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Vianmääritys

Numeron valinta puhelinmuistiosta

d valmiustilassa.
Siirry : haluamaasi kohtaan puhelinmuistiossa.
Painar -näppäintä.

1. Paina
2.

Lisätietoja löydät laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Ongelma

Ratkaisu

• Ei valintaääntä

• Tarkista kytkennät
• Lataa paristot
• Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa

Käynnistä puhelinvastaaja painamalla tukiaseman

o -näppäintä (LED-valo syttyy).
Sammuta puhelinvastaaja painamalla tukiaseman o -näppäintä uudestaan

• Soittaja ei kuule ääntäni
selkeästi

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle
muista sähkölaitteista

(LED-valo sammuu).

• ETSITÄÄN... näkyy

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen

3.

Puhelu yhdistyy.

Kuuntele vastaajaan nauhoitetut viestit (vain vastaajalla varustetut puhelimet)

Kuuntele puhelimen viestit painamalla tukiaseman

p -näppäintä (viimeksi

tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä).
Siirry toistettavan viestin yli kuuntelemaan seuraavaa viestiä painamalla
Palaa edelliseen viestiin painamalla

s -näppäintä.

R -näppäintä (1 sekunnin jälkeen kuunneltavan

viestin toistamisesta).
Toista kuunneltava viesti uudelleen painamalla

R -näppäintä (1 sekunnin jälkeen

kuunneltavan viestin toistamisesta).
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä kuunneltaessa
Poista nykyinen viesti painamalla

f.

-+ -näppäimillä.

Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta löydät uuden puhelimesi käyttöohjeesta.

puhelimen ruudulla ja
-kuvake vilkkuu
• Soittajan numero ei näy

• Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Tervetuloa Philipsille!
Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa
www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Pikaopas

Käyttöohje
Katso lisätietoja laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa
www.philips.com/support
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Kytke
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Asenna
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Nauti

CD150
CD155

Pakkauksesta löytyy

1

Kytke

3

Kytke tukiasema

1. Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja virtapistoketta.

Nauti

Puhelun soittaminen

r

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä

Luuri

Puhelun lopettaminen

Paristokotelon luukku

2. Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittiminsä kuvan mukaisesti.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää sekä virtajohto näiden liittimiin.

Virtalähde

Puhelinjohto*

r.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä

uusi vastaajapuhelimesi

2 uudelleenladattavaa AAAkokoista NiMH-paristoa

r

Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä
.
TAI
Avaa linja painamalla
-näppäintä ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Kiinnikkeellä varustettu uuden
peruspuhelimesi tukiasema
TAI

2

e.

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta
Paina puhelun aikana
valitaksesi ÄÄNENVOIMAKKUUS 1,
ÄÄNENVOIMAKKUUS 2 tai ÄÄNENVOIMAKKUUS 3.

:

Valitse soittoääni

Asenna

m -näppäintä valmiustilassa, siirry : kohtaan OMAT ASET. ja paina
<OK, siirry : kohtaan LUURIN ÄÄNET ja paina <OK, siirry : kohtaan
SOITTOÄÄNET ja paina <OK.
Siirry : haluamasi soittoäänen kohdalle kuullaksesi sen.
Valitse soittoääni painamalla <OK.

1. Paina

Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

Aseta paristot

Lataa luuria 24 tuntia

2.
3.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Tallenna yhteystieto puhelinmuistioon

m -näppäintä valmiustilassa, siirry :
<OK, paina <OK syöttääksesi UUSI MERK..

1. Paina

Käyttöohje

Takuukortti

Pikaopas

Tee puhelimen määritykset (tarvittaessa)
*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke
puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Kun olet ladannut puhelinta muutaman minuutin, näyttöön voi tulla maakohtaisista
asetuksista riippuen Tervetuloa-valikko. Jos Tervetuloa-valikko aukeaa:

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoineen ja muuntajineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

1. Näytä maiden luettelo painamalla
OK.
2. Siirry
maasi kohdalle.
OK.
3. Vahvista valinta painamalla
Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

:

<

<

kohtaan PUH.MUIST ja paina

2. SYÖTÄ NIMI näkyy näytössä.

<OK.
<OK.

3. Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 12 kirjainta) ja paina
4. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina
Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Selaa puhelinmuistiota
1. Paina

d valmiustilassa ja siirry : selaamaan puhelinmuistiota.
<OK.

2. Katso tarkemmat tiedot painamalla

