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Toimintojen käyttäminen ja asettaminen 
Paina DEL-näppäintä kaksi kertaa siirtyäksesi ohjelmointitilaan ja käytä PIL UPP ja PIL NER-
näppäimiä toiminnon valitsemiseen. Toiminnot näkyvät järjestyksessä: 
PHONE BOOK SET RING LCD CONTRAST SET TIME SET LANGUAGE SET 
FLASH HOUR FORMAT DATE FORMAT. 
Paina DIAL-näppäintä vahvistaaksesi valinnan, tai DEL lopettaaksesi. 
Koskee kaikkia alla annettuja ohjelmointitoimintoja. 
 

1. KIELIASETUS 
Kieliasetus täytyy suorittaa, jotta numeronäyttö toimisi. 
Puhelin tukee seuraavia kieliä: Englanti 1, kreikka, australia, tshekki, slovakia, turkki, englanti 
2, espanja, hollanti, ranska, saksa, puola, ruotsi, tanska, suomi ja norja. 
Kun näyttöikkunassa näkyy SET LANGUAGE, paina DIAL-näppäintä vahvistaaksesi 
valinnan. Käytä PIL UPP ja PIL NER-näppäimiä kielen valintaan. Paina DIAL-näppäintä 
vahvistamaan kielivalinta ja lopeta. 

 
2. PUHELINMUISTIO 

a. Lisää puhelinnumero puhelinmuistioon 
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1. Paina DIAL valitaksesi puhelinmuistion valikon, näyttöikkunassa näkyy 

REVIEW>>. Paina PIL UPP tai PIL NER valitaksesi ADD>> valikon. Paina 
DIAL vahvistaaksesi valinnan. 

2. Näppäile haluttu puhelinnumero. Paina DEL poistaaksesi viimeksi näppäillyn 
numeron. Voidaan antaa korkeintaan 20 numeroa. Jos numeroiden määrä ylittää 20, 
näkyy näyttöikkunassa FÖR LÅNGT ja ylimääräiset numerot eivät tallennu. 

3. Paina ja pidä DIAL–näppäin painettuna kirjoittaaksesi nimen. Paina yllä olevan 
taulukon osoittaman määrän mukaisesti vastaavaa näppäintä kirjoittaaksesi oikean 
merkin. Jos seuraava merkki sijaitsee samassa näppäimessä, täytyy painaa DIAL-
näppäintä, ennen kuin merkki voidaan kirjoitta. Paina DEL poistaaksesi viimeksi 
näppäillyn kirjaimen. 

4. Kun kaikki kirjaimet on annettu, paina ja pidä DIAL-näppäin painettuna 
tallentaaksesi nimen ja puhelinnumeron, ja jonkin ajan kuluttua voidaan näppäillä 
seuraava numero sekä nimi. 

 
b. Tarkista puhelinnumero/nimi puhelinmuistiosta 

1. Paina DIAL valitaksesi puhelinmuistion valikon, näyttöikkunassa näkyy REVIEW>>. 
Paina uudelleen DIAL-näppäintä siirtyäksesi nimen ja numeron tarkistustoimintoon. 

2. Selaa PIL UPP ja PIL NER-näppäimillä. Siirtyäksesi nopeasti haluttuun nimeen, 
paina nimen ensimmäisen kirjaimen näppäintä. Näyttöikkunassa on nyt ensimmäinen 
valitulla kirjaimella alkava nimi. Selaa PIL UPP ja PIL NER-näppäimillä haluttu 
nimi esille. 
Luurin ollessa paikoillaan, voit nähdä muistipaikassa olevan nimen numeron, 
painamalla muistipaikan numeroa ja #.  Esimerkiksi, jos painat 7#, näkyvät sekä nimi 
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että puhelinnumero, jotka ovat muistipaikassa seitsemän. Tavalliseen tapaan voit 
selata käyttäen PIL UPP ja PIL NER-näppäimiä. 
HUOM. Jos puhelinnumerossa on enemmän kuin kolmetoista merkkiä, näyttöikkunan 
oikeassa alakulmassa näkyy nuoli. Paina PIL UPP tai PIL NER-näppäintä 
nähdäksesi seuraavan numeron. Paina uudelleen PIL UPP tai PIL NER-näppäintä 
nähdäksesi seuraavan nimen ja puhelinnumeron. 

 
c. Puhelinmuistion numeroon soittaminen 

Selaa puhelinmuistiota PIL UPP tai PIL NER-näppäimellä. Kun haluttu nimi ja 
puhelinnumero ovat esillä, nosta luuri tai paina SPEAKER soittaaksesi PIL UPP-
valittuun puhelinnumeroon. 
 

d. Yksittäisen numeron poisto puhelinmuistiosta 
Selaa PIL UPP tai PIL NER-näppäimellä puhelinmuistiota. Kun olet löytänyt 
poistettavan nimen ja puhelinnumeron, paina DEL.  

 
Näyttöikkunassa näkyy RADERA?, paina uudelleen DEL vahvistaaksesi poiston. 
 

e. Numeronäytön numeron kopioiminen ja 10 viimeisintä puhelinmuistion PIL UPP-
soitettua numeroa 

Kun näyttöikkunassa näkyy numeronäytön puhelinnumero, tai kymmenen 
viimeisimmän PIL UPP-soitettujen numeroa, paina ja pidä DIAL-näppäin painettuna 
noin 3 sekunnin ajan, jotta numero tallentuu puhelinmuistioon. Nimen ensimmäinen 
merkki vilkkuu merkiksi siitä, että voit muuttaa sen. Paina sen jälkeen DIAL-näppäintä 
ja pidä se painettuna noin 3 sekuntia vahvistaaksesi, ja siirry seuraavaan 
puhelinnumeroon. Paina DEL lopettaaksesi. 
 

f. Merkitse VIP-numero 
Jotta tunnistat saapuvan puhelun, voit antaa tietylle puhelinnumerolle erityisen 
soittosignaalin. Tällä tavoin tietyt PIL UPP-soitetut puhelinnumerot saavat erityisen 
soittosignaalin. 
Selaa puhelinmuistiota PIL UPP tai PIL NER – näppäimillä valitaksesi nimen ja 
puhelinnumeron. Paina DIAL-näppäintä ja pidä se painettuna kolme sekuntia, 
näyttöikkunassa näkyy BP, valitse soittosignaali (valittavanasi on 11 eri signaalia) 
käyttämällä PIL UPP ja PIL NER-näppäimiä. Paina DIAL vahvistaaksesi valinnan. 
Kun nimi ja puhelinnumero näkyvät näyttöikkunassa, näkyy myös VIP. Tämän 
toiminnon voit poistaa painamalla DIAL-näppäintä ja pitämällä sen painettuna kolme 
sekuntia. 
 

3. ASETA SOITTOSIGNAALI 
Kun näyttöikkunassa näkyy SET RING, paina DIAL ja sen jälkeen PIL UPP tai PIL NER 
valitaksesi RING TYPE tai RING VOLUME. 
 

 
1. Valitse RING TYPE ja vahvista painamalla DIAL. 
2. Selaa PIL UPP ja PIL NER-näppäimillä haluttu soittosignaali (11 eri melodiaa ja yksi 

vakiosignaali) 
3. Paina DIAL vahvistaaksesi melodian valinnan. 
 
tai 
 
1. Valitse RING VOLUME ja vahvista painamalla DIAL. 
2. Selaa PIL UPP ja PIL NER-näppäimillä haluttu soittosignaalin voimakkuus (4 eri tasoa). 

Jos et halua soittosignaalia, valitse RING OFF. 
3. Vahvista valinta painamalla DIAL. 
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HUOM. Verkkolaitteen käyttö on välttämätön käytettäessä melodiasignaaleja.  Jos laite ei ole 
käytössä, valitse soittosignaali 1, muutoin puhelin ei anna mitään soittosignaalia. 
 

4. ASETA NÄYTTÖIKKUNAN KONTRASTI 
Poistu näyttöikkunan valmiustilasta (tila, johon näyttöikkuna siirtyy n. 20 sekunnin kuluttua 
aktiivisesta tapahtumasta), kun arvioit kontrastia. 
Kun näyttöikkunassa näkyy LCD CONTRAST, vahvista painamalla DIAL. Näyttöikkunassa 
näkyy sen hetkinen asetus (HÖG KONTRAST tai LÅG KONTRAST). Muuta kontrasti PIL 
UPP tai PIL NER-näppäimellä. Vahvista painamalla DIAL. 
 

5. ASETA AIKA 
Kun näyttöikkunassa näkyy SET TIME, vahvista painalla DIAL. Valitse PIL UPP ja PIL 
NER-näppäimillä oikea numero, vahvista painamalla DIAL, ja siirry seuraavaan numeroon. 
Aseta aika järjestyksessä tunti-minuutti-kuukausi-päivä-vuosi-viikonpäivä.  Lopeta 
painamalla DEL. 
HUOM! 
1. Jos olet aktivoinut numeronäytön, aika ja päiväys asettuvat automaattisesti, kun olet 

käyttänyt PIL UPP-soittoa tässä puhelimessa.  
 

 
2. Sen jälkeen, kun olet asettanut vuoden, yksi numero vilkkuu ja voit käyttää PIL UPP tai 

PIL NER-näppäintä aktivoidaksesi tämän asetuksen. Jos se on aktivoitu, viikonpäivä 
asettuu automaattisesti ja näkyy valmiustilassa.  

3. Sinun täytyy asettaa YEAR, jotta viikonpäivä näytetään oikein. 
 
6. ASETA R-näppäin 

Kun näyttöikkunassa näkyy SET FLASH, paina DIAL ja näyttöikkunassa näkyy sen hetkinen 
R-näppäimen arvo. Käytä PIL UPP tai PIL NER-näppäintä valitaksesi 100ms, joka on 
voimassa Pohjoismaissa.  
Vahvista painamalla DIAL ja lopeta. 
 

7. ASETA AJANNÄYTTÖ 
Kun näyttöikkunassa näkyy HOUR FORMAT, paina DIAL, näyttöikkunassa näkyy asetettu 
arvo. Käytä PIL UPP tai PIL NER-näppäintä valitaksesi halutun ajannäytön (12H/24H). 
Vahvista painamalla DIAL ja lopeta. 
 

8. ASETA PÄIVÄYKSENNÄYTTÖ 
Kun näyttöikkunassa näkyy DATE FORMAT, paina DIAL, ja asetettu arvo näkyy. Käytä 
PIL UPP tai PIL NER-näppäintä valitaksesi halutun päiväyksennäytön (DD-MM/MM-DD). 
Vahvista painamalla DIAL ja lopeta. 
Jos valitaan DD-MM, päivä näkyy ensin ja sen jälkeen kuukausi, jos taas MM-DD, ensin 
näkyy kuukausi ja sitten päivä. 
 
Taustavalaistus 
Näyttöikkunassa on taustavalaistus. Tämä toimii ainoastaan, jos verkkolaite on kytkettynä. 
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