
Mitä laatikko sisältää?

LUURI Akkutilan kansi 

Tukiasema CD240-puhelimelle 
TAI

Puhelin CD240 Kytkeminen
Tukiaseman kytkeminen1

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

CD245
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Virtalähde2 ladattavaa AAA-akkua Puhelinjohto*

CD245-puhelimelle

Asennus
Aseta ladattavat akut paikoilleen ja lataa ne

2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.
3. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein kullekin kuuluvaan pistokkeeseen.

2
   Aseta akut paikoilleen     Lataa luuria vuorokauden ajan
Kytkeminen

Asennus

Nauti
TakuuKäyttöopas

*Puhelinjohdon sovitin löytyy on voitu toimittaa erillään johdosta. Siinä tapauksessa sinun 
on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon 
puhelinpistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, 
verkkosovittimet ja lisäakut.

VAROITUS Käytä aina puhelimen kanssa toimitettuja johtoja ja akkuja.

Pikaopas
Konfigurera din telefon (vid behov)
Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skrmbild med ett 
vlkommenmeddelande. Om vlkommenbilden visas:
1. Paina m-näppäintä maalistan avaamiseksi.
2. Vieritä : maasi kohdalle.
3. Vahvista valintasi painamalla mOK.

Päivämäärän ja ajan asettaminen
1. Paina m-näppäintä valmiustilassa, vieritä : kohtaan KELLO/HERÄT ja paina

mOK, paina mOK kirjoittaaksesi PÄIVÄYS&AIKA.
2. Viimeisin tallennettu päivämäärä näkyy. Syötä nykyinen päivämäärä (PP/KK) ja paina mOK.
3. Viimeisin tallennettu kellonaika näkyy. Syötä nykyinen kellonaika (HH:MM) ja vahvista

painamalla mOK.
Puhelimesta kuuluu vahvistusääni, ja puhelin on valmis käyttöön. 



Nauti3
Soittaminen
Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina r-näppäintä.
TAI
Paina v-näppäintä, valitse linja ja näppäile numero (enintään 24 merkkiä).

Puheluun vastaaminen
Kun puhelin soi, paina r-näppäintä.

Puhelun lopettaminen
Voit lopettaa puhelun painamalla e-näppäintä.

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
Puhelun aikana, paina : valitaksesi välillä ÄÄNENVOIM 1 - ÄÄNENVOIM 3.

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

mOK, paina mOK siirtyäksesi kohtaan LISÄÄ NRO.
2. SYÖTÄ NIMI näkyy näytöllä.
3. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina mOK.
4. Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina mOK.

Vahvistuspiippaus toistetaan.
Puhelinluetteloon siirtyminen
1. Paina d-näppäintä valmiustilassa, vieritä : selataksesi puhelinluetteloa. 
2. Voit katsoa tiedot painamalla p-näppäintä.

Aseta soittomelodia
1. Paina m-näppäintä valmiustilassa, vieritä : kohtaan OMAT ASET ja paina

mOK, paina mOK asettaaksesi LUURIN ÄÄNET, vieritä : kohtaan
SOITTOÄÄNI ja paina mOK.

2. Vieritä : haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian. 
3. Aseta soittomelodia painamalla mOK. 

Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

 

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä
Painae-näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi / 
kytkemiseksi päälle valmiustilassa.

Näppäimistön lukitus/avaaminen
Press *-näppäintä 1 sekunnin ajan lukitaksesi ja poistaaksesi näppäimistön lukituksen 
valmiustilassa.

Haku
1. Paina tukiaseman p-näppäintä. Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat soida.
2. Kun luuri on löytynyt, lopeta haku, painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Puhelinvastaajaan tallennettujen uusien viestien kuuntelu (vain mallissa CD245)

Paina tukiaseman painiketta o siirtyäksesi puhelinvastaajaan (LED-valo syttyy).

Paina o uudelleen poistuaksesi puhelinvastaajasta (LED-valo sammuu).

Voit toistaa viestit painamalla tukiaseman painiketta > (ensiksi tallennettu viesti 
toistetaan ensimmäisenä).

Paina r ohittaaksesi nykyinen viesti ja toista seuraava viesti.

Paina l siirtyäksesi takaisin edelliseen viestiin (jos painiketta painetaan 1 sekunnin sisällä 
nykyisen viestin toistosta).

Paina l toistaaksesi nykyinen viesti uudelleen (jos painiketta painetaan 1 sekunnin 
sisällä nykyisen viestin toistosta). 

Paina v säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestin toiston aikana.

Voit poistaa nykyisen viestin painamalla x.

Saat lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta CD245-puhelimen käyttöoppaasta.

3111 285 33481

Usein kysytyt kysymykset
Saat lisätietoa puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Katso tietoja CD240/245-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Online-ohjeet
www.philips.com/support 

Vika Ratkaisu

• Ei valintaääntä! • Tarkista kytkennät
• Lataa akut
• Käytä toimitettua johtoa

• Soittaja ei kuule minua. • Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän 

sähkötarvikkeista

• HAKEE... näkyy luurissa 

ja  -kuvake vilkkuu!

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Palauta laitteen asetukset ja aloita luurin 

rekisteröinti uudelleen

• Soittajan numero ei näy. • Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi
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