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Mitä laatikko sisältää?

Tukiasema
 TAI

Luuri Akkutilan kansi

Tukiasema ja 
puhelinvastaaja

2 ladattavaa AAA-akkua Virtalähde Puhelinjohto*

Käyttöopas Takuu Pikaopas

* Puhelinjohdon sovitin ja puhelinjohto voivat olla erikseen pakattuja. Siinä 
tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen 
ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, akkutilan kannet, 
laturit virtalähdeyksikköjen kanssa ja ladattavat lisäakut.

VAROITUS: Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua puhelinjohtoa, 
virtalähdettä ja akkuja.



1 Kytke
Tukiaseman kytkeminen

2 Asenna
Asenna ja lataa ladattavat akut

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää 

sähköpistorasiaan.

 Asenna akut  Lataa luuria 24 tuntiaA B

Määritä puhelimen asetukset (tarvittaessa)
1. Näytä käytössä oleva maavalinta painamalla o-näppäintä.
2. Siirry maasi kohdalle n-näppäimellä.
3. Vahvista valinta painamalla o-näppäintä.

(näytössä näkyy ODOTA, kun oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan 
valikkokieli määritetään automaattisesti.)

4. Laite siirtyy AS. PVM/AIKA valintavalikkoon. Syötä kuluva päivämäärä (PP/KK) ja 
vahvista se painamalla o-näppäintä.

5. Syötä aika (TT-MM) ja vahvista se painamalla o-näppäintä.



3 Nauti

Soittaminen
Valitse numero (enintään 24 merkkiä) ja paina t- tai l-näppäintä.
TAI
Avaa linja painamalla t- tai l-näppäintä, ja valitse numero.

Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina t- tai l-näppäintä.

Puhelun lopettaminen
Lopeta puhelu painamalla h-näppäintä.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina puhelun aikana n-näppäintä valitaksesi väliltä TASO 1 – TASO 5.

Soittoäänen asetus
Luurissa on valittavana 10 eri soittoääntä.
1. Paina valmiustilassa m-näppäintä, vieritä n kohtaan OMAT ASET. ja paina 

o-näppäintä.
2. Vieritä n kohtaan LUURIN ÄÄNET ja paina o, vieritä sen jälkeen n kohtaan 

SOITTOÄÄNET ja paina o.
3. Soita soittoääni vierittämällä n haluamasi soittoäänen kohdalle.
4. Aseta soittoääni painamalla o-näppäintä.

Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

Yhteyshenkilön tallentaminen puhelinmuistioon
1. Paina valmiustilassa m-näppäintä, vieritä n kohtaan PUH.MUIST ja paina 

o-näppäintä. Paina o ja syötä UUSI MERK..
2. SYÖTÄ NIMI näkyy näytössä.
3. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina o.
4. SYÖTÄ NRO näkyy näytössä.
5. Syötä numero (enintään 24 merkkiä) ja paina o.

Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Puhelinmuistioon siirtyminen
1. Selaa puhelinmuistiota painamalla d-näppäintä valmiustilassa ja vierittämällä 

n-näppäimellä.
2. Näytä lisätiedot painamalla o-näppäintä. Jos merkinnässä on yli 12 numeroa, näytä 

loput numerot painamalla c-näppäintä.



Soitto puhelinmuistiosta
1. Paina valmiustilassa d-näppäintä.
2. Vieritä puhelinmuistiomerkintään n-näppäimellä.
3. Paina t-näppäintä.

• Puhelu on aloitettu.

Kuuntele puhelinvastaajaan tallennettuja viestejä (vain mallit CD255/SE255)
Kytke puhelinvastaaja päälle painamalla tukiaseman e-näppäintä (LED-valo palaa). 
Vastaajaviesti toistetaan.
Toista viestit painamalla tukiaseman p-näppäintä (ensiksi tallennettu viesti toistetaan 
ensimmäisenä).
Ohita kuunneltava viesti ja toista seuraava viesti painamalla f-näppäintä.
Palaa edelliseen viestiin painamalla b-näppäintä (jos painetaan yhden sekunnin kuluessa 
kuunneltavan viestin toistamisesta).
Toista kuunneltava viesti painamalla b-näppäintä (jos painetaan yhden sekunnin 
kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta). 
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestien toistamisen aikana painamalla 
-+-näppäimiä.
Poista kuunneltava viesti painamalla x-näppäintä.
Poista kaikki vanhat viestit painamalla x-näppäintä pitkään.
Kytke puhelinvastaaja pois päältä painamalla e-näppäintä (LED-valo lakkaa palamasta).
Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnoista on käyttöoppaassa.



Philips toivottaa sinut tervetulleeksi.
Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa 
www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Lisätietoja on puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-tuki
www.philips.com/support

Vianetsintä
Lisätietoja on puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Ongelma
• Ei valintaääntä.

Ratkaisu
• Ei virtaa: tarkista kytkennät.
• Akut ovat tyhjiä: lataa akut.
• Siirry lähemmäs tukiasemaa.
• Väärä johto: käytä toimitettua johtoa.
• Tarvitaan ehkä puhelinjohdon sovitinta: kytke 

puhelinjohdon sovitin puhelinjohtoon.

• Soittaja ei kuule minua 
selvästi.

• Siirry lähemmäs tukiasemaa.
• Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän 

sähkölaitteista.

• HAKEE näkyy luurissa ja 
-symboli vilkkuu.

• Siirry lähemmäs tukiasemaa.
• Varmista, että tukiasema on kytketty päälle.
• Palauta laitteen asetukset ja aloita luurin rekisteröinti 

uudelleen.

• Soittajan numero ei näy. • Palvelua ei ole otettu käyttöön: tarkista tilauksen tila 
verkko-operaattoriltasi.
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