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1 Tärkeää
Lue tämä ohje huolellisesti ennen 
puhelimen käyttöä. Ohje sisältää tärkeää 
tietoa puhelimesta.

1.1 Käyttöjännite
• Laite toimii 220-240 V verkkovirralla. 

Sähkökatkon sattuessa puhelinyhteys 
saattaa katketa.

• Laitteen käyttöjännite on luokiteltu 
vaaralliseksi. Laturi sammuu ainoastaan 
irrottamalla se verkkovirrasta. 
Varmista esteetön pääsy pistorasian 
luokse.

• Verkon käyttöjännite on luokiteltu 
TNV-3:ksi EN 60-950 standardin 
mukaisesti.

Varoitus
Vaurioiden tai toimintahäiriöiden 
välttämiseksi:
• Älä päästä akkua tai sen napoja 

kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
• Älä avaa/pura laitetta - voit altistua 

vaarallisen korkeille jännitteille.
• Älä käytä laitteessa muuta kuin sen 

kanssa toimitettua tai Philipsin 
hyväksymää akkua - räjähdysvaara.

• Käytä ainoastaan tuotteen mukana 
toimitettuja johtoja.

1.2 Turvallisuustiedot
• Handsfree-toiminnon käyttöönotto 

saattaa voimistaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta äkillisesti. 
Varmista, että kuuloke on riittävän 
etäällä korvastasi.

• Tällä puhelimella ei voi soittaa 
hätäpuheluita sähkökatkosten aikana. 
Hätäpuheluita varten on oltava jokin 
muu laite.

• Puhelin ei saa altistua kuumuudelle tai 
suoralle auringonvalolle.

• Älä pudota puhelinta äläkä pudota 
muita esineitä puhelimen päälle.

• Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, 
bentseeniä tai hiovia aineita puhelimen 
puhdistamiseen.

• Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on 
räjähdysvaara.

• Älä päästä pieniä metalliesineitä 
kosketuksiin laitteen kanssa. Ne 
saattavat heikentää äänen laatua ja 
rikkoa laitteen.

• Älä päästä akkua kosketuksiin 
nesteiden kanssa.

• Lähistöllä käytössä olevat 
matkapuhelimet saattavat häiritä 
laitteen toimintaa.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat:
• Käyttölämpötila 0 ~ +35ºC (32–95ºF).
• Säilytyslämpötila -20 ~ +45ºC 

(-4–113ºF).
• Akun käyttöikä saattaa lyhentyä 

alhaisissa lämpötiloissa.

1.3 Vaatimustenmukaisuus
Philips vakuuttaa, että laite täyttää 
direktiivin 1999/5/EC keskeiset 
vaatimukset ja muut tärkeät ehdot. Laite 
voidaan liittää vain pakkauksessa 
mainittujen maiden analogisiin 
puhelinverkkoihin.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
saatavilla osoitteessa 
www.p4c.philips.com.

!
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1.4 GAP-yhteensopivuus
GAP-standardi takaa, että kaikki DECTTM 
GAP -luurit ja tukiasemat ovat 
yhteensopivia valmistajasta riippumatta. 
Puhelimesi ja sen tukiasema ovat GAP-
yhteensopivia, jolloin ne täyttävät 
vähimmäistoimintavaatimukset: luurin 
rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden 
soittaminen ja vastaanottaminen. 
Lisätoiminnot eivät välttämättä ole 
käytettävissä, jos käytät tukiaseman 
kanssa muita kuin CD650/655-luureja.
Jos haluat rekisteröidä ja käyttää CD650/
655-luuriasi toisen valmistajan GAP-
standardin mukaisen tukiaseman kanssa, 
katso ensin valmistajan ohjeet ja noudata 
sitten sivulla 9 annettuja ohjeita.
Jos haluat rekisteröidä eri valmistajan 
luurin CD650/655-tukiasemaan, aseta 
tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 10) ja 
toimi sen jälkeen valmistajan 
käyttöohjeiden mukaan.

1.5 Kierrätys ja hävittäminen
Vanhojen laitteiden hävittäminen:
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive 2002/96/
EC) tarkoituksena on varmistaa, että 
käytöstä poistetut laitteet kierrätetään 
tehokkaimmalla mahdollisella tavalla 
ihmisten ja luonnon suojelemiseksi.
Tämä laite on valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, 
jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden 
mukana.
Laite hävitetään sähkö- ja 
elektroniikkaromun mukana. Keräyspiste 
on varustettu merkinnällä. 

Laite voidaan hävittää jollain seuraavista 
tavoista:
•  Vie koko laite (johtoineen, 

pistokkeineen ja lisävarusteineen) 
sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyspisteeseen.

•  Jos ostat uuden laitteen, voit antaa 
vanhan laitteen kokonaisuudessaan 
uuden laitteen myyjälle. Myyjän on 
otettava laite vastaan ja hävitettävä se 
WEEE-direktiivin mukaisesti.

Paristojen hävittäminen:
Älä hävitä paristoja 
kotitalousjätteen mukana.

Pakkaustiedot:
Philips on varustanut 
pakkauksen standardinmukaisilla 
kierrätysmerkinnöillä.

Tuemme taloudellisesti kansallisia 
uusiokäyttö- ja 
kierrätysjärjestelmiä.
Pakkausmateriaali on 
kierrätyskelpoista.
Tärkeää 3



1.6 Sähkö-, magneetti- ja 
sähkömagneettiset kentät 
("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja 
myy useita kuluttajille suunnattuja 
laitteita, jotka lähettävät ja 
vastaanottavat sähkömagneettisia 
signaaleja.

2. Philipsin tärkeimpiin 
toimintaperiaatteisiin kuuluu, että 
yritys huomioi laitteidensa 
valmistuksessa kaikki tarvittavat 
terveys- ja turvallisuusasiat, jotta 
laitteet täyttävät valmistushetkellä 
kaikki lain asettamat vaatimukset ja 
niihin sovellettavat EMF-standardit.

3. Philips kehittää, valmistaa ja myy 
laitteita, joilla ei ole haitallisia 
terveysvaikutuksia.

4. Philips vakuuttaa, että laitteet ovat 
todistetusti turvallisia oikein 
käytettynä.

5. Philips osallistuu aktiivisesti 
kansainvälisten EMF- ja 
turvallisuusstandardien 
kehittämiseen ja noudattaa 
tuotteissaan uusimpia vaatimuksia.
4 Tärkeää



2 Sinun puhelimesi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsille! 

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome

2.1 Pakkauksesta löytyy

 Luuri Laturi

Paristokotelon 
kansi

2 uudelleenladattavaa 
AAA-paristoa

Virtalähde

Käyttöohje

Takuu
Sinun puhelimesi 5



6 Sinun puhelimesi

2.2 Yleistä puhelimestasi

A Kuuloke
B Merkkivalo
Vilkkuu, kun olet saanut puhelun johon et 
ole vastannut, teksti- tai puheviestin. 

Huom!
Jos et ole tilannut numeronäyttöpalvelua, 
laite ei ilmoita uusista tapahtumista. 
Merkkivalo ei siis vilku, vaikka olisit saanut 
puhelun, teksti- tai puheviestin.
C Näyttö 
D Vasen näppäin m
Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen 
näytöllä heti näppäimen yläpuolella.
Puhelun aikana: Aloita toinen puhelu, 
katso puhelinmuistiota, siirrä puhelu tai 
ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä.
Laita taustavalo päälle.

E Oikea näppäin >
Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen 
näytöllä heti näppäimen yläpuolella.
Laita taustavalo päälle.
F Navigointinäppäimet :
Valmiustilassa: Selaa ylös päästäksesi 
puhelutietoihin ja alas päästäksesi 
puhelinmuistioon.
Puhelun aikana: Selaa ylös/alas lisätäksesi tai 
vähentääksesi kuulokkeen ja kaiuttimen 
äänenvoimakkuutta.
Muokkaustilassa: Selaa ylös/alas 
siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan 
kirjaimeen.
Muissa toimintatiloissa: Selaa 
valikkoluetteloa ylös/alas tai siirry 
edelliseen tai seuraavaan merkintään 
puhelimuistiossa, 
uudelleenvalintaluettelossa tai viime 
puheluissa.
G Puhenäppäin r
Valmiustilassa: Vastaa tulevaan ulko- tai 
sisäpuheluun.
Puhelun aikana: Ota uudelleenvalinta 
käyttöön.
Muissa toimintatiloissa: Valitse numero 
puhelinmuistiosta, 
uudelleenvalintaluettelosta tai 
soittolistasta.
H Lopetusnäppäin e
Valmiustilassa: Paina pitkään Avataksesi/
sulkeaksesi luurin.
Puhelun aikana: Lopeta puhelu.
Muissa toimintatiloissa: Paluu edelliseen 
valikkoon.
I Valikkonäppäin M
Valmiustilassa: Siirry päävalikkoon.
J Kaiutinnäppäin v
Valmiustilassa: Laita kaiutin päälle ja 
valitse numero. Vastaa puheluun 
handsfree-tilassa. 
Puhelun aikana: Laita kaiutin päälle/pois.
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K Uudelleenvalintanäppäin a
Valmiustilassa: Siirry 
uudelleenvalintaluetteloon. 
I Näppäinlukitus *
Valmiustilassa: Lisää merkki *. Paina pitkään 
lukitaksesi/vapauttaaksesi näppäimistön.
Puhelun aikana: Lisää merkki *. 
M Hälytysääni päällä/pois & 

Taukonäppäin #
Valmiustilassa: Lisää merkki #. Paina pitkään 
asettaaksesi hälytysäänen päälle/pois.
Puhelun aikana: Lisää merkki #. 
Esivalinnan aikana: Paina pitkään lisätäksesi 
tauon, joka merkitään "P".
Muokkaustilassa: Paina pitkään vaihtaaksesi 
isojen ja pienten kirjainten välillä.
N Mykistä-näppäin b
Puhelun aikana: Mykistä/vapauta luurin 
mikrofoni.

O Soitonsiirtonäppäin & 
Sisäpuhelu-/
Puhelinneuvottelunäppäin 
c

Valmiustilassa: Aloita sisäpuhelu.
Puhelun aikana: Laita puhelu odottamaan 
ja kutsu toista luuria. Paina pitkään 
aloittaaksesi puhelinneuvottelun sisä- ja 
ulkopuheluiden välillä.
P Mikrofoni
Q Kaiutin
R Paristokotelon kansi

Varoitus
Handsfree-toiminnon käyttöönotto 
saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa 
äkillisesti. Varmista, että kuuloke on 
riittävän etäällä korvastasi.



2.3 Näytön kuvakkeet

Akku on täynnä. Kuvake 
vilkkuu, kun akku latautuu tai 
lataus on vähissä.

Akku on tyhjä.

Ulkopuhelu yhdistetty tai 
pidossa. Kuvake vilkkuu 
puhelua vastaanotettaessa.

Saapuneet-kansiossa on 
tekstiviestejä. Kuvake 
vilkkuu, jos puhelimessa on 
uusia puheviestejä tai 
lukemattomia tekstiviestejä.

Näkyy kun puhelimessa on 
soittolistatietoja tai jos 
soittolistaa selataan. Kuvake 
vilkkuu, kun puhelimessa on 
uusia vastaamattomia 
puheluita.
Näkyy, kun herätyskello on 
otettu käyttöön.
Näkyy, kun kaiutin on otettu 
käyttöön.
Näkyy, kun soittoääni on 
kytketty pois käytöstä.

Ilmoittaa, että luuri on 
tunnistettu ja tukiaseman 
ulottuvilla. 
Vilkkuu, kun luuri on 
tukiaseman 
ulottumattomissa tai etsii 
tukiasemaa.

2.4 Valikon kuvakkeet

Puhelinmuistio

Omat asetukset

Kello & hälytys

Laaj.asetus

Verkkopalvelu

SMS
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3 Aloittaminen

3.1 Laturin kytkeminen
Aseta laturi keskeiselle paikalle, 
pistorasian lähelle.
Kytke puhelinjohto sille 
tarkoitettuun liitäntään laturin 
pohjassa, ks. alla oleva kuva. 

3.2 Puhelimen asennus
Ennen kuin otat luurin käyttöön, asenna 
paristot paikoilleen ja lataa ne täyteen (ks. 
kohta 3.2.2).

3.2.1 Paristojen asennus

Varoitus

Käytä ainoastaan laitteen mukana 
toimitettuja ladattavia AAA-paristoja. 
Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita 

paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.
Liu'uta paristokotelon kansi auki.

Aseta paristot koteloon kuvan 
osoittamalla tavalla ja laita kansi 
takaisin paikalleen.

3.2.2 Paristojen lataus

Varoitus
Luuria on ladattava ennen ensimmäistä 
käyttöä vähintään 24 tunnin ajan.
Kun paristojen varaus laskee, paristojen 
varauksen tunnistin antaa merkkiäänen ja 
paristokuvake alkaa vilkkua näytössä. 
Jos paristojen virta on loppumaisillaan, 
puhelin kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti. Käynnissä olevat 
toiminnot eivät jää muistiin. 

Aseta luuri laturin lataustelineeseen. 
Laite vahvistaa merkkiäänellä, että luuri 
on asetettu paikalleen oikein.
Paristokuvake  vilkkuu näytöllä 
latauksen aikana.
Paristokuvake  näkyy 
yhtäjaksoisesti, kun luuri on 
latautunut.

1

2

!

1

2

!
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Huom!
Paristot saavuttavat täyden 
toimintatehonsa kolmen täyteenlatauksen 
(yli 15 tuntia) ja purkamisen jälkeen, 
jolloin niiden virta riittää n. 12 tunnin 
puheaikaan ja 150 tunnin valmiusaikaan. 

3.3 Luurin rekisteröinti
Alla kuvatut toimenpiteet löytyvät 
luuristasi. Seuraava koskee vain CD6550-
lisäluuria. Muissa tapauksissa katso 
lisätietoja lisäluurin valmistajan 
käyttöohjeesta.
Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan 
ennen kuin niitä voidaan käyttää. Samaan 
tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 
luuria.
Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin 
poistaminen edellyttää PIN-koodia. 

Varoitus
PIN-koodi on oletuksena "0000", ellet ole 
vaihtanut sitä varsinaisesta 
laitteesta.

Pidä tukiaseman näppäintä p 
alaspainettuna noin 5 sekuntia. Vain 
CD655 tukiasema antaa 
merkkiäänen, kun se on valmiina 
vastaanottamaan rekisteröinnin.
Paina luurista M, siirry : 
kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
REKISTERI ja paina mVALITS.

Huom!
Jos et paina mitään luurin näppäintä 10 
sekunnin kuluessa, rekisteröintitoiminto 
keskeytyy. Jos näin käy, toista vaihe 1.

Anna PIN-koodi pyydettäessä ja 
vahvista painamalla mOK. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000. 

ODOTA_ _ näkyy näytössä.

Huom!
Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan 
kuluessa, luuri palaa valmiustilaan. 

!
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4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelun soittaminen

4.1.1 Numeron esivalinta
Valitse numero (enintään 24-
numeroinen).
Paina näppäintä r tai v.
• Puhelu yhdistyy.

4.1.2 Suora valinta
Avaa linja painamalla näppäintä r 
tai v.
Valitse numero.
• Puhelu yhdistyy.

4.2 Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina näppäintä r.

• Puhelu yhdistyy.

Huom!
Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut 
toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki muut 
toiminnot (asetukset, valikkojen 
selaaminen ym.) keskeytyvät.

Varoitus
Kun puhelin soi, pidä kuuloke riittävän 
etäällä korvastasi. Soittoääni voi 
vahingoittaa kuuloasi.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen
Kun puhelin soi, paina näppäintä v.

• Puhelimen kaiutin tulee käyttöön.

Varoitus
Handsfree-toiminnon käyttöönotto 
saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa 
äkillisesti. Varmista, että kuuloke on 
riittävän etäällä korvastasi.

4.3 Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa puhelun, paina 
näppäintä e.

1
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5 Käytä puhelintasi 
tehokkaasti

5.1 Sisäpuhelimen käyttö

Varoitus
Sisäpuhelutoiminto ja soitonsiirto ovat 
mahdollisia vain samaan tukiasemaan 
rekisteröityjen luurien välillä.

Toiminto on käytettävissä, jos 
rekisteröityjä luureja on vähintään kaksi. 
Toiminnon avulla voit soittaa ilmaisia sisä- 
ja ryhmäpuheluita, ja siirtää tulevia 
ulkopuheluita luurista toiseen.

5.1.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

Huom!
Jos toinen luuri ei ole CD650/655-sarjaa, 
toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

Paina valmiustilassa näppäintä c. 
• Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos 

rekisteröityjä luureja on vain kaksi.
Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, käytettävissä 
olevien luurien numerot tulevat 
näytölle. Siirry : haluamasi luurin 
kohdalle ja paina mVALITS. 

5.1.2 Ulkoisen puhelun 
siirtäminen toiseen luuriin

Aseta puhelu pitoon pitämällä 
näppäintä c puhelun aikana 
alaspainettuna (soittaja ei kuule 
sinua). 

• Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos 
rekisteröityjä luureja on vain kaksi.

Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, käytettävissä 
olevien luurien numerot tulevat 
näytölle. Siirry : haluamasi luurin 
kohdalle ja paina mVALITS. 
• Valittu luuri soi.
Soitettuun luuriin vastataan 
painamalla näppäintä r.
• Sisäpuhelu on yhdistetty.
Jos haluat siirtää ulkopuhelun 
toiseen luuriin, paina ensimmäisen 
luurin näppäintä e.
• Ulkoinen puhelu siirretään.

Huom!
Jos toiseen luuriin ei vastata, voit 
palauttaa ulkoisen puhelun ensimmäiseen 
luuriin painamalla näppäintä c. 

5.1.3 Ulkopuheluun vastaaminen 
sisäpuhelun aikana

Kun sisäpuhelun aikana tulee 
ulkoinen puhelu, puhelin hälyttää 
uudelleen. 
Lopeta sisäpuhelu ja vastaa ulkoiseen 
puheluun painamalla e. Luuri alkaa 
soida. Vastaa ulkoiseen puheluun 
painamalla r.
• Ulkopuhelu yhdistyy.

Vinkki
Aseta sisäpuhelu pitoon ja vastaa 
ulkoiseen puheluun painamalla näppäintä 
r. 

!
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5.1.4 Sisä- ja ulkopuhelun 
vuorottelu

Voit vuorotella sisäisen ja ulkoisen 
puhelun välillä painamalla näppäintä c.

5.1.5 Kolmen osallistujan 
puhelinneuvottelun 
muodostaminen

Puhelinneuvottelutoiminnon avulla yksi 
ulkopuhelu voidaan jakaa kahden 
sisäpuhelimen välillä (sisäpuhelutilassa). 
Näin kolme osapuolta voivat keskustella 
ilman erillistä verkkopalvelua. 

Aseta ulkopuhelu pitoon (jolloin 
soittaja ei kuule sinua) painamalla 
näppäintä c.
• Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos 

rekisteröityjä luureja on vain kaksi. 
Jos rekisteröityjä luureja on 
enemmän kuin kaksi, käytettävissä 
olevien luurien numerot tulevat 
näytölle. Siirry : haluamasi luurin 
kohdalle ja paina mVALITS.
• Valittu luuri soi.
Sisäpuheluun vastataan painamalla 
soivan luurin näppäintä r.
• Sisäpuhelu on yhdistetty.
Pidä ensimmäisen luurin näppäintä 
c alaspainettuna 2 sekuntia 
aloittaaksesi kolmen osallistujan 
kokouspuhelun.
• Näytölle tulee KOKOUS, kun 

kokouspuhelu on yhdistynyt.

1

2

3
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14 Omat asetukset

6 Omat asetukset

6.1 Luurin nimen muuttaminen
Voit antaa luurille nimen, joka näkyy 
luurin ollessa valmiustilassa. Luurin 
oletusnimi on PHILIPS.

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, paina mVALITS 
siirtyäksesi kohtaan LUURIN NIMI.
Muokkaa luurin nimeä (enintään 14 
kirjainta) ja vahvista uusi nimi 
painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

6.2 Luurin äänet

6.2.1 Soittoäänen voimakkuuden 
asettaminen

Varoitus
Kun asetat soittoäänen voimakkuutta tai 
puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä 
korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa 
kuuloasi.

Soittoäänen voimakkuustasoja on viisi, 
mukaan lukien nouseva voimakkuus.

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
LUURIN ÄÄNET ja paina 
mVALITS. Valitse SOIT. 
VOIMAKKUUS painamalla 
mVALITS.

Siirry : haluamasi 
äänenvoimakkuuden kohdalle ja 
vahvista painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

Huom!
Kun soittoääni on kytketty pois päältä, 
näytössä näkyy kuvake .

6.2.2 Soittoäänen valitseminen
Puhelimessasi on 15 polyfonista 
soittoääntä, joista voit valita mieleisesi. 

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
LUURIN ÄÄNET ja paina 
mVALITS. Siirry : kohtaan 
SOITTOÄÄNET ja paina 
mVALITS.
Siirry : haluamasi soittoäänen 
kohdalle kuullaksesi sen.
Valitse soittoääni painamalla 
näppäintä mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

6.2.3 Näppäinäänten käyttöön 
ottaminen/poistaminen 
käytöstä

Näppäintä painettaessa kuuluu piippaus. 
Voit pitää näppäinäänet käytössä tai 
poistaa ne käytöstä. Näppäinäänet ovat 
oletusarvoisesti PÄÄLLÄ.

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
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LUURIN ÄÄNET ja paina 
mVALITS. Siirry : kohtaan 
NÄPPÄINÄÄNI ja paina mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai POIS 
ja vahvista asetus painamalla mOK.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

6.3 Näytön kielen vaihtaminen
Puhelimessasi voi käyttää eri näyttökieliä 
TERVETULOA-valikossa tehdyn 
maavalinnan mukaan. 

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan KIELI 
ja paina mVALITS.
Siirry : haluamasi kielen kohdalle 
ja vahvista asetus painamalla 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

Vinkki
Kun olet valinnut näytön kielen, se tulee 
voimaan puhelimen valikoissa välittömästi. 

6.4 Taustakuvan asettaminen
Voit valita taustakuvan, joka näkyy luurin 
ollessa valmiustilassa. Puhelimessa on 
valmiina 3 taustakuvaa. Neljäs taustakuva 
on tyhjä.

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
TAUSTAKUVA ja paina mVALITS.

Siirry : haluamasi taustakuvan 
kohdalle ja vahvista valinta 
painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.

6.5 Teemavärin asettaminen
Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
VÄRITEEMA ja paina mVALITS.
Siirry : kohtaan VÄRI 1, VÄRI 2, 
VÄRI 3 tai VÄRI 4 ja vahvista valinta 
painamalla mVALITS. 
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä.

6.6 Kontrastin asettaminen
Kontrastitasoja on viisi (TASO 1, TASO 2, 
TASO 3, TASO 4 tai TASO 5). 
Oletuskontrasti on TASO 2.

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja 
paina mVALITS, siirry : kohtaan 
KONTRASTI ja paina mVALITS.
Siirry : haluamasi kontrastitason 
kohdalle (TASO 1, TASO 2, TASO 3, 
TASO 4 tai TASO 5) ja vahvista 
asetus painamalla mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.
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6.7 Taustavalon määrittäminen 
Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
TAUSTAVALO ja paina mVALITS.
Siirry : kohtaan 20 S, 40 S tai 60 S 
ja vahvista asetus painamalla 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä.
Huom!

Taustavalo palaa oletusasetuksella 20 
sekuntia jokaisen tapahtuman jälkeen 
(puhelu, näppäimen painaminen, luurin 
nostaminen pois tukiasemasta jne.). 

6.8 Automaattinen lopetus -
toiminnon käyttöön 
ottaminen/poistaminen 
käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa 
puhelut yksinkertaisesti asettamalla luurin 
takaisin tukiasemaan. Automaattinen 
lopetus -toiminto on oletusarvoisesti 
PÄÄLLÄ.

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan OMAT ASETUKSET ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan 
AUTOM. LOPET ja paina 
mVALITS.
Siirry : kohtaan PÄÄLLÄ tai POIS 
ja vahvista asetus painamalla 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä 

äänimerkillä ja näyttö palaa 
edelliseen valikkoon.
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7 Lisäasetukset

7.1 Luurin rekisteröinti
Katso kappale 3.3

7.2 Luurin rekisteröinnin 
poistaminen

Paina valmiustilassa M, siirry : 
kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina 
mVALITS, siirry : kohtaan REK. 
POISTO ja paina mVALITS.
Anna pyydettäessä PIN ja vahvista 
painamalla mOK. 

Huom!
PIN-koodin oletusasetus on 0000.

Siirry : rekisteröinnistä 
poistettavan luurin kohdalle ja paina 
mVALITS.
• Puhelin ilmoittaa rekisteröinnin 

poistamisesta äänimerkillä ja näytöllä 
näkyy teksti REKISTERÖIMÄTÖN.

Huom!
Jos et paina luurin näppäintä 15 sekunnin 
kuluessa, rekisteröinnin poistaminen 
keskeytyy ja luuri palaa valmiustilaan.
Voit poistaa rekisteröinnin CD650/655-
sarjaan kuulumattomasta puhelimesta 
ainoastaan CD650/655-puhelimella. 
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8 Tekniset tiedot

Näyttö
• Progressiivinen LCD-taustavalo

Paristot
• 2 x HR AAA NiMh 550 mAh -paristoa

Radiotiedot
• Taajuusalue: 1880–1900 MHz
• Maksimilähtöteho: 250mW

Virrankulutus
• Tehontarve valmiustilassa: n. 800mW

Lämpötilat
• Käyttö: 0 ~ +35ºC (32–95ºF).
• Varastointi: -20 ~ +45ºC (-4–113ºF).

Suhteellinen kosteus
• Käyttö: 95 %:iin saakka lämpötilan 

ollessa 40°C
• Varastointi: 95 %:iin saakka lämpötilan 

ollessa 40°C



9 Usein kysyttyjä 
kysymyksiä
www.philips.com/support

Tästä osasta löydät puhelimesi 
toiminnasta usein esitettyjä kysymyksiä ja 
niiden vastauksia.

Kytkentä

Puhelin ei mene päälle.
• Lataa paristot: Lataa luuri asettamalla se 

laturiin. Puhelin menee päälle hetken 
kuluttua.

Luuri ei lataudu.
• Tarkista laturin liitännät.

-kuvake ei vilku latauksen 
aikana.
• Paristo on latautunut: Paristoja ei ole 

tarpeen ladata.
• Puhelinta ei ole asetettu oikein laturiin: 

Korjaa puhelimen asentoa.
• Kosketuspinnat ovat likaantuneet: 

Puhdista kosketuspinnat kuivalla 
liinalla.

• Laitteessa on väärät paristot: Käytä 
ainoastaan laitteen mukana 
toimitettuja ladattavia AAA-paristoja 
Alkali- ja muut paristot saattavat 
vuotaa.

Yhteys katkeaa kesken puhelun.
• Lataa paristot.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on "poissa 
kuuluvuusalueelta".
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

VAROITUS näkyy puhelimen näytöllä
• Käytä ainoastaan laitteen mukana 

toimitettuja ladattavia AAA-paristoja. 
Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita 
paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.

Asetukset

HAKEE… näkyy puhelimen näytössä 
ja kuvake  vilkkuu.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Varmista, että tukiasema on päällä.
• Resetoi laite ja rekisteröi luuri 

uudelleen (katso "Luurin rekisteröinti" 
sivulla 10).

Ääni

Puhelin ei soi.
Tarkista, ettei SOIT. VOIMAKKUUS ole 
asetuksella POIS ja ettei näytössä ole -
kuvaketta (katso kappaleen 6.2.1 kohta 
"Soittoäänen voimakkuuden 
asettaminen").
Usein kysyttyjä kysymyksiä 19



20 Usein kysyttyjä kysymyksiä

Soittaja ei kuule ääntäni lainkaan
Mikrofoni voi olla mykistetty: Paina 
puhelun aikana b.

Ei valintaääntä.
• Laite ei saa virtaa: Tarkista kytkennät. 
• Paristot ovat tyhjät: Lataa paristot.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Puhelinjohto on väärä: Käytä laitteen 

mukana toimitettua puhelinjohtoa. 
• Puhelinpistoke ei ole paikallaan: Liitä 

pistoke puhelinjohtoon.

Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Siirrä tukiasema vähintään metrin 

etäisyydelle muista sähkölaitteista.

Toistuvia häiriöitä radion tai 
television äänessä.
• Siirrä tukiasema vähintään metrin 

etäisyydelle laitteista.

Laitteen toiminta

Näppäimistö ei toimi.
• Avaa näppäinlukitus: Paina 

valmiustilassa pitkään *.

Luuri kuumenee pitkän puhelun 
aikana.
• Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa 

puhelun aikana virtaa.

Luuria ei voi rekisteröidä 
tukiasemaan.
• Tukiasemaan on rekisteröity jo 

enimmäismäärä luureja (5). Jos haluat 
rekisteröidä uuden luurin, sinun on 
poistettava jokin toinen luuri 
rekisteristä.

• Poista puhelimen paristot ja aseta ne 
takaisin paikalleen.

• Yritä uudelleen irrottamalla tukiasema 
virtalähteestä ja kytkemällä uudelleen, 
ja rekisteröi sitten luuri uudeleen.

• Varmista että olet antanut oikean PIN-
koodin. Jos et ole muuttanut koodia, 
oletuskoodi on 0000.

Ääni on huono ja antennikuvake  
vilkkuu
• Laitteen toimintasäde on sisätiloissa n. 

50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. Jos 
luuri viedään toiminta-alueen 
ulkopuolelle, antennikuvake  alkaa 
vilkkua.

Luuri siirtyy jatkuvasti 
valmiustilaan.
• Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, 

luuri siirtyy automaattisesti 
valmiustilaan. Luuri palaa 
automaattisesti valmiustilaan myös 
silloin, kun asetat sen paikoilleen 
tukiasemaan.
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