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FI   Digitaalinen langaton puhelin

Saadaksesi kaikki Philipsin tarjoamat tukipalvelut,
rekisteröi puhelimesi osoitteessa www.philips.com/welcome

Varoitus
Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.
Lataa luuria 24 tuntia ennen käyttöä.
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1 Tärkeää tietoa
Varaa riittävästi aikaa voidaksesi lukea tämän
käyttöohjeen kokonaan läpi ennen kuin käytät
puhelinta CD4450. Käyttöohje sisältää tärkeää
tietoa ja hyödyllisiä ohjeita puhelimen käytöstä.

1.1 Turvallisuusohjeita
Tällä puhelimella ei voida soittaa hätäpuheluja
sähkökatkoksen aikana. Huolehdi että
käytettävissäsi on tällöin jokin muu vaihtoehto
hätäpuhelujen soittamiseen.
PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Jos muutat
PIN koodia, säilytä uusi koodi huolellisesti niin
että se on käytettävissäsi milloin tahansa.
Varo sen häviämistä.Toimintahäiriöitä ja laitteen
rikkoontumista voidaan välttää noudattamalla
seuraavia ohjeita:
• Estä laitteen kosketus nesteisiin.
• Älä avaa laitetta, sillä sen sisällä vallitsee

vaarallisen korkea jännite.
• Älä pidä laitetta liian korkeissa lämpötiloissa,

esimerkiksi lämpöpattereiden läheisyydessä tai
suorassa auringonvalossa.

• Älä pudota laitetta. Estä muiden esineiden
putoaminen sen päälle.

• Älä puhdista laitetta alkoholia, ammoniakkia,
bentseeniä tai hankaavia aineita sisältävillä
puhdistusaineilla, ne voivat vioittaa sen pintaa.

• Muut lähellä olevat aktivoidut kannettavat
puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.

• Älä käytä puhelinta räjähtäviä aineita
sisältävässä ympäristössä.

• Estä pienten metallisten esineiden
koskettaminen puhelimeen. Ne voivat häiritä
äänen laatua ja vioittaa laitetta.

1.2 Sähköhuolto
• Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin

vaihtovirtajännitteen. Puhelinyhteys voi katketa
sähkökatkon sattuessa.

• Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi.
Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain
vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä
puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen
lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Varoitus
• Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa

sähköäjohtavia kohteita.
• Käytä ainoastaan pakkauksen sisältämää

akkutyyppiä tai Philipsin suosittelemaa
akkutyyppiä: räjähdysvaara.

• Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja
johtoja ja kaapeleita.

• Kädet vapaana-toiminnon aktivointi voi lisätä
äänenvoimakkuutta yhtäkkiä huomattavasti.
Varmista että kuuloke ei ole sillä hetkellä liian
lähellä korvaasi.

1.3 Standardinmukaisuus
Philips Consumer Electronics vakuuttaa täten että
CD4450 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
nettisivuilta www.p4c.philips.com.

1.4 Kierrätys ja jätehuolto
Käytöstä poistettujen tuotteiden
jätehuolto-ohjeita:
WEEE-direktiivi (Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja
ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus
on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet
kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään
uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja
taloudellisesti.
Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu
korkealuokkaisista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan käyttää ja
hyödyntää uudelleen. Käytöstä poistettu laite ei
kuulu talousjätteisiin.
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Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat
yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:

Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja
jätehuoltomahdollisuuksia:
• Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot,

pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE
keräyspisteeseen.

• Ostaessasi uuden sähkö- tai
elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä
poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen.
WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on
velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Akkujen/paristojen jätehuolto-ohjeet:
Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden
joukossa.

Pakkausta koskevaa tietoa:
Philips on varustanut laitteiden pakkaukset
vastaavilla vakiomerkinnöillä jotka helpottavat
oikean kierrätystavan valintaa.

Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden
kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä
vastaaville kansallisille instituutioille.
Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa
kierrätykseen.
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Puhelin4

2 Puhelin

Onnittelumme hyvän tuotteen ostamisen johdosta ja tervetuloa Philipsin asiakkaaksi!

Saadaksesi kaikki Philipsin tarjoamat tukipalvelut, rekisteröi puhelimesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

2.1 Pakkauksen sisältö

Luuri

2xAAA akkua TakuutiedotKäyttäjän käsikirja

Latauslaite Verkkolaite

+

-+

-

www.philips.com/welcome
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A Tapahtuma LED
POIS PÄÄLTÄ: Ei uusia tapahtumia
PUNAINEN VALO VILKKUU: Uusia
tapahtumia (esimerkiksi: vastaamaton puhelu
jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon
(CLI) verkkopalvelujen tarjoajalta.)

B Valikko / OK painike
Valmiustilassa: Siirtyminen päävalikkoon
Valikkotilassa: Luurin näytöllä näkyvän
toiminnon valitseminen

C Uudelleenvalinta / Mykistys / Seuraava
painike
Valmiustilassa: Siirtyminen uudelleenvalittavien
numeroiden listalle
Valmiustilassa: Jos odottavan ääniviestin
merkkivalo palaa, paina pitkään painiketta
kytkeäksesi merkkivalon pois päältä.
Editointitilassa/esivalintatilassa: Lyhyesti
painamalla voidaan poistaa yksi numero/kirjain
Editointitilassa/esivalintatilassa: Pitkään
painamalla voidaan poistaa kaikki
numerot/kirjaimet
Puhelun aikana: Mikrofonin mykistys
Valikkotilassa: Siirtyminen takaisin edelliselle
tasolle

D Puheluloki / Selaus ylöspäin
Valmiustilassa: Siirtyminen puhelulokiin
Valikkotilassa: Valikon selaus ylöspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenvalintatila:
Vieritys ylöspäin muiden merkintöjen kohdalle
Puhelun aikana: Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden lisääminen
Editointitilassa: Siirtyminen edellisen numeron
tai kirjaimen kohdalle

E Puhelinmuistio / Selaus alaspäin
Valmiustilassa: Siirtyminen puhelinmuistioon
Valikkotilassa: Valikon selaus alaspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenvalintatila:
Vieritys alaspäin muiden merkintöjen kohdalle
Puhelun aikana: Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden heikentäminen
Editointitilassa: Siirtyminen seuraavan numeron
tai kirjaimen kohdalle

2.2 Puhelimen kuvaus

2.2.1 Luuri

A

B

C

D

E
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F Puhelun lopettaminen / Poistumispainike
Valmiustilassa: Painettaessa pitkään noin
5 sekunnin ajan puhelin kytkeytyy pois päältä.
Luurin ollessa kytkettynä pois päältä se voidaan
käynnistää uudelleen lyhyellä painalluksella.
Valmiustilassa: Jos odottavan ääniviestin
merkkivalo palaa, paina pitkään painiketta
kytkeäksesi merkkivalon pois päältä.
Valikkotilassa: Pitkään painamalla luuri siirtyy
takaisin valmiustilaan, lyhyellä painalluksella
palataan edelliseen valikkoon
Puhelun aikana: Puhelu lopetetaan tätä
näppäintä painamalla

G Puheluun vastaaminen / R painike
Valmiustilassa: Ulko- tai sisäpuheluihin vastataan
tätä näppäintä painamalla
Puhelun aikana: Painamalla tästä voidaan lisätä R
operaattoripalveluihin

H Aakkosnumeeriset näppäimet
I Ristikkomerkki (#)

Valmius-/valintatilassa: Painamalla lyhyesti
lisätään #-merkki
Valmiustilassa: Painamalla pitkän mykistetään
soittoääni
Valintatilassa: Painamalla pitkään lisätään tauko
Editointitilassa: Painamalla lyhyesti voidaan
vuorotella isojen ja pienten kirjainten välillä

J Tähtipainike
Valmius-/valintatilassa: Painamalla lyhyesti
lisätään *
Valmiustilassa: Painamalla pitkään aktivoidaan tai
poistetaan näppäinten lukitus

K Soitonsiirto/Sisäpuhelut/Ryhmäpuhelut
Valmiustilassa: Painamalla lyhyesti käynnistetään
sisäpuhelu
Ulkopuhelun aikana: Painamalla lyhyesti
käynnistetään sisäpuhelu tai vuorotellaan sisä- ja
ulkopuhelun välillä. Pitkään painamalla
käynnistetään ryhmäpuhelu ulkopuhelun ja
toisen sisäpuhelun kanssa.

L Kaiutin
Puhelun aikana: Kaiuttimen kytkentä päälle tai
pois päältä

F

G

H

J

K

L

I
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2.2.2 Luurin näytöllä näkyvät kuvakkeet

Akun latauksen näyttö
Akku on tyhjä
Akku on tyhjenemässä
Akku on osittain ladattu
Akku on ladattu täyteen

Akun kuvake liikkuu latauksen aikana

Tämä kuvake ilmoittaa, että puhelin on parhaillaan käytössä.
Kuvake vilkkuu kun puhelin soi.

Vilkkuu kun on saapunut uusi puheviesti jota ei ole vielä kuunneltu

Tämä toiminto on käytettävissä mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon (CLI)
verkkopalvelujen tarjoajalta.
Näkyy kun puhelulokia selataan. Vilkkuu jos puhelimeen on tullut vastaamattomia puheluja
edellyttäen, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon (CLI).

Näkyy puhelinmuistiota selattaessa

Näkyy herätyskellon ollessa käynnistettynä

Näkyy kaiuttimen ollessa päällekytkettynä

Näkyy kun soittoääni on kytketty pois päältä

Näkyy kun puhelinvastaaja on kytketty päälle.
Vilkkuu jos puhelinvastaajaan on saapunut uusia viestejä.
(Vain jos olet rekisteröinyt luurin vastaajan puhelimeen).

Näkyy jos luuri on rekisteröity ja tukiaseman kantama-alueella.
Vilkkuu jos luuri on alueen ulkopuolella tai hakee parhaillaan tukiasemaa.
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Master PIN koodi on syötettävä ennen kuin voit
rekisteröidä luureja tai poistaa niiden
rekisteröinnin.

Siirry luurin päävalikkoon painikkeella 

Valitse LAAJ ASET painikkeilla /

Valitse REKISTERÖINTI painikkeilla ja
/

Valitse haluamasi tukiasema painikkeilla ja
/

Huomio
Jos olet jo rekisteröinyt luurin toiseen
tukiasemaan, rekisteröity tukiasema näkyy
merkittynä tähdellä näytön oikeassa ylänurkassa.
Valitse muussa tapauksessa tukiasema jonka
nimen kohdalla ei ole tähtimerkintää.

Paina ja syötä 4-numeroinen PIN koodi
niin vaadittaessa (PIN koodin tehdasasetus 
on 0000)

Paina tukiaseman painiketta yli kolmen
sekunnin ajan kunnes kuulet merkkiäänen.
Tukiasema on nyt valmis rekisteröimään
uuden luurin.

Paina luurin painiketta PIN koodin
vahvistamista varten

“ODOTTAA --“ näkyy nyt näytöllä.

• Luurista kuuluva merkkiääni ilmoittaa että
rekisteröinti on onnistunut ja näyttö palaa
valmiustilaan.
Huomio

Jos tukiasema on löytynyt ja PIN on oikea, luurin
numerointi tapahtuu automaattisesti.
Jos PIN on syötetty virheellisesti, näytöllä näkyy
VÄÄRÄ PIN ja kuulet merkkiäänen, luuri palaa
valmiustilaan.
Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa,
näytöllä näkyy EI TUKIAS ja kuulet
merkkiäänen, luuri palaa valmiustilaan.
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3 CD4450 puhelimen
konfigurointi

3.1 Akkujen asentaminen
CD4450 puhelimessa on kaksi akkua. Ennen kuin
luuria voidaan käyttää, on akut asetettava luuriin
ja ladattava täyteen.

Työnnä paristolokeron kansi auki

Aseta akut kuvan osoittamalla tavalla
lokeroon ja sulje kansi

3.2 Valikon kielen valinta
Maasta riippuen luurin näyttö voi tukea eri kieliä.
Valikon kielen muuttamisen jälkeen kaikki valikot
näkyvät valitulla kielellä. Tietyissä maissa on
käytettävissä vain yksi kieli eikä tätä toimintoa
voida soveltaa puhelimeen. Asetus ei vaikuta
vastaajasta lähtevien viestien kieleen.

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla
/

Valitse KIELI painikkeilla ja /

Valitse haluamasi kieli painikkeilla ja 
/

Tallenna asetukset painikkeella 

Huomio
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat eri maissa.

3.3 Uuden luurin rekisteröinti
Uudet luurit on rekisteröitävä tukiasemaan
ennen kuin niitä voidaan käyttää. Yhteen
tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään viisi
luuria.
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4 Valmistelutoimenpiteet

4.1 Luurin asettaminen latauslaitteeseen
Kun akut on ladattu täyteen, puhelimella voidaan
puhua noin 12 tuntia ja se voi olla valmiustilassa
noin 150 tuntia.

Luurin asettaminen latauslaitteeseen
Anna luurin olla latauslaitteessa kunnes akut
ovat latautuneet täyteen
Näytöllä näkyvä kuvake osoittaa, että
luuri on täyteen ladattu

3

2

1
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5.3 Ryhmäpuhelu 3 osapuolen välillä
Ryhmäpuhelutoiminnolla voidaan muodostaa
puhelinyhteys ulkopuhelun ja kahden luurin välille
(sisäpuhelu). Nämä kolme osapuolta voivat
osallistua ryhmäpuheluun samanaikaisesti.
Tätä toimintoa ei tarvitse erikseen tilata.

Ulkopuhelua puhuttaessa:
Paina muodostaaksesi sisäpuheluyhteyden

• Käytettävissä olevat luurit näkyvät näytöllä ja
ulkopuhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
Valitse haluamasi luuri painikkeilla /
Paina soittaaksesi haluamaasi luuriin

• Vastaava luuri hälyttää.
Sisäpuhelu käynnistyy kun painetaan soiton
kohteena olevan luurin painiketta 

Huomio
Painikkeella voit vuorotella sisäpuhelun ja
ulkopuhelun välillä.

Paina pitkään sisäpuhelua soittavan luurin
painiketta 

• Luuri josta soitetaan, luuri johon soitetaan ja
ulkopuhelu muodostavat nyt 3 osapuolen välisen
ryhmäpuhelun.

Ryhmäpuhelun aikana:
Painamalla voit siirtää ulkopuhelun pitoon
ja palata takaisin sisäpuheluun

• Ulkopuhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
Painamalla pitkään voit palata takaisin
ryhmäpuheluun

Huomio
Jos toinen luureista lasketaan ryhmäpuhelun
aikana, puhelu jatkuu jäljellä olevan luurin ja
ulkopuhelun välillä.
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5 Sisäpuhelun soittaminen

Tämä toiminto on mahdollinen vain jos
käytettävissäsi on vähintään kaksi rekisteröityä
luuria. Voit soittaa sisäpuheluja, siirtää
ulkopuheluja yhdestä luurista toiseen ja soittaa
ryhmäpuheluja.

5.1 Sisäpuhelun soittaminen

Valmiustilassa:
Paina 

• Käytettävissä olevat luurit näkyvät näytöllä.
Valitse haluamasi luuri painikkeilla /
Paina puhelua soittavan luurin painiketta 

• Haluamasi luuri hälyttää.
Puhelu vastaanotetaan toisessa luurissa
painamalla sen painiketta 

• Haluamasi luuri hälyttää.
Huomio

Jos luuri johon soitat on varattu, kuulet 
varattu-äänen.

5.2 Ulkopuhelun siirtäminen toiseen
luuriin

Ulkopuhelua puhuttaessa:
Paina käynnistääksesi sisäpuhelun

• Käytettävissä olevat luurit näkyvät näytöllä ja
ulkopuhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
Valitse haluamasi luurin numero painikkeilla

/
Soita haluamaasi numeroon painamalla 

• Vastaava luuri hälyttää.
Sisäpuhelu käynnistyy kun painetaan soiton
kohteena olevan luurin painiketta 

Huomio
Painikkeella voit vuorotella sisäpuhelun ja
ulkopuhelun välillä.

Paina soittavan luurin painiketta 
• Ulkopuhelu siirtyy nyt valitsemaasi luuriin.
5
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tiettyyn, puhelinmuistioon tallentamaasi ryhmään.
Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoäänen.
Käytettävissä on kolme puhelinmuistioryhmää
(Ryhmä A, Ryhmä B, Ryhmä C). Jokaiselle
ryhmälle voidaan valita oma soittoääni.

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla
/

Valitse LUURIN ÄÄNET painikkeella 

Valitse RYHMÄMELODIA painikkeilla 
ja /

Siirry haluamasi ryhmän kohdalle
(RYHMÄ A, RYHMÄ B, RYHMÄ C)
painikkeilla ja /

Siirry haluamasi ryhmämelodian kohdalle
painikkeilla ja /

Huomio
Kuulet vastaavat melodiat puhelimesta listaa
selatessasi.

Tallenna asetukset painikkeella 

6.1.4 Näppäinäänen kytkentä päälle/pois
Kun painat puhelimen näppäimiä, kuulet
merkkiäänen. Ääni voidaan kytkeä päälle ja pois
päältä. Tehdasasetuksena näppäinääni on kytketty
PÄÄLLE.

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla
/

Valitse LUURIN ÄÄNET painikkeella 

Valitse NÄPPÄINÄÄNI painikkeilla ja
/

Valitse PÄÄLLE (ON) tai POIS (OFF)
painikkeilla ja /

Tallenna asetukset painikkeella 

6.2 Kontrastin asetus
Käytettävissä on viisi kontrastitasoa (Taso 1,
Taso 2, Taso 3, Taso 4 ja Taso 5).

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla
/

Valitse KONTRASTI painikkeilla ja 
/
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6 Omat asetukset

6.1 Luurin äänet

6.1.1 Soittoäänen voimakkuuden asetus
Puhelimesi tarjoaa viisi soittoäänen voimakkuutta
(näyttö yhdestä palkista viiteen palkkiin) ja
lisääntyvä soittoäänen voimakkuus.

Varoitus
Kun luuri hälyttää puhelun saapuessa, älä pidä
luuria liian lähellä korvaasi, sillä voimakas
soittoääni voi aiheuttaa kuulovammoja.

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla 
/

Valitse LUURIN ÄÄNET painikkeella 

Valitse VOIMAKKUUS painikkeella 

Valitse haluamasi voimakkuustaso painikkeilla
ja /

Tallenna asetukset painikkeella 

Vihje
Voit kytkeä soittoäänen pois päältä painamalla
pitkään . Näytöllä näkyy .

6.1.2 Soittoäänen melodian asetus
Käytettävissä on yhteensä 10 eri soittoäänen
melodiaa.

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla
/

Valitse LUURIN ÄÄNET painikkeella 

Valitse SOITTOÄÄNI painikkeilla ja
/

Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle
painikkeilla ja /

Tallenna asetukset painikkeella 

6.1.3 Ryhmämelodian asetus
Voidaksesi käyttää tätä toimintoa sinun täytyy
tilata soittajan tunnistustoiminto palvelujen
tarjoajalta.Tämä valikko mahdollistaa soittoäänen
valinnan ja asetuksen niin, että sen perusteella
voidaan tunnistaa kuuluuko ulkopuhelun soittaja
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Siirry haluamasi kontrastin kohdalle
painikkeilla ja /

Huomio
Kontrastin vaikutus näkyy kun selaat eri
kontrastitasoja.

Tallenna asetukset painikkeella 

6.3 Luurin nimeäminen uudelleen
Voit antaa luurille uuden nimen joka näkyy
valmiustilassa.

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla 
/

Valitse LUURIN NIMI painikkeilla ja
/

Paina syöttääksesi luurin nimen

Huomio
Luurin nimen pituus saa olla enintään 10 merkkiä.

Tallenna asetukset painikkeella 

6.4 Näppäimistön ja näytön taustavalon
kytkentä päälle/pois

Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse OMAT ASETUKSET painikkeilla
/

Valitse TAUSTAVALO painikkeilla ja
/

Valitse PÄÄLLE (ON) tai POIS (OFF)
painikkeilla ja /

Tallenna asetukset painikkeella 

6.5 Luurin rekisteröinnin poistaminen
Siirry päävalikkoon painikkeella 

Valitse LAAJ ASET painikkeilla /

Valitse REKISTER.MÄTÖN painikkeilla 
ja /

Paina ja syötä 4-numeroinen PIN koodi
niin vaadittaessa (PIN koodin tehdasasetus on
0000)

Valitse haluamasi luuri painikkeilla ja 
/

Vahvista valinta painikkeella 6
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4 • Kuulet merkkiäänen luurista joka vahvistaa että
luurin rekisteröinti on poistettu ja näytöllä näkyy
REKIST.MÄTÖN ja näyttö palaa valmiustilaan.
Huomio

Ellei mitään näppäintä paineta 15 sekunnin
kuluessa, rekisteröinnin poisto keskeytyy ja luuri
palaa valmiustilaan.

6.6 Odottavan ääniviestin merkkivalon
kytkentä pois päältä

Tämä toiminto on maakohtainen eikä
mahdollisesti toimi kaikissa maissa.
Jos olet tilannut ääniviestipalvelut paikalliselta
palvelujen tarjoajalta, näytöllä näkyy kun uusi
ääniviesti odottaa postilaatikossa. Kun olet
kuunnellut kaikki uudet viestit, merkkivalo 
sammuu automaattisesti. Ellei verkkopalvelu voi
sammuttaa odottavan viestin merkkivaloa, voit
sammuttaa merkkivalon puhelimellasi seuraavalla
tavalla:

Valmiustilassa: Jos odottavan ääniviestin
merkkivalo palaa, paina pitkään painiketta 
kytkeäksesi merkkivalon pois päältä.

Kun sammutat odottavan viestin merkkivalon,
merkkivalo sammuu samalla myös kaikista muista
samaan tukiasemaan rekisteröidyistä luureista.
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7 Tekstin ja numeroiden
syöttö

7.1 Tekstin ja numeroiden syöttö
Voit syöttää puhelinmuistion merkintöjen nimet
kirjain kirjaimelta painamalla vastaavia näppäimiä
yhden tai useamman kerran kunnes olet oikean
kirjaimen kohdalla.
Näppäin Merkit
1 välilyönti 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ €

[ ] { } 
2 a b c 2 à ä Ç å Æ
3 d e f 3 é è D F
4 g h i 4 ì G
5 j k l 5 L
6 m n o 6 Ñ ò ö
7 p q r s 7 ß P Q S
8 t u v 8 Ù Ü
9 w x y z 9 Ø W X Y
0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

Jos esimerkiksi haluat näppäillä nimen "PETER"
editointitilassa:
Paina yhden kerran : P
Paina kaksi kertaa   : E
Paina yhden kerran : T
Paina kaksi kertaa  : E
Paina kolme kertaa : R

7.2 Vuorottelu isojen ja pienten
kirjainten välillä

Tehdasasetuksessa kaikki kirjaimet näkyvät isoina.
Painamalla voit vuorotella isojen ja pienten
kirjainten välillä.



Usein kysyttyjä kysymyksiä14

8 Usein kysyttyjä kysymyksiä
www.philips.com/support

Tämä luku sisältää useimmin esitetyt puhelinta
koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Liitäntä

Luuri ei kytkeydy päälle!
• Lataa akku: Aseta luuri latauslaitteeseen.

Muutaman hetken kuluttua puhelin käynnistyy.
• Tarkista latauslaitteen liitännät
• Käytä ainoastaan TOIMITUKSEEN

SISÄLTYVIÄ AKKUJA

Puhelin ei toimi 
• Tarkista, että sovitin ja puhelimen johto on

liitetty oikein
• Tarkista, ovatko akut täyteen ladattu ja

asetettu paikalleen oikein
• Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana

Puhelinyhteys katoaa puhelun aikana!
• Lataa akku
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa

Heikko äänenlaatu
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle

sähkölaitteista

Valintaääntä ei kuulu
• Tarkista liitännät. Palauta puhelimen

tehdasasetukset: vedä pistoke pistorasiasta ja
työnnä takaisin pistorasiaan.

• Lataa akkuja vähintään 24 tuntia
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Käytä toimitukseen sisältyvää puhelinjohtoa
• Liitä puhelinsovitin (mikäli tarpeen)

puhelinjohtoon

vilkkuu.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa
• Tarkista akkujen lataus
• Rekisteröi luuri tukiasemaan

näkyy vaikka akut on juuri ladattu
• Vaihda akkujen tilalle uudet (käytä vain

uudelleenladattavia akkuja)

Asetukset

Soittajan tunnistus ei toimi halutulla tavalla
• Tarkista palvelut paikalliselta puhelinyhtiöltä
• Anna puhelimen soida vähintään yhden kerran

ennen vastaamista

Odottavaan puheluun ei voida vastata
• Tarkista tilanne paikalliselta puhelinyhtiöltä ja

valitse oikea flash-aika

Luurin näyttö on tyhjä
• Yritä uudelleen erottamalla tukiasema

sähköverkosta ja kytkemällä uudelleen ja
suorita luurin rekisteröinti uudelleen
(katso 3.3)

• Varmista että toimitukseen sisältyvät akut on
asetettu oikein paristolokeroon

• Poista luurin akut ja aseta takaisin paikalleen
• Varmista että akut on ladattu

Luurilla näkyy REKISTERÖIMÄTÖN
• Suorita luurin rekisteröinti tukiasemaan

ohjeiden mukaisesti

Ääni

Luuri ei hälytä
• Lisää äänenvoimakkuutta
• Varmista että sovitin ja puhelinjohto on

liitetty oikein
• Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa
• Varmista että luurin soittoääni on kytketty

päälle

www.philips.com/support
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Soittaja ei kuule puhettani
• Mikrofoni on mahdollisesti mykistetty.

Paina puhelun aikana painiketta 

Häiriöääniä radiossa tai televisiossa
• Siirrä verkkolaite tai tukiasema

mahdollisimman kauaksi

Tuotteen käyttäytyminen

Soittajan tunnistus ei toimi
• Tarkista tilaamasi toiminto 

verkkooperaattorilta

Puhelinmuistion merkintää ei voida
tallentaa
• Tarkista onko puhelinmuistion muisti täynnä,

poista merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille

Luuri ei rekisteröidy
• Varmista että on painettu 3 sekunnin

ajan
• Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä

vain enintään neljä luuria
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