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Lyhyt ohje, luuriosa

Luur. kytkem. päälle ja päältä pois Päälle: E  Päältä pois: E noin 2 s ajan

Näppäinlukko Päälle: E n. 1s  Päältä pois: E  n.1s aj.

Puhelu ulos ni  tai  in

Sisäpuhelu INT n. 3s,  ab

Numerovalinnan toisto /,     puhelinnumeron valinta, i

Numeron tallentaminen Valikko, OK, n, OK, n, OK
puhelimeen

Puhelinnumeron siirto  pidetään alas painettuna, kunnes
soittajalistalta puhelinluetteloon näyttöön ilmestyy tallenn. nimi, n, OK

Numeron valinta puhelinluettelosta

Numeron valinta soittajalistalta

Kaiutintoiminto päälle/päältä pois Päälle: 2x i  Päältä pois: 1x  i

Toiminto Näppäimet

)

B tallennettujen tietojen valinta, i

) tallennettujen tietojen valinta, i

Luurin äänen voimakkuuden säätö i

Hands-free-puhelun äänen i 2 x,
voimakkuuden säätö

Puhelun siirtäminen toiseen luuriin INT n. 3 s. ajan,    luuri asetetaan
paikoilleen, kun toinen puhelu on
vastaan otettu
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Legenda

1 Kaiutin
2 Näyttö
3 Soittajalistan avaaminen
4 Valikkonäppäin; vaimennusnäppäin (Mute)
5 Siirtyminen valikossa vasemmalle
6 Puheluun vastaamine / Kaiutintoiminto / OK-näppäin
7 Puhelinluettelon avaaminen; siirtyminen valikossa alas
8 Näppäimistö aakkosjärjestyksessä
9 Tähtinäppäin
10 R-näppäin
11 Valitun puhelun toisto; siirtyminen valikossa oikealle
12 Puhelun päättäminen; luuriosan päälle/päältä pois kytkeminen;

poistonäppäin
13 Raute-näppäin; sisäpuhelun yhdistäminen
14 Mikrofoni
15 Luuriosan latausliitin
16 Puhelinosan latausliitin
17 Paging-näppäin
18 Tulevan puhelun LED-ilmaisin
19 Verkkoadapterin liitos
20 TAE-puhelinjohdon liitos

1 luuriosa puhelinosaan rekisteröity
2 luuriosaa puhelinosaan rekisteröity (vain DUO)
Numerovalinnan kulku Äänivalinnan kulku (MFV)
Soittoäänen voimakkuusaste 3 (luuriosa ja puhelinosa)
Soittoäänen tyyppi 3 (luuriosa ja puhelinosa)
Äänenvoimakkuusaste 2
Kaiuttimen äänenvoimakkuusaste 3
Näppäinäänet Päällä
Akun varoitusääni Päällä
Automaattinen vastaus puheluun Päältä pois
Luuriosan / puhelinosan PIN 0000
Vauvapuhelu Päältä pois
Vilkkuaika 100ms
Akut sisältyvät toimitukseen, ei asetettu
Kieli Englanti

Toimituksen sisältö
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Valikon rakenne

MENU

PHONEBOOK-

KEYPAD
LOCK

PHONEBOOK-
ADD
ENTRY

SELECTION
PHONEBOOK-

KEYPAD
LOCKED

INTERNAL
CALL

SETTING

PHONEBOOK
EDIT
ENTRY

PHONEBOOK
DELETE
ENTRY

PHONEBOOK
DELETE ALL

ENTER NAME
_

ENTER
NUMBER
_

EDIT NAME
_

EDIT
NUMBER
_

DELETE? DELETED

ENTER
H/S PIN
_

PHONEBOOK
ALL
DELETED

INT CALL
HANDSET _

INT CALL
TO ALL

HANDSET
SETTING

ACOUSTIC
SETTING

LANGUAGE

AUTOMATIC
ANSWER

DEFAULT
SETTING

REGISTER

BASE
SETTING

CHANGE PIN

BABY MODE

BABY CALL
NUMBER

HANDSET
NAME

NEXT
PAGE

RINGER
VOLUME

RINGER
MELODY

EARPIECE
VOLUME

KEY BEEP

BATTERY
LOW TONE

SET
KEY BEEP

SELECT
VOLUME

SELECT
MELODY

SELECT
VOLUME

LEVEL
0-3

MELODY
1-6

LEVEL
1-3

SELECT
LANGUAGE

SET AUTO
ANSWER

CONFIRM
DEFAULT
SETTING?

DEFAULT
SETTING
DONE

REGISTER
IN PROGRESS

ENTER
BASE PIN
_

ENTER
NEW PIN
_

CONFIRM
NEW PIN
_

ENTER NAME

_

ENTER BABY
NUMBER

SET
BABY MODE

ON
OFF

STORED

STORED

SET BATT
LOW TONE

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF
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BASE
SETTING

ACOUSTIC
SETTING

RINGER
VOLUME

RINGER
MELODY

SELECT
VOLUME

SELECT
MELDOY

LEVEL
0-3

MELODY
1-6

TIME & DAY
SETTING

SET TIME SET DAY

DEFAULT
SETTING

CONFIRM
DEFAULT
SETTING?

DEFAULT
SETTING
DONE

LINE SET
TONE -
300MS

DIALING SET DIAL
MODE

FLASH SET FLASH
TIME

80 MS
100 MS
300 MS

DEREGISTER DEREGISTERHANDSET _

CHANGE PIN ENTER
NEW PIN
_

CONFIRM
NEW PIN
_

CALL
CONTROL

CALL TIMER TOTAL CALL
DURATION

LAST CALL
DURATION

RESET CALL
DURATION

CALL LIMIT
SELECT H/S

CALL LIMIT
HANDSET _

GLOBAL/NATIONAL/INTERNAL

CALL
BARRING

SELECT H/S
BARRING
MODE

SET BARR
MODE

EMERGENCY
NUMBER

BARRING
NUMBER

ON
OFF

SELECT
BARRING NO
BARR NUM _

BARR NUM _
(1-3)
_

EMERGENCY
NUMBER
SOS NUM _

ENTER
SOS NUM 1
_

SOS NUM _
(1-4)

MODE
TONE
PULSE

TIME

TOTAL CALL

LAST CALL

CONFIRM
RESET?

DONE
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Sydämelliset onnittelut

DECT-puhelimen oston johdosta!
Jotta saisitte hankkimastanne laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn,
lukekaa ensin seuraavilta sivuilta, miten laite toimii.

Älkää laittako laitetta lämmönlähteiden (kuumailmapuhaltimet
yms.) läheisyyteen ja välttäkää sen joutumista suoraan
auringonvaloon, runsaasti pölyä tai täryä aiheuttavien
kohteiden läheisyyteen.

Laittakaa puhelimeen vain samaa tyyppiä olevia ja
vaatimusten mukaiset akut!

Akkuja laitteeseen laitettaessa huomioikaa oikea napaisuus;
noudattakaa akkujen ja akkukotelon osalta annettuja ohjeita!

Käyttäkää vain käyttöohjeessa ilmoitettuja akkutyyppejä!

Älkää asentako puhelinta kylpy- tai suihkuhuoneeseen.
Puhelimen asennuspaikan lämpötilan on oltava +5° C - +35°
C ja ilman kosteuden 25 % ja 85 % välillä.

Älkää käyttäkö puhelinta tiloissa, joissa saattaa syntyä
räjähdysvaara (mm. maalaamot).

Lukekaa käyttöohje huolella ja jos laite annetaan kolmansien
henkilöiden käyttöön, liittäkää siihen myös tämä käyttöohje.

Puhelin saattaa vaikuttaa lääketieteellisten laitteiden
toimintaan. Noudattakaa käyttöympäristön osalta voimassa
olevia teknisiä ohjeita (lääkärin vastaanottotilat).

Noudattakaa akkujen ja puhelin käytöstä poistamisessa
ympäristönsuojelun asettamia vaatimuksia!

Turvallisuussäännöt
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• 1 puhelinosa
• 1 latauslaite verkkoadapterilla (vain DUO)
• 1-2 luuriosaa tyypin mukaa
• 2-4 akkua tyypin mukaan
• 1 verkkopistoke
• 1 puhelimen liitosjohto (RJ11-RJ11) suomalaiseen sähköverkkoon

sopivalla adapterilla
• 1 käyttöohje

       Huomio:
Tämä käyttöohje on sisällöltään tiedottava aineisto. Sen sisältö ei ole
sopimuksen osa. Kaikki tässä ilmoitetut arvot ovat normaalitilanteessa
voimassa olevia arvoja. Kuvattu varustelu ja käyttömahdollisuudet saattavat
käyttömaassa voimassa olevien vaatimusten johdosta olla erilaisia.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!

Toimintojen kuvaus

GAP-standardin mukainen DECT-puhelin
Kaiutin, vaimennus, tauko, sisäpuhelu
Yhteen puhelinosaan voidaan liittää enintään neljä luuriosaa
Soittajalistalta tietojen valinnainen poistaminen
CLIP-toiminto soittajalistaan enintään 20 puhelinnumeron
tallennuksella
Taustaltaan sininen, aakkosjärjestyksellinen Dot-Matrix-näyttö,
3-rivinen ja 1 rivi symboleita varten
Puhelinnumeron näppäileminen valmiiksi/lyhyt valinta
Viimeksi näppäiltyjen 10 numeron puhelinnumeron toisto
Puhelinluettelo 50 puhelinnumeron tallennuksella (enintään 32
numeroa ja 20 kirjainta)
Näppäinlukko
Puhelin voidaan kytkeä ääni-(MFV) tai pulssi-(IWV)-järjestelmään
Tulevan puhelun soitto luuriosassa, valittavana 6 soittoääntä
Luuriosan soittomerkin äänenvoimakkuuden säätö 3 asteena ja
soittoääni päältä pois-toiminto

Toimituksen sisältö
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8 tunnin puheluaika
Puhelimen valmiustilan kesto 130 tuntia
Peittoalue rakennuksissa 50 m, ulkona 300 m.
Paging-toiminto
Puhelun äänenvoimakkuuden säätö 3 asteena
Kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden säätö 3 asteena
Puhelun siirtäminen ulko-sisä-sisä
Kolmen osallistujan konferenssipuhelu ulko-sisä-sisä
Vauvapuhelu
Puhelun keston näyttö

Classico-puhelin

Akustinen soittoääni 3 voimakkuusasteena ja päältä-pois-toiminto
Soittoääni säädettävissä 6-kertaisesti
Tilanäyttö
Voidaan tallentaa 4 hätäpuhelinnumeroa
Vilkun kesto voidaan valita 80 / 10 / 300 ms



14

LC - näyttö (symbolirivi)

1 Antenni Päällä: Yhteys mahdollinen
Vilkkuva: Katvealueella, luuriosan ja puhelinosa

välillä ei ole yhteyttä

2 Sisäpuhelu Päällä: Sisäinen yhteys luotu
Vilkkuva: Sisäistä yhteyttä luodaan

3 Kaiutin Päällä: Luuriosa on kaiutintoiminnolla

4 Yhteys Päällä: Puhelutilassa
Vilkkuu: Ilmoittaa sisään tulevasta puhelusta

5 Soittajalista Päällä: Puhelut soittajalistalta
Vilkkuu: Uudet puhelut soittajalistalla

6 Puhelinluettelo Päällä: Puhelinluettelo-valikko avattu

7 Akkunäytöt Akut täynnä
Akkujen täyttöaste 2/3
Akkujen täyttöaste 1/3
Symboli vilkkuu, kun akut ovat tyhjiä

Jos luuriosa on laitettu latausta varten puhelinosaan tai latauslaitteeseen,
ilmestyvät näyttöön n. 2 sekunnin ajaksi ylhäällä kuvatut symbolit
seuraavassa järjestyksessä:

1    2      3       4        5        6         7
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Puhelimen käyttöönotto

Sijoittakaa puhelinosa asunnon / talon keskeiselle paikalle, esimerkiksi
eteiseen. Välttäkää puhelimen laittamista radio- tai televisiolaitteiden tai
näyttöpäätteiden ja tietokoneiden läheisyyteen.
Sen lisäksi on huomioitava, että puhelimen peittoalue riippuu merkittävästi
sijaintipaikan rakenteellisista olosuhteista. Puhelimen peittoalue on
ulkoisissa olosuhteissa jopa 300 metriä. Rakennuksen sisällä on
puhelimen peittoalue enintään 50 metriä. Suosittelemme, että akkuja
ladataan ennen ensimmäistä käyttöönottoa vähintään 14 tunnin ajan.

1. Pistäkää pieni pistoke puhelinosan pohjan alla olevaan
verkkoadapterin pesään (19).

2. Liittäkää puhelinosan sähköpistoke seinäpistokkeeseen (230V).
Liittäkää latauslaitteen sähköpistoke seinäpistokkeeseen (230V,
vain Twinset).

3. Liittäkää puhelinjohdon pieni pistoke puhelinosan takaosassa
olevaan pesään (20).

4. Kun puhelinjohto on kytketty adapteriin, liittäkää adapteri sille
tarkoitettuun puhelinliitokseen.

Luuriosan käyttöönotto

1. Näyttö on peitetty suojakalvolla. Poistakaa suojakalvo.
2. Avatkaa akkukotelo, kääntämällä kannessa oleva nuoli laitteessa

olevan nuolen kanssa kohdakkain.
3. Laittakaa akut niiden oikea napaisuus huomioiden paikoilleen.
4. Sulkekaa akkukotelo - sijoittakaa kansi paikoilleen (nuolet

vastakkain) ja kääntäkää
5. Laittakaa luuriosa puhelinosaan. Näyttöön ilmestyy lataussymboli.
6. Luuriosa rekisteröityy puhelinosaan automaattisesti.

Puhelinosan asentaminen ja kytkeminen

Kun olette kaupasta uutta puhelinjohtoa hankkimassa, valitkaa
sellainen, joka sopii käyttämää nne puhelimeen
(kytkentäkaavio: 3-4).
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Akkujen vaihtaminen

1. Avatkaa akkukotelon kansi (kuva 1).
2. Poistakaa kotelosta käytetyt akut (kuva 2).
3. Laittakaa uudet akut akkukoteloon. Huomioikaa oikea napaisuus!
4. Sulkekaa akkukotelo kannella (kuva 1).

Akut lukeutuvat vaarallisiin, kemiallisiin jätteisiin.
Käytettyjä akkuja ei voida laittaa talousjätteisiin!
Poistakaa akut käytöstä ympäristöystävällisesti!

Avatkaa akkukotelo / Akut on Akkujen
sulkekaa akkukotelo, kääntä- poistettu asentaminen
mällä kannessa oleva nuoli
laitteessa olevan nuolen kanssa
kohdakkain

       Kuva 1      Kuva 2       Kuva 3
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Peittoalueen ulkopuolella

1. Jos puhelimen luuriosa on puhelinosan peittoalueen ulkopuolella,
alkaa antennisymboli       vilkkua.

2. Siirtykää lähemmäs puhelinosaa.
3. Jos antennisymboli      palaa jatkuvasti, on taas luotu yhteys

puhelinosaan.

Luuriosan rekisteröiminen puhelinosaan

Yhteen puhelinosaan voidaan rekisteröidä 4 luuriosaa. Luuriosa voidaan
liittää myös muihin GAP-standardin mukaisiin DECT-puhelimen
puhelinosiin.

Luuriosan liittäminen Classico-puhelinosaan

1. Painakaa valikkonäppäintä.
2. Painakaa navigointinäppäintä (7) kolme kertaa alaspäin.
3. Näyttöön ilmestyy "Asetus" (SETTING), painakaa OK-näppäintä.
4. Näyttöön ilmestyy "Asetus luuriosa" (HANDSET SETTING), painakaa

OK-näppäintä.
5. Näyttöön ilmestyy "Audio asetukset" (ACOUSTIC SETTING),

painakaa neljä kertaa navigointinäppäintä alaspäin.
6. Näyttöön ilmestyy "Rekisteröinti" (REGISTER), kuitatkaa painamalla

OK-näppäintä.
7. Näyttöön ilmestyy "Syötä puhelinosan PIN" (ENTER BASE PIN).
8. Syöttäkää puhelinosan PIN (tehdasasetus on 0000) ja kuitatkaa se

painamalla OK-näppäintä. Näyttöön ilmestyy vilkkuva viesti
"Rekisteröinti käynnissä" (REGISTER IN PROGRESS).

9. Pitäkää puhelinosan pohjalla olevaa Paging-näppäintä n. 6 sekunnin
ajan alas painettuna, kunnes kuulette rekisteröintiäänen.

10. Näyttöön ilmestyy "Rekisteröity" (REGISTERED) ja antennisymboli
lakkaa vilkkumasta. Jos näyttöön ilmestyy vikailmoitus "Rekisteröinti
epäonnistui" (NOT REGISTERED), ilmestyy näyttöön uudestaan
"Rekisteröinti" (REGISTER) ja toimikaa uudelleen edellä kuvatulla
tavalla.
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1. Luuriosa on käyttövalmius-tilassa (ei soittoääntä).
2. Lukekaa oman puhelinosan käyttöohjeesta, miten puhelinosa

kytketään rekisteröintitilaan.
3. Toimikaa sen jälkeen sivulla 15 (luuriosan rekisteröinti) kuvatulla

tavalla.

Luuriosan poistaminen puhelinosasta

Luuriosa voidaan myös poistaa puhelinosasta, jos esim. viallinen luuriosa
on vaihdettava uuteen.

1. Painakaa valikkonäppäintä.
2. Painakaa navigointinäppäintä kolme kertaa alaspäin, näyttöön ilmestyy

"Asetus" (SETTING).
3. Painakaa OK-näppäintä ja sen jälkeen kolme kertaa

 navigointinäppäintä alaspäin. Näyttöön ilmestyy "Puhelinosan asetus"
(BASE SETTING). Painakaa OK-näppäintä.

4. Painakaa neljä kertaa navigointinäppäintä alaspäin ja näyttöön ilmestyy
"Rekisteröinnin poisto" (DEREGISTER). Painakaa OK-näppäintä.

5. Näyttöön ilmestyy "Rekisteröinnin poisto luuriosa 1" (HANDSET_).
Painamalla navigointinäppäintä ylös- ja alaspäin, valitkaa
poistettava luuriosa.

6. Kuitatkaa valintanne painamalla OK-näppäintä ja näyttöön ilmestyy
"Poistettu" (DEREGISTER DONE).

Luuriosan liittäminen muihin GAP-standardin mukaisiin
puhelinosiin

DECT-puhelinosa
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Luuriosan säädöt

Luuriosan päälle ja päältä pois kytkeminen

Kytkekää luuriosa, painamalla EEEEE-näppäintä (12) päälle. Ensimmäisen kerran
päälle kytkemisen jälkeen näyttää teidän luuriosan näyttö sellaiselta:

00   :   00 SON

LUURIOSAN 1

- 1. rivi symboleita varten: antennisymboli ja akun tila
- 2. rivi kellonaikaa ja viikonpäivää varten
- 3. rivi on puhelinnumeroa varten
- 4. rivi on luuriosan numeroa ja luuriosan nimeä varten

Luuriosan päältä pois kytkemiseen pitäkää  EEEEE-näppäintä n. 2 s ajan alas
painettuna. Luuriosa on sen jälkeen kytketty päältä pois.

Automaattinen palautuminen käyttövalmiuteen

Jos luuriosan säätämisen tai ohjelmoinnin aikana ette paina 20 sekuntiin
yhtään näppäintä, palaa käyttämänne luuriosa käyttövalmiustilaan. Luuriosa
palaa käyttövalmiustilaan myös puhelinosaan tai latauslaitteeseen
laittamisen jälkeen.

Näppäinlukko

Näppäinlukon aktivoimiseen on kaksi vaihtoehtoa.
1. Pitäkää  EEEEE-näppäin noin 1 s ajan alas painettuna, näyttöön ilmestyy
"Näppäimistö lukittu" (KEYPAD LOCKED).
2. Painakaa valikkonäppäintä ja sen jälkeen kerran Alas-näppäintä
(7).Näppäimistöön ilmestyy "Näppäinlukko" (KEYPAD LOCK). Painakaa
sen jälkeen OK-näppäintä, näppäimistö on lukittu. Näytöllä on viesti
"Näppäimistö lukittu" (KEYPAD LOCKED).
Jos näppäinlukko on aktivoitu, kuuluu jokaista näppäintä painettaessa
(paitsi näppäin 12) vikaääni.
Näppäinlukon vapauttamiseen on pidettävä  EEEEE-näppäintä taas noin 1 s ajan
alas painettuna. Näppäinlukko on poistettu.
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Luuriosan äänenvoimakkuuden säätö

Luuriosan saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuutta voidaan säätää 3
asteena (1-3) ja soittoääni voidaan myös kytkeä päältä pois (aste 0,
puhelimen edessä). Soittoäänen voimakkuuden tehdasasetus on aste 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Soittoäänen äänenvoimakkuus"
(RINGER VOLUME). Painakaa OK, tällä hetkellä säädetty soittoääni
esitetään sinä hetkenä säädetyllä äänenvoimakkuudella.

3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (0-3). Jokainen säätöaste
esitetään lyhyesti.

4. Toivotun äänenvoimakkuuden tallentamiseen painakaa OK, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Luuriosan soittoäänen tyypin säätö

Voitte valita 6 eri soittoääntä. Tehdasasetuksena on soittoääni 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Soittoäänen tyyppi" (RINGER MELODY). Painakaa OK, tällä hetkellä
säädetty soittoääni esitetään sinä hetkenä säädetyllä
äänenvoimakkuudella.

3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (1-6). Jokainen soittoääni
esitetään lyhyesti.

4. Toivotun soittoäänen tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen
äänimerkin ja säätö on tallennettu.



21

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

Voitte säätää luuriosanne äänenvoimakkuutta 3 asteena.
Tehdasasetuksena on äänenvoimakkuuden aste 2.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Luurin äänenvoimakkuus" (EARPIECE VOLUME). Painakaa
OK ja äänenvoimakkuuden säätämiseen (1-3) alas-näppäintä.

3. Toivotun äänenvoimakkuuden tallentamiseen painakaa OK, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Näppäinäänten päälle ja päältä pois kytkeminen

Aina, kun painatte luuriosan jotakin näppäintä, kuuluu piip-ääni. Sen
äänimerkin voitte toivottaessa kytkeä myös päältä pois. Tehdasasetus on,
että näppäinäänet on kytketty päälle.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Näppäinäänet" (KEY BEEP). Painakaa OK ja säätämiseen
alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.
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Akkujen varoitusäänen päälle ja päältä pois kytkeminen

Jos akut ovat melkein tyhjiä, kuulette varoitusäänen. Varoitusääni voidaan
toivottaessa myös kytkeä päältä pois. Tehdasasetuksena on, että
varoitusääni on kytketty päälle.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen neljä kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Akun varoitusääni" (BATTERY LOW TONE). Painakaa OK ja
säätämiseen alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Kielen säätö

Voitte valita puhelimestanne 4 erilaisen valikkokielen. Tehdasasetuksena
on englanti.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Kieli" (LANGUAGE). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-
näppäintä.

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.
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Puheluun automaattisen vastaamisen päälle ja päältä pois
kytkeminen

Jos kytkette päälle automaattisen puheluun vastaamisen, kytkeytyy laite
puhelun saapuessa automaattisesti päälle, kun luuriosa otetaan
puhelinosasta tai latauslaitteesta. Puheluun vastaamisen näppäintä ei saa
sen jälkeen enää painaa. Tehdasasetuksena on toiminto kytketty päältä
pois.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy " Näyttöön ilmestyy "AUTOMAATTINENVASTAAMINEN"
(AUTOMATIC ANSWER). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-
näppäintä (päälle/päältä pois).

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Luuriosan tehdasasetusten ennalleen palauttaminen (reset)

Kun haluatte palauttaa luuriosan tehdasasetukset ennalleen, palautetaan
kaikki toiminnot tehdasasetteisiksi (ks. sivu 6 Toimitettuun laitteen
asetukset).

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Tehdasasetukset" (DEFAULT SETTING). Painakaa OK ja
näyttöön ilmestyy "Tehdasasetusten vahvistus" (CONFIRM DEFAULT
SETTING?).

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu ja näytöllä näkyy noin 5
sekunnin ajan "Tehdasasetukset OK" (DEFAULT SETTING DONE).
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Luuriosan PIN-koodin muuttaminen

Jokaisella luuriosalla on oma PIN-koodi (Personal Identification Nummer).
PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Sen numeron sijaan voidaan tallentaa
minkä tahansa nelilukuinen numeroyhdistelmä. Jos PIN-koodi on
muutettu, voidaan uusia säätöjä tehdä vain syöttämällä ensin
uuden PIN-koodin.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen viisi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Muuta PIN" (CHANGE PIN). Painakaa OK ja sen jälkeen
teitä pyydetään syöttämään uusi PIN "Syötä uusi PIN" (ENTER NEW
PIN).

3. Syöttäkää valitsemanne nelilukuinen PIN ja kuitatkaa se painamalla
OK-näppäintä.

4. Näyttöön ilmestyy viesti "Kuittaa uusi PIN" (CONFIRM NEW PIN).
Syöttäkää uudelleen uusi PIN-koodi ja painakaa sen jälkeen OK.

5. Jos molemmat syötetyt PIN-koodit ovat identtisia, kuulette kuittauksen
äänimerkin ja uusi PIN on tallennettu.

Vauvapuhelu

Jos olette aktivoinut valikon vauvapuhelu-toiminnon, riittää, kun painatte
luuriosan minkä tahansa näppäintä (paitsi valikkonäppäintä) ja puhelin
valitsee automaattisesti aikaisemmin tallennetun numeron. Jos
vauvapuhelu on aktivoitu, ei ole hätäpuhelun soittaminen enää mahdollista,
paitsi jos hätänumero on tallennettu vauvapuhelun numerona. Myös
normaali puhelinsoitto ei ole mahdollista niin kauan, kuin vauvapuhelu on
aktivoituna.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kuusi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Vauvapuhelu" (BABY MODE). Painakaa OK ja säätämiseen
alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).
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3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu, jos olette valinnut, että
vauvapuhelu on kytketty päältä pois. Jos olette valinnut vauvapuhelu
päällä-toiminnon ja syöttänyt sitä varten puhelinnumeron, kuulette
myöskin kuittauksen äänimerin ja näytölle ilmestyy vauvapuhelu (BABY
MODE).

4. Jos ette ole tallentanut mitään puhelinnumeroa, ilmestyy näyttöön
"Syötä vauvapuhelun puhelinnumero" (ENTER BABY NUMBER).
Syöttäkää haluamanne numero ja kuitatkaa se painamalla OK. Kuulette
kuittauksen äänimerkin ja näytöllä on viesti vauvapuhelu (BABY
MODE).

5. Vauvapuhelun numeron muuttamiseen tai poistamiseen toimikaa taas
kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Painakaa OK ja sen jälkeen kahdeksan
kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Vauvapuhelun numero"
(BABY CALL NUMBER). Painakaa uudelleen OK.

6. Näytöllä on viesti "Syötä vauvapuhelun puhelinnumero" (ENTER
BABY NUMBER) ja sen alla olemassa oleva numero, sen takana
vilkkuu tähti kuin kohdistin. Jos mitään puhelinnumeroa ei ole syötetty,
näette vain vilkkuvan tähden. Poistonäppäimen C (12) avulla voitte
poistaa numerot, jotka ovat kohdistimen takana. Oikea ja vasen -
suuntanäppäimillä voitte siirtää kohdistimen sopivaan paikkaan.
Muutetun numeron tallentamiseen painakaa OK.

Luuriosan nimen muuttaminen

Jos olette aktivoinut valikon vauvapuhelu-toiminnon, riittää, kun painatte
luuriosan minkä tahansa näppäintä (paitsi valikkonäppäintä) ja puhelin
valitsee automaattisesti aikaisemmin tallennetun numeron. Jos
vauvapuhelu on aktivoitu, ei ole hätäpuhelun soittaminen enää mahdollista,
paitsi jos hätänumero on tallennettu vauvapuhelun numerona. Myös
normaali puhelinsoitto ei ole mahdollista niin kauan, kuin vauvapuhelu on
aktivoituna.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).
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2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Luuriosan nimi" (HANDSET NAME). Painakaa OK ja te näette
näytöllä nykyisen nimen ja vilkkuvan tähden (osoittimen). Poistakaa
nykyinen nimi X-näppäimellä ja syöttäkää uusi nimi. Nimen
tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja uusi
säätö on tallennettu. Näette näytöllä luuriosan uuden nimen.

Puhelinosan säädöt

Puhelinosan säätöihin pääsemiseen toimikaa seuraavasti:

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, sen jälkeen
kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinosan säätö" (BASE
SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Syötä
puhelinosan PIN" (ENTER BASE PIN). Jos teidän PIN-koodi ei
poikkea tehdasasetuksen 0000-PIN-koodista, tätä vaihetta ei tule. Jos
PIN on muutettu, syöttäkää valitsemanne PIN ja kuitatkaa painamalla
OK.

Ohjeita:

- Jos syötätte väärän PIN-koodin, ilmestyy näyttöön n. 5 s ajaksi viesti
"Väärä PIN" (WRONG PIN ENTERED).

- Säädöt pysyvät muuttumattomina myös akun vaihtamisen jälkeen.
- Valikkokohdasta poistumiseen ja edelliseen palaamiseen painakaa X-

poistonäppäintä.
- Valikkokohdasta suoraan käyttövalmiustilaan siirtymiseen pitäkää X-

poistonäppäintä alas painettuna.
- Jos laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, palaa puhelin

samaten käyttövalmiustilaan.
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Puhelinosan äänenvoimakkuuden säätö

Saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuutta voidaan säätää 3 asteena (1-
3) ja soittoääni voidaan myös kytkeä päältä pois (aste 0, puhelimen
edessä). Soittoäänen voimakkuuden tehdasasetus on aste 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö puhelinosa" (BASE SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Soittoäänen äänenvoimakkuus"
(RINGER VOLUME). Painakaa OK, tällä hetkellä säädetty soittoääni
esitetään sinä hetkenä säädetyllä äänenvoimakkuudella.

3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (0-3). Jokainen säätöaste
esitetään lyhyesti.

4. Toivotun äänenvoimakkuuden tallentamiseen painakaa OK, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Puhelinosan soittoäänen tyypin säätö

Voitte valita 6 eri soittoääntä. Tehdasasetuksena on soittoääni 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö puhelinosa" (BASE SETTING). Painakaa uudelleen
OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Soittoäänen valinta" (RINGER MELODY). Painakaa OK, tällä hetkellä
säädetty soittoääni esitetään sinä hetkenä säädetyllä
äänenvoimakkuudella.

3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (1-6). Jokainen soittoääni
esitetään lyhyesti.

4. Toivotun soittoäänen tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen
äänimerkin ja säätö on tallennettu.
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AJAN SÄÄTÖ

  12  :  45

3. Syöttäkää ensimmäinen numero, sitten alkaa toinen vilkkua jne.
Esimerkki: yllä kuvatun kellonajan asettamiseen on syötettävä 1, 2, 4,
5. Kellonajan tallentamiseen painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Päivän
säätö Sunnuntai" (SET DAY SUNDAY).

4. Valitkaa alas-näppäimellä sopiva viikonpäivä. Kuitatkaa valintanne
painamalla OK-näppäintä. Kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on
tallennettu.

Puhelinosan tehdasasetusten ennalleen palauttaminen (reset)

Kun haluatte palauttaa puhelinosan tehdasasetukset ennalleen,
palautetaan kaikki toiminnot tehdasasetteisiksi (ks. sivu 4 Toimitettuun
laitteen asetukset).
1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.

Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö luuriosa" (BASE SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Tehdasasetukset" (DEFAULT SETTING). Painakaa OK ja
näyttöön ilmestyy "Tehdasasetusten vahvistus" (CONFIRM DEFAULT
SETTING?).

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette
kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu ja näytöllä näkyy noin 5
sekunnin ajan "Tehdasasetukset OK" (DEFAULT SETTING DONE).
Puhelimenne toimii taas tehdasasetuksilla.

Päivämäärän ja kellonajan säätö

Näytössä kuvataan viikonpäivä ja kellonaika (24-tunnin muodossa).

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö puhelinosa" (BASE SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Ajan/päivän säätö" (TIME&DAY SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Ajan säätö" (SET TIME).
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Numeron valintamenettelyn säätö

Puhelimessa on valittavaksi valmiina kaksi numeron valitsemisen
vaihtoehtoa:

- MFV (äänivalinta) - tällä hetkellä standardin mukainen
- IWV (pulssivalinta) - käytössä vain vanhemmissa puhelinlaitteissa

1. Painakaa valikkonäppäintä ja sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.

2. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING), painakaa OK.

3. Painakaa kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Säätö
puhelinosa" (BASE SETTING). Painakaa OK, sen jälkeen kolme
kertaa alas-näppäintä.

4. Näyttöön ilmestyy "Valinta säät." (LINE SET), sen alla sinä hetkenä
voimassa oleva valintavaihtoehto (Ääni/pulssi) ja säädetty vilkkuaika
(80/100/300ms). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Valintamenettelyn
säätö" (DIALING MODE). Painakaa uudelleen OK. Valitkaa ylös- tai
alas-näppäimellä haluttu säätö ja kuitatkaa valinta painamalla OK.
Kuulette kuittauksen äänimerkin.

Vilkkuajan säätö

Voitte valita R-näppäimellä (10) kolmen erilaisen vilkkuajan väliltä (80/100/
300ms). Minkä vilkkuajan valitsette, riippuu liittymästä, mihin kytkettynä te
puhelintanne käytette.

pääliittymässä, jossa mukavuustoiminnot ovat myöskin

käytössä

sivuliittymässä, jossa käytetään samanlaisia toimintoja

Mukavuustoiminnot - koputus, kerralla kahden puhelun vastaan
ottaminen, takaisin soittaminen, uuteen puheluun vastaan
ottaminen, puhelinkonferenssi - on haettava teidän
puhelinoperaattorilta. Deutsche Telekom tarjoaa kyseisiä palveluja T-Net-
toimintoina ja niitä voidaan käyttää poikkeuksetta kaikissa pääliittymissä, jos
vilkkuaika on säädetty 300ms (koskee vain Saksan aluetta). Jos käytätte
puhelintanne nykyaikaisessa TK-laitteessa, voitte myöskin käyttää tätä
toimintoa. Säätäkää laite silloin sille vilkkuajalle, joka on ilmoitettu
käyttöohjeessa, yleensä
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se on 100 (90) ms. Muut yksityiskohdat löydätte myöskin TK-laitteenne
käyttöohjeessa. Alla oleva mukavuustoimintojen kuvaus saattaa siitä
johtuen olla poikkeava kuin teidän TK-laitteen käyttöohjeessa ilmoitetut
tiedot.

1. Toimikaa valintamenettelyn säädön kohdissa 1-3 kuvatulla tavalla (ks.
sivu 25).

2. Näyttöön ilmestyy "Valinta säät." (LINE SET), sen alla sinä hetkenä
voimassa oleva valintavaihtoehto (Ääni/pulssi) ja säädetty vilkkuaika
(80/100/300ms). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Vilkkuaika" (FLASH
TIME) ja säädetty aika ms-muodossa. Painakaa uudelleen OK,
näyttöön ilmestyy "Säätö vilkkuaika" (SET FLASH TIME). Valitkaa
ylös- tai alas-näppäimellä haluttu vilkkuaika (80/100/300ms) ja
kuitatkaa valinta painamalla OK. Kuulette kuittauksen äänimerkin.

Puhelinosan PIN-koodin muuttaminen

Puhelinosalla on oma PIN-koodi (tehdasasetus on 0000). Sen numeron
sijaan voidaan tallentaa minkä tahansa nelilukuinen numeroyhdistelmä.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön
ilmestyy "Säätö puhelinosa" (BASE SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen viisi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Muuta PIN" (CHANGE PIN). Painakaa OK ja sen jälkeen
teitä pyydetään syöttämään uusi PIN "Syötä uusi PIN" (ENTER NEW
PIN).

3. Näytön alimmalla rivillä nette vilkkuvan viivan (kohdistin). Syöttäkää
uudelleen uusi nelilukuinen koodi ja painakaa OK.

4. Näyttöön ilmestyy viesti "Kuittaa uusi PIN" (CONFIRM NEW PIN).
Syöttäkää uudelleen uusi PIN-koodi ja painakaa sen jälkeen OK.

5. Jos syötetyt PIN-koodit poikkeavat toisistaan, kuuluu hälytysääni.
Näyttöön ilmestyy n. 5 s ajaksi viesti "Väärä PIN" (WRONG PIN
ENTERED), vanha PIN on yhä voimassa ja teidän on suoritettava
syötöt uudelleen.

6. Jos molemmat syötetyt PIN-koodit ovat identtisiä, kuulette kuittauksen
äänimerkin ja puhelin siirtyy käyttövalmiustilaan.
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Puhelun soittaminen

Puheluun vastaaminen

Sisään tulevan puheluun vastaaminen

1. Kaikki puhelinosaan liitetyt luurinosat soivat.
2. Näyttöön ilmestyy viesti "Puhelu" (CALL), soittajan puhelinnumero (jos

puhelun soittavassa puhelimessa on numeronäyttö päällä) ja nimi (jos
tämä nimi on tallennettu puhelinluetteloon).

3. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6).
4. Näyttöön ilmestyy "Yhdistetty" (ONLINE) ja luurin symboli.
5. Puheluajan näyttö kuvataan heti puheluun vastaamisen jälkeen.
6. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun

päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Sisäpuheluun vastaaminen

1. Luuriosa soi, näyttöön ilmestyy "Sisäpuhelu x" (INTERNAL CALL
FROM x) (x = luuriosan numero) ja sisäpuhelun symboli vilkkuu.

2. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6).
3. Sisäpuhelun symboli syttyy ja voitte käydä puhelunne.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun

päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Kaiutintoiminto

Sen toiminnon avulla voitte soittaa puhelunne ilman tarttumista luuriosaan.
Kaiutintoiminto voidaan aktivoida sekä yhteyden luomisen aikana että myös
puhelun aikana.

1. Painakaa puhelun aikana uudelleen yhdistämisen näppäintä (6) ja
kaiutintoiminto aktivoituu. Toiminnon päältä pois kytkemiseen on
uudelleen painettava puhelun yhdistämisen näppäintä (Viesti "Kaiutin
päällä/päältä pois" (SPEAKERPHONE ON/OFF).

2. Kaiutintoiminnon puhelun yhdistämisen aikana aktivoimiseen painakaa
kaksi kertaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6) ja kuulette linja auki -
äänimerkin.
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3. Valitkaa numero, johon haluatte soittaa, se valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun

päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden säätö

1. Painakaa kaiutintoiminnon aktivoimiseen kaksi kertaa puhelun
yhdistämisen näppäintä.

2. Painakaa navigointinäppäimellä ylös/alas (3+7). Näyttöön ilmestyy
"Äänenvoimakkuus kaiutin aste 3" (SPEAKER VOLUME). 3+7
näppäimillä voitte valita sopivan asteen 1,2 tai 3.

3. Valittu säätö tallennetaan.

Ulkopuhelun soittaminen

Ulkopuhelut ovat puheluita julkiseen puhelinverkkoon.

1. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6), kuulette linja auki -
äänen.

2. Näppäilkää numero, johon haluatte soittaa.
3. Numero valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun

päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Sisäpuhelun soittaminen

Sisäpuhelu on puhelu kahden samaan puhelinosaan liitetyn luuriosan
välillä. Nämä puhelut ovat maksuttomia.

1. Pitäkää INT-näppäintä (13) niin kauan alas painettuna, kunnes näyttöön
ilmestyy "Sisäpuhelu" (INTERNAL CALL).

2. Painakaa alas-näppäintä, valitaksenne luuriosan numeron, johon
haluatte soittaa (1-4). Näyttöön ilmestyy "Sisäpuhelu x" (INTERNAL
CALL WITH x) (x = luuriosan numero).

3. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä, toinen luuriosa alkaa soida.
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3. Painakaa toisen luuriosan puhelun yhdistämisen näppäintä.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun

päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Numeron sisäistys

1. Näppäilkää standby-tilassa numero, johon haluatte soittaa (enint. 30
numeroa). Jos olette näppäillyt numeron väärin, voitte poistaa sen
poistonäppäimellä tai navigointinäppäimillä ja näppäillä uuden.

2. Numero kuvataan näytössä. Painakaa puhelun yhdistämisen
näppäintä.

3. Numero valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun

päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Valitun numeron toistuva valinta

Yksinkertainen toisto

Viimeksi näppäillyn numeron uudelleen valitsemisen painakaa valinnan
toistonäppäintä (11), se kuvataan näytössä. Painakaa puhelun
yhdistämisen näppäintä, numero valitaan automaattisesti.

10 viimeksi valitun numeron laajennettu toistuva valinta

1. Painakaa valinnan toistonäppäintä (11). Viimeksi valittu numero
kuvataan näytössä (puhelinnumerot järjestyksessä 1-10).

2. Valitkaa navigointinäppäintä alas/ylös (3+7)avulla numero, johon
haluatte soittaa. Tallennukset voidaan poistaa poistonäppäimellä ja
navigointinäppäimellä ja näppäillä uusi numero.

3. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä, näppäilty numero valitaan
automaattisesti.

4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun
päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai
latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Numeron valitseminen puhelinluettelosta
1. Painakaa standby-tilassa numero B     -painiketta.
2. Painakaa uudelleen B     -painiketta, kunnes numero, johon haluatte
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soittaa, ilmestyy näyttöön tai näppäilkää nimen ensimmäiset kirjaimet
ja selailkaa sitten listaa.

3. Kun olette sopivan numeron löytänyt, painakaa puhelun soittamiseen
puhelun yhdistämisen näppäintä i(6).
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Puhelun tarkastus

Puhelun tarkastuksen valikkokohta toimii kahdella tavalla. Se ilmoittaa
toisaalta puhelun keston ja toisaalta toimii puhelinnumeron estona.

Puhelun kesto

Voitte valita, näytetäänkö viimeisen puhelun kesto tai kaikkien puheluiden
kesto. Sen lisäksi voitte myös nollata kaikkien puheluiden tallennetun
keston.

Kaikkien puheluiden kesto

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
2. Painakaa OK ja kerran alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Puhelinosan

säätö" (BASE SETTING).
3. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Audio Säädöt" (ACOUSTIC SET-

TING).
4. Painakaa kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelun tarkastus"

(CALL CONTROL). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelun kesto"
(CALL TIMER).

5. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puheluiden koko kesto" (TOTAL
CALL DURATION).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy puheluiden koko kesto tunteina,
minuutteina ja sekunteina, esim. 01:46:35= 1 tunti, 46 minuuttia ja 35
sekuntia.

Viimeisen puhelun kesto

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa OK, sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Viimeinen puhelu" (LAST CALL DURATION).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy viimeisen puhelun kesto tunteina,
minuutteina ja sekunteina.

Puheluiden keston nollaaminen

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa OK, sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön
ilmestyy "Puheluiden keston palautus" (RESET CALL DURATION).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelun keston palautus"
(CONFIRM RESET?).

7. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja laskin on siirtynyt nollaan.



36

Puhelinnumeroiden rajoituksen asettaminen
Voitte tarvittaessa rajoittaa puhelimen käyttöä. Voitte päättää, mihin
numeroihin voidaan puhelimella soittaa.

Kuoreton = voidaan vapaasti soittaa kaikkiin numeroihin
Kansallinen = voidaan soittaa vain kotimaan puheluita
Sisäinen = voidaan soittaa vain sisäpuheluita

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
2. Painakaa OK, sen jälkeen kerran alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy

"Puhelinosan säätö" (BASE SETTING).
3. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Audio Säädöt" (ACOUSTIC SET-

TING).
4. Painakaa kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelun tarkastus"

(CALL CONTROL). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelun kesto"
(CALL TIMER).

5. Painakaa kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Numero estetty"
(CALL LIMIT HANDSET).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "LO valinta Luuriosa x" (SELECT H/S
x) (x = Luuriosa 1-4). Valitkaa alas-näppäimellä -4.

7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Verkkoyhteys LO X avattu" (CALL
LIMIT HANDSET GLOBAL).

8. Alas-näppäimellä voitte valita joko Offen, National tai Intern. Kuitatkaa
valintanne painamalla OK. Kuittaus vahvistetaan äänimerkillä.

Puhelinnumeron eston säätäminen

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Puhelinnumeron esto" (CALL BARRING).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "LO valinta Luuriosa x" (SELECT H/S
x) (x = Luuriosa 1-4). Valitkaa alas-näppäimellä -4.

7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto" (BARRING
MODE).

8. Painakaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Estetty numero"
(BARRING NUMBER).

9. Kuitatkaa valintanne painamalla OK, näyttöön ilmestyy "Valinta estetty
puhelinnumeron" (SELECT BARRING NO BARR NUM x) (1-3).
Valitkaa alas-näppäimellä 1-3.

10. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy estetty numero x" (1-3) ja sen alla
vilkkuu viiva (kohdistin). Syöttäkää numero, jonka haluatte estää.

11. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja numero on estetty. Toimikaa
kuvatulla tavalla myös muiden 2 numeron osalta.
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Estetyn numeron vapauttaminen

Estetyt numerot voidaan halutessa vapauttaa. Sitä varten on
puhelinnumeroiden estotoiminto kytkettävä pois päältä. Numeron
uudelleen estämiseen on kytkettävä toiminto taas päälle.
Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Puhelinnumeron esto" (CALL BARRING).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "LO valinta Luuriosa X" (SELECT H/S
x) (x = Luuriosa 1-4).

7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto" (BARRING
MODE).

8. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto PÄÄLLÄ"
(SET BARR MODE).

9. Valitkaa alas-näppäimelle PÄÄLLÄ tai PÄÄLTÄ POIS (ON tai OFF).
10. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Hätänumeroiden tallennus

Puhelimeen voidaan tallentaa 4 hätänumeroa, joita voidaan valita myös
silloin, kun puhelin on asetettu vain sisäpuheluiden valinnalle.
Hätänumerot 110 ja 112 on ohjelmoitu jo tehtaalla.
Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy
"Hätänumero" (EMERGENCY NUMBER).

6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Hätänumero 1" (SOS NUM_) Valitkaa
alas-näppäimellä -4.

7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Hätänumero 1" (ENTER SOS NUM
x) ja sen alla numero, esim. 110. Viimeisen numeron takana vilkkuu
viiva (kohdistin). Jokainen kohdistimesta vasemmalla oleva numero
voidaan X-poistonäppäimellä poistaa. Kohdistin voidaan siirtää
sopivaan paikkaan navigointinäppäimellä, poistaa siitä numero ja
syöttää uusi.

8. Näppäilkää oma hätänumeronne näppäimistöllä.
9. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja säätö on tallennettu. Toimikaa

kuvatulla tavalla myös muiden 3 hätänumeron osalta.
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Puhelun siirtäminen toiseen luuriosaan

1. Teillä on puhelu meneillään ulkoisen keskustelukumppanin kanssa ja
te haluatte siirtää puhelun eteenpäin.

2. Painakaa Intercom-näppäintä noin 3s ajan.
3. Painakaa  BBBBB     -näppäintä niin usein, kunnes oikea luuriosa on

ilmestynyt näyttöön.
4. Kun teidän sisäpuheluun on vastattu, painakaa puhelun yhdistämisen

näppäintä iiiii (11), jotta voisitte katkaista yhteyden ulkoiseen
keskustelukumppaniin ja siirtää puhelun eteenpäin.

5. Jos puheluun ei vastata, painakaa uudelleen Intercom-näppäintä ja
palaatte ulkoisen keskustelukumppanin luo.

Sisään tulevien puheluiden mukavuustoiminnot

Mukavuustoiminnot - koputus, kerralla kahden puhelun vastaan
ottaminen, takaisin soittaminen, uuteen puheluun vastaan
ottaminen, puhelinkonferenssi - on haettava teidän puhelinoperaattorilta
ja annettava yhdistää. Deutsche Telekom AG tarjoaa kyseisiä palveluja T-
Net-toimintoina ja niitä voidaan käyttää poikkeuksetta kaikissa
pääliittymissä, jos vilkkuaika on säädetty 300ms (koskee vain Saksan
aluetta). Jos käytätte puhelintanne nykyaikaisessa TK-laitteessa, voitte
myöskin käyttää tätä toimintoa. Säätäkää laite silloin sille vilkkuajalle, joka
on ilmoitettu käyttöohjeessa, yleensä se on 100 (90) ms. Muut
yksityiskohdat löydätte myöskin TK-laitteenne käyttöohjeessa. Alla oleva
mukavuustoimintojen kuvaus saattaa siitä johtuen olla poikkeava kuin
teidän TK-laitteen käyttöohjeessa ilmoitetut tiedot.

Koputus, kahden puhelun vastaan ottaminen

Te olette kytkenyt puhelimenne Deutsche Telekom AG:n pääliittymään.
Puhelun aikana kuulette koputuksen äänimerkin. Painakaa R-näppäintä,
jotta meneillään oleva puhelu jäisi odottamaan. Kuulette erikoisvalinnan
äänen. Kun painatte numeroon 2, voitte ottaa toisen puhelun vastaan. Jos
haluatte palata taas ensimmäisen keskustelukumppanin puheluun,
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painakaa uudelleen R-näppäintä ja valitkaa sen jälkeen numero 2. Te olette
taas yhdistetty ensimmäiseen puheluun ja toinen puhelu on asetettu
odottamaan. Tätä toimintaa voitte näin halutessa toistaa vielä useamman
kerran eli voitte vaihtaa kahden eri keskustelukumppanin välillä. Jos
käytätte puhelintanne TK-laitteessa, toimikaa samalla tavalla, mutta 2-
näppäimen sijaista on painettava vielä toisen kerran R-näppäintä.

Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen

Tällä toiminnolla voitte samanaikaisesti keskustella 2 eri
keskustelukumppanin kanssa ilman, että toinen heistä kuulee
keskustelunne. Te voitte ottaa vastaan koputuspuhelun tai soittaa itse
toiselle keskustelukumppanille. Tämä toiminto on myös kolmen
osanottajan konferenssipuhelun peruste. Te keskustelette yhden
keskustelukumppanin kanssa ja haluatte saada tietoja toiselta
(ulkopuoliselta tai sisäpuhelinta käyttävältä) henkilöltä. Sitä varten painatte
R-näppäintä, ensimmäinen puhelu jää odottamaan. Te kuulette
erikoisvalinnan äänen. Näppäilette toisen keskustelukumppanin numeron ja
keskustelette hänen kanssa. Toisen puhelun odottamaan jättämiseen
painatte R-näppäintä. Nyt painatte 2-näppäintä ja palaatte taas
ensimmäisen keskustelukumppanin puheluun. Voitte nyt keskustella
molemman keskustelukumppaninne kanssa. Jos haluatte tarvittavat tiedot
saatuanne päättää toisen keskustelukumppanin kanssa käymänne puhelun,
painatte R-näppäintä ja valitsette numeron 1. Yhteys toiseen
keskustelukumppaniin katkaistaan ja te palaatte ensimmäisen
keskustelukumppanin kanssa käymäänne keskusteluun. Kun käytätte TK-
laitetta, voitte vaihtaa eri keskustelukumppaneiden välillä painamalla kaksi
kertaa R-näppäintä. Kun asetatte luurin paikoilleen, katkaistaan molemmat
puhelut.

Kolmen osallistujan välinen konferenssipuhelu

Tällä toiminnolla saatte keskustella samanaikaisesti kahden
keskustelukumppanin kanssa, jolloin kaikki osallistuvat keskusteluun
samaan aikaan. Voitte luoda yhteyden kaikkiin puheluun osallistujiin
koputus- / kahden puhelun vastaan ottamisen / takaisin soittamisen
toimintojen avulla. On olemassa kaksi yhteyttä, esim. kahden puhelun
vastaan ottamisen tai takaisin soittamisen kautta tai jos haluatte luoda
kolmen osallistujan konferenssipuhelun, niin painakaa R-näppäintä. Sinä
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hetkenä aktiivisena oleva puhelu jää odottamaan ja te kuulette
erikoisvalinnan äänen. Valitkaa numero 3. Luodaan kolmen osallistujan
konferenssipuhelu. Jos yksi keskustelukumppani päättää puhelunsa,
voidaan keskustelua jatkaa kahden keskustelukumppanin välillä. Kun
lopetatte oman puhelunne, on kolmen välinen konferenssipuhelu katkaistu.
Jos teidän puhelin on kytkettynä TK-laitteeseen, noudattakaa TK-laitteen
käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Sisäpuheluiden mukavuustoiminnot

Koputus sisäpuhelun aikana

1. Sisään tulevasta puhelusta ilmoitetaan sisäpuhelun molempaan
luuriosaan (koputuksen äänimerkki). Painakaa R-näppäintä, jotta
sisäpuhelu lopetettaisiin tai

2. Painakaa Intercom-näppäintä noin 2s ajan, jotta teidät yhdistettäisiin
sisään tulevaan puheluun.

3. Puhelun päättämiseen painakaa puhelun katkaisemisen näppäintä (12)
tai asettakaa luuriosa latauslaitteeseen.

Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen

Voitte vaihtaa sisään tulevan puhelun ja sisäpuhelun välillä (kahden puhelun
vastaan ottaminen).

1. Teillä on meneillään sisäpuhelu.
2. Pitäkää Intercom-näppäintä noin 1s ajan alas painettuna, sisään tuleva

puhelu jää odottamaan ja näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu"
(INTERNAL CALL).

3. Painakaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu 2"
(INTERNAL CALL WITH 2). Painakaa OK-näppäintä, toinen luuriosa
soi.

4. Pitäkää Intern-näppäin noin 1s ajan alas painettuna, jotta voisitte
vaihdella kahden keskustelukumppanin välillä. Näyttöön ilmestyy
sisään t tuleva puhelu "Yhdistetty" (ONLINE) tai sisään tuleva puhelu
"Sisään tuleva puhelu 2" (INTERNAL CALL WITH 2).
Puhelinkonferenssin päättämiseen laittakaa luuri yksinkertaisesti pois.
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Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen

Voitte keskustella samanaikaisesti kahden keskustelukumppanin kanssa,
joista toinen on ottanut sisään tulevan puhelun ja toinen käyttää
sisäpuhelun toimintoa.

1. Teillä on meneillään sisään tullut puhelu.
2. Pitäkää Intercom-näppäintä noin 1 s ajan alas painettuna, sisään

tuleva puhelu jää odottamaan ja näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva
puhelu" (INTERNAL CALL).

3. Painakaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu 2"
(INTERNAL CALL WITH 2). Painakaa OK-näppäintä, toinen luuriosa
soi.

4. Kolmen osallistujan puhelinkonferenssin luomiseen pitäkää
tähtinäppäintä alas painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy
"Konferenssin yhdistäminen" (CONFERENCE).

5. Kolmen osallistujien puhelinkonferenssi on luotu.
6. Kolmen osallistujan puhelinkonferenssi päättyy osallistujan

päättäessään puhelunsa. Yhteys molemman osallistujan välillä säilyy.

Soitto luuriosaan puhelinosasta (Paging)

Tällä toiminnolla voitte soittaa kaikkiin puhelinosaan kytkettyihin luuriosiin.
Jos olette hukannut luuriosan, löydätte sen tämän toiminnan avulla helposti.

1. Ette löydä luuriosaa.
2. Painakaa Paging-/yhteysnäppäintä ooooo (17).
3. Kaikki kytketyt luuriosat soivat.
4. Te kuulette oman luuriosan.
5. Soittoäänen poistamiseen painakaa lyhyesti minkä tahansa näppäintä.



42

Puhelun kesto

Kun painatte puhelun yhdistämisen näppäintä iiiii  (6), ilmoitetaan puhelun
kesto minuutteina ja sekunteina 00:00. Puhelun päätyttyä kuvataan puhelun
kesto vielä noin 10 s ajan, esim. 01:20 = 1 minuutti, 20 sekuntia.

Mikrofonin vaimentaminen / Mute

Mikrofoni voidaan väliaikaisesti kytkeä äänettömälle. Voitte keskustella
samassa huoneessa olevien henkilöiden kanssa ilman, että teidän
keskustelukumppani, jonka kanssa puhuitte puhelimessa, kuulisi.
1. Teillä on meneillään puhelinkeskustelu, näytöllä kuvataan symboli i.
2. Painakaa vaimennus-/valikkonäppäintä (4), jotta mikrofoni kytkeytyisi

päältä pois.
3. Näyttöön ilmestyy viesti "Mikrofoni kytketty päältä pois"

(MICROPHONE OFF).
4. Voitte nyt jatkaa keskustelua muiden henkilöiden kanssa.

Puhelukumppaninne ei kuule, mitä puhutte.
5. Jos haluatte jatkaa puhelinkeskustelua, painakaa vaimennus-/

valikkonäppäintä ja mikrofoni kytketään taas päälle.
6. Näyttöön ilmestyy viesti "Mikrofoni kytketty päällä" (MICROPHONE

ON).
7. Voitte nyt jatkaa puheluanne.

Puhelinluettelo

Voitte tallentaa puhelinluetteloon 50 puhelinnumeroa. Jokaisessa
tallennuksessa saa olla enintään 32 numeroa ja 20 kirjainta. Joidenkin
toimintojen osalta edellytetään tallennuksia aakkosjärjestyksessä. Siinä
tapauksessa vaihtaa näppäimistö automaattisesti alphanum-tilaan.
Painamalla sopivaa näppäintä vaadittu kertamäärä, voitte syöttää kirjaimia,
numeroita ja erikoismerkkejä. Odottakaa ennen seuraavan merkin
syöttämistä, mitä syötätte samalla näppäimillä, sen verran, että
kirjoituskohdistin on siirtynyt seuraavaan paikkaan.

Esimerkki:
PRIVAT 1xnäppäin 7 -tauko-3x näppäin 7-tauko-3x näppäin 4-3x näppäin
8-1x näppäin 2-1x näppäin 8
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Tallennukset puhelinluetteloon

Tallentakaa puhelinnumero aina suuntanumerolla ja soittajalistalla tai sisään
tulevalla puhelun nimi ilmestyy näytölle.
Puhelinnumeron puhelinluetteloon tallentamiseen toimikaa seuraavalla
tavalla:
1. Painakaa valikkonäppäintä. Näyttöön ilmestyy "Puhelinluettelo"

(PHONEBOOK).
2. Painakaa OK-näppäintä. Ennen 1. tallennusta ilmestyy näyttöön

"Puhelinluettelo tyhjä" (PHONEBOOK EMPTY). Painakaa uudelleen
valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy "Tallennus puhelinluetteloon"
(PHONEBOOK ADD ENTRY). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Syötä
nimi" (ENTER NAME_) ja vilkkuva kohdistin.

3. Syöttäkää kirjain- ja numeroyhdistelmän näppäimistöllä nimi ja
kuitatkaa OK-näppäimellä. Näyttöön ilmestyy "Syötä numero" (ENTER
NUMBER_).

4. Syöttäkää nyt puhelinnumero ja kuitatkaa OK-näppäimellä. Näyttöön
ilmestyy "Tallennettu" (STORED). Jos samanlainen tallennus on jo
olemassa, ilmestyy "Kirjoitan tallennuksen yli?" (ENTRY EXISTS
OVERWRITE?). Jos kyllä, niin painakaa OK.

Numeron hakeminen puhelinluettelosta

1. Painakaa standby-tilassa B   -näppäintä.
2. Painakaa uudelleen B   -näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy

hakemanne puhelinnumero tai syöttäkää hakemanne nimen
alkukirjaimet ja selailkaa sen jälkeen listaa.

3. Kun olette hakemanne numeron löytänyt, painakaa soittamista varten
puhelun yhdistämisen näppäintäi (6).

Puhelinluetteloon tallennettujen tietojen muokkaaminen

1. Painakaa standby-tilassa valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy
"Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).

2. Kuitatkaa nyt painamalla OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy 1. tallennus.
3. Valitkaa alas-näppäimellä hakemanne tallennus.
4. Painakaa uudelleen valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy

"Puhelinluettelon tallennus" (PHONEBOOK ADD ENTRY). Painakaa
1x alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Tallennuksen muokkaaminen"
(PHONEBOOK EDIT ENTRY).

5. Painakaa OK-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Muokkaa Nimi" (EDIT
NAME), nimi ja vilkkuva viiva (kohdistin)
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6. Kirjoitusmerkin edessä oleva merkki voidaan poistaa X-
poistonäppäimellä tai navigointinäppäimillä voidaan muutettava merkki
merkitä, poistaa tai muokata sitä.

7. Muutosten tallentamiseen painakaa uudelleen OK-näppäintä.
8. ttöön ilmestyy "Numeron muokkaus" (EDIT NUMBER), puhelinnumero

ja vilkkuva viiva (kohdistin).
9 Kirjoitusmerkin edessä oleva merkki voidaan poistaa X-

poistonäppäimellä tai navigointinäppäimillä voidaan muutettava merkki
merkitä, poistaa tai muokata sitä.

10. osten tallentamiseen painakaa uudelleen OK-näppäintä. Näyttöön
ilmestyy "Tallennettu" (STORED).

Puhelinluetteloon tallennettujen tietojen poistaminen

1. Painakaa standby-tilassa valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy
"Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).

2. Kuitatkaa nyt painamalla OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy 1. tallennus.
3. Valitkaa alas-näppäimellä poistettava tallennus.
4. Painakaa uudelleen valikkonäppäintä ja sen jälkeen 2x alas-näppäintä.

Näyttöön ilmestyy "Tallennuksen poisto" (PHONEBOOK DELETE
ENTRY). Painakaa OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy poistettava
tallennus ja "Poistan?" (DELETE?).

5. Kuitatkaa poistomenettely painamalla OK-näppäintä.
6. Näyttöön ilmestyy viesti "Poistettu" (DELETED). Puhelin siirtyy

seuraavaan tallennukseen ja kun mitään toimintaa ei seuraa, palaa n.
10s kuluttua standby-tilaan.

Kaikkien puhelinluetteloon tallennettujen tietojen poistaminen

1. Painakaa standby-tilassa valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy
"Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).

2. Kuitatkaa nyt painamalla OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy 1. tallennus.
3. Painakaa uudelleen valikkonäppäintä ja sen jälkeen 3x alas-näppäintä.

Näyttöön ilmestyy "Kaikkien tallennusten poisto" (PHONEBOOK
DELETE ALL). Painakaa OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy poistettava
tallennus ja "Poistan?" (DELETE?).

4. Painakaa alas-näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Kaikki
tallenuksetn poistetaan" (PHONEBOOK DELETE ALL). Painakaa OK,
näyttöön ilmestyy "Syötä luuriosan PIN" (ENTER H/S PIN_).

5. Syöttäkää PIN-koodi (tehdasasetus on 0000)
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy viesti "Kaikki tallennukset poistettu"

(PHONEBOOK ALL DELETED) ja kuulette kuittauksen äänimerkin.
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Soittajalista (CLIP)

Teidän DECT-puhelin näyttää sisään tulevan puhelun puhelinnumeron sekä
puhelun päivämäärän ja kellonajan, jos teidän puhelinoperaattorin tarjoamat
palvelut tukevat näitä toimintoja, ts. puhelinnumeron lisäksi siirretään
vastaanottavaan puhelimeen myös päivämäärä ja kellonaika. Jos
puhelinnumero on tallennettu puhelimen puhelinluetteloon, ilmestyy
näyttöön soittajan nimi. Jos sisään tulevaan puheluun ei vastata,
tallennetaan nämä tiedot soittajalistalle.
Soittajalistaan voidaan lisätä enintään 20 soittajan tiedot. Jos teillä on uusia
sisään tulleita puheluita, soittajalista symboli ))))).  vilkkuu.
Siirtäminen toimii vain sillä ehdolla, jos myös soittaja on saman toiminnon
aktivoinut ja tietojen siirtäminen ei ole estetty (CLIR).

Lisätietoja tähän toimintoon saatte omalta puhelinoperaattorilta.
Päivämäärää ja kellonaikaa tällä hetkellä saksalaisessa
puhelinverkossa ei ilmoiteta.

Soittajalistan avaaminen

1. Painakaa standby-tilassa )))))).  -näppäintä. (3).
2. Näytössä näette viimeksi sisään tulleiden puheluiden tiedot:

1. rivi: Puhelut, puhelun järjestysnumero
2. rivi: Puhelinnumero
esim. Puheluita 11
Painamalla # -näppäintä kuvataan näytössä sisään tulleiden
puheluiden päivämäärät ja kellonajat. Tämä toiminto toimii vain sillä
edellytyksellä, kun olette säätänyt nämä tiedot tallennettaviksi. Jos lista
on tyhjä, ilmestyy "Soittajalista tyhjä" (CID LIST EMPTY).
Jos puhelinnumero on pitempi kuin 20 numeroa, ilmestyvät
ensimmäiset 19 numeroa näyttöön, muut tulevat näkyviin painamalla
valikon navigointinäppäintä oikealle (11).
Jos sisään tulleen puhelun soittajan tiedot on ennen puhelinluetteloon
tallennettu, ilmestyy näyttöön soittajan nimi.

3. Voitte selailla listaa painamalla valikon navigointinäppäimiä ylös ja alas
(3) ja (7).

Puhelun aikana ei ole numeronäyttö mahdollista. Jos soittajalista on
täynnä, poistetaan viimeksi sisään tulleen puhelun tallentamiseen
listan vanhin puhelu.
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Numeron hakeminen soittajalistalta

1. Painakaa standby-tilassa ))))).  -näppäintä (3).
2. Näette viimeksi sisään tulleen puhelun. Jos lista on tyhjä, ilmestyy

"Soittajalista tyhjä" (CID LIST EMPTY).
3. Valikon navigointinäppäinten ylös ja alas (3) ja (7) avulla voitte valita

listalta numeron.
4. Kuitatkaa valinta painamalla puhelun yhdistämisen näppäintä iiiii  (6) ja

se numero valitaan automaattisesti.
5. Näytössä palaa  iiiii- symbolii ja puhelun keston laskin käynnistyy.

Soittajalistan tallennusten muokkaaminen

1. Painakaa standby-tilassa ))))).  -näppäintä (3).
2. Näette viimeksi sisään tulleen puhelun. Jos lista on tyhjä, ilmestyy

"Soittajalista tyhjä" (CID LIST EMPTY).
3. Valikon navigointinäppäinten ylös ja alas (3) ja (7) avulla voitte valita

listalta numeron.
4. Painakaa valikkonäppäintä (4). Näyttöön ilmestyy "Puheluiden

(juokseva numero) muokkaaminen" (EDIT CALL xx) ja puhelinnumero.
5. Kohdistinviiva on suoraan viimeisen numeron takana.

X-poistonäppäimen avulla voitte poistaa viivan edessä olevan
numeron tai tai navigointinäppäimillä voidaan muutettava merkki
merkitä, poistaa tai muokata sitä. Jos X-poistonäppäintä painetaan
pitempään, poistetaan puhelinnumero kokonaan.

Puhelinnumeron siirtäminen soittajalistalta puhelinluetteloon

1. Painakaa standby-tilassa ))))).  -näppäintä. (3).
2. Valikon navigointinäppäinten ylös ja alas (3) ja (7) avulla voitte valita

listalta numeron.
3. Kun sopiva numero on ilmestynyt näyttöön, pitäkää B-näppäintä alas

painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Syötä nimi" (ENTER NAME).
Näytössä on ))))).  -symboli.

4. Syöttäkää näppäimistöllä soittajan nimi ja kuitatkaa tiedot painamalla
OK-näppäintä (6).

5. Tiedot on siirretty puhelinluetteloon.
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Liite

Vian etsintä

Näyttö on tyhjä

Tarkistakaa, onko akut asianmukaisesti asennettu. Laittakaa luuriosa
latauslaitteeseen, jotta akut latautuisivat. Poistakaa luuriosan akut ja
laittakaa ne uudelleen paikoilleen.

Akku on tyhjä

Tarkistakaa, onko akut asianmukaisesti asennettu. Puhdistakaa luuriosan
latauspisteet ja puhelinosa. Ladatkaa akut.

Akkusymboli näyttää akun alhaisen lataustason ja puhelinosasta kuuluu
varoitusääni.
Ladatkaa luuriosan akut. Vaihtakaa käytetyt akut uusiin, jos niitä on ladattava
liian usein.

Luuriosa ei löydä puhelinosaa

Te olette peittoalueen ulkopuolella, siirtykää lähemmän puhelinosaa.
Tarkistakaa puhelinosan sähkösyöttö. Rekisteröikää luuriosa kuvatulla
tavalla puhelinosaan. Poistakaa luuriosan akut ja laittakaa ne uudelleen
paikoilleen. Irrottakaa verkkolaite puhelinosasta ja kytkekää se uudelleen.

Linja auki -ääni puuttuu

Tarkistakaa, onko puhelinjohto kytketty asianmukaisesti puhelinosaan ja
puhelinliittymän pistokkeeseen. Käyttäkää toimitukseen liittyvää
puhelinjohtoa. Nostakaa luuriosan äänenvoimakkuuden tasoa.

Numeron näppäileminen ei onnistu

Teidän näppäilemänne numero on estetty. Näppäimistö lukittu. Palauttakaa
luuriosan tehdasasetukset ennalleen.
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Takuu*

Tämän laitteen takuuaika on 24 kuukautta.
Takuuaika alkaa laitteen ostohetkestä. Päivämäärän todisteena säilyttäkää
ostotositteet, mm. kuitti, lasku, kassan tuloste tai rahtikirja.
Jos laite lähetetään korjattavaksi ilman ostotositetta, on korjaus aina
maksullista. Sama pätee myös huonosti pakattuihin laitteisiin. Takuuaikana
poistetaan maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheiden aiheuttamat viat.
Takuuaikana voitte itse päättää, haluatteko viallisen laitteen korjattavan tai
vaihdettavan uuteen. Vaihdetut osat/laitteet siirtyvät valmistajan omistukseen.
Laitteen vaihtaminen ei jatka takuuaikaa automaattisesti, alkuperäinen
takuuaika jää voimaan ja päättyy 24 kuukauden kuluttua. Takuu ei kata ei-
asianmukaisen käytön, kulumisen, kolmansien henkilöiden haltuun joutumisen
tai ilkivallan aiheuttamia vahinkoja. Takuu ei kata myöskään kuluvia
materiaaleja (akku, patterit, pakkaus jne.) ja sellaisia puutteita, jotka ovat
vaikuttaneet laitteen arvoon tai sen käytettävyyteen. Vain valmistajan tekemiin
virheisiin tai törkeään huolimattomuuteen perustuvat korjausvaatimukset
huomioidaan. Meidän asiakasapalvelu on teidän palveluksessanne myös
takuuajan päätyttyä. Takuuajan päätyttyä tai sellaisten virheiden
poistamisesta, joita takuu ei kata, toimitamme laskun.

Huoltoliikkeen osoite*

Jos laitteessa on ilmennyt ongelmia, ottakaa yhteyttä laitteen myyjään.
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Tekniset tiedot

Järjestelmä DECT-analogipuhelin
Syöttöjärjestelmä, puhelinosa Verkkoadapteri 230 VAC/50HZ/35mA;

Output 9V AC/ 300 mA

Latauslaitteen syöttö Verkkoadapteri 230 VAC/50HZ/35mA;
Output 9V AC/ 300 mA

Luuriosa Kaksi erillisistä akkua, tyyppi 2/3 AAA NiMH
1,2V/ 40 mAh

Ympäristön lämpötila +5° C - +35°C;
ilman kosteus 25% - 85%

Sallittu varastointilämpötila -10° C - +50° C

Peittoalue ulkoisissa olosuhteissa enintään 300 m
sisätiloissa enintään 50 m

Valintamenettely MFV (äänivalinta) tai IWV (pulssivalinta)
Signaalinäppäintoiminto Flash 80 ms, 100ms ja 300 ms
Mitat:
Puhelinosa 130 mm Ø 30 mm korkea
Luuriosa 140 x 35 x 25 mm
Pakkaus Classico 229 x 172 x 56 mm
Pakkaus Classico Duo 262 x 162 x 87 mm

Johdon pituus
Puhelinjohto n. 3 m
Liitosjohto, verkkoadapteri n. 3 m

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!
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Teidän puhelimenne on tarkoitettu käytettäväksi kotimaassanne. Tämän
laitteen käyttö on sallittua julkisessa analogi-puhelinverkossa ja se on
tarkoitettu käytettäväksi asuin- ja liiketiloissa. Puhelimen saa kytkeä
käyttöönottoa varten puhelinverkkoyksikköön (TAE), kytkemiseen ei tarvita
alan ammattilaisen apua. Käyttö minkä tahansa muuhun tarkoitukseen ei
ole asianmukaista.
Laitteen rakenteen muuttaminen muulla tavoin, kuin tässä käyttöohjeessa
on kuvattu, ei ole sallittua.

Me, ITM Technology AG, vakuutamme täten, että laite on voimassa olevien
vaatimusten ja muiden EU-direktiivin 1999/5/EY säädettyjen ehtojen
mukainen.
Vastaavuusilmoituksen alkuperäiskappaleeseen voitte tutustua meidän
kotisivustolla osoitteessa:

www.hagenuk.de

Huolto
Puhdistakaa puhelinosa ja luuriosa kostealla tai antistaattisella pyyhkeellä.
Älkää koskaan käyttäkö kuivaa liinaa! Se saattaa aiheuttaa staattisen
sähkön syntymisen vaaran.

Kierrättäminen
Kun olette päättänyt luopua puhelimen käytöstä, poistakaa se käytöstä
voimassa olevia ohjeita noudattaen. Toimittakaa laite kierrätyslaitokseen,
jossa se asianmukaisesti puretaan ja lähetetään kierrätykseen.

k
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Vanhojen laitteiden palauttaminen

Kun teidän hagenuk Classico on täyttänyt tehtävänsä, toimittakaa vanha
laite teidän kunnalliseen jätehuoltopisteeseen. Alla oleva symboli tarkoittaa,
että laitetta ei saa laittaa tavanomaisten talousjätteiden joukkoon. Vanhojen
laitteiden haltijoiden on sähkölaitteiden lain nojalla toimitettava käytetyt
sähköiset laitteet pätevään jätekäsittelylaitokseen. Tukekaa omalla
toiminnallanne ympäristösuojelua ja älkää laittako tätä puhelinta
talousjätteisiin.
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