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Ohjekirja
Big button system 510 

■	 Digitaalinen langaton puhelin

■	 Suuret näppäimet ja näyttö

Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään  
teknisten tietojen muutoksista.

Tärkeää - Hätäpuhelut

■ Tämä puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon 
sattuessa.

■	 Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.

 (Puhelimen tulee olla sellainen, joka ei tarvitse sähköä, jotta voit 
soittaa sillä sähkökatkon sattuessa.)
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Big button system 510 – pakkauksen 
avaaminen
Pakkauksen sisältö

■	 Langaton luuri.

■	 Keskusyksikkö.

■	 Kolme ladattavaa akkuparistoa ja luurin paristolokero.

■	 Puhelinjohto ja pistoke keskusyksikköön. 

■	 Keskusyksikön muuntaja. 

Säilytä pakkausmateriaali mahdollista myöhempää käyttöä varten.  
Säästä ostokuitti. Se toimii takuutodistuksena.

Ennen kuin voit soittaa puhelimella, sinun tulee asettaa paristot 
paristolokeroon ja ladata ne.
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Painikkeet ja niiden toiminnot
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1.	 Nuolipainikkeet	 YLÖS	ja	 ALAS
 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.  

Selaa tallennettuja numeroita tai saapuneiden puheluiden listaa.

2.	 RING	 	/OK-painike
 Paina tätä painiketta kun vastaat puheluun tai soitat puhelun. 

Vahvista valintasi tällä painikkeella ohjelmoinnin aikana.

3.	 PROG-painike
 Aloita ohjelmointi tällä painikkeella.
 Lisää merkintä muistioon puhelun aikana tällä painikkeella.
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Mikäli näyttö on pimeä 
varmista, että paristot on asetettu puhelimeen ja avaa sitten puhelin 
painamalla käynnistyspainiketta  kolmen sekunnin ajan.

4.  (Last	Number	Redial)/CDS/	PAUSE-painike
 Painamalla painiketta kerran voit soittaa johonkin viidestä viimeksi 

soittamastasi numerosta. Painamalla painiketta kaksi kertaa voit 
nähdä saapuneiden puheluiden numerolistan. Painamalla painiketta 
voit pitää tauon kun käytät puhelinta PBX:n kanssa.

 
5.  /INT-painike	(sisäpuhelu)
 Soita sisäpuhelu tällä painikkeella.
 Sisäpuhelun soittaminen vaatii vähintään kaksi luuria. 

6.	 Puhelun	katkaisu	 	/	C-painike	(Lopeta)
 Paina tätä painiketta kun lopetat puhelun. Lukitse ja avaa näppäimet 

painamalla painiketta yhden sekunnin ajan. Sammuta ja avaa luuri 
painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan.

 Lyhyt painallus poistaa viimeisimmän syötetyn merkin puhelinta 
ohjelmoidessasi tai numeroa syöttäessäsi. Painikkeen pitäminen 
pohjassa tyhjentää kaikki syötetyt merkit.

7.	 R	(Recall)	-painike
 Saatat tarvita tätä painiketta puhelun aikana, mikäli puhelimesi on 

liitetty PBX:ään.

8.	 PUHELINMUISTIO	 	-painike
 Paina tätä painiketta, kun haluat tallentaa numeron muistiin tai kun 

haluat hakea numeron muistista.

9.	 KÄYTÖSSÄ-merkkivalo	(IN	USE)
 Valo syttyy, kun puhelinlinja on auki.

10.	 HANDSET	LOCATOR	(HAE	LUURIYKSIKKÖ)	-painike
 Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida painiketta 

painettaessa (kätevää, jos unohdit minne jätit luurin).

11.	 SCROLL	( 	#	)-painikkeet
 Kun näytöllä on yli 16 numeroa sisältävä puhelinnumero, siirry 

painikkeilla puhelinnumerossa eteen- ja taaksepäin.
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Kellonaika näkyy näytöllä 
sen jälkeen kun se on 
kerran asetettu.

Keskusyksikön numero
(1, ellet ole rekisteröinyt 
luuria useampaan 
keskusyksikköön.)

Luurin numero
(1, jos järjestelmässä 
on yksi luuri. 1, 2 tai 3, 
jos järjestelmässä on 
enemmän luureja.)

Puhelun kesto näkyy näytöllä 20 sekunnin 
kuluttua puhelun yhdistämisestä ja 5 sekuntia 
puhelun lopettamisesta.

Näytön symbolit

Symbolien merkitys
Signaalitaso
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
Näkyy näytöllä, kun luurissa on vastaamattomia puheluita. Symboli näkyy, vaikket 
käyttäisikään numeronäyttöä.

Sisäinen	puhelu
Symboli vilkkuu, kun soitat sisäisen puhelun ja palaa, kun puhelu yhdistyy.

Puhelinmuistio
Symboli näkyy näytöllä, kun tallennat numeron puhelinmuistioon tai kun soitat 
tallennettuun numeroon.

Epäsuora	verkko
Symboli näkyy näytöllä, kun valitset vaihtoehtoisen palveluntarjoajan 
suuntanumeron.

Uudelleenvalinta
Symboli näkyy näytöllä, kun soitat viimeisimpään soitettuun numeroon.

Tulevan	puhelun	numeronäyttö
Symboli näkyy näytöllä, kun avaat numeronnäyttölistan tai soitat sen numeroihin.

Näppäinlukko
Symboli näkyy näytöllä, kun näppäinlukko on päällä tai kun yrität soittaa lukittuun 
numeroon.

Latauksen	tila
Kun symbolissa on enää yksi palkki jäljellä (  ), aseta luuri keskusyksikköön tai 
laturiin, jotta akkuparistot latautuvat. Symboli vilkkuu kun akkuja ladataan.
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Lue tämä ensin

Valitse keskusyksikön ja laturin sijoituspaikka
■	 Keskusyksikkö on sijoitettava vaakasuoralle alustalle.

■	 Muuntajan tulee yltää seinäpistorasiaan.

■	 Keskusyksikön puhelinjohdon tulee yltää puhelinpistorasiaan.

■	 Yksikkö ei saa olla toisen langattoman puhelimen välittömässä 
läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.

■	 Yksikkö ei saa olla tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun 
sellaisen paikan lähellä, missä se on vaarassa kastua. 

■	 Yksikkö ei saa olla 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:

■	 Suuret metalliesineet, kuten jääkaappi, peili ja arkistokaappi, luurin ja 
keskusyksikön välillä voivat estää radiosignaalin muodostumisen.

■	 Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin 
kantamaa.

Liitäntä sähköverkkoon

Tärkeää
Big Button �10 -keskusyksikköä  saa käyttää vain pakkauksen 
muuntajan kanssa. Muunlaisen muuntajan käyttö on eN�0��0-
säädöksen vastainen, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Akkuturvallisuus
Käytä luuriyksikössä ainoastaan ladattavia akkuparistoja.  Älä käytä 
tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.
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Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus
■	 Keskusyksikköä tai luuria EI SAA altistaa vedelle. Sähkölaitteiden 

käyttäminen märkänä tai vedessä seisoen saattaa aiheuttaa vakavaa 
vahinkoa.

■	 Jos keskusyksikkö tippuu veteen, ÄLÄ ota sitä pois ennen 
kuin olet irrottanut muuntajan pistorasiasta ja puhelinjohdon 
puhelinpistokkeesta. Poista sitten keskusyksikkö irrotetuista johdoista 
nostaen.

■	 Älä käytä Big Button 510 -puhelintasi ulkona ukkosella. Irrota 
keskusyksikkö puhelinpistorasiasta ja seinäpistorasiasta myrskysäällä. 
Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vahinkoja.

Häiriöt
■	 Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa 

vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen 
aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliiken-
teeseen.

■	 Siirry toiseen paikkaan häiriöiden poistamiseksi. Mikäli et vaihda 
paikkaa, puhelu saattaa katketa.

 Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja 
keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. 

 Luurin näyttö vilkkuu, kun luuri hakee automaattisesti parempaa 
radiosignaalia.

Varoitus ”Out of range” (Kantaman ulkopuolella)
Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana 
varoitusmerkkiäänen tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai 
vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä �0 sekunnin kuluessa, 
kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

!
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Asennus 

1.		 Valitse	keskusyksikölle	sopiva	asennuspaikka
 Katso sivua 9.

2.		 Liitä	muuntajan	kaapeli	
ja	puhelinkaapeli	
keskusyksikön	pohjaan.

	 Käytä	vain	pakkauksen	
sisältämää	
puhelinkaapelia.	

3.		 Liitä	muuntajan	pistoke	
seinäpistorasiaan.	

4.	 Mikäli	sinulla	on	useampia	latausyksiköitä,	liitä	muuntajan	
pistoke	seinäpistorasiaan.
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Varaustason symboli vilkkuu.

Latauslamppu 
syttyy

5.	 Aseta	ladattavat	akkuparistot	luuriyksikköön

A.  Aseta kolme 
paristoa kuvan 
mukaisesti. Ota 
huomioon paris-
tolokeron na-
paisuusmerkin-
nät.

B.  Aseta 
paristolokeron 
kansi takaisin 
paikalleen.

6.	 Lataa	akkuparistoja	15	tunnin	ajan

 Paristosymboli täyttyy tyhjiä paristoja 
ladattaessa. Jos epäilet, että symboli 
näyttää lataustason väärin, irrota ak-
kuparistot hetkeksi ja aseta ne takaisin 
paikalleen.

  On tärkeää, että akut ladataan täyteen  
ennen luuriyksikön käyttöönottoa.

 Luuri piippaa, kun se asetetaan oikein 
laturiin. 

 Anna luurin latautua 1� tunnin ajan.

 

7.	 Liitä	keskusyksikkö	puhelinverkkoon

 Aseta puhelinjohto puhelimeen ja 
puhelinpistoke pistorasiaan kuvan 
mukaisesti.
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Järjestelmän vaihto (FSK och DTMF)

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  Paina painikkeita  tai  ja säädä
 1 = FSk
 � = DTMF

3  Paina painiketta rING/Ok.

PrOG

��
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Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

 Kytke luuri pois päältä akkuparistojen säästämiseksi:

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

 Luurin kytkeminen takaisin päälle:

 Paina Puhelun katkaisu /C -painiketta kerran.

Näppäinlukitus

 Näppäinten lukitseminen:

 Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna, 
kunnes näytölle ilmestyy avainsymboli ja viivoja.

 Lukituksen poisto:

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

 Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön lukituksen poistamiseksi.

 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. Ota huomioon, että luurin 
ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa 
mennä hetki. 

■	 Kun et käytä luuria (esimerkiksi öisin tai kun lähdet ulos), aseta se 
keskusyksikköön tai laturiin, jotta akut pysyvät ladattuina. 
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Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1  Syötä puhelinnumero. 
 Jos syötät väärin, paina Puhelun katkaisu/C-painiketta, niin 

numerot pyyhkiytyvät yksitellen näytöltä.

2  Paina rING/Ok-painiketta. 
 Voit syöttää numeron myös RING/OK-painikkeen 

painamisen jälkeen, mutta tällöin et voi korjata 
syöttövirheitä.

Puheluun vastaaminen

 Kun puhelin soi: CALL (puhelu) tai puhelinnumero (jos 
numeronnäyttö on käytössä) vilkkuu näytöllä. Keskusyksikkö 
ja luuri soivat.

	 ■	 Vastaa puheluun millä tahansa painikkeella.

Puhelun lopetus

 Lopeta puhelu painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta. 
keskusyksikön VArATTU-merkkivalo sammuu. 

 Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön puhelun lopettamiseksi.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun 
aikana:

 Paina  - tai  -painiketta.

 Äänenvoimakkuus näkyy kolmena palkkina näytön oikealla 
puolella. Kun puhelu lopetetaan, säädetty äänenvoimakkuus 
säilyy.
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Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNR)

 Viimeksi valittuun puhelinnumeroon soittaminen (maks. 24 
merkkiä):

1  Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta.

2  Paina rING/Ok-painiketta.

 Johonkin viiteen viimeksi valituista numeroista soittaminen:

1  Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta.

2  etsi haluamasi numero - tai  -painikkeilla.

3  Paina rING/Ok-painiketta.

 Jonkin viiden viimeksi valitun numeron poistaminen 
muistista:

1  Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta, ja etsi sitten 
numero, jonka haluat poistaa, - tai -painikkeilla. 

2  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alas painettuna, 
kunnes kuulet signaalin. Voit myös pitää painiketta 
alas painettuna viiden sekunnin ajan, niin kaikki viisi 
muistipaikkaa tyhjentyvät.

HUOM!
■	 Ainoastaan manuaalisesti syötetyt numerot tallentuvat LNR-muistiin. 

Muistista valitut tai numeronäyttölistan numerot eivät näin ollen 
tallennu.

■	 Numerot, joihin olet soittanut useamman kerran, tallentuvat LNR-
muistiin ainoastaan kerran.

■	 Aina kun syötät puhelinnumeron, LNR-muistin ensimmäinen numero 
poistuu. Numeroita ei siis tarvitse poistaa listalta manuaalisesti, ellet 
niin halua.
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Puhelinmuistiosta soittaminen
Puhelinmuistioon voi tallentaa 20 puhelinnumeroa. Jokainen numero voi 
muodostua enintään 24 merkistä. Muistipaikat on numeroitu seuraavasti: 
01 – 20.

Numeron tallentaminen

1  Syötä puhelinnumero. 

 Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla 
Puhelun katkaisu/C -painiketta.

2  Paina Puhelinmuistiopainiketta noin sekunnin ajan. 

 Puhelinnumero ilmestyy näytölle. Numeron vasemmalla 
puolella on ensimmäinen vapaa muistipaikka. 

 Jos haluat tallentaa numeron muuhun muistipaikkaan, 
valitse haluamasi paikka - tai -painikkeella.

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

Numeron valinta puhelinmuistiosta

1 Paina Puhelinmuistiopainiketta kerran. 

 Näytön vasemmalla puolella vilkkuu kaksi viivaa.

2  etsi numero - tai -painikkeella tai näppäile 
muistipaikan kaksinumeroinen tunnus (01 – �0) 
numeronäppäimillä.

3  Paina rING/Ok-painiketta.
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Yhdistetyt numerot
Voit tallentaa osan numerosta (esimerkiksi kaukopuheluiden 
suuntanumeron) puhelinmuistioon ja yhdistää sitä haluamallasi tavalla.

Tallennetun numeron muuttaminen

1  Paina PrOG-painiketta.

2 Paina Puhelinmuistiopainiketta.

3  Hae haluttu numero painamalla  tai .

4  Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta, niin numerot 
poistuvat yksitellen. Näppäile tilalle oikea numero.

5  Paina rING/Ok-painiketta.

Tallennetun numeron poistaminen

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.

2  Hae haluttu numero painamalla  tai .

3  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna, 
kunnes kuulet merkkiäänen ja numero katoaa näytöltä. 
Voit myös pitää Puhelun katkaisu/C-painiketta 
alaspainettuna viiden sekunnin ajan, niin kaikki �0 
muistipaikkaa tyhjentyvät.

PrOG
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Puhelinmuistiosta soittaminen

Muistion käyttö

 Voit tallentaa numeroita puhelinmuistioon kesken puhelun.

1  Paina PrOG-painiketta.

2  Paina Puhelinmuistiopainiketta.

3  etsi vapaa muistipaikka - tai -painikkeilla. Voit myös 
valita muistipaikan numeronäppäimillä.

4  Näppäile tallennettava puhelinnumero.

5  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Huom.! Poistu muistiosta ilman numeron tallentamista 
painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta noin sekunnin 
ajan.

LNR-numeron tallennus muistiin

 Voit siirtää numeron viimeksi valittujen numeroiden listalta 
(LNR) puhelinmuistioon.

1  Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta.

2  etsi haluamasi numero - tai -painikkeella. 

3  Paina Puhelinmuistiopainiketta noin sekunnin ajan.

 Näytöllä näkyy vapaa muistipaikka. Voit valita toisen vapaan 
muistipaikan nuolipainikkeilla ja  (ainoastaan vapaat 
paikat näytetään).

4  Vahvista painamalla rING/Ok.

PrOG
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Tulevan puhelun numeronnäyttö
Sovittuasi palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä, saat 
saapuvien puheluiden numeron näkymään näytöllä puhelimen soidessa. 
Mikäli soittajan numero on salainen, tai jos soittaja soittaa verkosta, joka 
ei lähetä numeroa, näytöllä ei näy numeroa.

Puhelimeen tallentuu 10 viimeisimmän soittajan numero (riippumatta 
siitä vastaatko puheluun). Kun numeronäytön 10 muistipaikkaa on 
täynnä, uusi numero korvaa vanhimman. Mikäli saapuva numero on 
salainen tai se ei ole tiedossa, muistiin ei tallennu mitään. 

Uusi puhelu ilmoitetaan näytölle ilmestyvällä  -symbolilla.

Saapuneiden puheluiden tarkastelu

1  Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta kAkSI kertaa.

 Viimeisin saapunut puhelinnumero näkyy näytöllä.

2   *-painiketta painamalla voit vaihtaa numeron ja sen 
saapumisajankohdan ja –päivämäärän välillä.

 Jos puhelinnumerossa on yli 13 merkkiä, näet ensimmäiset 
13 merkkiä painamalla *-painiketta kerran. Paina 
uudestaan niin näet puhelun ajankohdan.

3  Selaa tietoja  - ja   -näppäimillä.

 Kun olet katsonut läpi kaikki tiedot, CID-symboli häviää 
näytöltä.
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Tulevan puhelun numeronnäyttö

Saapuneeseen puhelinnumeroon soittaminen

 Näin soitat takaisin jollekin, joka on soittanut sinulle:

1 Paina kahdesti Uudelleenvalinta/CDS-painiketta, niin näet 
viimeisimmän puhelinnumeron.

2 Valitse nuolinäppäimillä listalta numero, johon haluat 
soittaa.

3 Soita numeroon painamalla rING/Ok.

Numeronnäytön muistipaikkojen tyhjentäminen

 Numeronnäytön muistipaikkojen tyhjentäminen:

1  Paina kahdesti Uudelleenvalinta/CDS-painiketta 
nähdäksesi numeron.

2  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alas painettuna, 
kunnes kuulet signaalin. Yksi muistipaikka tyhjenee. Voit 
myös pitää painiketta alas painettuna viiden sekunnin 
ajan, niin kaikki kymmenen muistipaikkaa tyhjentyvät.

Numeronäytön numeron tallentaminen puhelinmuistioon

 Voit tallentaa numeronäytön listasta puhelinnumeron 
puhelinmuistioon:

1  Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta kAkSI kertaa. 
Viimeisin saapunut puhelinnumero näkyy näytöllä.

2  Paina Puhelinmuistiopainiketta noin sekunnin ajan.
 Näytöllä näkyy ensimmäinen vapaa muistipaikka. Voit 

valita toisen vapaan muistipaikan nuolipainikkeilla  ja  
(ainoastaan vapaat paikat näytetään).

3  Vahvista numeron tallennus painamalla rING/Ok.



��

Usean luuriyksikön käyttäminen

Voit rekisteröidä Big Button 510 -järjestelmään useita luureja. Yhtä 
keskusyksikköä kohden voi olla yhteensä kuusi luuria. Kahden tai 
useamman luurin avulla voit:

■	 Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen. 

■	 Siirtää tulevan puhelun yhdestä luurista toiseen.

■	 Vaihdella ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä. 

■	 Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.

 Luurin näytöllä näkyy luurin numero (h1 - h6).

 Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistetty ulkopuheluun kerrallaan. 
kuulet varattu-merkkiäänen, jos yrität käyttää toista luuria 
samanaikaisesti käynnissä olevan puhelun aikana.

 Joissakin tämän osion ohjeissa neuvotaan painamaan painiketta 
”sekunnin ajan”. Tämä tarkoittaa, että painiketta on pidettävä 
alaspainettuna, kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuuluu 
merkkiäänin tai puhelu yhdistyy.

Sisäisen puhelun soittaminen

1  Paina */INT-painiketta sekunnin ajan.

 Luurin näytöllä lukee INT ja näkyy kaikkien rekisteröityjen 
luuriyksiköiden numerot.

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

 Muut luurit soivat, ja näytöllä vilkkuu INT-symboli. Kun 
luureihin vastataan, puhelu yhdistyy.

!
!

�
TAI
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Usean luuriyksikön käyttäminen

Sisäpuheluun vastaaminen
Sisäpuhelun soittoääni eroaa ulkoisen puhelun soittoäänestä. 
Sisäpuhelun soidessa luurin näytöllä näkyy INT-symboli ja soittavan luurin 
numero.

■	Vastaa puheluun millä tahansa painikkeella.

Sisäpuhelun lopettaminen

 Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta.

 Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön puhelun lopettamiseksi.

Puhelun yhdistäminen

 Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen 
puheluun ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

1  Paina */INT-painiketta sekunnin ajan ja syötä luurin 
numero.

 Ulkoinen 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 avoinna olevaan linjaan 
painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta.

 Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin Puhelun 
katkaisu/C-painikkeella, ennen kuin muut luurit ovat 
vastanneet sisäiseen puheluusi. Jos toinen luuri ei vastaa 
yhdistettyyn puheluun 30 sekunnin kuluessa, puhelu siirtyy 
takaisin sinulle ja luurisi soi.
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Usean luuriyksikön käyttäminen

Kahden puhelun välillä vaihtaminen

 Jos sinulla on yhtäaikaa käynnissä sekä sisäinen että 
ulkoinen puhelu, voit vaihtaa niiden välillä seuraavasti:

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

 Voit siirtää ulkoisen puhelun toiseen luuriin painamalla 
Puhelun katkaisu/C-painiketta sisäisen puhelun ollessa 
käynnissä.

 Jos painat Puhelun katkaisu/C-painiketta ulkoisen puhelun 
ollessa käynnissä, katkeaa ulkoinen puhelu kokonaan.

Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä

 Jos sinulla on yhtäaikaa käynnissä sekä sisäinen että 
ulkoinen puhelu, voit järjestää puhelun kaikkien puhujien 
kanssa samanaikaisesti seuraavasti:

 Paina #-painiketta noin sekunnin ajan.

 Jos haluat poistaa toisen luurin käyttäjän keskustelusta:

 Paina #-painiketta noin sekunnin ajan.

 Puhelusi yhdistyy ulkoiseen puheluun. Jos toisen luurin 
käyttäjä ei ole vielä katkaissut linjaa omalla luurillaan, voit 
palauttaa hänet neuvotteluun painamalla #-painiketta 
uudestaan. 

 Voit myös itse poistua kolmen henkilön puhelusta ja jättää 
toisen luurin käyttäjän linjalle ulkoisen puhelun kanssa

 painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta.



��

Usean luuriyksikön käyttäminen

Tulevan puhelun merkkiääni

 Kun sinulla on sisäinen puhelu käynnissä ja puhelimeen 
tulee ulkoinen puhelu, kuulet linjalla merkkiäänen, joka 
ilmoittaa tulevasta puhelusta.

 Ulkoiseen puheluun vastaaminen ja sisäisen puhelun 
lopettaminen.

 Paina r-painiketta lyhyesti.

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

 Paina */INT-painiketta noin sekunnin ajan.

Luurien etsintä keskusyksikön avulla

 Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida 
seuraavaa painiketta painettaessa (kätevää, jos unohdit 
minne jätit luurin).

 Paina keskusyksikön HAe LUUrIYkSIkkÖ -painiketta.

 Luurit soivat 30 sekunnin ajan. Jos haluat sammuttaa 
soittoäänen ennen sitä:

 Paina keskusyksikön HAe LUUrIYkSIkkÖ -painiketta 
uudestaan.

 Voit myös painaa mitä tahansa luurin painiketta.
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Usean luuriyksikön käyttäminen

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön
Ainoastaan uudet luurit tulee rekisteröidä, keskusyksikön mukana tulevaa 
luuria ei siis tarvitse rekisteröidä. Jokaisen luurin voi rekisteröidä  neljään 
keskusyksikköön (numerot 1 – 4).

1  Pidä keskusyksikön eTSI LUUrIYkSIkkÖ –painiketta 
alaspainettuna, kunnes kuulet rekisteröintisignaalin 
(hitaat piippaukset).

 Seuraavaksi sinulla on 30 sekuntia aikaa rekisteröidä luuri. 

2  Paina luuriyksikön PrOG-painiketta.

 Näppäile sitten 1 � ja keskusyksikön numero.

 Mikäli kyseinen keskusyksikkö on ensimmäinen, johon luuri 
rekisteröidään, on keskusyksikön numero 1.

3                    Syötä 0000 (keskusyksikön pin-koodi).

4  Paina rING/Ok-painiketta.
 Näytöllä näkyvät ne luuriyksiköiden numerot, jotka ovat 

edelleen vapaita keskusyksikössä. 

5  (Vaihtoehtoinen) Syötä luurin numero.
 Mikäli jätät luurin numeron syöttämättä, luurille annetaan 

ensimmäinen vapaa numero. 

 Luuri vahvistaa rekisteröinnin merkkiäänellä.

PrOG

1 �

0 0 0 0
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Usean luuriyksikön käyttäminen

Luurin rekisteröinnin poisto

 Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin esimerkiksi jos 
jokin luureista rikkoutuu.

1  Paina PrOG, ja sen jälkeen � �.

 Näytöllä näkyvät kaikkien keskusyksikköön liitettyjen 
luurien numerot. 

2  Syötä poistettavan luurin numero.
 Näyttö vilkkuu ja luurin rekisteröinti poistuu.

Keskusyksikön valinta

 Luuri valitsee aina keskusyksikön vahvimman signaalin 
perusteella (yleensä lähimmän), jos se on rekisteröity 
useampaan keskusyksikköön. Voit myös valita keskusyksikön 
manuaalisesti. Toimintoa ei tarvita, jos keskusyksiköitä on 
vain yksi.

1  Paina PrOG, ja sen jälkeen 1 �.

2  Valitse keskusyksikön numero nuolipainikkeilla.

 Keskusyksiköt on numeroitu 1 – 4. Voit asettaa luurin 
valitsemaan vahvimman signaalin omaavan keskusyksikön 
syöttämällä keskusyksikön numeroksi nollan (0).

 
3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

� �

PrOG

1 �
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Usean luuriyksikön käyttäminen

Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan 
keskusyksikköön
Big Button 510 voidaan rekisteröidä kaikkiin GAP-yhteensopiviin 
keskusyksiköihin. Voit myös  reikisteröidä GAP-yhteensopivia luureja Big 
Button 510 –keskusyksikköön.

Muiden valmistajien laitteita käytettäessä ei voida kuitenkaan taata 
kaikkien toimintojen saatavuutta.

 1  Noudata keskusyksikön käsikirjan ohjeita aktivoidessasi 
keskusyksikön rekisteröintitilan. 

 2  Noudata luurin käsikirjan ohjeita luuria rekisteröidessäsi. 
  Etsi mahdollinen PIN-koodi keskusyksikön käsikirjasta.
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Luurin asetukset

Yleistä
Voit muuttaa Big Button 510 -luurin asetuksia luurin näytön valikon 
kautta. 

Huom.!
■	 Jos et paina mitään painiketta noin 25 sekunnin kuluessa, luuri 

poistuu automaattisesti valikkotilasta ja siirtyy odotustilaan.

■	 Kun vahvistat tekemäsi asetuksen, luurista kuuluu merkkiääni.  
Kuulet varoitusäänen, jos teet jonkin virheen.

■	 Voit aina asetustilassa palauttaa luurin odotustilaan seuraavasti:

 -  Aseta luuri keskusyksikköön.
 -  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna.

Automaattinen vastaus
Kun puhelin soi, voit vastata millä tahansa painikkeella. Voit myös asettaa 
automaattisen vastauksen päälle: Kun puhelin soi, sinun tarvitsee vain 
nostaa keskusyksikössä oleva luuri vastataksesi puheluun. 

1  Paina PrOG, ja sen jälkeen 1 �.

2  Valitse nuolipainikkeilla asetukseksi jompikumpi 
seuraavista:

 0 = Automaattinen vastaus pois päältä
 1 = Automaattinen vastaus päällä

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

1 �
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Anpassa din handenhet 

Soittoäänen voimakkuus ja melodia
Luuriyksikössä on kahdeksan soittoäänen voimakkuutta, mukaanlukien 
äänetön tila, sekä kahdeksan melodiaa. Kun äänenvoimakkuus on säädetty 
0:aan, tulevasta puhelusta ei ilmoiteta soittoäänellä, mutta näytöllä 
ilmoitetaan puhelusta tai ilmoitetaan numero.

 Äänenvoimakkuuden säätäminen:

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 1 1.

2  Muuta äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla.

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Soittoäänen muuttaminen:

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 1 �.

2  Muuta soittoääni nuolipainikkeilla.

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

Näppäinäänet
Kun painat luurin näppäimiä, luurista kuuluu piip-ääni. Näppäinäänet voi 
sammuttaa haluttaessa.

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 1 �.

2  Valitse nuolipainikkeilla asetukseksi jompikumpi seuraavista:

 0 = näppäinäänet sammutettu
 1 = Näppäinäänet päällä

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

1 1 1

PrOG

1 1 �

PrOG

1 1 �
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Suorasoitto
Kun suorasoitto on päällä, voit soittaa ohjelmoimaasi numeroon 
painamalla mitä tahansa painiketta ei (PROG). Tätä toimintoa kutsutaan 
joskus lapsenvahdin puhelimeksi.

 kun suorasoitto on päällä, puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita, 
ellei hätänumeroa ole ohjelmoitu suorasoittonumeroksi. 

 Ota huomioon, että ohjelmoimaasi numeroon soitetaan 
automaattisesti kun mitä tahansa painiketta painetaan.

 Puhelinnumero pitää ohjelmoida ennen suorasoiton 
käyttöönottoa.

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 �.

2  Syötä puhelinnumero.

 Voit poistaa numerot yksitellen painamalla Puhelun 
katkaisu/C-painiketta.

 Painamalla painiketta pitkään koko numero poistuu. 

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Suorasoiton kytkeminen päälle ja pois päältä:

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 �.

2  Valitse nuolipainikkeilla jompikumpi seuraavista 
vaihtoehdoista:

 0 = Suorasoitto pois päältä
 1 = Suorasoitto päällä

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Suorasoiton ollessa päällä näkyy näytöllä tunnus  
sekä ohjelmoitu numero. Voit vastata tuleviin puheluihin 
normaalisti. 

Luurin asetukset

!

PrOG

1 �

PrOG

1 �
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Luurin asetukset

Muistin tyhjennys
Kaikki puhelimen muistipaikat voidaan tyhjentää kerralla seuraavasti: 
Huom! Jos olet asettanut suorasoittonumeron, sekin katoaa.

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 �.

2  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Huom.! Numeronäytön muisti tyhjennetään nollaamalla 
keskusyksikkö.

Luuriyksikön asetusten palauttaminen

Voit palauttaa luuriyksikön asetukset allaoleviksi:

■ Soittoäänen voimakkuus  �

■ Soittoääni  �

■	 Näppäinäänet  päällä

■  Epäsuora verkko  pois päältä

■  Automaattinen vastaus  pois päältä

■  Keskusyksikön automaattinen valinta (paras yhteys)

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 0.

2  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

1 �

PrOG

1 0
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Keskusyksikön asetukset

Yleistä
Voit muuttaa Big Button 510 -keskusyksikön asetuksia luurin näytön 
valikon kautta. 

Huom.!
■	 Jos et paina mitään painiketta noin 25 sekunnin kuluessa, luuri poistuu 

automaattisesti valikkotilasta ja siirtyy odotustilaan.

■	 Kun vahvistat tekemäsi asetuksen, luurista kuuluu merkkiääni. Kuulet 
varoitusäänen jos teet jonkin virheen.

■	 Voit aina asetustilassa palauttaa luurin odotustilaan seuraavasti:

 –  Aseta luuri keskusyksikköön.
 –  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna.

Hätänumerot

 Voit soittaa kahteen valitsemaasi numeroon, vaikka 
puhelunesto on päällä.

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � � 1.

2  Syötä ensimmäinen hätänumero.

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

4           Paina � � �.

5  Syötä toinen hätänumero.

6  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

� � � 1

� � �
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Anpassa din handenhet 

Soittoäänen voimakkuus ja melodia
Keskusyksikössä on kahdeksan äänenvoimakkuutta, mukaanlukien 
äänetön tila, sekä kahdeksan soittoääntä. Keskusyksikkö ei hälytä lainkaan 
puhelun saapuessa, jos äänenvoimakkuus on 0.

 Äänenvoimakkuuden säätäminen:

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � 1 1.

2  Muuta äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla. 

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Soittoäänen muuttaminen:

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � 1 �.

2  Muuta soittoääni nuolipainikkeilla.

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

Puhelun esto
Voit asettaa puhelun eston keskusyksikköön rekisteröityihin luureihin. 
Puhelun estoja on kahdenlaisia:

■	 Voit estää puhelut kahteen numeroon (voivat olla etuliitteitä), joissa 
molemmissa saa olla enintään 8 numeroa.  Numerot täytyy ensin 
ohjelmoida ja sitten kytkeä puhelun esto päälle ja pois päältä. 

■	 Voit estää tietyntyyppiset puhelut, esimeksiksi ulkoiset puhelut tai 
ulkomaanpuhelut.

 Kun jompikumpi puhelun estoista on päällä, ohjelmoituihin 
puheluihin ei voi soittaa ja näytöllä on avainsymboli       .

PrOG

� 1 1

PrOG

� 1 �
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Keskusyksikön asetukset 

	 Estä	puhelut	tiettyihin	numeroihin

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � �.

2  Syötä luurin numero (1 – �).

3  Paina 1 1.

4  Näppäile ensimmäinen estetty numero.

5  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

6  Paina � �.

7  Syötä luurin numero (1 – �).

8  Paina 1 �.

9  Näppäile toinen estetty numero.

10  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

 Kytke	puhelun	esto	päälle	tai	pois	päältä

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � �.

2  Syötä luurin numero (1 – �).

3  Paina 0, ja valitse nuolipainikkeilla jompikumpi 
seuraavista:

 0 = Puhelun esto pois päältä
 1 = Puhelun esto päällä

4  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

� � �

1 1

� �

1 �

PrOG

� � �

0



��

Keskusyksikön asetukset 

 Estä	tietyntyyppiset	puhelut

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � 1.

2  Syötä luurin numero (1 – �).

3  Valitse nuolipainikkeilla joku seuraavista vaihtoehdoista:

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

4  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

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

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � �.

2  Syötä päivämäärä kuusinumeroisena,
 esimerkiksi 131002 = 13. lokakuuta 2002 tai
 020303 = 2. maaliskuuta 2003.

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

4  Syötä päivämäärä nelinumeroisena,
 esimerkiksi 0830 = 8:30.

5  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

6  Poistu valikosta painamalla Puhelun katkaisu/C-
painiketta.

PrOG

� � 1

PrOG

� �
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Keskusyksikön asetukset 

Kaikkien puhelumuistien tyhjentäminen

 Näin tyhjennät kaikki tallennetut numerot 
puhelumuisteista:

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � �.

2  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

Keskusyksikön tehdasasetusten palautus
Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen keskusyksikössä on seuraavat 
asetukset:

■	 äänenvoimakkuus  �

■	 Soittoääni  �

■	 Näppäinäänet  päällä

■	 ei puhelunestoja

■	 numeronäytön muisti  tyhjä 

■	 ei epäsuoran verkon koodeja

 
1  Paina PrOG ja sen jälkeen � 0.

2  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

� �

PrOG

� 0
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Epäsuora verkko

Voit käyttää epäsuoraa verkkoa, jos käytät puheluihisi välillä eri 
verkkoa kuin normaalisti. Toiminnon avulla voit säästää rahaa kauko- 
ja ulkomaanpuheluissa. Tehdessäsi sopimuksen vaihtoehtoisen 
palveluntarjoajan kanssa saat palveluntarjoajalta yhteyskoodin 
verkkoon. 

Kun haluat ohjata puhelun epäsuoran verkon kautta, näppäile 
yhteyskoodi. Big Button 510 voi tehdä tämän myös automaattisesti, 
kun soitat kauko- tai ulkomaanpuhelun (alkaa 0:lla) näppäilemällä tai 
muistista. 

Paikallispuhelut (numerot, jotka eivät ala 0:lla) ohjautuvat normaalisti 
paikallisen verkkosi kautta, eikä niihin tarvita yhteyskoodia. Voit myös 
asettaa ’paikallisen’ alkuliitteen, johon soitettaessa yhteyskoodia ei 
käytetä, vaikka se alkaakin nollalla. 

Asetukset määritellään keskusyksikössä, ja ne koskevat kaikkia 
rekisteröityjä luureja. Luurien epäsuora verkko –toiminto on kuitenkin 
käytettävä päällä ja pois päältä, jotta ne toimivat oikein.

Yhteyskoodin asetus

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � 0.

2  Syötä yhteyskoodi (enintään kuusi numeroa).

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

� � 0
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Paikallisten alkuliitteiden asetus

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � 1.

2  Syötä ensimmäinen alkuliite (enintään kuusi numeroa).

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

4  Paina � �.

5  Syötä toinen alkuliite (enintään kuusi numeroa).

6  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

Epäsuoran verkon käyttöönotto ja poiskytkentä

 Tämä toimenpide täytyy tehdä jokaiselle luurille.

1  Paina PrOG ja sen jälkeen 1 �.

2  Valitse nuolipainikkeilla asetukseksi jompikumpi 
seuraavista:

 0 = Epäsuora verkko pois päältä
 1 = Epäsuora verkko päällä

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

Kun soitat puhelun, joka alkaa numerolla 0, luuriyksikkö syöttää verkon 
yhteyskoodin, ellei kysymyksessä ole ”paikallinen” etuliite, jonka olet 
asettanut. Tunnus LC näkyy näytöllä, kun epäsuoraa verkkoa käytetään. 

 Huom. Jotta epäsuoran verkon käyttö toimii, sinun tulee näppäillä 
puhelinnumero (tai valita se puhelinmuistiosta, LNr-muistista tai 
numeronäytöstä) ennen kuin painat rING/Ok-painiketta. 

!

Epäsuora verkko

PrOG

� � 1

� �

PrOG

1 �
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Vianetsintä

 Big Button �10:n saa korjata ainoastaan ammattilainen.
 äLä tee korjauksia tai muutoksia itse – ongelma saattaa pahentua 

ja takuu raukeaa.

Tarkista	AINA	ensin	seuraavat	asiat:

■	 Olet noudattanut sivujen 5 ja 6 asennusohjeita.

■	 Kaikki pistokkeet ovat hyvin paikoillaan.

■	 Kaikki pistorasiat toimivat. 

■	 Luurin akkuparistot ovat kunnossa ja oikein asetettu.

Jokapäiväinen käyttö

”En	voi	valita	tai	vastaanottaa	puheluita”

■	 Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä. Laita luuri 
päälle painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta. 

■	 Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. 
Keskusyksikkö tarvitsee virtaa, jotta puhelin toimii oikein. Virtaa ei 
tarvita pelkästään akkujen lataamiseen. 

■	 Käytä Big Button 510:n mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut 
puhelinjohdot eivät välttämättä toimi puhelimessasi. 

■	 Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä. 

■	 Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Akun varaustason 
ollessa alhainen luuri täytyy asettaa takaisin keskusyksikköön tai 
latausyksikköön akun latausta varten. 

■	 Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, odota muutama sekunti, ja aseta 
se takaisin paikalleen. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

!
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Vianetsintä

”En	voi	soittaa	puhelua”

■	 Luuriyksikön näppäinlukitus saattaa olla päällä. Poista näppäinlukitus 
ennen soittamista. 

■	 Puhelunesto tiettyihin numeroihin saattaa olla päällä. 

■	 Tiettyjen puhelujen esto (ulkomaanpuhelut, kaikki ulkopuhelut) 
saattaa olla päällä.

”Mitään	ei	tapahdu	vaikka	painan	painikkeita”

■	 Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein luuriin. Tarkista 
akkuparistojen varaustaso. Mikäli se on alhainen, lataa akkuparistot.

”Kun	syötän	numeron,	se	näkyy	näytöllä,	mutta	en	voi	soittaa	
ulkopuhelua.”

■	 Siirrä luuria lähemmäksi keskusyksikköä. 

■	 Siirrä keskusyksikköä – aseta se korkeammalle tai kauemmas 
sähkölaitteista. 

■	 Puhelunesto tiettyihin numeroihin saattaa olla päällä. Tiettyjen 
puhelujen esto (ulkomaanpuhelut, kaikki ulkopuhelut) saattaa olla 
päällä.

	”Puhelin	ei	soi”
■	 Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. 

Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen 
latausta varten. 

■	 Käytä Big Button 510:n mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut 
puhelinjohdot eivät välttämättä toimi puhelimessasi. 

■	 kytke pois yksi tai useampia puhelimia ja katso auttaako toimenpide.

”Puhelu	katkesi,	kun	olin	kantaman	ulkopuolella.		
Nyt	luuri	ei	enää	toimi.”

■	 Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja soita uudelleen.
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Vianetsintä

”Linjalta	kuuluu	surinaa	ja	häiriöitä.”

■	 Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan. 

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

■	 Parhaan kuuluvuuden saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman 
korkealla. Esimerkiksi kaksikerroksisen asunnon toinen kerros voi olla 
hyvä sijoituspaikka. 

”Luurista	kuuluu	piip-ääni,	kun	soitan	puhelun.”

■	 Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs 
keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa. 

■	 Tarkista akkujen varaustason symboli näytöltä. Lataa akkut, jos 
varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Numeronnäyttö	ei	toimi.”

■	 Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi. 

■	 Soittajan numero saattaa olla salainen, tai hän saattaa soittaa verkosta, 
joka ei näytä numeroita (esimerkiksi ulkomaanpuhelu). 

”Luurista	kuuluu	varattu-äänimerkki,	kun	yritän	soittaa.”

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

”Kuulokkeen	äänenvoimakkuus	on	pieni,	kun	soitan.”

■	 Varmista, että kuuloke on korvalla. Säädä kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta - tai -painikkeella.

Usean luuriyksikön käyttäminen

”En	voi	siirtää	puhelua.”

■	 Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.

■	 Varmista, että olet näppäillut toisen luurin numeron oikein (1 – 6 tai 9 
= kaikki rekisteröidyt luurit).
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Vianetsintä

Akut

”Luurin	akkut	tyhjenevät	jo	parissa	tunnissa.”

■	 Akkut tulee ladata 15 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

■	 Akut tulee ehkä vaihtaa kokonaan. 

■	 Puhdista akkujen kosketuspinnat kuivalla liinalla. 

■	 Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.

 
”Yritän	ladata	akkuja,	mutta	näytöllä	on	silti	ilmoitus	alhaisesta	
varaustasosta.”

■	 On aika vaihtaa akut kokonaan. 

■	 Hävitä akut turvallisesti: Älä polta niitä, tai aseta paikkaan, jossa ne 
voivat mennä rikki. 

■	 Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja ai-
heuttaa vahinkoa. 

”Epäsuoran	verkon	käyttö	ei	toimi.”

■	 Sinun on tehtävä sopimus operaattorin kanssa epäsuoran verkon 
käytöstä, ennen kuin voit käyttää toimintoa. 

■	 Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin yksi, jokaiseen on asetet-
tava tämä toiminto erikseen. Lisäksi keskusyksikköön on syötettävä 
epäsuoran verkon yhteyskoodi. 

■	 Kun soitat puhelun epäsuoran verkon kautta, sinun on näppäiltävä 
puhelinnumero (tai valittava se jostakin puhelimen muisteista) ennen 
kuin painat RING/OK-painiketta.
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Vianetsintä

PBX-käyttö

”Uudelleensoitto	ei	toimi.”

■	 R-painiketta pitää ehkä painaa hieman pidempään kuin tavallisesti.
 
”Viimeisimpiin	soitettuihin	numeroihin	soittaminen	(LNR)	tai	
puhelinmuistiosta	soittaminen	eivät	toimi	PBX-käytössä.”

■	 Kun soitat puhelun, paina Redial/CDS/P-painiketta, jotta saat tauon 
puhelinnumeron ja yhteyskoodin (esim. 9) välille. Näin näppäiltyyn 
numeroon myöhemmin soittamisen tulisi onnistua. Kun tallennat 
numeron muistiin, voit sisällyttää numeroon ulkoisen linjan yhteys-
koodin. Mikäli PBX vaatii toisen linjaäänen ennen puhelinnumeron 
näppäilemistä, paina Redial/CDS/P-painiketta, jotta saat tauon yhteys-
koodin ja numeron välille.

Voit myös asettaa Big Button 510:n jättämään automaattisesti kahden 
sekunnin tauon, kun valitset yhteyskoodin.

1  Paina PrOG ja sen jälkeen � � 0.

2  Syötä yhteyskoodi (enintään neljä numeroa).

3  Vahvista painamalla ring/Ok-painiketta.

PrOG

� � 0
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Mikäli ongelma ei poistu... 

■	 Irrota kaikki muut Big Button 510:n kanssa samaan linjaan liitetyt 
laitteet ja yritä soittaa puhelu uudestaan. 

■	 Irrota keskusyksikkö puhelinlinjasta ja liitä jokin toinen puhelin 
samaan puhelinpistorasiaan. Mikäli puhelun soittaminen onnistuu, 
linja toimii.  

■	 Mikäli puhelun soittaminen ei onnistu ja käytät �-tie-jatkopistorasiaa, 
irrota se ja liitä puhelin suoraan pistorasiaan. Mikäli puhelun 
soittaminen onnistuu, jatkopistorasia voi olla rikki. 

■	 Jos et voi edelleenkään soittaa, vika voi olla puhelinverkossa. Ota 
yhteys palveluntarjoajaan. 

Huolto ja puhdistus

■	 Älä puhdista Big Button 510:n mitään osaa bensiinillä, ohenteella tai 
muulla liuottimella. Se voi aiheuttaa puhelimeen pysyviä vaurioita, 
joita takuu ei korvaa.

■	 Puhdista tarvittaessa kostutetulla liinalla. 

■	 Älä altista puhelinta kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.

■	 Big Button 510 on korkealaatuinen ja luotettava puhelin. Jos 
kuitenkin ilmenee virheitä, älä yritä korjata niitä itse, vaan ota yhteys 
jälleenmyyjään.

Vianetsintä
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Takuu

Binatone Big Button 510:llä on kahden vuoden takuu ostopäivästä 
lähtien. Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisesta 
käytöstä, huolettomuudesta tai ylijännitteestä (esim. vika puhelinlinjassa 
tai salamanisku). 

Säästä ostokuitti – se toimii takuutodistuksena. Säästä myös alkuperäinen 
pakkaus,  jos joudut palauttamaan Big Button 510:n takuukorjaukseen.

Kun takuu on voimassa
1  Kytke puhelin pois sähköverkosta ja puhelinpistorasiasta.

2  Pakkaa kaikki osat takaisin alkuperäispakkaukseen. Muista pakata 
mukaan myös muuntaja. 

3  Palauta pakkaus siihen myymälään, josta sen ostit. Ota mukaan kuitti. 
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EC Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: Digital cordless telephone

Model: Big Button �10

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 �01�0�
 eMC:                  eN �01���
 electical Safety:   eN �0��0

              
Insjön, Sweden February 2008

                        

     Klas Balkow
  President

                                        

Clas Ohlson AB     793 85 Insjön     SWEDEN     

                        



��

Tekniset tiedot

DeCT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
 
Taajuusalue  1.88 … 1.9 GHz ( kaistanleveys= 20 MHz)

kanavan kaistanleveys     1.728 MHz

kantama-alue  jopa 300 metriä ulkona ja jopa 50 metriä sisällä

Toiminta-aika Odotustilassa: n. 100 tuntia
 Puheaika: noin 9 tuntia
 Akkujen latausaika: 15 tuntia

Lämpötila-alueet Käyttö 0 ºC … 40 ºC
 Säilytys -20 ºC … 60 ºC

Virtalähde Luuriyksikkö — 3 kpl, AAA-koko, 550 mAH
 Nikkelimetallihydridi-ladattavat akkuparistot (NiMh)
 Keskusyksikkö/laturi - Otto: 230 V AC, 50 Hz 

                  Anto: AC 9 V, 300 mA

Liitännät  Sähköverkkoliitäntä on SELV-liitäntä (EN41003)
 Puhelinverkkoliitäntä on TNV-liitäntä (EN41003)

PBX-yhteensopivuus
Katkon pituus: 100 ms (lyhyt painallus), 250 ms (pitkä painallus)
Tauon pituus: (LNR/CDS/P-painike): 3 sekuntia
Signaalityyppi: DTMF (Dual-Tone MultiFrequence), äänivalinta
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Sisällys

Automaattinen vastaus, �0

Akku,  
 Luuriyksikön akkujen lataus, 11
 Akkujen asennus, 11

Asetukset, 11

Asennus, 11

epäsuora verkko, ��

HANDSeT LOCATOr (HAe LUUrIYkSIkkÖ) -painike, �

Huolto ja puhdistus, ��

Häiriöt, 10

Hätänumerot, ��

Hätäpuhelut, �

kellonajan ja päivämäärän asettaminen, ��

keskusyksikön sijoitus, �

keskusyksikön valinta

keskusyksikön tehdasasetusten palautus, ��

kuulokkeen äänenvoimakkuus, 1�

käynnistys ja sammutus, 1�

Latausyksikön sijoitus, �

Liitäntä ja käyttöehdot, �

Luurien rekisteröinnin poisto, ��

Luurin tehdasasetusten palautus, ��

Luuriyksiköiden haku, �

Luuriyksiköiden rekisteröinti, ��

Muistin tyhjentäminen, ��

Muistio, 1�

Neuvottelupuhelu, ��

Numeronäyttö, �1



�0

Näppäinlukko, 1�

Näppäinäänet, �0

Ongelmat, �0

Puhelun vastaanotto, ��

Paikallisten alkuliitteiden asetukset, ��

Pikavalinta (lapsenvahdin puhelin),  31

Puhelun esto, ��

Puhelun lopetus, 1�  

Puhelinmuistiosta soittaminen, 1�

Puhelun soittaminen, 1�

Puhelun yhdistäminen, 23

Puheluiden välillä vaihtaminen, ��

Pyyhi syötetty numero, �

Päivämäärä ja kellonaika, ��

radiosignaali, �

Saapuneen numeron tallennus muistiin, �1

Sisäpuhelut, ��

Sisäpuheluun vastaaminen,  ��

Soittoäänen voimakkuus ja melodia
 Keskusyksikkö, 34
 Luuriyksikkö, 30

Suorasoitto, �1

Takuu, ��

Tallenna ja valitse muistiosta, 1�

Tauko, �

Tulevan puhelun merkkiääni, ��

Uudelleenvalinta, 1�

Useiden luuriyksiköiden käyttö, ��

Sisällys
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Varoitus ”Out of range” (kantaman ulkopuolella),  10

Vianetsintä, �0

Viimeksi valitun numeron tallentaminen puhelinmuistioon, 1�

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNr), 1�

Virtalähde, �

Yhdistetty numero, 1�

Kierrätys
Sähkölaitteita ei saa poistaa kotitalousjätteiden mukana.
Kierrätä laite paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. 

Sisällys



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

INTErNET www.clasohlson.se

 
 
NORGE 
 
KUNDESENTEr Tlf.: 23 21 40 00  
 Faks: 23 21 40 80

 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTErNETT       www.clasohlson.no 
 
 
SUOMI 
 
ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222  
 Faksi: 020 111 2221 

 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTErNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

 For consumer contact, please visit   
 www.clasohlson.co.uk and click on  
 customer service.

INTErNET www.clasohlson.co.uk
	

www.clasohlson.com


