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FI Digitaalinen johdoton puhelin

Varoitus

Käytä vain ladattavia paristoja. 
Lataa puhelinta 24 tuntia ennen 
käyttöä.
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1 Tärkeää
Lue tämä ohje huolellisesti, ennen kuin alat 
käyttää CD640-puhelinta. Ohje sisältää tärkeitä 
tietoja ja neuvoja puhelimen käytöstä.

1.1 Tehontarve
• Laite käyttää 220 - 240 voltin vaihtovirtaa. 

Yhteys voi katketa sähköhäiriön aikana.
• Elektroninen verkko on luokiteltu vaaralliseksi. 

Lataajan voi sammuttaa vain irrottamalla 
sähköjohdon pistorasiasta.  Pidä huoli siitä, että 
pistorasia on helppopääsyisessä paikassa.

Varoitus
• Latausliittimet tai akku eivät saa olla 

kosketuksissa metalliesineisiin.
• Latausliittimet tai akku eivät saa olla 

kosketuksissa nesteisiin.
• Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettua 

akkua tai Philipsin suosittelemaa akkua: muut 
akut aiheuttavat räjähdysvaaran.

• Käytä aina laitteen mukana toimitettuja 
kaapeleita.

• Handsfree-toiminnon käyttöönotto voi 
yllättäen nostaa kuulokkeen äänentoiston 
erittäin voimakkaaksi. Älä pidä kuuloketta liian 
lähellä korvaasi.

• Laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja 
sähkökatkon aikana. Varaudu soittamaan 
hätäpuheluja toisella puhelimella.

1.2 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa, että laite täyttää direktiivin 
1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut ehdot. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä 
www-osoitteessa www.p4c.philips.com.

1.3 Kierrätys ja hävitys

Käytettyjen laitteiden hävitysohjeet 
WEEE-direktiivi sähkö- ja elektroniikkaromusta 
2002/96/EY tehtävä on varmistaa, että laitteet 
kierrätetään parhailla mahdollisilla käsittely-, 
hyödynnys- ja kierrätysmenetelmillä. 
Tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten 
terveyttä.
Laite on valmistettu korkealaatuisista 
materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja 
käyttää uudelleen.
Tutustu paikalliseen keräysjärjestelmään, joka 
huolehtii tällä symbolilla merkityistä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista.

Voit hävittää laitteen seuraavilla tavoilla:
• Vie kokonainen laite (mukaan lukien kaapelit, 

liittimet ja tarvikkeet) asianomaiseen WEEE-
keräyspisteeseen.

• Palauta vanha laite kokonaisuudessaan 
jälleenmyyjälle, jos hankit korvaavan laitteen. 
WEEE-direktiivi velvoittaa jälleenmyyjän 
huolehtimaan vanhoista laitteista.

Paristojen hävitys
Paristoja ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen seassa.

Pakkausmerkinnät
Philips merkitsee pakkauksensa yleisillä 
pakkausmerkinnöillä, jotka edistävät kierrätystä ja 
jätteen asianmukaista hävitystä.

Kansalliset keräys- ja kierrätysjärjestelmät 
saavat taloudellista tukea.
Merkityt pakkausmateriaalit voi 
kierrättää.

!
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1.4 GAP-yhteensopivuus
GAP-standardi takaa, että perustoiminnot ovat 
käytettävissä kaikissa DECT™-järjestelmän 
mukaisissa käsipuhelimissa ja tukiasemissa. 
CD640/645-käsipuhelin ja tukiasema ovat GAP-
standardin mukaisia. Vähimmäistoiminnot ovat 
seuraavat: puhelimen rekisteröinti, linjan 
avaaminen, puhelun vastaanotto ja 
puhelinnumeron valinta. Lisätoiminnot eivät 
ehkä ole käytössä, jos käytät tukiasemassa eri 
puhelinta kuin CD640/645.
Voit rekisteröidä CD640/645-puhelimen eri 
merkkiseen GAP-standardin mukaiseen 
tukiasemaan noudattamalla ensin valmistajan 
ohjeita ja sitten tämän oppaan kohdassa 5.8.6 
annettuja ohjeita.
Voit rekisteröidä eri valmistajan puhelimen 
CD640/645-tukiasemaan asettamalla tukiaseman 
rekisteröintitilaan (katso kohta 5.8.6) ja 
noudattamalla valmistajan ohjeita.

1.5 Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Philips Royal Electronics valmistaa ja myy 
kuluttajille tarkoitettuja laitteita, jotka 
lähettävät ja vastaanottavat 
sähkömagneettisia signaaleja.
Philipsin johtavia liiketoiminta-ajatuksia on 
ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta sen 
laitteet eivät vaaranna terveyttä tai 
turvallisuutta. Laitteemme noudattavat lakien 
asettamia vaatimuksia ja EMF-standardin 
rajoituksia laitteen hankintahetkellä.
Philips on omistautunut kehittämään, 
tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, jotka 
eivät vahingoita terveyttä.
Philips takaa, että sen tuotteet ovat 
tieteellisen tutkimuksen mukaan turvallisia 
käytettynä oikein alkuperäisessä 
tarkoituksessaan.
Philips toimii aktiivisesti kansainvälisten EMF- 
ja turvastandardien kehittämistyössä. Näin 
Philips voi ennakoida tulevia standardeja ja 
sopeuttaa tuotteensa niiden mukaan jo 
varhaisessa vaiheessa.

1
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2 Puhelin

2.1 Pakkauksen sisältö

Huomautus
Verkkosovitin ei ehkä ole kytkettynä puhelinjohtoon. Myyntipakkauksessa voi olla verkkosovitin. Siinä 
tapauksessa kytke puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin kiinnität puhelinjohdon liittimeensä.
Myyntipakkaus voi sisältää useita puhelimia, latureita, virtalähteitä ja ylimääräisiä ladattavia paristoja.

 Puhelin Tukiasema Virtalähdeyksikkö

2 ladattavaa AAA-
paristoa paristot

Käyttöopas PikaopasTakuutodistus

Puhelinjohto

CD640
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2.2 Yleissilmäys

2.2.1 Puhelin

A Toiminnon LED-valo
Valo ei pala: Ei uusia tapahtumia
Välkkyvä punainen valo: Uusia tapahtumia 
(kuten vastaamaton puhelu tai uusi 
tekstiviesti, jos olet tilannut soittajan 
tunnistuksen (CLI) tekstiviestipalveluna 
verkko-operaattoriltasi)

B Vasen painike
Valmiustilassa: Siirtyy päävalikkoon
Muissa tiloissa: Valitsee toiminnon, joka näkyy 
painikkeen yläpuolella puhelimen näytössä

C Oikea painike
Valmiustilassa: Siirry 
uudelleenvalintaluetteloon
Muissa tiloissa: Valitsee toiminnon, joka näkyy 
painikkeen yläpuolella puhelimen näytössä

D Puheluloki/ylänuolipainike
Valmiustilassa: Siirry puhelulokiin
Valikkotilassa: Siirtyy valikkoluettelossa 
ylöspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenvalinnan 
tarkastelutila: Siirtyy edeltäviin merkintöihin
Puhelun aikana: Nostaa kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta
Muokkaustilassa: Siirtyy edeltävään merkkiin 
tai numeroon

E Puhelinmuistio/alanuolipainike
Valmiustilassa: Siirtyy puhelinmuistioon
Valikkotilassa: Siirtyy valikkoluettelossa 
alaspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenvalinnan 
tarkastelutila: Siirtyy alempiin merkintöihin
Puhelun aikana: Laskee kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta
Muokkaustilassa: Siirtyy seuraavaan merkkiin 
tai numeroon

A

B

C

D

E
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F Puhelun katkaisu/poistuminen
Valmiustilassa: Sammuta puhelin painamalla 
noin 5 sekunnin ajan. Voit käynnistää 
sammutetun puhelimen lyhyellä painalluksella.
Valikkotilassa: Pitkä painallus palauttaa 
laitteen valmiustilaan, lyhyt painallus aiempaan 
valikkoon.
Puhelun aikana: Painallus katkaisee puhelun

G Vastaa/R-painike
Valmiustilassa: Paina vastataksesi saapuvaan 
ulko- tai sisäpuheluun
Puhelun aikana: Käytä operaattorin palveluja 
syöttämällä R

H Aakkonumeriinen näppäimistö
I Ristikkopainike

Valmius/valintatilassa: Lyhyt painallus syöttää 
ristikkomerkin #
Valmiustilassa: Pitkä painallus vaientaa 
hälytysäänen
Valintatilassa: Pitkä painallaus syöttää tauon
Muokkaustilassa: Lyhyt painallus vaihtaa isojen 
ja pienten kirjainten välillä

J Asteriskipainike
Valmius/valintatilassa: Lyhyt painallus syöttää 
asteriskin *
Valmiustilassa: Pitkä painallus avaa tai lukitsee 
näppäimistön

K Soitonsiirto/sisäpuhelu/konferenssi
Valmiustilassa: Lyhyt painallus aloittaa 
sisäpuhelun
Ulkoisen puhelun aikana: Lyhyt painallus 
aloittaa sisäpuhelun tai vaihtaa sisä- ja 
ulkopuhelun välillä
Pitkä painallus aloittaa konferenssipuhelun 
ulkopuhelun ja toisen sisäpuhelun kanssa

L Kaiutinpainike
Puhelun aikana: Ota kaiutin käyttöön tai 
poista käytöstä painamalla painiketta

M Kuulokeliitin (maasta riippuen)
Kätesi pysyvät vapaina puhelun aikana, jos 
käytät kuulokeliittimeen yhdistettyä 
kuulokemikrofoniyhdistelmää

F

G

H

J

K

L

M

I
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2.2.2 Näyttää puhelimen kuvakkeet

2.2.3 Tukiasema

A Hakupainike
Hae puhelin painamalla painiketta 
Aloita rekisteröinti pitämällä painike 
painettuna kolme sekuntia

Osoittaa paristojen varaustilan
Näkyy paristojen ollessa täysin purkautuneet
Näkyy paristojen ollessa lähes purkautuneet
Näkyy paristojen ollessa osittain purkautuneet
Näkyy paristojen ollessa täysin latautuneet
Näytössä näkyy liikkuva kuvake latauksen aikana

Näkyy puhelimen ollessa käytössä. Vilkkuu, kun puhelimeen saapuu sisäinen puhelu tai kun 
sisäinen puhelu on pidossa.

Vilkkuu, kun puheluun ei ole vastattu (ominaisuus edellyttää soittajan tunnistuspalvelun 
(CLI) tilaamista verkko-operaattorilta) tai kun puhelin on vastaanottanut uuden tekstiviestin 
tai vastaajan viestin.

Näkyy, kun kytkettynä on sisäinen puhelu. Vilkkuu, kun puhelimeen saapuu ulkoinen puhelu 
tai kun sisäinen puhelu on pidossa.

Näkyy, kun herätyskello on käytössä

Näkyy, kun kaiutin on käytössä

Näkyy näppäimistön ollessa lukittuna

Näkyy, kun hälytysääni ei ole käytössä

Näkyy, kun puhelin on rekisteröitynä ja tukiaseman kantaman päässä.  Vilkkuu, kun puhelin 
ei ole kantaman päässä tai kun se etsii tukiasemaa.

A
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3 Käytön aloitus

3.1 Kytke tukiasema
Varovaisuutta

Älä sijoita tukiasemaa liian lähelle metalliesineitä, 
kuten arkistokaappeja, lämmityspattereita tai 
elektronisia laitteita. Metalliesineet voivat 
heikentää laitteen kantamaa ja äänenlaatua. Paksut 
ulko- ja sisäseinät voivat häiritä puhelimen 
yhteyttä tukiasemaan.

Varoitus
Virta kytkeytyy laitteeseen, kun siihen on kytketty 
verkkomuuntaja, joka kytketään pistorasiaan. 
Yksikön voi sammuttaa vain irrottamalla 
verkkomuuntajan pistorasiasta. Varmista, että 
pistorasia on helppopääsyisessä paikassa.

Kytke verkkomuuntaja ja puhelinjohto oikein. 
Virheellinen kytkentä voi vahingoittaa laitetta.
Käytä aina laitteen mukana toimitettua 
puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa et ehkä kuule 
valintaääntä.

Kytke sähköjohdon liitin istukkaan, joka 
sijaitsee tukiaseman alla.

Kytke puhelinjohdon liitin istukkaan, joka 
sijaitsee tukiaseman alla.

Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelimen 
istukkaan ja sähköjohdon toinen pää 
virtaistukkaan.

Huomautus
Verkkosovitin ei ehkä ole kytkettynä 
puhelinjohtoon. Siinä tapauksessa kytke 
puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin 
kiinnität puhelinjohdon liittimeensä.

3.2 Ladattavien paristojen asennus
CD640-puhelimen mukana toimitetaan kaksi 
ladattavaa paristoa. Asenna paristot puhelimeen 
ja lataa ne täydellisesti, ennen kuin alat käyttää 
puhelinta.

Liu'uta paristokotelon kansi auki

Aseta paristot koteloon kuvan osoittamalla 
tavalla ja sulje kansi. 

3.3 Aseta puhelin lataustelakkaan
Huomautus

Lataa puhelinta vähintään 24 tuntia ennen 
ensimmäistä käyttökertaa.
Täysin ladatuilla paristoilla puhelimen puheaika on 
noin 12 tuntia ja valmiusaika noin 150 tuntia. 

Aseta puhelin tukiaseman lataustelakkaan. 
Odota kunnes paristot ovat täysin 
latautuneet. 
Paristojen täysin latauduttua näyttöön tulee 
kuvake .

!
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3.4 Puhelinasetusten määritys
Näyttöön ei aina tule Tervetuloa-toivotusta 
maasta riippuen.  Tässä tapauksessa sinun ei 
tarvitse valita maakoodia puhelinasetusten 
määritystä varten. 
Määritä asetukset käyttömaan mukaan, ennen 
kuin alat käyttää puhelinta. Muutaman minuutin 
latauksen jälkeen näyttöön tulee Tervetuloa-
toivotus. Määritä puhelinasetukset seuraavasti: 

Tuo näyttöön maaluettelo painamalla < 
• Valittavissa olevat maat näkyvät näytössä. 

Huomautus
Jos painat painiketta >, näet uudelleen 
Tervetuloa-toivotuksen. 

Paina u/d ja valitse oma maasi
Vahvista valintasi painamalla < 

• Puhelinasetus määräytyy valitun maan mukaan, 
ja puhelin palautuu valmiustilanäyttöön. 
Huomautus

Puhelin määrittää linja-asetukset automaattisesti 
valitun maan mukaan. 

Vihje
Jos haluat vaihtaa maan ensimmäisen määrityksen 
jälkeen, siirry tekstiviestivalikkoon painamalla 
valmiustilassa painiketta < ja palauta 
oletusasetukset näppäilemällä ##**793.  Puhelin 
palautuu Tervetuloa-näyttöön noin 30 sekunnin 
kuluttua, ja voit valita maan uudelleen. 

3.5 Puhelimen virran kytkentä ja 
sammutus

Voit säästää paristojen virtaa sammuttamalla 
puhelimen.  

Sammuta puhelin painamalla painiketta e 
noin viiden sekunnin ajan 
Käynnistä puhelin painamalla painiketta e 
uudelleen

1
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4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelun soittaminen

4.1.1 Esivalinnan soitto
Syötä puhelinnumero (enintään 24 numeroa)
Soita numeroon painamalla painiketta r

• Puhelu yhdistyy.

4.1.2 Suora valinta
Valitse linja painamalla painiketta r
Syötä puhelinnumero

• Puhelu yhdistyy.

4.1.3 Soittaminen puhelulokissa olevaan
numeroon

Toiminto on käytössä vain, jos olet tilannut 
soittajan tunnistuspalvelun (CLI) verkko-
operaattoriltasi. 

Valmiustilassa:
Valitse Soittoluettelo painamalla painiketta 
u
Paina <
Etsi haluamasi vastaamaton puhelu painamalla 
u/d
Huomautus

Näet joko
• soittajan puhelinnumeron*
• tai soittajan nimen (jos se löytyy 

puhelinmuistiosta)*
• Ei tavoitettav. jos se on tunnistamaton**
• Aika- ja päivätietojen saatavuus riippuu 

palveluntarjoajasta
*  Riippuu operaattorin toimittamasta CLI
    palvelusta
** Luetteloimattomat tai salaiset numerot.

Soita numeroon painamalla painiketta r
• Puhelu yhdistyy.

Huomautus
Uusin vastaamaton puhelu näkyy luettelossa 
ensimmäisenä. Vanhimmat puhelutiedot alkavat 
poistua, kun muisti täyttyy.

4.1.4 Soittaminen puhelinmuistiossa
olevaan numeroon

Valmiustilassa:
Avaa puhelinmuistio painamalla painiketta 
d
Valitse haluamasi numero puhelinmuistiosta 
painamalla u/d
Soita numeroon painamalla painiketta r

• Puhelu yhdistyy.
Vihje

Voit selata puhelinmuistion yhteystietoja 
painamalla u ja d tai painamalla 
puhelinmuistioon tallennetun nimen ensimmäistä 
kirjainta ollessasi puhelinmuistiovalikossa.  
Esimerkiksi painamalla 2 saat esiin merkinnät, 
jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla 2 
uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat 
kirjaimella B. 

4.1.5 Soittaminen
uudelleenvalintaluettelossa olevaan
numeroon

Valmiustilassa:
Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla 
>

• Näyttöön tulee viimeksi soitettu puhelinnumero 
tai sitä vastaava nimi puhelinmuistiosta.
Hae etsimäsi yhteystieto painamalla u/
d
Soita numeroon painamalla painiketta r

• Puhelu yhdistyy.
Vihje

Puhelin tallentaa edelliset 20 valittua 
puhelinnumeroa. Viimeksi valittu puhelinnumero 
näkyy luettelon ensimmäisenä. Puhelimen 
näytössä näkyy uudelleenvalittavaa numeroa 
vastaava nimi, jos se on tallennettu 
puhelinmuistioon.

4.1.6 Puhelun kesto
Näet puhelun keston katkaistuasi puhelun. Kesto 
näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM:SS).

4.2 Puheluun vastaaminen
Puhelimen hälyttäessä paina r.
• Puhelu yhdistyy.
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4.3 Puheluun vastaaminen handsfree-
tilassa

Puhelimen hälyttäessä paina v.
• Puhelu yhdistyy ja  on kytkettynä. Voit puhua 

soittajalle koskematta puhelimeen.
Varoitus

Älä pidä soivaa puhelinta liian lähellä korvaasi, 
koska kova soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Huomautus
Saapuva puhelu ohittaa kaikki muut tapahtumat. 
Keskeneräiset tapahtumat, kuten 
puhelinasetusten määritys ja valikkojen valinta, 
keskeytyvät.

Vihje
Voit vastata nostamalla puhelimen tukiasemasta, 
kun automaattinen vastaus on käytössä.

4.4 Puhelun lopettaminen
Paina e puhelinyhteyden aikana
• Puhelu loppuu.
TAI
Aseta puhelin takaisin tukiasemaan
• Puhelu loppuu.

4.5 Uudelleensoitto
Tämä toiminto edellyttää tilausta paikalliselta 
verkko-operaattorilta.
Toiminnon avulla voit soittaa uudelleen aiemmin 
soitettuun tai vastattuun numeroon. Kohdissa 
4.5.1 ja 4.5.2 annetut ohjeet voivat vaihdella 
maittain ja paikallisten palveluntarjoajien mukaan.  
Pyydä uudelleensoitto-ohjeet paikalliselta 
palveluntarjoajaltasi.

4.5.1 Toisen puhelun soittaminen

Puhelun aikana:
Paina < ja u/d ja valitse Soit 2. puh
Soita toiseen puhelinnumeroon painamalla 
<

• Toinen puhelu yhdistyy.

Huomautus
Voit painaa < ja u/d valitaksesi Vaihda 
puhelu tai Konferenssi.

4.5.2 Toiseen puheluun vastaaminen
Tämä toiminto edellyttää tilausta paikalliselta 
verkko-operaattorilta. Kuulet lyhyen äänimerkin, 
jos joku yrittää soittaa sinulle puhelun aikana.
Näet soittajan numeron ja voit valita, haluatko 
vastata toiseen puheluun vai hylätä sen 
valitsemalla < ja u/d.

Huomautus
Vastattuasi toiseen puheluun voit painaa < ja 
u/d valitaksesi Vaihda puhelu tai 
Konferenssi.

Huomautus
Näet soittajan puhelinnumeron puhelimen 
näytössä, jos olet tilannut tunnistuspalvelun.

4.6 Sisäpuhelujen käyttö
Toiminto on käytettävissä vain, jos tukiasemaan 
on rekisteröity vähintään kaksi puhelinta.  Voit 
soittaa puhelinten välisiä sisäpuheluja, siirtää 
ulkopuhelun puhelimesta toiseen ja aloittaa 
konferenssipuhelun. 

4.6.1 Sisäpuhelun soittaminen

Valmiustilassa:
Paina c

• Puhelimen näyttö näyttää sisäpuheluverkossa 
olevat puhelimet.
Valitse haluamasi puhelin painamalla u/
d
Paina soittavan puhelimen painiketta <

• Valitsemasi sisäpuhelin alkaa hälyttää.
Paina soittavan puhelimen painiketta e

• Sisäpuhelu yhdistyy.
Huomautus

Puhelimen ollessa varattuna kuulet varattu-äänen.
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4.6.2 Ulkopuhelun siirto toiseen
puhelimeen

Ulkoisen puhelun aikana:
Aloita sisäpuhelu painamalla c

• Näet sisäverkossa olevat puhelimet, ja 
ulkopuhelu kytkeytyy automaattisesti pitoon. 
Paina u/d ja valitse haluamasi puhelin
Soita valitsemaasi puhelimeen painamalla <

• Valitsemasi puhelin alkaa hälyttää.
Vastaa sisäpuheluun painamalla r
Huomautus

Voit vaihtaa sisä- ja ulkopuhelun välillä painamalla 
c.

Paina e soittavassa puhelimessa
• Soittava puhelin siirtää ulkopuhelun 

vastanneeseen puhelimeen.

4.6.3 Kolmenkeskinen konferenssipuhelu
Konferenssipuhelussa ulkopuhelun voi jakaa 
kahden puhelimen kesken. Näin kolme osapuolta 
voi keskustella ilman lisäkuluja.

Ulkoisen puhelun aikana:
Aloita sisäpuhelu painamalla c

• Näet sisäverkossa olevat puhelimet, ja 
ulkopuhelu kytkeytyy automaattisesti pitoon. 
Valitse haluamasi puhelin painamalla u/
d
Soita valitsemaasi puhelimeen painamalla <

• Valitsemasi puhelin alkaa hälyttää.
Vastaa sisäpuheluun painamalla r
Huomautus

Voit vaihtaa sisä- ja ulkopuhelun välillä painamalla 
c.

Paina soittavan puhelimen painiketta c 
pitkään

• Soittava puhelin, vastannut puhelin ja ulkopuhelu 
muodostavat kolmenkeskisen 
konferenssipuhelun. 

Konferenssipuhelun aikana:
Siirrä ulkopuhelu pitoon ja palaa sisäpuheluun 
painamalla painiketta c

• Ulkopuhelu siirtyy pitoon automaattisesti.
Muodosta konferenssipuhelu uudelleen 
pitämällä painettuna painike c
Huomautus

Yksi puhelin voi katkaista yhteyden 
konferenssipuhelun aikana, mutta yhteys ei katkea 
toisen puhelimen ja ulkopuhelun väliltä.

4.6.4 Soittajan tunnistus (CLI)
Soittajan tunnistus (CLI) on verkko-operaattorilta 
tilattava palvelu.  Näet soittajan numeron 
puhelimen hälyttäessä (ei koske salaisia 
numeroita), jos olet tilannut CLI-palvelun. 
Numeron perusteella voit päättää haluatko 
vastata.  Saat lisätietoja palvelusta verkko-
operaattoriltasi.

4.6.5 Koputus
Kuulet puhelimesta lyhyen äänimerkin puhelun 
aikana toisen puhelun koputtaessa.  Näet toisen 
soittajan puhelinnumeron, jos olet tilannut 
soittajan tunnistuspalvelun (CLI).  Saat lisätietoja 
palvelusta verkko-operaattoriltasi.
Voit vastata toiseen puheluun painamalla 
painiketta r.

4.7 Puhelimen paikannus
Voit paikantaa puhelimen painamalla tukiaseman 
painiketta p.
Kaikissa tukiasemaan rekisteröityneissä 
puhelimissa soi paikannusääni. Voit lopettaa 
paikannuksen painamalla puhelimen painiketta 
r/ e/ v/ > tai tukiaseman painiketta p.
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Puhelimen edistynyt käyttö

5 Puhelimen edistynyt käyttö

5.1 Meneillään oleva puhelu
Tietyt valinnat ovat käytettävissä puhelun aikana. 
Käytä toimintoa painamalla sitä vastaavaa 
painiketta puhelun aikana. Toiminnot:

5.1.1 Mikrofonin mykistys/mykistyksen
poisto

Puhelun aikana:
Paina >

• Mikrofoni ei ole käytössä, ja näytössä näkyy 
Mykistys päällä.
Kytke mikrofoni painamalla uudelleen >

5.1.2 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden
säätö

Puhelun aikana:
Tarkista kuulokkeen käytössä oleva äänen 
voimakkuus painamalla u/d
Valitse kuulokkeen äänenvoimakkuuden taso 
1 - 5 painamalla u/d

• Äänenvoimakkuuden taso vaihtuu halutuksi ja 
puhelin palaa puhelunäyttöön.

5.1.3 Kaiuttimen kytkeminen

Puhelun aikana:
Tytke kaiutin painamalla v

5.2 Tekstiviestit
Tekstiviestien lyhenne on SMS. Palvelun käyttö 
edellyttää, että olet solminut 
tekstiviestimuotoisen soittajan tunnistuspalvelun 
(CLI) verkko-operaattorisi kanssa. Voit lähettää 
tekstiviestejä matkapuhelimiin tai niitä tukeviin 
kiinteisiin liittymiin, jos myös vastaanottajalla on 
CLI- ja tekstiviestipalvelusopimukset.
CD640-puhelimen tehdasasetukset vastaavat 
maan suurimman operaattorin asetuksia Vaihda 
tekstiviestikeskuksen numero, jos haluat lähettää 
ja vastaanottaa tekstiviestejä toisen 
palveluntarjoajan kautta. Puhelimeen mahtuu 
yhteensä 50 saapunutta viestiä ja viestiluonnosta.  
Viestin enimmäispituus on 160 merkkiä.

5.2.1 Tekstiviestin kirjoittaminen ja
lähettäminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse Kirjoita SMS painamalla <
Kirjoita teksti

Syötä vastaanottajan puhelinnumero 
painamalla <
Paina < ja valitse Lähetä tai Tall. vedokseksi
Vahvista painamalla <
Huomautus

Tuleva puhelu keskeyttää tekstiviestin kirjoituksen. 
Puhelin ei tallenna keskeneräistä tekstiviestiä.
Näet sanoman “SMS lähet epäonn”, ja tekstiviesti 
tallentuu luonnoksena Vedos-kansioon, jos 
lähetys ei onnistu. Voit poistaa "SMS lähet 
epäonn" -merkin käymällä läpi kaikki 
lähettämättömät viestit jotka on tallennettu 
luonnoksiin. Kun olet käynyt viestit läpi, merkki 
poistuu. Muutoin, "SMS lähet epäonn" -merkki 
poistuu kun kaikki tekstiviestit on poistettu.
Puhelin palaa valmiustilaan, jos painikkeita ei 
käytetä 60 sekuntiin tekstiviestin kirjoituksen 
aikana. Muokattu viesti tallentuu automaattisesti 
luonnoskansioon.
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Painike Toiminto

u Siirtää kohdistinta yhden 
merkkipaikan vasemmalle.
Jos pidät painikkeen painettuna, 
kohdistin hyppää ensimmäiseen 
merkkiin.

d Siirtää kohdistinta yhden merkkipaikan 
oikealle.
Jos pidät painikkeen painettuna, 
kohdistin hyppää viimeiseen merkkiin.

> Poista edellinen merkki pitämällä 
painike painettuna.
Voit palata edelliseen valikkoon 
painamalla painiketta, jos näytössä ei 
ole merkkejä.
Voit poistaa kaikki merkit pitämällä 
painikkeen painettuna.
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5.2.2 Saapuneet
Varoitus

Et voi vastaanottaa uusia tekstiviestejä, jos 
saapuneiden viestien kansio on täynnä. Poista 
vanhoja viestejä vastaanottaaksesi uusia 
tekstiviestejä.
Saapuneet viestit näkyvät vastaanottoajan 
mukaisessa järjestyksessä uusin viesti 
ensimmäisenä.
Kuulet lyhyen äänimerkin vastaanottaessasi 
tekstiviestin, jos äänimerkki on käytössä (katso 
kohta 5.7.1.7), ja näytössä on sanoma “Uusi SMS”. 
Tapahtuman merkkivalo vilkkuu, kunnes uusi 
tekstiviesti on luettu. "Uusi SMS" -merkki poistuu 
kun kaikki uudet tekstiviestit on käyty läpi.

5.2.2.1 Saapuneiden viestien lukeminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse Saapuneet painamalla u/d
Etsi haluamasi tekstiviesti painamalla <

• Viestiluettelossa näkyy lähettäjän puhelinnumero 
tai numeron kohdalle puhelinmuistoon 
tallennettu nimi. 
Lue viesti painamalla <
Vihje

Voit siirtyä tekstiviestin seuraavaan tai edelliseen 
riviin painamalla u/d. Viestin lopussa näet 
lähettäjän puhelinnumeron ja vastaanoton 
päivämäärän ja kellonajan.

Painamalla < viestin lukemisen aikana voit 
käyttää seuraavia toimintoja:

Voit palata tekstiviestivalikkoon painamalla 
e

5.2.2.2 Saapuneeseen viestiin 
vastaaminen

Painamalla < viestin lukemisen aikana näet 
saapuneiden viestien valinnat:
Valitse Vastaa painamalla u/d
Muokkaa tekstiä valitsemalla <
Lähetä tekstiviesti osan 5.2.1 kohtien 4 ja 5 
ohjeiden mukaan tai tallenna se Vedos 
valitsemalla Tall. vedokseksi

5.2.2.3 Saapuneen viestin välittäminen 
edelleen

Painamalla < viestin lukemisen aikana näet 
saapuneiden viestien valinnat:
Valitse Muokkaa painamalla u/d
Aloita tekstin muokkaaminen painamalla < 
Vahvista tekstiviesti painamalla <
Lähetä tekstiviesti osan 5.2.1 kohtien 4 ja 5 
ohjeiden mukaan tai tallenna se Vedos 
valitsemalla Tall. vedokseksi

5.2.2.4 Lähettäjän puhelinnumeron 
tallentaminen puhelinmuistioon

Painamalla < viestin lukemisen aikana näet 
saapuneiden viestien valinnat:
Valitse Tallenna numero painamalla u/d
Syötä uuden yhteystiedon nimi painamalla 
<
Muokkaa tarvittaessa numeroa painamalla 
< ja paina < 
Valitse ryhmä painamalla u/d (<Ei 
ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>)
Vahvista syötetyt tiedot painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja tiedot tallentuvat 
muistioon.

5.2.2.5 Saapuneen viestin poistaminen
Painamalla < viestin lukemisen aikana näet 
saapuneiden viestien valinnat:
Valitse Poista painamalla u/d
Vahvista painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja tekstiviesti on 
poistettu.

Vastaa Lähettää vastauksen lähettäjälle.

Muokkaa Välittää viestin uudelle 
vastaanottajalle.

Tallenna 
numero

Tallentaa lähettäjän 
puhelinnumeron 
puhelinmuistioon.

Poista Poistaa valitun viestin.

Poista kaikki Poistaa kaikki saapuneet viestit.
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5.2.2.6 Kaikkien saapuneiden viestien 
poistaminen

Painamalla < viestin lukemisen aikana näet 
saapuneiden viestien valinnat:
Valitse Poista kaikki painamalla u/d
Vahvista painamalla <
Vahvista uudelleen painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja kaikki tekstiviestit 
on poistettu.

5.2.3 Luonnokset
Puhelin tallentaa Vedos-kansioon keskeneräisten 
viestien lisäksi kaikki sellaiset viestit, joiden 
lähetys ei onnistu. 

5.2.3.1 Luonnoksen käsitteleminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse Vedos painamalla u/d
Etsi haluamasi tekstiviesti painamalla <
Lue viesti painamalla <
Vihje

Voit siirtyä tekstiviestin seuraavaan tai edelliseen 
riviin painamalla u/d. Viestin lopussa näet 
lähettäjän puhelinnumeron ja vastaanoton 
päivämäärän ja kellonajan.

Painamalla < viestin lukemisen aikana voit 
käyttää seuraavia toimintoja:

Paina e palataksesi luonnoksiin

5.2.3.2 Luonnoksen lähettäminen 
tekstiviestinä

Painamalla < luonnoksen lukemisen aikana 
näet Vedos-valikon valinnat.
Valitse Lähetä painamalla <
Vahvista painamalla <

5.2.3.3 Luonnoksen muokkaaminen
Painamalla < luonnoksen lukemisen aikana 
näet Vedos-valikon valinnat.
Valitse Muokkaa painamalla u/d
Muokkaa tekstiä valitsemalla <
Vahvista tekstiviesti painamalla <
Lähetä viesti osan 5.2.1 kohtien 4 ja 5 ohjeiden 
mukaan

5.2.3.4 Luonnoksen poistaminen
Painamalla < luonnoksen lukemisen aikana 
näet Vedos-valikon valinnat.
Valitse Poista painamalla u/d
Vahvista painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja luonnos on 
poistettu.

5.2.3.5 Kaikkien luonnosten poistaminen
Painamalla < luonnoksen lukemisen aikana 
näet Vedos-valikon valinnat.
Valitse Poista kaikki painamalla u/d
Vahvista painamalla <
Vahvista uudelleen painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja kaikki luonnokset 
on poistettu.

5.2.4 Tekstiviestiasetukset
Tässä valikoissa voit määrittää palvelimen 
tekstiviestien lähettämistä ja vastaanottoa varten. 
Puhelin voi vastaanottaa tekstiviestejä 
korkeintaan kolmesta tekstiviestikeskuksesta.
Voit määrittää jokaisen tekstiviestikeskuksen 
lähetys- ja vastaanottonumerot. Molempien 
numeroiden enimmäispituus on 24 numeroa. 
Lähetys- ja vastaanottonumero on määritetty 
valmiiksi maasi puhelinverkon mukaan. Näitä 
asetuksia ei kannata muokata. Ongelmatilanteissa 
kysy neuvoja puhelinyhtiöstäsi.

5.2.4.1 Tekstiviestien vastaanoton 
ottaminen käyttöön ja 
poistaminen käytöstä

Puhelin voi vastaanottaa tekstiviestejä toisesta 
puhelimesta, jos olet tilannut puhelinyhtiön CLI- 
ja tekstiviestipalvelut. Tekstiviestien vastaanotto 
on oletusarvon mukaan käytössä.

Lähetä Lähetä viesti välittömästi

Muokkaa Välittää viestin uudelle 
vastaanottajalle.

Poista Poistaa valitun viestin.

Poista kaikki Poistaa kaikki saapuneet viestit.
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Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse SMS-asetukset painamalla u/d
Valitse SMS vastaanotto painamalla <
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Vahvista asetukset painamalla <
Huomautus

Voit lähettää tekstiviestejä, vaikka tekstiviestien 
vastaanotto ei olisi käytössä.

5.2.4.2 Tekstiviestitilin vaihtaminen
Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa.

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse SMS-asetukset painamalla u/d
Valitse Vaih laatik nro painamalla < ja u/
d
Syötä uuden tilin numero (enintään 24 
numeroa) painamalla <
Vahvista asetukset painamalla <

5.2.4.3 Tekstiviestikeskuksen 
määrittäminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse SMS-asetukset painamalla u/d
Valitse SMS-keskus painamalla < ja u/
d
Valitse tekstiviestikeskus painamalla < ja 
u/d (<SMS-keskus1>, <SMS-keskus 2> 
tai <SMS-keskus 3>)
Valitse Lähetä numero painamalla < ja 
u/d
Syötä lähetysnumero painamalla < ja paina 
< 
Valitse Vastaanotto nro painamalla < ja 
u/d
Syötä vastaanottonumero painamalla < ja 
paina <  

• Kuulet lyhyen merkkiäänen, ja puhelin palaa 
edelliseen valikkoon.

5.2.4.4 Oletustekstiviestikeskuksen 
määrittäminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse SMS painamalla <
Valitse SMS-asetukset painamalla u/d
Valitse Oletuskeskus painamalla < ja u/
d
Valitse tekstiviestikeskus painamalla < ja 
u/d (<SMS-keskus 1>, <SMS-keskus 2> 
tai <SMS-keskus 3>)
Vahvista asetukset painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen, ja puhelin palaa 
edelliseen valikkoon.

5.3 Puhelinluettelo
Puhelimen puhelinmuistioon voi tallentaa 200 
yhteystietoa. Voit tallentaa pikavalinnoiksi 
yhdeksän puhelinmuistion numeroa. Jokaisen 
puhelinnumeron enimmäispituus on 24 numeroa.  
Jokaisessa puhelimessa on oma 
puhelinmuistionsa.

5.3.1 Numeron tallentaminen
puhelinmuistioon

Valmiustilassa: 
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Puh. muistio painamalla u/d
Valitse Uusi merkintä painamalla <
Syötä nimi (enintään 12 merkkiä) painamalla 
<
Syötä puhelinnumero (enintään 24 numeroa) 
painamalla <
Valitse ryhmä painamalla < (<Ei ryhmää>, 
<Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>)
Vahvista syötetyt tiedot painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja merkintä tallentuu 
puhelinmuistioon.
Huomautus

Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoäänen, 
jos olet tilannut tunnistuspalvelun 
puhelinyhtiöltäsi.  Kun ryhmän jäsen soittaa 
sinulle, kuulet ryhmän oman soittoäänen.  Voit 
liittää yksittäiset puhelinnumerot haluamiisi 
ryhmiin.
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5.3.2 Puhelinmuistion käyttäminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Puh. muistio painamalla u/d
Valitse Näytä merkintä painamalla < ja 
u/d
Hae etsimäsi puhelinluettelon yhteystieto 
painamalla < ja u/d
Tarkastele puhelinluettelon merkinnän tietoja 
painamalla <
Vihje

Valmiustilassa voit käyttää puhelinluetteloa 
painamalla d. Valitse haluamasi yhteystieto 
painamalla u/d ja <.

5.3.3 Puhelinluettelon merkinnän 
muokkaaminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Puh. muistio painamalla u/d
Valitse Muokkaa merkintä painamalla < ja 
u/d
Valitse muokattava merkintä painamalla < 
ja u/d
Paina <
Poista kirjain kerrallaan painamalla >, 
muokkaa nimeä ja paina < 
Poista numero kerrallaan painamalla >, 
muokkaa numeroa ja paina < 
Valitse ryhmä painamalla < (<Ei ryhmää>, 
<Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>)
Vahvista syötetyt tiedot painamalla < 

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja merkintä tallentuu 
puhelinmuistioon.

5.3.4 Puhelinmuistion merkinnän 
poistaminen

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Puh. muistio painamalla u/d
Valitse Poist merkintä painamalla < jau/
d
Valitse poistettava merkintä painamalla < ja 
u/d

Vahvista painamalla <
• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja merkintä poistuu 

puhelinmuistiosta.

5.3.5 Puhelinmuistion kaikkien 
merkinnän poistaminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Puh. muistio painamalla u/d
Valitse Poista kaikki painamalla < ja u/
d
Vahvista painamalla <
Vahvista uudelleen painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja kaikki merkinnät 
poistuvat puhelinmuistiosta.

5.3.6 Suoravalintojen tallentaminen
Suoravalintaan voi tallentaa yhdeksän 
puhelinnumeroa (painikkeet 1 - 9). Voit 
soittaa suoravalintanumeroon pitämällä 
numeropainikkeen painettuna.
Joissain maissa painikkeet 1 ja 2 on mahdollista 
määrittää vastaajan numeroksi ja verkko-
operaattorin palvelunumeroksi.  Tällöin 
painikkeet 1 ja 2 eivät ole käytettävissä.   Jos 
vastaajan numero ja verkko-operaattorin 
palvelunumero eivät ole käytettävissä, painikkeet 
1 ja 2 ovat painikkeen 3 edellä suoravalintamuistin 
valinnoissa. Lisätietoja on kohdissa 5.9.2 ja 5.9.3.

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Puh. muistio
Valitse Suora muisti painamalla < ja u/
d
Valitse Näppäin 1 - 9 painamalla < ja u/
d
Valitse Lisäys painamalla kahdesti <
Valitse suoravalintanumeroksi tallennettava 
puhelinmuistion numero painamalla < ja 
u/d
Vahvista painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja puhelinmuistion 
numero tallentuu suoravalintanumeroksi.
Vihje

Voit soittaa suoravalintanumeroon pitämällä 
numeropainikkeen painettuna.
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5.3.7 Puhelinmuistion siirtäminen
Tämän toiminnon avulla voit siirtää 
puhelinmuistion toiseen puhelimeen, jos 
tukiasemaan on rekisteröity useita puhelimia.

Valmiustilassa:
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Puh. muistio painamalla u/d
Valitse Puh luet siirto painamalla < ja u/
d
Paina <

• Näet puhelimet, joihin puhelinmuistion voi siirtää.  
Huomautus

Jos puhelimia on enemmän kuin kaksi, voit valita 
haluamasi puhelimen painamalla u/d.

Paina <
Valitsemassasi puhelin antaa merkkiäänen ja 
näytössä on viesti Mistä siir:
Hyväksy puhelinmuistion vastaanotto 
painamalla < tai hylkää se painamalla >

• Kaikki puhelinmuistion merkinnät siirtyvät 
valitsemaasi puhelimeen. Siirron päätyttyä 
molempien puhelimien näytössä sanoma Valmis.

5.4 Puheluloki
Toiminto on käytössä vain, jos olet tilannut 
soittajan tunnistuspalvelun (CLI) verkko-
operaattoriltasi. 
Puhelin tallentaa 50 vastaamattoman puhelimen 
tiedot.  Merkkivalo muistuttaa 
vastaamattomista puheluista. Näet soittajan 
puhelinnumeron tai siihen liitetyn nimen. 
Vastaamattomat puhelut on lajiteltu 
aikajärjestyksessä viimeisin puhelu ensimmäisenä. 

5.4.1 Puhelulokin käyttäminen
Avaa puheluloki painamalla u
Siirry Soittoluettelo painamalla <

• Näet viimeisimmän vastaamattoman puhelun.
Tarkastele merkintöjä painamalla u/d

5.4.2 Puhelulokin merkinnän
tallentaminen puhelinmuistioon

Valmiustilassa:
Avaa puheluloki painamalla u
Siirry Soittoluettelo painamalla <
Valitse merkintä painamalla u/d

Valitse Kop puh. muis painamalla <
Syötä nimi painamalla < 
Valitse haluamasi vastaamaton puhelu 
painamalla < ja muokkaa tarvittaessa 
numeroa
Valitse ryhmä painamalla < (<Ei ryhmää>, 
<Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>)
Vahvista painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja valittu puhelulokin 
merkintä tallentuu puhelinmuistioon.

5.4.3 Puhelulokin merkinnän
poistaminen

Valmiustilassa:
Avaa puheluloki painamalla u
Siirry Soittoluettelo painamalla <
Valitse merkintä painamalla u/d
Valitse Poista painamalla < ja u/d
Vahvista painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja merkintä poistuu 
puhelulokista.

5.4.4 Puhelulokin poistaminen

Valmiustilassa:
Avaa puheluloki painamalla u
Siirry Soittoluettelo painamalla <
Valitse merkintä painamalla u/d
Valitse Poista kaikki painamalla <
Vahvista painamalla <
Vahvista painamalla <

• Kuulet merkkiäänen. Kaikki puhelulokin 
merkinnät poistuvat.

5.5 Uudelleenvalintaluettelo
Puhelin tallentaa edelliset 20 valittua 
puhelinnumeroa. Puhelinnumeron ensimmäiset 
24 numeroa tallentuvat.

5.5.1 Uudelleenvalintaluettelon
käyttäminen

Valmiustilassa:
Paina >

• Näet viimeisimmän valitun puhelinnumeron 
ensimmäisenä.
Tarkastele muita valittuja numeroita 
painamalla u/d
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5.5.2 Valitun puhelinnumeron
tallentaminen puhelinmuistioon

Valmiustilassa:
Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla 
>
Valitse merkintä painamalla u/d
Valitse Kop puh. muis painamalla <
Syötä nimi painamalla < 
Valitse haluamasi uudelleenvalintaluettelon 
numero painamalla < ja muokkaa 
tarvittaessa
Valitse ryhmä painamalla < (<Ei ryhmää>, 
<Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>)
Vahvista painamalla <

• Kuulet merkkiäänen. Valittu numero tallentuu 
puhelinmuistioon.

5.5.3 Numeron poistaminen
uudelleenvalintaluettelosta

Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla 
>
Valitse merkintä painamalla u/d
Valitse Poista painamalla < ja u/d
Vahvista painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja valittu merkintä 
poistuu.

5.5.4 Uudelleenvalintaluettelon
poistaminen

Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla 
>
Valitse Poista kaikki painamalla < ja u/
d
Vahvista painamalla <
Vahvista uudelleen painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen ja koko luettelo 
poistuu.

5.6 Kello ja herätystoiminto

5.6.1 Ajan asettaminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Kello & hälytys painamalla u/d
Valitse Aseta pvm/aika painamalla <
Syötä aika (tt:mm) 24 tunnin järjestelmän 
mukaan ja päivämäärä (pp/kk/vv) painamalla 
<

Huomautus
Ohje päivämäärän ja ajan näyttötavan 
muuttamiseksi on kohdassa 5.6.4.

Vahvista asetukset painamalla <

5.6.2 Hälytyksen asettaminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Kello & hälytys painamalla u/d
Valitse Herätys painamalla < ja u/d
Valitse Katkaistu, Kerran tai Päivittäin 
painamalla < ja u/d
Huomautus

Syötä hälytysaika, jos olet valinnut Kerran tai 
Päivittäin

Vahvista asetukset painamalla <
Huomautus

Kun hälytykseksi on valittu Kerran tai Päivittäin, 
näet näytössä kuvakkeen 
Asettamanasi aikana hälytysääni soi ja kuvake  
vilkkuu. Mykistä hälytys painamalla e.

5.6.3 Hälytysäänen asettaminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Kello & hälytys painamalla u/d
Valitse Herätysääni painamalla < ja u/
d
Valitse haluamasi hälytysääni Melodia 1 - 10 
painamalla < ja u/d
Huomautus

Puhelin soittaa soittoääneen, kun selaat 
soittoäänien luetteloa.

Vahvista asetukset painamalla <

5.6.4 Ajan ja päivämäärän asettaminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Kello & hälytys painamalla u/d
Valitse Aika/pvm painamalla < ja u/d
Valitse ajan näyttötavaksi 12 h tai 24 h 
painamalla < ja u/d
Vahvista ajan näyttötavan asetus painamalla 
<
Valitse päivämäärän näyttötavaksi pp/kk tai 
kk/pp painamalla u/d
Vahvista päivämäärän näyttötavan asetus 
painamalla <
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5.7 Henkilökohtaiset asetukset

5.7.1 Puhelimen merkkiääni

5.7.1.1 Soittoäänen voimakkuuden 
asettaminen

Puhelimessa on viisi soittoäänen voimakkuutta 
(yhdestä viiteen palkkia) ja asteittainen 
äänenvoimakkuuden säätö.

Varoitus
Älä pidä soivaa puhelinta liian lähellä korvaasi, 
koska kova soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin äänet painamalla <
Valitse Soit. voimakkuus painamalla <
Valitse haluamasi äänenvoimakkuuden taso 
painamalla < ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <
Vihje

Voit sammuttaa hälytyksen pitämällä painettuna 
painikkeen #. Näytössä on kuvake .

5.7.1.2 Soittoäänen määrittäminen
Puhelimessa on 10 soittoääntä.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin äänet painamalla <
Valitse Soittoääni painamalla < ja u/d
Hae etsimäsi soittoääni painamalla < ja 
u/d
Vahvista asetukset painamalla <

5.7.1.3 Ryhmän soittoäänen 
määrittäminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää 
soittajan tunnistuspalvelun tilausta. 
Tässä valikossa voit valita soittoäänen, joka soi, 
kun ulkoinen soittaja on tallennettu johonkin 
puhelinmuistion ryhmistä. Jokaiselle ryhmälle voi 
määrittää oman soittoäänensä.
Voit järjestää puhelinnumerot kolmeen 
puhelinmuistion ryhmään (A, B ja C). Jokaiseen 
ryhmään voi määrittää oman soittoäänensä.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin äänet painamalla <
Valitse Ryhmämelodia painamalla < ja 
u/d

Valitse haluamasi ryhmä (A, B ja C) painamalla 
< ja u/d
Hae ryhmän soittoääni painamalla < ja 
u/d
Huomautus

Puhelin soittaa soittoääneen, kun selaat 
soittoäänien luetteloa.

Tallenna asetukset painamalla <

5.7.1.4 Näppäinäänen ottaminen 
käyttöön

Kuulet lyhyen merkkiäänen, kun painat painiketta. 
Voit ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne 
käytöstä. Näppäinäänet ovat oletusarvon mukaan 
käytössä.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin äänet painamalla <
Valitse Näppäinään painamalla < ja u/
d
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.1.5 Näppäinlukon ottaminen käyttöön 
ja poistaminen käytöstä

Paina ja pidä painettuna *
•  Näytössä on kuvake , kun näppäinlukko on 

käytössä.
Poista näppäinlukko käytöstä painamalla 
uudelleen * 

• Näytön kuvake  katoaa, kun näppäinlukko ei 
ole käytössä.
Vihje

Näppäinlukko poistuu käytöstä myös, jos irrotat 
puhelimen paristot ja asetat ne takaisin.

5.7.1.6 Ensimmäisen soittoäänen 
sammuttaminen

Riippuen kotimaastasi, Ensimmäinen Soitto –valikko 
ei välttämättä näy puhelimessasi.
Puhelin voi poistaa ensimmäisen soittoäänen ennen 
soittajan tietojen näyttöä, jos olet tilannut soittajan 
tunnistuspalvelun verkko-operaattoriltasi. Puhelin 
tunnistaa palvelun automaattisesti ja poistaa 
ensimmäisen soittoäänen. Voit muuttaa asetuksen 
halusi mukaan.
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Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin äänet painamalla <
Valitse 1. soitto painamalla < ja u/d
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.1.7 Tekstiviestin merkkiäänen 
ottaminen käyttöön

Kuulet lyhyen merkkiäänen, kun puhelin 
vastaanottaa tekstiviestin. Voit halutessasi poistaa 
käytöstä tekstiviestin merkkiäänen. 

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin äänet painamalla <
Valitse SMS-ääni painamalla < ja u/d
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.2 Valmiustilan taustakuvan
määrittäminen

Puhelimeen on asennettu ennalta kolme 
taustakuvaa.  Voit valita valmiustilan taustakuvan.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Taustakuva painamalla < ja u/
d
Etsi haluamasi taustakuva painamalla < ja 
u/d
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.3 Kontrastin säätö
Kontrastitasoja on viisi (taso 1, taso 2, taso 3, taso 
4 ja taso 5). 

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Kontrasti painamalla < ja u/d
Etsi haluamasi kontrastitaso painamalla < ja 
u/d
Huomautus

Kirkkaus vaihtelee tason mukaan, kun selaat 
kontrastitasoja.

Tallenna asetukset painamalla <

5.7.4 Puhelimen väriteeman
määrittäminen

Puhelimeen on asennettu ennalta neljä erilaista 
väriteemaa. Voit valita näytön väriteeman.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Väriteema painamalla <
Etsi haluamasi väriteema painamalla < ja 
u/d
Huomautus

Näet millainen väriteema on, kun selaat teemoja.
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.5 Puhelimen nimeäminen uudelleen
Voit nimetä puhelimen uudelleen valmiustilassa. 

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Luurin nimi painamalla < ja u/
d
Syötä puhelimen nimi painamalla <
Huomautus

Puhelimen nimen enimmäispituus on 14 merkkiä.
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.6 Automaattisen vastauksen
määrittäminen

Voit vastata puheluun nostamalla puhelimen 
tukiasemasta.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Autom. vast painamalla < ja u/
d
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <

5.7.7 Automaattisen vastauksen
määrittäminen

Voit katkaista puhelun asettamalla puhelimen 
tukiasemaan.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Autom. lopet painamalla < ja u/
d
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <
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5.7.8 Valikon kielen määrittäminen
Puhelin tukee eri kieltä maastasi riippuen. Valikon 
kielen vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin puhelimen 
valikkoihin.  Joissain maissa saattaa olla 
käytettävissä vain yksi kieli.  Tämä asetus ei 
vaikuta vastaajan viestin kieleen.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Kieli painamalla < ja u/d
Valitse haluamasi kieli painamalla < ja u/
d
Tallenna asetukset painamalla <
Huomautus

Käytettävissä olevat kielet vaihtelevat maittain

5.7.9 Vahtitilan ottaminen käyttöön
Toiminnon avulla voit valvoa huonetta, johon 
puhelin on jätetty.  Vahtitilassa oleva puhelin ei 
hälytä, kun siihen saapuu ulko- tai sisäpuhelu.  
Vahtitilassa oleva puhelin kytkee kaiuttimen 
automaattisesti päälle, jos toinen rekisteröity 
puhelin yrittää tavoittaa puhelimen. Mykistys 
päällä-kuvake näkyy soittavan puhelimen näytössä 
painamalla < sisäpuhelun aikana. Jos soittava 
puhelin haluaa luoda yhteyden vahtitilassa olevaan 
puhelimeen, ota mikrofonin ääni käyttöön 
painamalla <.

Huomautus
Toiminto on käytössä, jos tukiasemaan on 
rekisteröity vähintään kaksi puhelinta.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Huonetarkkailu painamalla < ja 
u/d
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <.
Huomautus

Kun vahtitila on Kytketty, valmiustilan näytössä 
näkyy sanoma Huon. tark on.

5.7.10 Näppäimistön taustavalon
ottaminen käyttöön

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Omat asetukset painamalla u/d
Valitse Taustavalo painamalla < ja u/
d

Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla < 
ja u/d
Tallenna asetukset painamalla <
Huomautus

Jos painikkeita ei paineta 20 sekuntiin, 
näppäimistön taustavalo ja nestekidenäytön 
taustavalo sammuvat automaattisesti.  
Näppäimistön taustavalo syttyy, kun painat mitä 
tahansa painiketta. Ota nestekidenäytön 
taustavalo käyttöön painamalla < tai >.

5.8 Lisäasetukset

5.8.1 Uudelleensoiton ajan valinta
Uudelleensoiton aika on viive, jolla linja kytketään 
irti painettuasi r. Puhelimen uudelleensoiton 
ajan oletusarvo riippuu maastasi. Sitä ei tarvitse 
vaihtaa.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Flash-aika painamalla <
Valitse maasi uudelleensoiton aika painamalla 
<
Huomautus

Eri maissa käytetään erilaisia uudelleensoiton 
aikoja.

Vahvista painamalla <

5.8.2 Valintatilan määrittäminen
Puhelimen valintatilan oletusarvo riippuu maasi 
puhelinverkosta. Älä muuta arvoa.
Valintatiloja on kaksi: Merkkiääni tai pulssi

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Valinta painamalla < ja u/d
Valitse Ääni tai Pulssi painamalla < ja u/
d 
Tallenna asetukset painamalla <

5.8.3 Puhelun esto
Puhelun eston avulla voit estää soittamisen 
puhelimista puhelinnumeroihin, jotka alkavat 
tietyillä numeroilla. Voit määrittää neljä 
estonumeroa, joissa jokaisessa voi olla neljä 
numeroa.

Huomautus
Syötä nelinumeroinen PUK-koodi, ennen kuin 
otat estotilan käyttöön tai poistat sen käytöstä tai 
ennen kuin lisäät tai muokkaat estonumeroita.
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5.8.3.1 Estotilan ottaminen käyttöön
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Puhelun painamalla < ja u/d
Syötä nelinumeroinen PUK-koodi 
pyydettäessä (PUK-koodin oletusarvo on 
0000) painamalla < 
Valitse Soitonesto painamalla <
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla <
Tallenna asetukset painamalla <
Huomautus

Estotilan ollessa käytössä valmiustilan näytössä on 
sanoma Esto käytössä.

5.8.3.2 Estonumeroiden muokkaaminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Puhelun painamalla < ja u/d
Syötä nelinumeroinen PUK-koodi 
pyydettäessä (PUK-koodin oletusarvo on 
0000) painamalla < 
Valitse Estetty nro painamalla < ja u/
d
Valitse numero (numero 1, numero 2, numero 3 
tai numero 4) painamalla <
Syötä numero painamalla <
Tallenna asetukset painamalla <
Huomautus

Puhelin ei yhdistä kiellettyyn numeroon. Kuulet 
virheen merkkiäänen ja puhelin palaa 
valmiustilaan.

5.8.4 Lapsipuhelu
Lapsipuhelun avulla voit soittaa valittuun 
numeroon painamalla mitä painiketta tahansa. 
Toiminnolla on helppo saada yhteys 
hätäpalveluihin.

Huomautus 
Lapsipuhelun numerossa voi olla 24 numeroa.

5.8.4.1 Lapsipuhelun ottaminen käyttöön
Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Suorasoitto painamalla < ja u/
d
Valitse Tila painamalla <
Valitse Kytketty painamalla < ja u/d

Tallenna asetukset painamalla <
• Valmiustilan näytössä on sanoma “Suoras käyt.”

5.8.4.2 Lapsipuhelun poistaminen 
käytöstä

Paina ja pidä painettuna < (lapsipuhelun 
ollessa käytössä).
Valitse Katkaistu painamalla u/d
Tallenna asetukset painamalla <

• Valmiustilan sanoma “Suoras käyt.” katoaa 
näytöstä.

5.8.4.3 Lapsipuhelun numeron 
muuttaminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Suorasoitto painamalla < ja u/
d
Valitse Numero painamalla < ja u/d
Syötä numero painamalla <
Tallenna asetukset painamalla <

5.8.5 Tukiaseman valitseminen 
manuaalisesti

CD640-puhelimen voi rekisteröidä korkeintaan 
neljään CD640-tukiasemaan. 

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Tukias. valinta painamalla < ja u/
d
Valitse haluamasi tukiasema painamalla < ja 
u/d
Vahvista painamalla <

5.8.6 Muiden puhelimien rekisteröiminen
Rekisteröi puhelimet tukiasemaan, ennen kuin 
alat käyttää niitä. Yhteen asemaan voi rekisteröidä 
korkeintaan viisi puhelinta.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Valitse Rekisteröinti painamalla < ja u/
d
Valitse haluamasi tukiasema painamalla < ja 
u/d
Huomautus

Rekisteröity tukiasema näkyy asteriskina näytön 
oikeassa reunassa.
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Paina < ja syötä nelinumeroinen PUK-
koodi pyydettäessä (PUK-koodin oletusarvo 
on 0000)
Tukiasemassa paina < ja p yhtä aikaa yli 
kolmen sekunnin ajan.

• Rekisteröinnin jälkeen kuulet puhelimesta lyhyen 
merkkiäänen, ja näyttö palaa valmiustilaan.
Huomautus

Jos tukiasema löytyy ja PIN-koodi on syötetty 
oikein, käyttämättömät puhelimen 
paikkanumerot liitetään automaattisesti.
Jos PIN-koodi on syötetty väärin, näytössä on 
sanoma Väärä PIN!, kuulet virheen merkkiäänen 
ja puhelin palaa valmiustilaan.
Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan jälkeen, 
näytössä on sanoma Tukias ei löydy, kuulet 
virheen merkkiäänen ja puhelin palaa 
valmiustilaan.

5.8.7 Puhelimen rekisteröinnin
poistaminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Valitse Erikoisasetukset painamalla u/d
Paina < ja u/d ja valitse Rek. poisto
Paina < ja syötä nelinumeroinen PUK-
koodi pyydettäessä (PUK-koodin oletusarvo 
on 0000)
Paina < ja u/d ja valitse haluamasi 
puhelin
Vahvista painamalla <

• Rekisteröinnin poistamisen jälkeen kuulet 
puhelimesta lyhyen merkkiäänen, näytössä on 
sanoma Rekisteröimätön ja puhelin palaa 
valmiustilaan.
Huomautus

Jos painikkeita ei käytetä 15 sekuntiin, 
rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja puhelin 
palaa valmiustilaan.

5.8.8 PUK-koodin muuttaminen
Tarvitset PUK-koodia puhelujen estoon, 
puhelimen nollaukseen ja puhelinten 
rekisteröintimuutoksiin. PUK-koodin oletusarvo 
on 0000. Koodi on nelimerkkinen. Samalla 
koodilla voi suojata puhelimen asetukset. 
Tarvittaessa puhelin pyytää syöttämään PIN-
koodin.

Siirry päävalikkoon painamalla <

Paina u/d ja valitse Erikoisasetukset
Paina < ja u/d ja valitse Muuta PIN
Paina < ja syötä nelinumeroinen PUK-
koodi pyydettäessä
Paina < ja syötä uusi nelinumeroinen PUK-
koodi
Paina < ja syötä uusi nelinumeroinen PUK-
koodi uudelleen
Tallenna asetukset painamalla <
Huomautus

PUK-koodin oletusarvo on 0000. Jos muutat 
koodia, säilytä se turvassa helppopääsyisessä 
paikassa. Älä hukkaa koodia.

5.8.9 Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa puhelimen oletusasetukset 
(lisätietoja on kohdassa 6). Palautus poistaa omat 
asetuksesi ja puhelulokin merkinnät, mutta 
puhelinmuistio jää ennalleen.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Erikoisasetukset
Paina < ja u/d ja valitse Palauta
Paina < ja syötä nelinumeroinen PUK-
koodi pyydettäessä (PUK-koodin oletusarvo 
on 0000)
Vahvista painamalla <
Vahvista uudelleen painamalla <

• Kuulet lyhyen merkkiäänen, ja puhelin palaa 
avausnäyttöön.  Puhelin palauttaa 
oletusasetukset.

• Joissain maissa avausnäyttö ei ole käytettävissä. 
Tällöin puhelin palaa valmiusnäyttöön 
palautuksen jälkeen.

5.8.10 Puhelinnumeron etuliitteen
määrittäminen

Voit määrittää puhelimen käyttämään 
edullisimman operaattorin etuliitettä. Puhelin 
lisää määrittämäsi etuliitteen jokaisen valitun 
numeron alkuun.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Erikoisasetukset
Paina < ja u/d ja valitse Autom 
etuliite
Paina < ja syötä tunnistenumerot

• Näet viimeksi tallennetut tunnistenumerot.
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Huomautus
Tunnistenumeron enimmäispituus on 5 merkkiä. 

Paina < ja syötä automaattinen etuliite 
• Näet viimeksi tallennetun etuliitteen.

Huomautus
Automaattisen etuliitteen enimmäispituus on 10 
merkkiä.

Tallenna asetukset painamalla <

5.8.11  Maa-asetus
Tämä valikko on maakohtainen.
Voit  valita maan, joka on eri kuin avaustilassa.

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Erikoisasetukset
Paina < ja u/d ja valitse Maa
Paina < ja u/d ja valitse maasi
Vahvista valintasi painamalla <
Huomautus

Puhelin määrittää linja-asetukset automaattisesti 
valitun maan mukaan.

5.8.12 Konferenssitilan ottaminen
käyttöön

Konferenssitilan ollessa käytössä voit aloittaa 
kolmen osapuolen konferenssipuhelun toisen 
tukiasemaan rekisteröidyn puhelimen ja 
ulkopuhelun kesken automaattisesti, kun toinen 
puhelin ottaa linjan ulkopuhelun aikana. 

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Erikoisasetukset
Paina < ja u/d ja valitse Konferenssi
Valitse Kytketty tai Katkaistu painamalla <
Tallenna asetukset painamalla <

5.8.13 Kuinka kytket viestimerkin pois    
päältä

Varoitus
Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa.
Jos olet tilannut vastaajapalvelun paikalliselta 
palveluntarjoajalta,  syttyy kun sinulle on 
jätetty uusi viesti. Kun olet kuunnellut kaikki 
uudet viestisi,  sammuu automaattisesti.
Jos viestimerkkiä ei voida kytkeä pois päältä 
verkostosta, voit silti kytkeä puhelimestasi 
toiminnon pois päältä.  Kun poistat viestimerkki -
toiminnon, kaikissa puhelimissa, jotka on 
rekisteröity samaan perusasemaan, viestimerkki 
sammuu sen mukaisesti. 

Paina < siirtyäksesi päävalikkoon
Paina u/d valitaksesi Erikoisasetukset
Paina < ja u/d valitaksesi Viest od. 
Ilmais
Paina < vahvistaaksesi viestimerkin poiston.

5.9 Verkkopalvelut
Tässä valikossa voit ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä joitain verkkopalveluja, jotka riippuvat 
maastasi ja tilaamistasi palveluista. Saat lisätietoja 
palveluista verkko-operaattoriltasi.
Puhelimen esiasetetut oletusnumerot ja -arvot 
vastaavat parhaiten maasi puhelinverkkoa. Niitä ei 
tarvitse muuttaa.

5.9.1 Puhelun siirto
Puhelun siirtovalintoja on kolme: Ehdoton 
puhelun siirto, Varattuna ja Vastaamaton.

5.9.1.1 Puhelun siirron ottaminen 
käyttöön

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse puhelun 
siirtovalinta (Soitonsiirto / Siirto varattu / 
Siirto ei vast)
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Puhelin valitsee valitun palvelun numerosarjan
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.
Huomautus

Kun ominaisuus on käytössä, puhelut välittyvät 
haluamaasi numeroon määrittämäsi valinnan 
mukaan.

5.9.1.2 Puhelun siirron poistaminen 
käytöstä

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse puhelun 
siirtovalinta (Soitonsiirto / Siirto varattu / 
Siirto ei vast)
Paina < ja u/d ja valitse Peru 
aktivointi
Puhelin valitsee valitun palvelun numerosarjan
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.
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5.9.1.3 Puhelun siirtonumeron 
määrittäminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse puhelun 
siirtovalinta (Soitonsiirto / Siirto varattu / 
Siirto ei vast)
Paina < ja u/d ja valitse Asetukset
Syötä numero painamalla < 
Tallenna asetukset painamalla <

5.9.2 Vastaaja
Vastaajaominaisuus ei ole käytössä kaikissa 
maissa. Soittaja voi jättää sinulle ääniviestin, kun et 
pysty vastaamaan puheluun. Tämä toiminto on 
maakohtainen ja riippuu verkko-
operaattorilta tilatuista palveluista. 
Vastaajaan jätetyt viestit tallentuvat verkko-
operaattorin palveluun, eivät itse puhelimeen.  
Saat lisätietoja ominaisuudesta verkko-
operaattoriltasi.

5.9.2.1 Vastaajan ottaminen käyttöön
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Ääniviesti
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Puhelin valitsee vastaajan puhelinnumeron.
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.

5.9.2.2 Vastaajan puhelinnumeron 
määrittäminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Ääniviesti
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Syötä numero painamalla < 
Tallenna asetukset painamalla <
Vihje

Kun vastaajan numero on määritetty, paina ja pidä 
painettuna 1, jolloin puhelin soittaa vastaajan 
numeroon.

5.9.3 Verkko-operaattorin tietopalvelut
Tieto-ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa. 
Tämän ominaisuuden avulla soittaja voi kuunnella 

verkko-operaattorin välittämiä tietoja. Tämä 
toiminto on maakohtainen ja riippuu 
verkko-operaattorilta tilatuista palveluista. 
Tiedot tallentuvat verkko-operaattorin palveluun, 
eivät itse puhelimeen.  Saat lisätietoja 
ominaisuudesta verkko-operaattoriltasi.

5.9.3.1 Tietojen ottaminen käyttöön
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Tiedot
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.

5.9.3.2 Tietonumeron määrittäminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Tiedot
Paina < ja u/d ja valitse Asetukset
Syötä numero painamalla < 
Tallenna asetukset painamalla <
Vihje

Kun tietonumero on määritetty, paina ja pidä 
painettuna 2, jolloin puhelin soittaa 
tietonumeroon.

5.9.4 Takaisinsoitto

5.9.4.1 Takaisinsoiton ottaminen 
käyttöön

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Vastasoitto
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.

5.9.4.2 Takaisinsoittonumeron 
määrittäminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Vastasoitto
Paina < ja u/d ja valitse Asetukset
Syötä numero painamalla < 
Tallenna asetukset painamalla <
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5.9.5 Takaisinsoiton peruutus

5.9.5.1 Takaisinsoiton peruuttaminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Peru soit tks
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.

5.9.5.2 Peruttavan takaisinsoittonumeron 
määrittäminen

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Peru soit tks
Paina < ja u/d ja valitse Asetukset
Syötä numero painamalla < 
Tallenna asetukset painamalla <

5.9.6 Pito ID

5.9.6.1 Pidon ID:n ottaminen käyttöön
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Pito ID
Paina < ja u/d ja valitse Aktivoi
Kun numero on valittu, puhelin palaa 
valmiustilaan painamalla e.

5.9.6.2 Pidon ID:n määrittäminen
Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Verkkopalvelu
Paina < ja u/d ja valitse Pito ID
Paina < ja u/d ja valitse Asetukset
Syötä numero painamalla < 
Tallenna asetukset painamalla <

5.10 Pelit
Puhelimessa on asennettuna kaksi peliä (Tetris ja 
Snake).

Siirry päävalikkoon painamalla <
Paina u/d ja valitse Pelit
Paina < ja u/d ja valitse haluamasi 
peli
Paina <

• Näet ohjenäytön.
Aloita peli painamalla <. 

Huomautus
Voit liikkua pelissä ylös, vasemmalle, oikealle ja 
alas painamalla 2 / 4 / 6 / 8.
Voit lopettaa pelin ja palata Pelit-valikkoon 
painamalla > tai e, pidä tauko painamalla < 
ja jatka peliä painamalla 2, 4, 6 tai 8.

5.11 Tekstin ja numeroiden syöttäminen

5.11.1  Tekstin ja numeroiden syöttäminen
Voit hakea puhelinmuistion merkinnän 
syöttämällä nimen kirjaimet kirjain kerrallaan 
painamalla painiketta joko yhden kerran tai useita 
kertoja.

Esimerkiksi nimi PETER syötetään 
muokkaustilassa seuraavasti:
Paina 7 kerran: P
Paina 3 kaksi kertaa: E
Paina 8 kerran: T
Paina 3 kaksi kertaa: E
Paina 7 kolme kertaa: R

5.11.2 Vaihtaminen pienten ja isojen
merkkien välillä

Kaikki syötetyt merkit ovat oletusarvoisesti isoja 
kirjaimia.  Voit vaihtaa merkit eri kokoisiin 
kirjaimiin painamalla #.
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29Oletusasetukset

6 Oletusasetukset

Nimikkeet Oletusarvot

Luurin nimi: PHILIPS

Päivämäärä: --.--

Aika: --:--

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuus:

Taso 3

Soittoääni: Melodia 1

Soittoäänen 
voimakkuus

Taso 3

Herätys Katkaistu

Hälytyksen soittoääni: Melodia 1

Näppäinääni Kytketty

Automaattinen 
vastaus:

Katkaistu

Automaattinen 
lopetus:

Kytketty

Ensimmäinen soitto: Maakohtainen

SMS-ääni Kytketty

Kontrastitaso: Taso 3

Taustakuva: Taustakuva 1

Väriteema: Väri 1

Näppäimistön 
taustavalo

Kytketty

Huoneen tarkkailu: Katkaistu

Kieli: Maakohtainen

Flash-aika: Maakohtainen

Soitonesto: Katkaistu

Valintatila: Ääni

Suorasoitto: Katkaistu

PUK-koodi: 0000

Konferenssitila: Katkaistu



7 Valikon rakenne
Alla oleva taulukko esittää puhelimesi valikkopuuta.

 SMS Kirjoita SMS

Saapuneet

Vedos

SMS-asetukset SMS vastaanotto Kytketty

Katkaistu

Vaih laatik nro 

SMS-keskus SMS-keskus 1 Lähetä numero

Vastaanotto nro

SMS-keskus 2 Lähetä numero

Vastaanotto nro

SMS-keskus 3 Lähetä numero

Vastaanotto nro

Oletuskeskus SMS-keskus 1

SMS-keskus 2

SMS-keskus 3

 Puh. muistio Uusi merkintä

Näytä merkintä

Muokkaa merkintä

Poist merkintä

Poista kaikki

Suora muisti Näppäin 1 * Näppäin 1 ja 2 eivät ehkä ole käytettävissä sinun 
maassasi...

Näppäin 9

Puh luet siirto

 Kello & hälytys Aseta pvm/aika Päivän ja ajan 

Herätys Katkaistu

Kerran

Päivittäin

Herätysääni Melodia 1

Melodia 2

Melodia 3

Aika/pvm 12 h pp/kk

kk/pp

24 h pp/kk

kk/pp
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Omat asetukset Luurin äänet Soit. voimakkuus Yksi palkki

Kaksi palkkia

Kolme palkkia

Neljä palkkia

Viisi palkkia

Progressiivinen

Soittoääni Soittoäänen nimi 1

...
Soittoäänen nimi 10

Ryhmämelodia Ryhmä A Soittoäänen nimi

Ryhmä B Soittoäänen nimi

Ryhmä C Soittoäänen nimi

Näppäinääni Kytketty

Katkaistu

1. soitto Kytketty

Katkaistu

SMS-ääni Kytketty

Katkaistu

Taustakuva Taustakuva 1

Taustakuva 2

Taustakuva 3

Taustakuva ei 

Kontrasti Taso 1

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Taso 5

Väriteema Väri 1

Väri 2

Väri 3

Väri 4

Luurin nimi

Autom. vast Kytketty

Katkaistu

Autom. lopet Kytketty

Katkaistu

Kieli Kieliluettelo

Huonetarkkailu Kytketty

Katkaistu

Taustavalo Kytketty

Katkaistu
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Erikoisasetukset Flash-aika

Valinta Ääni

Pulssi

Puhelun esto Soitonesto Kytketty

Katkaistu

Estetty nro Numero 1

Numero 2

Numero 3

Numero 4

Suorasoitto Tila Kytketty

Katkaistu

Numero

Tukias. valinta Tukiasema 1

Tukiasema 2

Tukiasema 3 * Vain tilattujen tukiasemien näyttö.

Tukiasema 4

Rekisteröinti

Rek. poisto

Muuta PIN

Palauta

Autom etuliite 

Maa Luettelo käytettävissä 

Konferenssi Katkaistu

Viest od. Ilmais Kytketty

Verkkopalvelu Soitonsiirto Aktivoi

Peru aktivointi

Asetukset

Siirto varattu Aktivoi

Peru aktivointi

Asetukset

Siirto ei vast Aktivoi

Peru aktivointi

Asetukset

Ääniviesti Aktivoi

Asetukset

Tiedot Aktivoi

Asetukset

Vastasoitto Aktivoi

Asetukset

Peru soit tks Aktivoi

Asetukset

Pito ID Aktivoi

Asetukset

Pelit Tetris

Käärme
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Näyttö
• Viisirivinen graafinen värinestekidenäyttö
• 16 merkkiä /rivi
• Näppäimistön taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet
• GAP-yhteensopiva
• Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään viisi 

puhelinta
• Enintään neljä rekisteröityä puhelinta
• Puhelinten väliset sisäpuhelut
• Puhelinten väliset ulko- ja sisäpuhelujen siirrot
• Kolmenkeskiset konferenssit (kaksi puhelinta ja 

ulkoinen puhelu)
• Puhelimen haku tukiasemasta
• Soittajan nimen ja puhelinnumeron tunnistus
• 10 moniäänistä soittoääntä
• Ryhmän soittoäänet
• Lapsipuhelu
• Hälytys
• Näppäinlukko

Yhteysluettelo
• 200 yhteystietoa
• Enintään 12 merkkiä /nimi ja 24 numeroa /

puhelinnumero jokaista yhteystietoa kohden

Puheluluettelo
• 50 vastaamatonta puhelua

Uudelleenvalintaluettelo
• 20 edellistä valittua numeroa
• Enintään 24 numeroa /merkintä

Paristo
• Kaksi ladattavaa AAA-paristoa, NiMh 750 Ah

Paino ja mitat
• Puhelin: 161 grammaa
• Tukiasema: 157 grammaa
• Puhelin: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm 

(K x S x L)
• Tukiasema: 116 mm x 108,9mm x 82,3mm 

(K x S x L)

Käyttölämpötila
• Käytön aikana: 0 ºC - +40 ºC
• Säilytys: -25 ºC - +66 ºC

Suhteellinen kosteus
• Käytön aikana: Korkeintaan 80 %, lämpötila 

40 ºC
• Säilytys: Korkeintaan 80 %, lämpötila 40 ºC
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Tästä kappaleesta löydät vastauksia yleisimpiin 
puhelinta koskeviin kysymyksiin.

Yhteys

Puhelimen virta ei kytkeydy!
• Lataa paristot. Aseta puhelin lataajaan. 

Puhelimen virta kytkeytyy hetken kuluttua.
• Tarkista lataajan kytkennät
• Käytä vain LAITTEEN MUKANA 

TOIMITETTUJA LADATTAVIA 
PARISTOJA.

Puhelin ei toimi ollenkaan.
• Varmista, että sovitin ja puhelinjohto on 

kytketty oikein
• Varmista, että paristot ovat ladattuja, ja että ne 

on asennettu oikein
• Tämä puhelin ei toimi sähkökatkon aikana

Yhteys katkeaa kesken puhelun!
• Lataa paristot
• Siirry lähemmäs tukiasemaa

Huono äänenlaatu
• Siirry lähemmäs tukiasemaa
• Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän 

elektronisista laitteista

Ei valintaääntä
• Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen 

oletusasetukset. Irrota johdot ja kytke 
uudelleen.

• Lataa paristoja vähintään 24 tuntia
• Siirry lähemmäs tukiasemaa
• Käytä laitteen mukana toimitettua linjakaapelia
• Kytke linjasovitin tarvittaessa puhelinjohtoon.

Kuvake  välkkyy.
• Siirry lähemmäs tukiasemaa
• Varmista paristojen varaustila
• Rekisteröi puhelin tukiasemaan

Kuvake  tulee näyttöön nopeasti 
paristojen latautumisen jälkeen.
• Vaihda paristot uusiin (käytä vain 

LADATTAVIA paristoja)

Asetukset

Soittajan tunnistuspalvelu ei toimi oikein.
• Varmista paikalliselta puhelinyhtiöltäsi, että 

CID-palvelu on tilattuna
• Anna puhelimen hälyttää ainakin kerran, ennen 

kuin vastaat

Koputukseen vastaaminen ei onnistu.
• Varmista palvelu paikalliselta puhelinyhtiöltäsi 

ja valitse oikea uudelleensoiton kesto

Puhelimen nestekidenäyttö on tyhjä.
• Irrota tukiasema verkkovirrasta, kytke 

uudelleen ja rekisteröi puhelin uudelleen (katso 
kohta 5.8.6)

• Varmista, että ladattavat paristot on asetettu 
oikein paristokoteloon

• Poista puhelimen paristot ja aseta ne uudelleen 
paikoilleen

• Varmista, että paristot ovat ladattuja

Puhelimen näytössä lukee 
Rekisteröimätön.
• Noudata ohjeita puhelimen rekisteröimiseksi 

tukiasemaan

Ääni

Puhelin ei hälytä!
• Nosta äänenvoimakkuutta
• Varmista, että sovitin ja puhelinjohto on 

kytketty oikein
• Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa
• Varmista, että puhelimen hälytys on käytössä
34 Usein kysytyt kysymykset
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Soittaja ei kuule vastanneen ääntä!
• Mikrofoni voi olla mykistettynä. Poista mykistys 

painamalla > puhelun aikana.

Puhelin häiritsee radiota tai televisiota.
• Siirrä verkkosovitin tai tukiasema 

mahdollisimman kauas vastaanottimista

Laitteen toiminta

Soittajan tunnistuspalvelu (CLI) ei toimi
• Tarkista palvelun tila verkko-operaattorilta

Yhteystiedon tallennus puhelinluetteloon 
ei onnistu.
• Tarkista puhelinluettelon muistin tila ja vapauta 

tarvittaessa tilaa poistamalla yhteystietoja.

Puhelin ei rekisteröidy tukiasemaan.
• Varmista, että painoit painiketta p 3 sekunnin 

ajan
• Tukiasemaan voi rekisteröidä korkeintaan neljä 

puhelinta

Huomautus
Jos ylläolevat ratkaisut eivät auta, poista 
virtayhteys sekä luurista että alustasta. Odota 
minuutin ajan ja yritä uudelleen.
35Usein kysytyt kysymykset
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10 Hakemisto

A

Äänimerkki 15, 16, 17, 18, 19, 20
Automaattinen etuliite 25
Automaattinen lopetus 22, 29, 31
Automaattinen vastaus 22, 31

E
Ensimmäinen soitto 21, 29, 31
Erikoisasetukset 25
Esivalinta 11

H
Haku 8
Hälytys 30
Hälytysääni 7, 8, 20, 21, 29, 30
Handsfree 3, 7, 12
Henkilökohtaiset asetukset 21, 22, 25
Her‰tys 8, 29
Herätys 29, 30
herätys 8
Herätysääni 20

K
Kaiutin 7, 8, 14
Kello ja hälytys 30
Kello ja herätystoiminto 20
Kieli 23, 29, 31
Kierrätys ja hävitys 3
Konferenssipuhelu 7, 13
Konferenssitila 26, 29
Kontrasti 22, 31
Koputus 13, 34
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 6, 14, 29
Kuvake 8

L
Ladattavien paristojen asennus 9
Lapsipuhelu 24, 32
Lisäasetukset 23, 24, 25, 32
Lisätarvikkeet 3
Luurin nimi 22, 29, 31

M
Maa-asetus 26
Merkkiääni 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32
Mykistyksen poisto 14, 23
Mykistys 7, 14, 20

N
Näppäimistölukko 7
Näppäinääni 21, 29
Näppäinlukko 21, 33
Numeron poistaminen uudelleenvalintaluettelosta 20
Numeron tallentaminen puhelinmuistioon 17

O
Oletusasetukset 10, 25, 28, 29
Oletusasetusten palautus 10, 25, 32, 34
Omat asetukset 22

P

Päivämäärä ja ajan näyttötapa 20
Paristojen varaustila 8, 34
Pikaopas 5
Pito 28, 32
Puhelimen merkkiääni 21
Puhelimen nimi 31
Puhelinasetusten määritys 10
Puhelinjohto 5, 9, 34
Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen 18
Puhelinmuistio 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28
Puhelinmuistion kaikkien merkinnän poistaminen 18
Puhelinmuistion merkinnän poistaminen 18
Puhelinmuistion siirtäminen 19
Puheluloki 6, 11, 19
Puhelulokin merkinnän poistaminen 19
Puhelulokin poistaminen 19
Puhelun esto 23, 32
Puhelun lopettaminen 12, 22
Puhelun siirto 26, 32
Puhelun soittaminen 11
Puheluun vastaaminen 11, 22
PUK-koodi 23, 24, 29, 32
Pulssi 23, 32

R
Rekisteröinnin poisto 25, 34
Rekisteröinti 8, 24, 32
Ryhmän soittoääni 21, 31

S
Sisäpuhelin 7, 12, 33
Soitonsiirto 7, 33
Soittajan tunnistus 6, 8, 11, 13, 14, 21, 35
Soittoäänen voimakkuus 21, 29, 31
Soittoääni 21, 29, 31
Suoravalintamuisti 18
Syötä tekstiä ja numeroita 28

T
Takaisinsoitto 27, 32
Tapahtuman merkkivalo 6, 15
Tauko 7, 28
Taustavalo 23, 29, 31, 33
Teksti 14, 15, 16, 28
Tukiasema 5, 8, 9, 13, 24, 32

U
Usein kysytyt kysymykset 34
Uudelleensoiton aika 23, 29, 32
Uudelleenvalinta 6, 11, 19, 33
Uudelleenvalintaluettelon merkinnän tallentaminen 20
Uudelleenvalintaluettelon poistaminen 20

V
Vaatimustenmukaisuus 3
Vaihto puhelujen välillä 7
Valikon rakenne 30
Valintatila 23, 29, 32
Valmiustila 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25
Vastaaja 8, 18, 32
Vastaajan viesti 23
Verkkopalvelut 26
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