
Pakkauksen sisältö

Luuri
CD 130

Tukiasema
CD 130 tai CD 135

Puhelinjohto

Puhelinjohto

Pikaopas Käyttöohje
CD 130 tai CD 135

1 Kytke
Tukiaseman kytkentäA

● Liitä verkkojohdon liitin 
tukiaseman pohjassa olevaan 
liitäntään.

● Liitä puhelinjohdon liitin 
tukiaseman pohjassa olevaan 
liitäntään.

● Liitä verkkolaite 
verkkopistorasiaan.

● Liitä puhelinjohto 
puhelinrasiaan.

2 Asenna
Käytä aina ladattavia paristoja.

Aseta paristot laitteen
sisään.

Guarantee

+

-+

-

Ladattavat
paristot

Käytä aina puhelimen mukana 
toimitettuja johtoja ja paristoja.

Useamman luurin sisältävissä pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri,
latauslaitteita verkkojohtoineen, puhelinjohtoja ja paristoja.

TAI

A
Lataa luuria 24 tuntia.

B

Päiväyksen ja kellonajan asetus

1. Paina .

2. Paina nuoli alas , pääset kohtaan 

KELLO/HERÄT.

3. Paina , näyttöön tulee PÄIVÄYS&AIKA.

4. Paina ja syötä päiväys.

5. Paina ja syötä kellonaika.

6. Paina ja vahvista asetukset.

3 Nauti
Puhelun soittaminen

Paina ja valitse numero.

VINKKI: Voit esivalita numeron ennen kuin avaat linjan.

Painamalla puhelun aikana 2 kertaa aktivoit luurin kaiuttimen.

Puheluun vastaaminen

Paina .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Paina nuoli ylös tai alas , äänenvoimakkuus suurenee tai pienenee.

Luurin soittoäänen valinta

1. Paina ja nuoli alas , pääset kohtaan OMAT ASET.

2. Paina , LUURIN ÄÄNET näkyy näytöllä.

3. Paina ja selaa alas , pääset kohtaan SOITTOÄÄNI.

4. Paina , soittoääni kuuluu.

5. Paina nuoli ylös tai alas , voit selata soittoäänien luetteloa.

6.Vahvista valinta painamalla .
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Nimen ja numeron tallennus puhelinmuistioon

1. Lepotilassa, paina , PUH.MUISTIO näkyy näytöllä.

2. Paina , LISÄÄ NRO näkyy näytöllä.

3. Paina , SYÖTÄ NIMI näkyy näytöllä.

4. Syötä nimi ja paina , SYÖTÄ NRO näkyy näytöllä.

5. Syötä numero ja paina , jolloin numero tallentuu.

Luuri
CD 135

TAI

TAI
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Tervetuloa
Pikaopas

1 Kytke

Asenna

Nauti

Ongelma
● Tarkista yhteys.
● Käytä laitteen mukana toimitettua

puhelinjohtoa.

● Kokeile sijoittaa tukiasema 
vähintään metrin päähän muista 
sähkölaitteista.

● Varmista, että laite on kytketty.
● Lataa paristot.

● Varmista, että jokaiseen talossa 
käyttämääsi puhelinliitäntään on 
kytketty DSL-suodatin.

● Tarkista, että modeemi ja puhelin 
on kytketty suodattimen oikeaan 
liitäntään (kummallekin on omansa).

● Suodattimissa voi olla vikaa.Vaihda 
ja kokeile uudelleen.

Vianhaku
Laajemmat vianhakuohjeet katso käyttöohjeen.

Ohje
● Ei valintaääntä.

● Äänen laatu on huono.

● Näyttö on tyhjä.

● Ei soittajan numeron näyttöä,
heikko Internet-laajakaistayhteys
(DSL).

Tarvitsetko apua?
Käyttöohje
Lue CD 130 tai CD 135 -laitteen mukana toimitettu käyttöohje.

Internet-tuki
www.p4c.philips.com

Herätyskellon asetuksien muuttaminen

1. Paina ja nuoli alas , pääset kohtaan KELLO/HERÄT.

2. Paina ja nuoli alas , pääset kohtaan ASETA HÄL.

3. Paina , vieritä valitaksesi KATKAISTU tai KERRAN tai 

PÄIVITTÄIN.

4.Vahvista painamalla .

Jos valitset asetuksen KERRAN tai PÄIVITTÄIN:

Syötä aika ja vahvista painamalla .

Luurin nimen muuttaminen

1. Paina ja nuoli alas , pääset kohtaan OMAT ASET.

2. Paina ja nuoli alas , pääset kohtaan LUURIN NIMI.

3. Paina ja syötä nimi (tekstin syöttö katso käyttöohjeen).

4.Vahvista painamalla .

VINKKI: Voit keskeyttää hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Uusien vastaajaan tulleiden viestien kuuntelu

Jos vastaajaan on tullut uusia viestejä, luurin näytöllä näkyy kuvake 
ja tukiaseman CD 135 LED vilkkuu.
Paina luurin näppäintä .Viimeisimmän vastaajaan tallentuneen
viestin toisto alkaa.

VINKKI: Katso vastaajan muut toiminnot käyttöohjeesta CD 135.
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