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Pakkauksen sisältö

CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema

Puhelinjohto Pikaopas

CD640 tai CD 645
käyttäjän käsikirja

Takuuehdot

2 x AAA akkua

CD640 tukiasema
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Quick start guide

Sovitinta ei mahdollisesti ole liitetty puhelinjohtoon. Jos sovitin on toimitettu
erillisenä pakkauksen sisällä, se on liitettävä puhelinjohtoon ennen johdon 
liittämistä puhelinrasiaan.
Useampia luureja sisältävässä pakkauksessa on luurien lisäksi latauslaitteet ja
verkkolaitteet sekä tarvittava määrä akkuja.

VAROITUS Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja
akkuja.



1 Liitä
Tukiaseman liitäntä

2 Asenna
Aseta akut paikalleen ja lataa

Akkujen paikalleenasettaminen Lataa luuria 24 tuntia

Puhelimen konfigurointi (tarvittaessa)
Kun puhelin on latautunut muutaman minuutin ajan, näkyviin tulee tervetuloa-näyttö.
1. Paina jolloin näytölle tulee maiden luettelo
2. Siirry painikkeilla / haluamasi maan kohdalle
3. Vahvista valintasi painikkeella .

1. Työnnä sähköjohdon pistoke tukiaseman alasivulla olevaan liitäntään.
2. Työnnä puhelinjohdon pistoke tukiaseman alasivulla olevaan liitäntään.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää tarvittaessa sovittimen kanssa puhelinrasiaan ja 

sähköjohdon toinen pää seinässä olevaan sähköpistorasiaan.

3
Sähköliitäntä

Puhelinjohdon liitäntä
puhelinrasiaan
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3 Nauti
Herätyksen asetus
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Valitse Kello & hälytys painikkeella /
3. Valitse Herätys painikkeella ja /
4. Paina ja / valitaksesi Katkaistu, Kytketty, Kerran tai Päivittäin
5. Tallenna asetukset painamalla 

Luurin nimeäminen uudelleen
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Valitse Omat asetukset painikkeilla /
3. Valitse Luurin nimi painamalla ja /
4. Paina syöttääksesi luurin nimen
5. Tallenna asetukset painamalla 

Puhelun soittaminen

Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina tai .

Puhelun lopettaminen
Paina 

Ajan asetus
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Valitse Kello & hälytys painikkeella /
3. Valitse Aseta pvm/aika painikkeella 
4. Paina 
5. Syötä ajankohtainen kellonaika (HH:MM) 24-tunnin mukaan ja päiväys 

(DD/MM/YY)
6. Tallenna asetukset painamalla 

Paina ja valitse numero
TAI
Valite numero ja paina tai 

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö
Puhelun aikana:
Painamalla / voit valita haluamasi kuulokkeiden äänenvoimakkuuden
asteikosta yhdestä viiteen
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Valmiustilassa näkyvän taustakuvan asetus
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi Omat asetukset
3. Paina ja / valitaksesi Taustakuva
4. Siirry haluamasi taustakuvan kohdalle painikkeilla ja /
5. Tallenna asetus painamalla 

Kontrastin säätö
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi Omat asetukset
3. Valitse Kontrasti painamalla ja /
4. Siirry haluamasi kontrastin kohdalle painikkeilla ja /
5. Tallenna asetus painamalla 

Väriteeman asetus
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi Omat asetukset
3. Valitse Väriteema painamalla ja /
4. Siirry haluamasi väriteeman kohdalle painikkeilla ja /
5. Tallenna asetus painamalla 

Soittoäänen asetus
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi Omat asetukset
3. Valitse Luurin soittoäänet painikkeella 
4. Valitse Soittoääni painikkeilla ja /
5. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle painikkeilla ja /
6. Tallenna asetus painamalla 

Siirtyminen puhelinmuistioon
1. Paina siirtyäksesi puhelinmuistioon
2. Valitse haluamasi puhelinmuistion merkintä painikkeilla /
3. Painamalla voit nähdä valitsemasi merkinnän sisältämät yksityiskohtaiset tiedot

Numeron tallentaminen puhelinmuistioon
1. Paina siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / ja valitaksesi Puhelinmuistio
3. Valitse Uusi merkintä painikkeella 
4. Syötä nimi (enintään 12 merkkiä)
5. Paina syöttääksesi numeron (enintään 24 merkkiä)
6. Paina valitaksesi ryhmän <Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>,

<Ryhmä C>
7. Tallenna asetus painamalla 



Tarvitsetko apua?
Online-neuvonta
www.philips.com/support

Käyttäjän käsikirja
Katso puhelimen CD 640 tai CD 645 mukana toimitettu käyttäjän käsikirja.

Puhelinvastaajaan tallentuneiden uusien viestien kuuntelu (vain CD645)

Ongelma

Vianhaku
Katso lisää puhelimen CD640 tai CD 645 mukana toimitetusta käyttäjän
käsikirjasta.

Ratkaisu
Ei valintaääntä

Soittajan tunnistus ei
toimi

Luurin LCD näytöllä
ei näy mitään

● Lataa akkuja vähintään 24 tuntia
● Siirry lähemmäksi tukiasemaa
● Käytä toimitukseen sisältyvää kaapelia
● Siirry lähemmäksi tukiasemaa
● Siirrä tukiasemaa vähintään metrin etäisyydelle

muista sähkölaitteista
● Rekisteröi luuri tukiasemaan
● Siirry lähemmäksi tukiasemaa
● Yritä uudelleen vetämällä tukiaseman sähköjohto

pistorasiasta ja kytkemällä uudelleen ja rekisteröi
luuri ohjeiden mukaisesti

● Varmista että kaksi toimitukseen sisältyvää akkua
on asetettu paristolokeroon

● Varmista että akut on ladattu
● Tarkista tilaus verkko-operaattorilta

vilkkuu

Huono äänenlaatu

1. Käynnistä puhelinvastaaja painamalla tukiaseman painiketta 
2. Paina tukiaseman painiketta jolloin uusista viesteistä vanhimman toisto 

käynnistyy.
3. Painamalla voit poistua parhaillaan kuunneltavasta viestistä ja siirtyä seuraavaan
4. Painamalla voit palata edelliseen viestiin jos painiketta painetaan yhden sekunnin 

kuluessa kuunneltavasta viestistä
5. Painamalla voit toistaa parhaillaan kuunneltavan viestin jos painiketta painetaan 

yhden sekunnin jälkeen viestin toistosta
6. Painamalla voit lisätä tai vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestiä 

kuunneltaessa
7. Painamalla voit poistaa parhaillaan kuunneltavan viestin

Katso tarkemmat tiedot puhelinvastaajan toiminnoista CD645 käyttäjän käsikirjasta.

www.philips.com/support
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