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Binatone e800-järjestelmä

Digitaalinen langaton puhelin, jossa tulevan puhelun numeronäyttö

Tämä laitteisto ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon 
sattuessa. Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Varaamme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme ota vastuuta 
teksti- tai kuvavirheistä. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. 
Yhteystiedot ovat käyttöohjeen lopussa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista
e800 ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkojen aikana. 
Tarvitset toisen puhelimen hätäpuheluihin. Hätäpuheluihin soveltuu 
esim. tavallinen kiinteä lankapuhelin, joka on kytketty puhelinverkkoon 
ja joka ei tarvitse sähköä toimiakseen. Tällaisella puhelimella voit soittaa 
myös sähkökatkon aikana.



�

Pakkauksen sisältö

• Luuriyksikkö

• Tukiasema

• Tukiaseman puhelinkaapeli

• Tukiaseman verkkoadapteri

• 3 kpl 1,2 V R03, AAA-kokoista ladattavaa  
nikkelimetallihybridiakkua (NiMH)

• Pakkaukset, joissa on useampia luuriosia, sisältävät myös laturin, 
muuntajan, akun sekä akkulokeron kannen lisäluureille.

Säilytä pakkaus mahdollista kuljetusta varten.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena.
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Tuotteen kuvaus

1. Kaiutin

2. RING/OK-painike
 Paina tätä painiketta kun soitat tai vastaat. 
 Vahvista valintasi tällä painikkeella ohjelmoinnin aikana. 

3. Ohjelmointipainike (PROG)
 Aloita ohjelmointi tällä painikkeella.
 Tallenna puhelinnumero painamalla painiketta puhelun aikana.

4. LNR/CDS-painike
  Paina KERRAN soittaaksesi johonkin viidestä viimeksi soitetusta   

 numerosta.
  Paina KAKSI KERTAA nähdäksesi tulleiden puheluiden numerolistan.
 Lisää puheluun tauko soittaessasi esim. puhelinvaihteen kautta.

5. INT (*)-painike
 Paina soittaaksesi sisäpuhelun (mikäli käytössäsi on useita 

luuriyksiköitä).
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6.  SCROLL (* #)-painikkeet 
Voit siirtyä näillä painikkeilla, kun näytöllä on pitkä numero. 
Painikkeita käytetään myös Plus-palveluiden käyttämiseen 
(tarkemmat tiedot palveluntarjoajaltasi).

7.  Soittoäänen kaiutin

8.  MUISTI-painike 
Paina tätä painiketta kun haluat tallentaa numeron muistiin tai kun 
haluat hakea numeron muistista.

9.  HAE LUURIYKSIKKÖ -painike
  Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida painiketta 

painettaessa (kätevää jos unohdit minne jätit luurin).

10. VARATTU-merkkivalo
  Merkkivalo palaa jos jollakin luureista on ulkolinja auki.

11. R-painike
  Käytetään puhelun aikana jos puhelimesi on liitetty 

puhelinvaihteeseen tai Plus-palveluiden käyttämiseen (tarkemmat 
tiedot palveluntarjoajaltasi).

12. Puhelun katkaisu / C-painike (Lopeta)
  Paina tätä painiketta kun lopetat puhelun. 

Lukitse näppäimet pitämällä pohjassa sekunnin ajan. 
Sammuta tai käynnistä puhelin pitämällä pohjassa kolmen sekunnin 
ajan. 
Lyhyt painallus poistaa viimeisen syötetyn merkin puhelinta 
ohjelmoidessasi tai numeroa syöttäessäsi. Painikkeen pitäminen 
pohjassa tyhjentää kaikki syötetyt merkit.

13. Nuolipainikkeet YLÖS ja ALAS
  Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. 

Selaa puhelinluetteloa tai saapuneiden puheluiden numerolistaa.

Ennen puhelimen käyttöönottoa tulee akut asentaa paikalleen ja ladata 
sivun 15 ohjeiden mukaisesti.

Lue sivun 15 huomautukset ennen keskusyksikön liittämistä.

Mikäli näyttö on tyhjänä
Käynnistä puhelin painamalla Puhelun katkaisu / C-painiketta .
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Luurin numero  
(1 jos sinulla on 
vain yksi luuri,  
1-6 jos sinulla  
on useampia 
luureja)

Kellonaika näkyy näytöllä 
sen jälkeen kun se on kerran 
asetettu.

Keskusyksikön numero 
(1, mikäli luuri on 
rekisteröity vain yhteen 
keskusyksikköön).

Näytön symbolit 

Puhelun kesto näkyy 20 sekunnin ajan PHONE-painikkeen painamisesta, 
ja uudestaan 5 sekunnin ajan puhelun lopettamisen jälkeen.

Symbolien merkitys 

Signaalin voimakkuus
Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin 
voimakkuuden. Symboli vilkkuu niin kauan kuin luuri yrittää 
muodostaa yhteyttä keskusyksikköön. Siirry lähemmäs 
keskusyksikköä, jos symboli vilkkuu puhelun aikana.

Uusi puhelu
Symboli näkyy kun puhelimeen on tullut uusi vastaamaton 
puhelu (vaikka numeronnäyttö ei olisi käytössä).

Sisäpuhelu
Symboli vilkkuu kun soitat sisäpuhelun, ja lopettaa 
vilkkumisen kun sisäpuhelu yhdistyy.

Muisti/tallennus
Symboli näkyy, kun tallennat numeron luurin muistiin ja kun 
soitat tallennettuun numeroon.

Epäsuora verkko
Symboli näkyy, kun soitat muuhun kuin paikallisverkkoon 
vaihtoehtoisen operaattorin kautta. Ei toimi kaikissa maissa.
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Valinnan toisto
Symboli näkyy kun soitat uudestaan viimeksi valittuun 
numeroon (LNR).

Tulevan puhelun numeronnäyttö
Symboli näkyy kun katselet saapuneiden puheluiden 
numerolistaa.

Näppäinlukitus
Symboli on näkyvillä kun näppäinlukitus on päällä tai kun 
jokin puhelunesto on toiminnassa.

Akun lataustaso
Kun symboli on lähes tyhjä 

INT

LC

CID

 ,  on puhelin laittettava 
keskus-yksikköön tai latausyksikköön akkujen lataamiseksi. 
Symboli  vilkkuu kun akkuja ladataan.
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Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus
Älä altista keskusyksikköä, latausyksikköä tai luuria kosteudelle 
tai vedelle. Sähkölaitteiden kastuminen saattaa johtaa vakaviin 
onnettomuuksiin.

ÄLÄ KOSKAAN käytä puhelinta ulkona ukonilmalla. Irrota keskusyksikkö 
puhelin- ja sähköverkosta jos läheisyydessä on ukonilmaa. Takuu ei 
korvaa ukonilmasta tai jännitepiikeistä johtuvia vaurioita.

Häiriöt
Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana 
paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai 
sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen 
radioliikenteeseen.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan.

Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön 
välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Luurin näytöllä vilkkuu 
symboli kunnes radioyhteys palautuu automaattisesti.

Varoitus ”kantaman ulkopuolella”
Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun 
aikana varoitusmerkkiäänen tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee 
tai vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä 20 sekunnin kuluessa 
kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu voi katketa.
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Lue tämä ensin

Keskusyksikön ja latausyksikön paikan valinta
Keskusyksikkö ja laturi voidaan asentaa seinälle tai sijoittaa tasaiselle 
alustalle, jossa:

• Muuntaja yltää seinäpistorasiaan (230 V). Älä pidennä muuntajan 
kaapelia!

• Puhelinkaapeli yltää puhelinpistorasiaan tai välipistokkeeseen 
(latausyksikössä ei ole puhelinkaapeliliitäntää).

• Yksikkö ei ole toisen langattoman puhelimen välittömässä 
läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.

• Yksikkö ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen 
paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.

• Yksikkö ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, 
astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen, 
televisiolaitteen tms. välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne
Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden 
välille muodostua radioyhteys. Ota huomioon seuraavat asiat:
• Suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi luurin ja 

keskusyksikön välissä saattaa katkaista radioyhteyden.
• Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin 

kantamaa.

Liitäntä sähköverkkoon

Tärkeää!
• Kytke keskusyksikkö ainoastaan pakkauksen sisältämällä muuntajalla 

verkkovirtaan.
• Kytke latausyksikkö ainoastaan pakkauksen sisältämällä muuntajalla 

verkkovirtaan.

Muunlainen muuntajan käyttö on säädöksen EN60950-säädöksen 
vastaista, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Akkuturvallisuus
Käytä ainoastaan mukana tulevia ladattavia akkuja. Älä käytä tavallisia 
ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.
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Ks. Sivun 13 
merkinnät.

Asennus 

1. Valitse keskusyksikölle sopiva asennuspaikka
 Katso sivua 13.

�. Liitä muuntajan kaapeli ja 
puhelinkaapeli keskusyksikön 
pohjaan.

 Käytä vain pakkauksen sisältämää 
puhelinkaapelia. 

�. Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan 
(verkkovirta, ��0 V / �0 Hz).

�. Mikäli sinulla on useampia latausyksiköitä…
 Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan (verkkovirta, 230 V / 50 Hz).

Ks. Sivun 13 
merkinnät.
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Varaustason 
merkintä vilkkuu. 

Latausvalo syttyy.

�. Asenna luurien akut paikalleen

A Aseta kolme R03 
(AAA) akkua kuvan 
osoittamalla tavalla  
napaisuusmerkin-
töjen mukaisesti.

B Aseta kansi paikalleen

ÄLÄ käytä ei-ladattavia paristoja!

�. Lataa akkuja 1� tunnin ajan
HUOM.! Lataa akut kokonaan ennen 
ensimmäistä käyttökertaa.

Merkkiääni kuuluu merkkinä siitä, 
että luuriyksikkö on paikoillaan 
laturissa.

Anna luurin olla latauksessa 
vähintään 15 tunnin ajan 
ensimmäisellä kerralla.
Akkujen varaustason merkintä kasvaa 
yhdellä yksiköllä puolen tunnin välein 
luurin ollessa laturissa. Mikäli on syytä 
epäillä, että varaustason merkintä 
näyttää virheellisen varaustilan, irrota 
akku ja laita se takaisin paikoilleen.

�. Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon
Varmista, ettei virtajohdon pistoke ole pistorasiassa. 
Kytke puhelinkaapelin pistoke puhelinpistorasiaan 
kuvan osoittamalla tavalla Laita pistoke takaisin 
pistorasiaan. Puhelin ei toimi ilman virtaa.

Huom.! Latausyksikössä ei ole puhelinverkkoliitäntää. 
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Tärkeää!
Puhelimeen tulee asettaa oikea järjestelmä, jotta tulevan puhelun 
numeronäyttö ja soittotoiminto toimivat oikein.

Suomessa ja Ruotsissa on käytössä DTMF.
Norjassa on käytössä FSK.

1 Paina PROG, ja sen jälkeen 2 7.

2  Paina painikkeita  tai  ja säädä
 1 = FSK
 2 = DTMF

3  Paina painiketta RING/OK.
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Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

 Kytke luuri pois päältä akun säästämiseksi:

 Paina Puhelun katkaisu /C noin kolmen sekunnin ajan 
kunnes näyttö sammuu.

 Kytke luuri päälle:
 Paina Puhelun katkaisu /C -painiketta kerran.

Näppäinlukitus

 Lukitse luurin painikkeet:

 Paina Puhelun katkaisu /C noin sekunnin ajan kunnes 
avainkuvake ja rivi viivoja ilmestyvät näytölle.

 Lukituksen poisto:

 Paina Puhelun katkaisu /C noin sekunnin ajan kunnes 
avainkuvake katoaa näytöltä.

 Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön poistaaksesi lukituksen.

Huom.!
 • Luurin ollessa pois päältä et voi käyttää sitä soittamiseen, 

et edes hätäpuheluihin.

 • Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan 
puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut 
laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. 
Luurin käynnistyminen saattaa kestää hetken sen 
muodostaessa radioyhteyttä keskusyksikköön.
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Puhelun soitto ja vastaanotto 

Puhelun soitto

 Syötä puhelinnumero

 Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla  
C -painiketta.

 Paina RING/OK-painiketta.

 (Voit myös syöttää numeron vasta RING-painikkeen, eli 
linjan avaamisen jälkeen. Näin kuulet linjaäänen ennen 
numerovalintaa, mutta et voi korjata virhepainalluksia, 
vaan numero valitaan sitä mukaan kun painat numeroita.)

 Mikäli haluat käyttää Epäsuoraa verkkoa, katso tarkemmat 
ohjeet sivulta 42. Ei toimi kaikissa maissa.

Puheluun vastaaminen
 • Näytöllä vilkkuu CALL ja sekä luuri että keskusyksikkö 

alkavat soida tulevan puhelun merkiksi.
 • Vastaa millä tahansa painikkeella.

Puhelun lopetus 

 Lopeta puhelu painamalla C. Keskusyksikön VARATTU-
merkkivalo sammuu.

 Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus
 Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana:

 Paina painikkeita  tai  puhelun aikana.

 Kaiuttimessa on kolme äänenvoimakkuuden tasoa. Taso 
ilmaistaan näytön oikealla reunalla olevalla palkilla. Luuri 
säilyttää asetetun äänenvoimakkuustason puhelun 
katkaisemisen jälkeen.
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Puhelun soitto ja vastaanotto

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta 

 Soittaminen viimeksi valittuun numeroon (enintään 
24 merkkiä):

1  Paina LNR/CDS.
2  Paina painiketta RING/OK.

 Soittaminen johonkin viidestä viimeksi valitusta 
numerosta:

1  Paina LNR/CDS.

2  Hae haluttu numero painamalla  tai .

3  Paina painiketta RING/OK.

 Jonkin viimeksi valitun numeron poisto muistista:

1  Paina LNR/CDS, ja valitse numero, jonka haluat poistaa 
käyttäen selauspainikkeita  tai .

2  Paina C-painiketta kunnes kuulet äänimerkin.

 Voit poistaa kaikki viisi viimeksi valittua numeroa 
painamalla C-painiketta viiden sekunnin ajan.

Huomautuksia
•  Vain näppäimistöltä syötetyt numerot tallentuvat viimeksi valittujen 

numeroiden listalle. Puhelinmuistiosta tai saapuneista puheluista 
valittuja numeroita ei tallenneta muistiin.

•  Numerot, joihin soitetaan useammin kuin kerran, tallennetaan 
listalle vain kerran.

•  Kun muistissa on jo viisi numeroa ja valitset uuden numeron, 
poistuu vanhin numero automaattisesti listalta. Sinun ei siis ole 
pakko poistaa numeroita listalta manuaalisesti.
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Numeron valinta muistista 

Puhelimen luetteloon voi tallentaa jopa 20 puhelinnumeroa.
Jokainen numero voi muodostua enintään 24 merkistä. Muistipaikat on 
numeroitu yhdestä kahteenkymmeneen (01-20).

HUOM.! Monessa kohtaa tässä ohjeessa sinua kehotetaan painamaan 
painiketta noin sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että painiketta tulee 
painaa kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuulet merkkiäänen tai puhelu 
yhdistyy.

Numeron tallennus

1  Syötä puhelinnumero.

 Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla  
C -painiketta.

2  Paina MUISTI-painiketta noin sekunnin ajan.

 Puhelinnumero ja ensimmäisen vapaan muistipaikan 
numero (vasemmalla) näkyvät näytöllä. Voit tallentaa 
numeron haluamaasi muistipaikkaan valitsemalla 
muistipaikan numeron  tai  -painikkeilla.

3  Vahvista painamalla RING/OK.

Numeron valinta muistista

1 Paina MUISTI-painiketta kerran.

 Näytön vasemmassa laidassa vilkkuu kaksi väliviivaa.

2  Etsi haluamasi numero joko hakupainikkeilla  tai  , tai 
syöttämällä näppäimistöltä numeron muistipaikka (01 - 20).

3  Vahvista painamalla RING/OK.
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Numeron valinta muistista

Yhdistetty numero 
Voit tallentaa muistiin numeroiden osia (esim. maakoodeja), ja käyttää 
haluttuja muistin ja näppäilyjen yhdistelmiä numeron valinnassa.

Tallennetun numeron muokkaus

1  Paina ”PROG”.

2  Paina MUISTI.

3  Hae haluttu numero painamalla  tai .

4  Poista numerot yksi kerrallaan painamalla C.  Syötä uudet 
numerot.

5  Vahvista painamalla RING/OK.

Tallennetun numeron poisto

1  Paina MUISTI.

2  Hae haluttu numero painamalla  tai .

3  Paina C-painiketta kunnes kuulet äänimerkin ja näytöllä 
oleva numero katoaa. 

 Voit poistaa kaikki 20 numeroa painamalla painiketta C 
viiden sekunnin ajan.
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Numeron valinta muistista

Puhelinluettelon käyttö

 Numero voidaan tallentaa muistiin puhelun aikana.

1  Paina ”PROG”.

2  Paina MUISTI.

3  Etsi vapaa muistipaikka painikkeilla  tai .
 Vaihtoehtoisesti voi syöttää muistipaikan suoraan 

näppäimistöltä.

4  Syötä tallennettava numero numeronäppäimistöltä.

5  Vahvista painamalla RING/OK.

 Huom.: Poistu muistiosta ilman numeron tallentamista 
painamalla C-painiketta noin sekunnin ajan.

Viimeksi valitun numeron tallennus muistiin

 Voit siirtää viimeksi valittujen numeroiden listalta 
numeron  (ks. sivu 20.) varsinaiseen puhelinmuistioon.

1  Paina LNR/CDS.

2  Hae haluttu numero painamalla  tai .

3  Paina MUISTI-painiketta noin sekunnin ajan.
 Näytölle ilmestyy vapaan muistipaikan numero. Voit 

tallentaa numeron muuhun vapaaseen muistipaikkaan 
valitsemalla muistipaikan numeron  tai  -painikkeilla 
(vain vapaat muistipaikat näytetään).

4  Vahvista painamalla RING/OK.
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Tulevan puhelun numeronäyttö

Sovittuasi palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä, saat 
saapuvien puheluiden numeron näkymään näytöllä puhelimen soidessa. 
Numero ei edelleenkään näy, jos vastapuoli soittaa salaisesta numerosta, 
tai puhelimesta joka on kytketty puhelinkeskukseen, joka ei lähetä 
soittavan linjan numeroa eteenpäin.  Varmista, että olet valinnut oikean 
järjestelmän, katso sivu 16.

Luurin muistiin jää tieto kymmenen viimeisen puhelun numerosta 
(riippumatta siitä onko puheluun vastattu vai ei), jotta voit soittaa 
tarvittaessa takaisin samaan numeroon. Vanhin numero korvataan 
automaattisesti uusimmalla, kun kaikki kymmenen muistipaikkaa ovat 
käytössä. Salaista tai muuten estettyä numeroa ei tallenneta luetteloon.

Näytöllä näkyvä 

INT

LC

CID

-symboli tarkoittaa, että numeronnäyttömuistissa 
on uusia puhelinnumeroita, joita et ole vielä selannut ja joihin ei ole 
vastattu.

Saapuneiden puheluiden numeroiden selaus 

1  Paina LNR/CDS kaksi kertaa.
 Viimeksi saapuneen puhelun numero näkyy näytöllä.

2 Voit vaihtaa numeron ja puhelun ajankohdan näytön 
välillä painamalla (*)-painiketta.

 Mikäli numero on yli 13 merkkiä pitkä, näytetään numeron 
ensimmäiset 13 merkkiä kun painat ensimmäisen 
kerran (*)-painiketta. Paina uudestaan niin näet puhelun 
ajankohdan.

3  Selaile numeroita  tai  -painikkeilla.

 CID-symboli katoaa näytöltä kun kaikki numerot on 
katsottu kerran.
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Tulevan puhelun numeronäyttö

Puhelun soitto saapuneiden puheluiden listalta 

 Takaisinsoitto saapuneeseen puheluun:

1  Hae numero esille noudattaen sivun 23 kohtia 1 – 3.

2  Soita numeroon painamalla RING/OK.

Saapuneen numeron poistaminen

 Saapuneen numeron poistaminen.

1  Hae numero esille noudattaen sivun 23 kohtia 1 – 3.

2  Paina C-painiketta kunnes kuulet äänimerkin.
 Voit poistaa kaikki kymmenen saapunutta numeroa 

painamalla C-painiketta viiden sekunnin ajan.

Saapuneen numeron tallennus muistiin

 Tallenna numero saapuneiden listalta 
puhelinmuistioon:

1  Hae numero esille noudattaen sivun 23 kohtia 1 – 3.

2  Paina MUISTI-painiketta noin sekunnin ajan.

 Näytölle ilmestyy vapaan muistipaikan numero. Voit 
tallentaa numeron muuhun vapaaseen muistipaikkaan 
valitsemalla muistipaikan numeron  tai  -painikkeilla 
(vain vapaat muistipaikat näytetään).

3  Talenna numero painamalla RING/OK.
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Useiden luuriyksiköiden käyttö 

Keskusyksikköön voidaan rekisteröidä jopa kuusi luuria.  
Kahden tai useamman luurin avulla voit:

• Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
• Siirtää tulevan puhelun yhdestä luurista toiseen.
• Vaihdella sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä.
• Suorittaa neuvottelupuheluita kolmen henkilön välillä.

Luurin näytöllä näkyy luurin numero (h1 - h6).

  Vain yksi luureista voi olla yhteydessä puhelinverkkoon kerrallaan. 
Kuulet ’varattu’ –merkkiäänen jos yrität käyttää toista luuria samaan 
aikaan kun joku käyttää toista.

 Monessa kohtaa tässä ohjeessa sinua kehotetaan painamaan 
painiketta noin sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että painiketta 
tulee painaa kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuulet merkkiäänen tai 
puhelu yhdistyy.

Sisäpuhelun valinta

1  Paina INT (*)-painiketta noin sekunnin ajan.
 Luurin näyttöön ilmestyy ”INT” sekä kaikkien 

rekisteröityjen luurien numerot.

2  Syötä numeronäppäimistöltä sen luurin numero, johon 
haluat soittaa, tai paina ”9” soittaaksesi kaikkiin muihin 
luureihin.

 Muut luurit soivat, ja niiden näytöllä vilkkuu INT-symboli. 
Puhelu kytkeytyy heti kun joku vastaa johonkin muista 
luureista.

!

!
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Useampien luurien käyttö

Sisäpuheluun vastaaminen 
 Sisäpuhelun soittoääni eroaa ulkoisen puhelun 

soittoäänestä. Sisäpuhelun soidessa luurin näytöllä näkyy 
INT-symboli ja soittavan luurin numero.

 Paina mitä tahansa painiketta vastataksesi.

Sisäpuhelun lopettaminen

 Paina C-painiketta tai aseta luuri takaisin 
keskusyksikköön tai latausyksikköön.

Puhelun siirto eteenpäin

 Ulkoisen puhelun voi siirtää eteenpäin sen jälkeen kun 
puhelu on kytkeytynyt:

1  Paina INT (*)-painiketta noin sekunnin ajan ja syötä toisen 
luurin numero.

 Käynnissä oleva puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri 
soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella 
hänen kanssaan.

 Mikäli toisen luurin käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin 
pidossa olevaan puheluun pitämällä INT(*)-painiketta 
pohjassa.

2  Kytke pidossa oleva puhelu toiseen, avoinna olevaan 
linjaan painamalla C. 

 Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin C-painikkeella, 
vaikka toiseen luuriin ei vielä olisikaan vastattu. Siinä 
tapauksessa, jos luuriin ei vastata 30 sekunnin kuluessa, 
palautuu puhelu takaisin alkuperäiseen luuriin.
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Useampien luurien käyttö

Vaihtaminen kahden puhelun välillä 

 Kun käynnissä on sekä sisäpuhelu, että ulkopuhelu, voit 
vaihtaa puheluiden välillä seuraavasti:

 Paina INT (*)-painiketta noin sekunnin ajan vaihtaaksesi 
puhelua (toinen puhelu asetetaan pitoon).

 Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin painamalla  
C-painiketta sisäisen puhelun ollessa käynnissä.

 Jos painat C-painiketta ulkopuhelun ollessa käynnissä, 
katkeaa ulkopuhelu kokonaan.

Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä

 Kun käynnissä on sekä sisäpuhelu, että ulkopuhelu, voit 
käynnistää neuvottelupuhelun kaikkien kolmen välillä 
seuraavasti:

 Paina #-painiketta noin sekunnin ajan.

 Sulje toisen luurin käyttäjä pois neuvottelupuhelusta 
seuraavasti:

 Paina #-painiketta noin sekunnin ajan.

 Sinun luurisi on edelleen kytketty ulkopuheluun. Jos 
toisen luurin käyttäjä ei ole vielä katkaissut linjaa omalla 
luurillaan, voit palauttaa hänet neuvotteluun painamalla 
#-painiketta uudestaan.

 Voit myös poistua itse neuvottelupuhelusta ja jättää 
toisen luurin käyttäjän ulkolinjalle:

 Paina C-painiketta.
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Useampien luurien käyttö

Tulevan puhelun merkkiäni

 Tulevan (ulkoisen) puhelun merkkiääni kuuluu silloin, kun 
joku yrittää soittaa sisäpuhelun ollessa käynnissä.

 Vastaa ulkoiseen puheluun ja katkaise sisäpuhelu:

 Paina R-painiketta kerran.

 Voit vaihtoehtoisesti asettaa sisäpuhelun pitoon ja vastata 
ulkopuheluun (jotta voit myöhemmin vaihtaa takaisin 
sisäpuheluun, käynnistää neuvottelupuhelun tai siirtää 
puhelun):

 Paina INT (*)-painiketta noin sekunnin ajan.

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku

 Voit soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin yhdellä 
napin painalluksella (kätevää jos unohdit minne jätit 
luurin):

 Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta.

 Luurit hälyttävät 30 sekunnin ajan. Hälytyksen 
lopettaminen aikaisemmin:

 Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ –painiketta 
uudestaan.

 Vaihtoehtoisesti voit painaa mitä tahansa luurin painiketta.



��

PROG

1

6

1	 2	 3
4	 5	 6
7	 8	 9
*		0	 #

0 0 0 0

Useampien luurien käyttö

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön 
Uudet, erikseen hankitut luurit tulee rekisteröidä keskusyksikköön. 
Keskusyksikön mukana tulleita luureja ei tarvitse rekisteröidä.

Jokaisen luurin voi rekisteröidä jopa neljään keskusyksikköön (numerot  
1 – 4) samanaikaisesti.

1  Paina HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta kunnes kuulet 
rekisteröinnin merkkiäänen (hidas merkkiääni).

 Seuraavaksi sinulla on 30 sekuntia aikaa rekisteröidä luuri.

2  Paina luurin PROG-painiketta. Valitse sen jälkeen numerot 
1 ja 6, sekä keskusyksikön numero.

 Mikäli kyseinen keskusyksikkö on ensimmäinen, johon 
luuri rekisteröidään, tulee keskusyksikön numeron olla 1.

3   Syötä 0000 (keskusyksikön pin-koodi).

4  Paina painiketta RING/OK.

 Näytöllä näkyvät keskusyksikön vapaat luurinumerot.

5  (Lisävalinta) Syötä luurin numero.

 Mikäli jätät luurin numeron syöttämättä, annetaan luurille 
ensimmäinen vapaa numero.

 Luurista kuuluu merkkiääni vahvistuksena rekisteröinnistä.



�0

PROG

2 6

1	 2	 3
4	 5	 6
7	 8	 9
*		0	 #

PROG

1 7




Useampien luurien käyttö

Luurin rekisteröinnin poisto

 Voit joutua poistamaan esimerkiksi rikkinäisen luurin 
keskusyksiköstä.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 6.

 Näytöllä näkyvät kaikkien keskusyksikköön liitettyjen 
luurien numerot.

2  Syötä poistettavan luurin numero.

 Näyttö vilkkuu ja luurin rekisteröinti poistuu.

Keskusyksikön valinta

 Luuri valitsee aina vahvimman signaalin perusteella 
(yleensä lähimmän) keskusyksikön, jos se on rekisteröity 
useampaan keskusyksikköön. Voit myös valita 
keskusyksikön manuaalisesti.

 Toiminto ei ole käytössä, jos keskusyksiköitä on vain yksi.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 7.

2  Valitse keskusyksikön numero painikkeilla  tai .

 Keskusyksikön numero on yhden ja neljän välillä. Voit 
asettaa luurin valitsemaan vahvimman signaalin omaavan 
keskusyksikön syöttämällä keskusyksikön numeroksi 
nollan (0).

3  Vahvista painamalla RING/OK.
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Useampien luurien käyttö

Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan 
keskusyksikköön
Luurisi voidaan rekisteröidä mihin tahansa GAP-yhteensopivaan 
keskusyksikköön. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia 
luureja tähän keskusyksikköön. Emme takaa kaikkien toimintojen 
yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa.

1  Aseta keskusyksikkö rekisteröintitilaan ohjeiden mukaisesti (esim. 
kohta 1. sivulla 29).

2  Aseta luuri rekisteröintitilaan ohjeiden mukaisesti (esim. kohdat 2-5 
sivulla 29).

 Katso keskusyksikön käyttöohjeesta tietoja, jos sinun täytyy jossain 
vaiheessa syöttää keskusyksikön pin-koodi.
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Luurin asetukset 

Yleistä
Voit muokata luurin asetuksia luurin näytölle tulevan valikon avulla.

Huom.!
• Luuri palaa valmiustilaan jos et paina mitään painiketta 25 sekunnin 

kuluessa viimeisestä painalluksesta.

• Kuulet vahvistusäänen kun muutat ja vahvistat jonkin asetuksen. 
Kuulet varoitusäänen jos teet jonkin virheen.

• Voit palata valmiustilaan asetusten muuttamisen jälkeen kahdella eri 
tavalla:

  -  Aseta luuri takaisin keskusyksikköön.

  -  Paina C-painiketta kunnes luuri palaa valmiustilaan.

Automaattinen vastaus
Vastaa puheluun painamalla mitä tahansa painiketta. Voit myös asettaa 
luurin automaattisen vastauksen päälle. Tällöin puheluun vastataan 
heti kun otat luurin pois keskusyksiköstä, ilman että mitään painiketta 
tarvitsee painaa.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 5.

2  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla  tai .

 0 = Automaattinen vastaus pois.

 1 = Automaattinen vastaus päälle.

3  Vahvista painamalla RING/OK.
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Luurin asetukset

Soittoäänen voimakkuus ja melodia
Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää kahdeksassa portaassa (0 = äänetön). 
Luurissa on kahdeksan eri soittoääntä. Luuri ei hälytä, jos äänenvoimakkuus 
on 0.  Näytöllä lukee kuitenkin CALL tai tulevan puhelun numero, mikäli olet 
sopinut palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä.

 Äänenvoimakkuuden muuttaminen:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 1 1.

2  Valitse äänenvoimakkuuden taso painikkeilla  tai .

3  Vahvista painamalla RING/OK.

 Soittoäänen muuttaminen:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 1 2.

2  Valitse soittoääni painikkeilla  tai .

3  Vahvista painamalla RING/OK.

Näppäinäänet
Normaalisti näppäimen painalluksesta kuuluu merkkiääni. Voit myös 
sammuttaa näppäinäänet:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 1 3.

2  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla  tai .
 0 = Näppäinäänet poissa
 1 = Näppäinäänet päällä

3  Vahvista painamalla RING/OK.
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Luurin asetukset

Pikavalinta 
Pikavalinnan ollessa käytössä, soittaa luuri automaattisesti sinun 
asettamaasi numeroon minkä tahansa muun painikkeen kuin PROG-
painikkeen painalluksesta. Tätä toimintoa kutsutaan joskus lapsenvahdin 
puhelimeksi.

  Pikavalinnan ollessa käytössä et voi soittaa hätänumeroon, kuten 112, 
ellei puhelimeen ohjelmoitu numero ole juuri hätänumero. Pidä 
mielessä, että ohjelmoituun numeroon on erittäin helppo soittaa; 
numero valitaan heti minkä tahansa painikkeen painalluksesta.

 Puhelinnumero pitää asentaa ennen pikavalinta- 
toiminnon käyttöönottoa.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 3.

2  Syötä puhelinnumero.
 Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla  

C –painiketta, tai poistaa koko numeron painamalla C-
painiketta pidempään.

�  Vahvista painamalla RING/OK.

 Kytkeminen päälle ja pois päältä:

1  Paina PROG,  ja sen jälkeen 1 2.

2  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla  tai .

 0 = Pikavalintatoiminto poissa.
 1 = Pikavalintatoiminto päällä.

3  Vahvista painamalla RING/OK.

 Pikavalintatoiminnon ollessa päällä näkyy näytöllä tunnus 

INT

LC

CID

 sekä 
ohjelmoitu numero. Voit vastata tuleviin puheluihin normaalisti.

!
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Luurin asetukset

Muistin tyhjennys 
Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tallennetut numerot puhelinmuistiosta 
sekä kaikki viimeksi valitut numerot. Myös pikavalintanumero poistuu.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 9.

2  Vahvista painamalla RING/OK.

 Huom.: Numeronäyttömuistin tyhjennys tapahtuu 
palauttamalla keskusyksikön tehdasasetukset (katso sivu 41).

Luurin tehdasasetusten palautus
Tehdasasetusten palautuksen jälkeen luurissa on seuraavat asetukset:

 • Soittoäänen voimakkuus:  7

 • Soittoääni:   4

 • Näppäinäänet:   Päällä

 • Epäsuora verkko:   Poissa (katso sivu 41)

 • Automaattinen vastaus:  Poissa

 • Keskusyksikön valinta:  Automaattinen (voimakkain   
   signaali)

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 0.

2  Vahvista painamalla RING/OK.
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Keskusyksikön asetukset 

Yleistä
Voit muokata keskusyksikön asetuksia luurin näytölle tulevan valikon 
avulla.

Huom.!
 • Luuri palaa valmiustilaan jos et paina mitään painiketta  

25 sekunnin kuluessa viimeisestä painalluksesta.

 • Kuulet vahvistusäänen kun muutat ja vahvistat jonkin asetuksen. 
Kuulet varoitusäänen jos teet jonkin virheen.

 • Voit palata valmiustilaan asetusten muuttamisen jälkeen 
kahdella eri tavalla:

- aseta luuri keskusyksikköön
- Paina C-painiketta kunnes luuri palaa valmiustilaan

Hätänumerot
Näihin kahteen numeroon voi soittaa, vaikka numeron esto olisi päällä  
(katso sivu 38).

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 2 3 1.

2  Syötä ensimmäinen hätänumero.

3  Vahvista painamalla RING/OK.

4       Paina 2 3 2.

5  Syötä toinen hätänumero.

6  Vahvista painamalla RING/OK.
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Keskusyksikön asetukset

Soittoäänen voimakkuus ja melodia 
Keskusyksikön äänenvoimakkuutta voi säätää kahdeksassa portaassa  
(0 = äänetön). Soittoääniä on kahdeksan erilaista. Keskusyksikkö ei hälytä 
lainkaan puhelun saapuessa, jos äänenvoimakkuus on 0.

 Äänenvoimakkuuden muuttaminen:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 1 1.

2  Valitse äänenvoimakkuuden taso painikkeilla  tai .

3  Vahvista painamalla RING/OK.

 Soittoäänen muuttaminen:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 1 2.

2  Valitse soittoääni painikkeilla  tai .

3  Vahvista painamalla RING/OK.

Puhelun esto
Keskusyksikön kautta voit asentaa puheluneston erikseen kaikille 
keskusyksikköön rekisteröidyille luureille. Vaihtoehtoja on kaksi.

 • Voit estää kaikki puhelut kahdella numerosarjalla alkaviin 
numeroihin. Numerosarja voi olla esim. suuntanumero, ja se voi 
koostua enintään kahdeksasta numerosta. Numerot pitää asentaa 
ennen puhelun eston käyttöönottoa.

 •  Voit estää erityyppisiä puheluita: ulkopuheluita ja ulkomaanpuheluita.

  Avainsymboli ilmestyy näytölle puhelun eston ollessa toiminnassa, ja 
määritellyn kaltaisia puheluja ei voi valita.
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Keskusyksikön asetukset

Estä puhelut tiettyihin numeroihin 

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 2 2.

2  Syötä luurin numero (1 – 6)

3  Paina 1 1.

4  Syötä ensimmäinen estettävä numerosarja.

5  Vahvista painamalla RING/OK.

6  Paina 2 2.

7  Syötä luurin numero (1 – 6)

8  Paina 1 2.

9  Syötä toinen estettävä numerosarja.

10  Vahvista painamalla RING/OK.

Eston käyttöönotto

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 2 2.

2  Syötä luurin numero (1 – 6).

3  Paina 0, ja aseta arvo haluamaksesi painikkeilla  tai :

0 = Puhelun esto poissa.
1 = Puhelun esto päällä.

4  Vahvista painamalla RING/OK.
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Keskusyksikön asetukset

Tietyntyyppisten puheluiden eston kytkeminen 

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 2 1.

2  Syötä luurin numero (1 – 6)

3  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla  tai .

 0 = Ei ulkopuheluita (vain sisäpuhelut sallittu)
 1 = Ei ulkomaanpuheluita
 2 = Kaikki puhelut sallittu (esto pois päältä)

4  Vahvista painamalla RING/OK.

Kellonaika ja päivämäärä
Kellonaika ja päivämäärä tulee asettaa oikein, jotta aika näkyy 
luurin näytöllä ja jotta numeronnäyttö pystyy näyttämään puhelun 
saapumisajankohdan.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 3.

2  Syötä päivämäärä kuusinumeroisena:
 …esim. 131004 = 13.10.2004, 020305 = 2.3.2005. 

3  Vahvista painamalla RING/OK.

4  Syötä kellonaika nelinumeroisena:
 …esim: 0830 = 8.30, 1406 = 14.06.

5  Vahvista painamalla RING/OK.
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Keskusyksikön asetukset

Saapuneiden puheluiden numeroiden poisto 

 Kaikkien saapuneiden puheluiden numerot poistetaan 
seuraavasti:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 9.

2  Vahvista painamalla RING/OK.

Keskusyksikön tehdasasetusten palautus

 Tehdasasetusten palautuksen jälkeen keskusyksikössä on 
seuraavat asetukset:

 • soittoäänen voimakkuus   7

 • melodia   4

 • näppäinäänet   päällä

 • puhelun esto   pois päältä

 • Numeronäyttömuisti   tyhjä

 • Epäsuoran verkon koodit   muisti tyhjä (katso sivu 41)

1  Paina PROG,  ja sen jälkeen 2 0.

2  Vahvista painamalla RING/OK.
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Epäsuora verkko (Vain joissakin maissa) 

Tämän toiminnon avulla voit soittaa puheluita jonkin muun kuin 
puhelinverkkosi palveluntarjoajan kautta. Toiminnon avulla voit 
säästää rahaa kauko- ja ulkomaanpuheluissa. Tehdessäsi sopimuksen 
vaihtoehtoisen palveluntarjoajan kanssa saat yhteyskoodin operaattorin 
verkkoon.

Yhteyskoodi tulee syöttää joka kerta, kun puhelu halutaan ohjata 
vaihtoehtoisen verkon kautta. Tämä puhelin voi antaa yhteyskoodin 
automaattisesti kauko- tai ulkomaanpuhelua valitessasi, manuaalisesti 
tai muistista.

Paikallispuheluita (ei 0-alkuisia) ei valita alkuliitteen (yhteyskoodin) 
kanssa, vaan ne ohjautuvat normaalin paikallisverkon kautta. Voit myös 
asettaa kaksi ’paikallis’alkuliitettä, joita valitessa yhteyskoodia ei käytetä, 
vaikka ne alkavatkin nollalla.

Asetukset määritellään keskusyksikössä ja ne koskevat kaikkia 
rekisteröityjä luureja. Toiminto tulee kuitenkin asettaa päälle kaikille 
luureille.

Vaihtoehtoisen operaattorin koodin asetus

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 4 0.

2   Syötä yhteyskoodi (enintään kuusi numeroa).

3  Vahvista painamalla RING/OK.
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Epäsuora verkko

Paikallisten alkuliitteiden asetukset 

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 4 1.

2  Syötä ensimmäinen alkuliite (enintään kuusi numeroa)

3  Vahvista painamalla RING/OK.

4  Paina 4 2.

5  Syötä toinen alkuliite (enintään kuusi numeroa).

6  Vahvista painamalla RING/OK.

Epäsuoran verkon käyttöönotto ja poiskytkentä.

 Toiminto tulee suorittaa jokaiselle luurille.

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 1 4.

2  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla  tai .

 0 = Epäsuora verkko poissa.

 1 = Epäsuora verkko päällä.

3  Vahvista painamalla RING/OK.

 Luuri lisää yhteyskoodin numeron eteen numeron alkaessa nollalla, 
edellyttäen, että numerosarja ei kuulu poikkeussääntöjen joukkoon. 
Tunnus LC näkyy näytöllä kun epäsuoraa verkkoa käytetään.

 Huom.! – Toiminto toimii ainoastaan jos syötät numeron (tai 
valitset sen puhelinmuistiosta, saapuneista tai viimeksi valituista 
numeroista) ennen linjan avaamista PHONE-painikkeella.
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Vianetsintä

Laitteen huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltomies.
Älä KOSKAAN yritä korjata tai muutella laitetta itse; voit pahentaa 
ongelmaa ja takuu raukeaa.

Tarkista AINA ensin seuraavat asiat:
• Olet noudattanut sivujen 14, 15 ja 16 ohjeita laitteen asennuksesta.

• Kaikki liitännät on asennettu oikein.

• Seinäpistorasiaan tulee virtaa.

• Luurin akku on oikein liitetty, ja siinä on tehoa jäljellä.

Jokapäiväinen käyttö

”En voi valita tai vastaanottaa puheluita”

• Luuri voi olla sammutettu, mikäli sen näyttö on tyhjänä.

• Laita luuri päälle painamalla C.

• Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kytketty, ja että 
seinäpistorasiaan tulee sähköä. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa 
toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.

• Varmista, että pakkauksen sisältämä puhelinkaapeli on käytössä. Muut 
puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

• Siirry lähemmäs keskusyksikköä.

• Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Akun varaustason 
ollessa alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön akun latausta varten.

• Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, ja laita se hetken päästä takaisin. 
Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.
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Vianetsintä

”En voi soittaa”

• Luurin näppäinlukko voi olla päällä (sivu 17). Poista näppäinlukitus 
ennen soittamista.

• Numeron esto voi olla päällä (sivu 37).

• Tietyntyyppisten puheluiden esto voi olla päällä (sivu 37).

”Mitään ei tapahdu vaikka painan painikkeita”

• Varmista, että luurin akku on paikallaan. Lataa akku, jos varaustason 
kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Voin valita numeron, ja se ilmestyy näytölle, mutta puhelu ei 
yhdisty”

• Siirry lähemmäs keskusyksikköä.

• Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman 
korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.

• Numeron esto voi olla päällä (sivu 37).

• Tietyntyyppisten puheluiden esto voi olla päällä (sivu 37).

”Puhelin ei soi”

• Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kytketty, ja että 
seinäpistorasiaan tulee sähköä. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa 
toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.

• Varmista, että pakkauksen sisältämä puhelinkaapeli on käytössä. Muut 
puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
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Vianetsintä

”Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei 
enää toimi.”

• Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

• Siirry lähemmäs keskusyksikköä.

• Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten 
tietokoneesta tai televisiosta.

• Parhaan tuloksen saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman 
korkealla. Kaksikerroksisen asunnon ylempi kerros on oivallinen paikka 
keskusyksikölle.

”Luurista kuuluu äänimerkkejä puhelun aikana.”

• Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs 
keskusyksikköä ennen kuin puhelusi katkeaa.

• Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Lataa akku, jos varaustason 
kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Saapuneiden puheluiden numeronnäyttö ei toimi.”

• Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi.

• Varmista, että olet valinnut oikean järjestelmän, katso sivu 16.

• Soittaja saattaa olla piilottanut numeronsa, tai soittajan numero voi 
olla salainen. Puhelu voi myös tulla puhelinkeskuksesta, joka ei lähetä 
soittajan numeroa eteenpäin.

”Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiääni”

• Varmista, ettei keskusyksikköön mahdollisesti liitetyssä toisessa luurissa 
ole puhelu meneillään.
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Vianetsintä

”Kaiuttimen äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana.”

Varmista, että pidät kaiutinta korvalla.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai .

Useamman luurin ollessa käytössä

”En voi siirtää puhelua”

• Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.

• Varmista, että valitsit oikean luurin numeron (1-6 tai 9 jos haluat 
soittaa kaikkiin luureihin yhtä aikaa).

Akut

”Luurin akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”

• Akku tulee ladata 15 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.

• On ehkä aika vaihtaa akut kokonaan (ks. alla).

• Puhdista keskusyksikön ja luurin kontaktipinnat kuivalla liinalla.

• Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.

”Yritän ladata akkuja, mutta silti luuri ilmoittaa, että akku on koko 
ajan lopussa.”

• On aika vaihtaa akut kokonaan.

• Hävitä käytetty akku voimassaolevien säädösten mukaisesti –älä 
koskaan polta tai heitä akkuja normaalin jätteen seassa pois.
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Vianetsintä

Epäsuora verkko

”Toiminto ei toimi.”

• Tee sopimus palveluntarjoajan kanssa. Muuten järjestelmä ei toimi.

• Aseta toiminto päälle kaikkien keskusyksikköön liitettyjen luurien 
osalta.

• Huom.! – Toiminto toimii ainoastaan jos syötät numeron (tai valitset 
sen puhelinmuistiosta, saapuneista tai viimeksi valituista numeroista) 
ennen linjan avaamista RING/OK-painikkeella.

Käyttö puhelinvaihteen kautta

”Vaikuttaa siltä, että R-painikkeen toiminto ei toimi.”

• Painiketta pitää ehkä painaa hieman pidempään kuin tavallisesti. 
Kokeile.

”Viimeksi valitun numeron toisto / numeron valinta muistista ei 
toimi puhelinvaihteen kautta.”

• Lisää ulkolinjan valintanumeron ja varsinaisen puhelinnumeron 
väliin tauko käyttäen LNR/CDS-painiketta.  Näin voit soittaa samaan 
numeroon uudestaan myöhemmin.

• Muista lisätä ulkolinjan valintakoodi numeron alkuun kun tallennat 
numeroa muistiin.

• Lisää tauko aina ulkolinjan valintakoodin ja puhelinnumeron väliin, 
jos puhelinvaihteesi vaatii valintaäänen odottamista ennen puhelun 
kytkemistä.



��

PROG

2 5 0
1	 2	 3
4	 5	 6
7	 8	 9
*		0	 #

Vianetsintä 

Puhelimen voi myös asettaa automaattisesti lisäämään 2 sekunnin tauon 
ulkolinjan valintakoodin perään.  Toimi näin:

1  Paina PROG, ja sen jälkeen 2 5 0.

2  Syötä ulkolinjan valintakoodi (enintään 4 numeroa).

3  Vahvista painamalla RING/OK.

Mikäli ongelma ei poistu

Kytke irti kaikki muut laitteet, jotka on liitetty samaan puhelinlinjaan, ja 
yritä uudelleen.
 
Irrota keskusyksikön puhelinkaapeli puhelinpistorasiasta. Kytke toinen 
puhelin suoraan puhelinpistorasiaan. Yritä soittaa toisella puhelimella. 
Jos puhelin toimii, vika ei ole puhelinlinjassa.

Jos käytät 2-tiejatkopistorasiaa, ja puhelin ei toimi, kokeile ottaa 
jatkopistorasia pois käytöstä. Jatkopistorasia voi olla epäkunnossa tai se 
ei ole yhteensopiva, jos puhelin toimii sen poistamisen jälkeen.

Jos et voi edelleenkään soittaa, voi vika olla puhelinverkossa. Ota yhteys 
palveluntarjoajaan.
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Huolto ja puhdistus

Älä käytä puhdistukseen bentseeniä, lakkabensiiniä tai kemiallisia 
liuottimia. Aineet ovat liian voimakkaita, ja saattavat aiheuttaa laitteisiin 
pysyviä vaurioita, joita takuu ei korvaa. Puhdista tarvittaessa kostutetulla 
liinalla.

Suojaa puhelin kuumuudelta ja kosteudelta sekä suoralta 
auringonvalolta.

Kaikki mahdolliset toimenpiteet tuotteen korkean laadun ja 
luotettavuuden takaamiseksi on tehty (e800). Jos tuotteessa kuitenkin 
ilmenee vikaa, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Älä yritä korjata tuotetta itse.

Takuu ja huolto

Tuotteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. Takuu ei 
korvaa laitteen virheellisestä käytöstä johtuvia tai ylijännitteen (esim. 
puhelinlinjojen tai ukonilman) aiheuttamia vikoja.

Toimita laite jälleenmyyjälle jos huomaat siinä jotakin vikaa.
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Tekniset tiedot 

Standardi: DECT
 
Taajuusalue: 1,88 - 1,9 GHz (kaistanleveys 20 MHz)

Kanavan kaistanleveys: 1,728 MHz.

Kantama: Jopa 300 m ulkona ja 50 m sisätiloissa.

Toiminta-aika
Valmiustila:  Noin 80 h
Puheaika:  Noin 7 h
Akun latausaika:  15 tuntia

Käyttölämpötilat
Käyttö:  0 … 40 ºC
Varastointi:  -20 … 60 ºC

Virtalähde
Luuriyksikkö:  3 kpl 1,2 V R03, AAA-kokoista ladattavaa  

nikkelimetallihybridiakkua (NiMH)

Keskusyksikkö/Laturi:  Otto: 230 V AC, 50 Hz, Anto: AC 9 V, 300 mA

Liitäntöjen tiedot: 

Liitäntä  (sähköverkkoliitäntä) on SELV-liitäntä (EN41003).

Liitäntä  (puhelinverkkoliitäntä) on TNV-liitäntä (EN41003).

Yhteensopivuus
Katkon pituus:  100 ms (lyhyt painallus), 250 ms (pitkä painallus).
Tauon pituus (LNR/CDS/P-painike):  3 sekunnin ajan.
Signaalityyppi: DTMF (Dual-Tone MultiFrequence), äänivalinta.
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EC Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: Digital cordless telephone

Model: e800, e800 twin

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 
1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating 
to Radio Spectrum Matters,  the Council Directive 89/336/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic 
compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 
93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the 
product with the requirements relating to the essential requirements 
according to Article 3 R&TTE  was based on Annex III of Directive 1999/5/EC 
and following standard:

 Radio Spectrum:  EN 301406
 EMC:                  EN 301489
 Electical Safety:   EN 60950

              
Insjön, Sweden 6 February 2005   

                        

     G. Karnberger  
  President

                                        

Clas Ohlson AB     793 85 Insjön     SWEDEN     
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Luurin tehdasasetusten palautus,  35
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ORDER Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55 
 E-post: order@clasohlson.se

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

ÖVRIGT Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
 
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB,  793 85 INSJÖN

NORGE

ORDRE Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80 
 E-post: ordre@clasohlson.no

KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80  
 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

ØVRIG Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80
 
INTERNET www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS,  Postboks 485 sentrum,  
 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy,  Yrjönkatu 23 A,  
 00100 HELSINKI


