä, rekisteröinti ei ole mahdollista. 
Katso luku “Luurin rekisteröinnin poistaminen”, sivu 25 ja poista jonkin luurin rekisteröinti tukiasemaan. 
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FILaajennetut toiminnot

Luurin rekisteröinnin poistaminen
Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luuri ei voi itse poistaa omaa 
rekisteröintiään.

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET ja paina OK.
3. Valitse POISTA ja paina OK.
4. Valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina OK.
5. Näppäile PIN (tehdasasetus 0000) ja vahvista painamalla OK.

PIN koodin muuttaminen
PIN (personal identification number) -koodia tarvitaan luurien rekisteröintiin, rekisteristä poistamiseen ja 
vakioasetusten palauttamiseen (reset).
Tehdasasetuskoodi on "0000". Voit muuttaa koodia haluamaasi muotoon. PIN koodissa saa olla enintään 
8 numeroa.

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET ja paina OK.
3. Valitse MUUTA PIN ja paina OK.
4. Näppäile voimassaoleva PIN ja paina OK.
5. Syötä uusi PIN ja paina OK.
6. Näppäile uusi PIN toistamiseen ja vahvista painamalla OK.

Palautus tehdasasetuksiin

Voit palauttaa puhelimen näytön, äänet ja muut asetukset tehdasasetustilaan. Katso luku “Tehdasasetukset”, 
sivu 29.

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET ja paina OK.
3. Valitse NOLLAUS ja paina OK.
4. Näppäile PIN ja vahvista painamalla OK.

Maan valinta*                                        *maakohtainen
Maakohtaisilla asetuksilla puhelin konfiguroidaan oikeaan verkkoon ja kieliasetuksiin siinä maassa jossa 
parhaillaan oleskelet.

1. Paina . 
2. Valitse LISAEASET ja paina OK.
3. Valitse MAA ja paina OK.
4. Valitse haluamasi maa ja vahvista painamalla OK.

Huomaa: Jos luuriin joudutaan tekemään huoltopalvelutöitä, sen rekisteröinti tukiasemaan on sitä 
ennen poistettava. Ainakin yhden luurin täytyy pysyä rekisteröitynä tukiasemaan.

Huomaa: Kuulet merkkiäänen jos PIN on annettu toisella kerralla väärin. Noudata ohjeita 3 - 7 ja yritä 
uudelleen.

Varoitus: Huomaa että tehdasasetuksiin palautuksen jälkeen kaikki henkilökohtaiset asetukset häviävät. 
Ainoastaan puhelinmuistioon ja soittajalistaan tallennetut tiedot säilyvät.
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Näppäinlukitus
Näppäimet voidaan lukita niin että niitä ei voida erehdyksessä painaa. 

Näppäinten ollessa lukittuina voit siitä huolimatta ottaa vastaan puheluja painamalla . Puhelun aikana 
näppäimet ovat aktivoituina. Kun puhelu lopetetaan, näppäimistö lukkiutuu jälleen.

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen poistaminen.

Paina pitkään  kun haluat lukita tai avata näppäinlukituksen. 
Näppäinten ollessa lukittuina näytöllä näkyy LUKITTU.

Luurin soittoäänen nopea kytkentä päälle/pois
Tällä toiminnolla voit nopeasti kytkeä soittoäänen päälle ja pois.

Paina pitkän aikaa .

Saapunut viesti
Jos olet tilannut operaattorilta ääniviestipalvelun, näytöllä näkyy  kun puhepostilaatikkoon on tullut uusi
viesti. Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestit,  kuvake häviää. 

Voit poistaa kuvakkeen itse painamalla valmiusasennossa pitkän aikaa näppäintä .

Kadonneen luurin haku
Voit kartoittaa luurin sijaintipaikan seuraavalla tavalla:

Paina tukiaseman näppäintä .

Kaikista tähän tukiasemaan rekisteröidyistä luureista kuuluu merkkiääni 30 sekunnin ajan ja näytöllä vilkkuu
HAKU.

Soittajan tunnistus ensimmäisen soittokerran 
peittäminen
Jos olet tilannut operaattorilta soittajan tunnistustoiminnon, puhelimesi mykistää ensimmäisen soittokerran 
ennen soittajan tunnistamista. Tehdasasetusten palauttamisen (reset) jälkeen soittokerran mykistys on 
deaktivoituna. Puhelimesi tunnistaa automaattisesti, onko CID tilattu ensimmäisen soittokerran jälkeen. Jos 
soittajan tunnistustoiminto on tilattu, puhelimesi aloittaa ensimmäisen soiton mykistämisen ensimmäisen 
soittokerran jälkeen.

Huomaa:  osoittaa, että soittoääni on kytketty pois. Luurista ei kuulu ääntä puhelun saapuessa. Vain 
luurin taustavalaistus syttyy joten voit nähdä tulevan puhelun.

Huomaa: Voit pysäyttää hakutoiminnon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä tai painamalla 

uudelleen tukiaseman näppäintä .

Huomaa: Kun ensimmäisen soiton mykistys on aktivoituna, ensimmäinen soittokerta ennen soittajan 
tunnistamista mykistyy myös sen jälkeen kun olet peruuttanut soittajan tunnistustoiminnon tilauksen. Jos 
olet peruuttanut soittajan tunnistustoiminnon etkä enää halua ensimmäisen soittokerran mykistämistä, 
katkaise lyhyesti virran tulo puhelimeen vetämällä pistoke pistorasiasta ja kytke puhelin sen jälkeen taas 
sähköverkkoon.

Lisätoiminnot



FISisäpuhelutoiminto
Sisäpuhelun soittaminen
Tällä puhelimella voit soittaa talon sisäisiä puheluja.

Sisäpuhelun soittaminen,

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina OK.

3. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan kun haluat lopettaa sisäpuhelun.

Sisäpuhelun esivalinta
Esivalintatoiminnolla voit nähdä numeron näytöllä ja muuttaa sitä ennen kuin valitset numeron.
1. Näppäile haluamasi luurin numero.

2. Paina .

Jos puhelimeesi tulee ulkopuhelu samanaikaisesti kun soitat sisäpuhelua, näet näytöllä soittajan tunnuksen mikäli 
olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon. Ulkopuheluun vastaaminen:

1. Paina  lopettaaksesi sisäpuhelun.

2. Paina  vastataksesi ulkopuheluun.

Sisäpuhelun soittaminen samalla kun puhut 
ulkopuhelua
Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää puhelun pitoon ja soittaa johonkin sisänumeroon tarvitsematta lopettaa 
ulkopuhelua.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina OK.
3. Odota kunnes sisäpuheluun vastataan.

Kun sisäpuheluun on vastattu, voit näppäintä  painamalla vuorotella ulko- ja sisäpuhelujen välillä.

Huomaa: Tässä kuvattuja toimintoja varten tarvitset vähintään 2 luuria.

Huomaa: Voit myös näppäilla sen luurin numeron, johon haluat soittaa. Jos luurista puhutaan toista 
puhelua, kuulet varattu-äänen.

Huomaa: Ellei toiseen luuriin vastata, paina  uudelleen lopettaaksesi yrityksen ja palataksesi 
takaisin ulkopuheluun.
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FI Sisäpuhelutoiminto

Puhelun siirtäminen toiseen luuriin
Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa ja paina OK.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.

4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen. Ulkopuhelu on nyt siirretty 
toiseen luuriin.

Kolmen osapuolen välinen ryhmäpuhelu
Ulkopuhelua puhuessasi voit luoda yhteyden toiseen luuriin jolloin kaikki kolme osapuolta voivat osallistua 
keskusteluun.

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina OK.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.

4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina pitkään .
Ryhmäpuhelu kolmen osapuolen kesken on nyt käynnistetty.

Ryhmäpuhelun aikana

1. Paina  jos haluat siirtää ulkopuhelun pitoon ja puhua vain sisäpuhelun osapuolen kanssa. 
Ulkopuhelun osapuoli ei kuule keskusteluanne.

2. Paina pitkään  kun haluat käynnistää ryhmäpuhelun uudelleen kaikkien osapuolten kesken.

Huomaa: Jos lopetat puhelun ennen kuin sisäpuheluun vastataan, ulkopuheluyhteys katkeaa.
Jos sisäpuhelun osapuoli katkaisee yhteyden ryhmäpuheluun, toinen luuri pysyy puhelinyhteydessä 
ulkopuhelun osapuoleen.
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Luurin nimi: PHILIPS
Kellonaika: 00:00
Soittoääni: Melodia 1
Soittoäänen voimakkuus: Taso 3
Hälytys: Pois
Hälytyksen soittoääni: Melodia 2
Hälytyksen soittoäänen 
voimakkuus: Taso 3
Näppäinääni: PAALLE
Taustavalo: PAALLE
Uudelleensoiton kestoaika: 100 ms
Autovastaus: POIS
Valikkokieli: Ruotsi
Kuulokkeen äänenvoimakkuus: Keskisuuri
Näppäinlukitus: POIS
Viesti odottaa -tiedonanto: POIS
PIN-koodi: 0000

Tehdasasetukset
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Elleivät yllä mainitut ohjeet auta, katkaise virta sekä luurista että tukiasemasta. Odota 15 minuuttia ja yritä 
uudelleen.

Ongelma Apu
Puhelin ei toimi. • Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty 

oikein.
• Tarkista ovatko akut täyteen ladatut ja asennettu paikalleen 

oikein.
• Tämä puhelin ei toimi sähkökatkon aikana.

Puhelin ei soi. • Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty 
oikein.

• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
• Varmista että luurin soittoääni on päällekytketty.

Valintaääntä ei kuulu. • Varmista että puhelinjohto on kytketty oikein.
• Varmista onko luuri on täyteen ladattu.
• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.

Soittajan tunnistus ei toimi oikein. • Tarkista puhelinyhtiöltäsi, onko soittajan tunnistus tilattu.
• Anna puhelimen soida ainakin yhden kerran ennen vastaamista.

Odottavaan puheluun ei voida 
vastata.

• Tarkista puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea uudelleensoiton 
kestoaika.

Näytöllä näky tyhjä akun merkki 
vaikka akut on vasta ladattu.

• Vaihda uudet akut (käytä vain ladattavia akkuja, ei 
kertakäyttöisiä paristoja).

Luuri ei rekisteröidy. • Varmista että HAKU/PAGING näppäintä on painettu 
4 sekunnin ajan ennen OK-näppäimen painallusta.

• Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain enintään 
4 luuria. Katso “Luurin rekisteröinnin poistaminen”, sivulta 25 
rekisteröidyn luurin poistamista varten.

Vian etsintä ja korjaus



FIMaan valinta

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

Standardinmukaisuus
Philips vakuuttaa täten että CD 230 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä 
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen 
puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

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.

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.

VAROITUS! Älä missään tapauksessa käytä kertakäyttöisiä paristoja. Laitetta saa käyttää vain akuilla 
PHILIPS, koko AAA, 1.2V 650 mAh. Tehon syöttö vain SUNSTRONG, MODEL VD090030D tukiasema,
ja VD090015D latauslaite.
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