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KÄYTTÖOHJE

iDECT M1 System 
DIGITAALINEN LANGATON PUHELIN

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa 
tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista 
teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun 
(yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
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Tärkeää tietoa hätäpuheluista
Tämä iDECT M1 –puhelin ei sovellu hätäpuhelujen soittamiseen sähkökatkon 
yhteydessä. 

Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.

(Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvitset myös tavallisen puhelimen, joka ei tarvitse 
sähkövirtaa toimiakseen ja jolla voit näin ollen soittaa hätäpuhelut sähkökatko-
jenkin aikana.)

iDect M1:n poistaminen pakkauksesta

Pakkauksen sisältö:

■  Langaton luuriyksikkö 

■   Keskusyksikkö

■   Litiumioniakku ja akkulokeron kansi 

■   Keskusyksikön puhelinjohto 

■  Keskusyksikön muuntaja

Säilytä pakkaus. Tarvitset sitä, jos kuljetat puhelinta.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena. 

Ennen kuin voit käyttää puhelinta puheluihin, sinun tulee asettaa akku paikalleen 
ja ladata se sivujen 5 ja 6 ohjeiden mukaisesti. Lue sivun 4 ohjeet ennen tukiase-
man asentamista.
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MENU/OK/MYKISTYS-painike 
Avaa puhelimen valikko painikkeella. 
Vahvista valintasi tällä painikkeella 
ohjelmoinnin aikana.
Mykistä mikrofoni puhelun aikana, niin 
puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua. 
Mykistystoiminto

Latauksen merkkivalo
Palaa luurin akkujen latautuessa. 

ALAS/Numeronnäyttöpainike
Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta 
puhelun aikana.
Siirry valikon vaihtoehdoissa alaspäin.
Näytä numeronäyttölista valmiustilassa. 

✱ /Näppäinlukkopainike 

Sammuta ja avaa luuri painamalla painiketta 
kahden sekunnin ajan.

Mikrofoni

Toiminnot

KAIUTINpUhELINpAINIKE

Kytke kaiutinpuhelu päälle tai pois päältä puhelun 
aikana painamalla painiketta (huom. kaiutinpuhelu 
ei toimi, jos akun varaustaso on heikko).

LUUrI-/r-painike

Nosta luuri, soita puhelu tai vastaa puheluun paina-
malla painiketta. 
R-toimintoa voidaan käyttää plus-palveluihin tai jos 
puhelimesi on liitetty PBX-puhelinvaihteeseen.

Kuuloke
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Numeronnäyttö on operaattorilta tilattava lisäpalvelu. Ota yhteyttä 
operaattoriisi, jos haluat numeronnäytön puhelimeesi. 
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C/LOpETA-painike

Lopeta puhelu tai siirry 
valikossa taaksepäin. 

UUdELLEENvALINTA-/TAUKO-painike

Avaa lista 10 viimeisimmästä soitetusta numerosta.
Lisää tauko puhelinnumeroon.

YLöS/puhelinmuistiopainike

Nosta kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. 
Siirry valikon vaihtoehdoissa ylöspäin. 
Avaa puhelinmuistio valmiustilassa. 

LOpETA pUhELU/pääLLä/pOIS pääLTä-painike

Lopeta puhelu.
Sammuta ja avaa luuri painamalla painiketta kahden sekunnin ajan. 

hAE LUUrIYKSIKKö -painike

Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida paini-
ketta painettaessa (kätevää jos unohdit minne jätit luurin).

Linjan merkkivalo

Valo syttyy, kun puhelinlinja on auki. Valo vilkkuu, kun puhelin soi. 
 

#/SISäINEN pUhELU-painike

Soita sisäinen puhelu painamalla yhden sekunnin ajan. Sisäpuhelun 
soittaminen vaatii vähintään kaksi luuria.

Jos luuri on sammutettu, ja siihen tulee 
sisäinen puhelu, voit vastata puheluun 
nostamalla luurin. 

Lopeta puhelu asettamalla luuri 
takaisin paikalleen. 



INT

INT

Jane               1
1237  18/05

�

Kellonaika ja päivä-
määrä

Luurin nimi  
(tehdasasetuksena on 

Handset)

Luurin numero  
(1 jos sinulla on vain yksi luuri, 
1 - 5 jos sinulla on useampia 
luureja)

Puhelun pituus näkyy näytöllä  10 sekunnin ajan luurin nostamisen jälkeen 
ja 5 sekunnin ajan luurin laskemisen jälkeen.

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   
Merkkivalo palaa, jos et ole vastannut puheluun (jos olet tilannut numeronnäytön 
operaattoriltasi).

Sisäpuhelu
Vilkkuu, kun soitat sisäisen puhelun. Palaa, kun puhelu on yhdistynyt.

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

Soittoääni pois päältä
Näkyy, kun olet asettanut soittoäänen äänenvoimakkuuden pois päältä (0).

Uudelleenvalinta
Näkyy, kun soitat edelliseen soitettuun numeroon.

Näppäinlukko
Näppäinten lukitus.

Akkujen lataustaso 
Kun akkujen lataustaso on alhainen, aseta luuri keskusyksikön lataustelineeseen latautu-
maan. Symboli vilkkuu, kun akkuja ladataan.

puhelin ja kaiutinpuhelin
Puhelinsymboli näkyy, kun olet yhteydessä ulkoiseen linjaan. Symboli vilkkuu, kun puhelin 
soi (myös vaikka soittoääni on pois päältä).
Kaiutinpuhelin-symboli näkyy, kun kaiutinpuhelin on aktivoitu. 
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Sisältö
Lue tämä ensin 9

Keskusyksikön ja lataustelineen pai-
kan valitseminen 9

Keskusyksikön ja luurin välinen radio-
liikenne 9

Liitäntä sähköverkkoon 9

Akun käsittely 9

Asennus 10

Ennen kuin aloitat 12

Sähköturvallisuus 12

Häiriöt 12

Varoitus ”Out of range” (kantaman 
ulkopuolella) 12

Käynnistys ja sammutus 13

Luuriyksikön nimi 14

Kellonaika ja päivämäärä 15

Soittoääni ja melodia 16

Puhelun soittaminen ja vastaanot-
taminen 17

Kaiutinpuhelimen käyttö 17

Puhelun soittaminen 17

Puheluun vastaaminen 17

Puhelun lopetus 17

Luurin äänenvoimakkuus 17

Mikrofonin sammuttaminen 18

Viimeisimpään numeroon soittaminen 
(LNR) 18

Numeron poistaminen uudelleenvalin-
talistasta 18

Numeron lisääminen uudelleenvalinta-
listaan 19

Puhelinmuistio (muistista soittaminen) 
20

Numeron tallentaminen 20

Tallennettuun numeroon soittaminen 21

Numeron muuttaminen puhelinmuis-
tioon 21

Numeron poistaminen puhelinmuisti-
osta 22

Koko puhelinmuistion tyhjentäminen 22

Puhelinmuistion tilan tarkistaminen 22

Numeronnäyttö 23

Numeronnäytön tilan tarkistaminen 24

Vastaamattomaan puheluun soittami-
nen 24

Numeron lisääminen puhelinmuistioon 
numeronnäyttölistalta 19

Numeron poistaminen  numeronnäy-
töstä 25

Koko numeronnäytön tyhjentäminen 25

Herätyskello ja muistutus 26

Herätyksen asettaminen 26

Kun herätysaika on saavutettu 27

Herätyspuhelun sammuttaminen 27
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Muistutuksen kirjoittaminen 28

Kun muistutus soi 28

Muistutuksen muuttaminen 29

Muistutuksen poistaminen 30

Useiden luuriyksiköiden käyttö 31

Sisäpuhelun soittaminen 31

Sisäpuheluun vastaaminen 32

Sisäpuhelun lopettaminen 32

Sisäpuhelun siirtäminen 32

Kahden puhelun välillä vaihtaminen 33

Kolmen osapuolen puhelu 33

Uuden puhelun merkkiääni 34

Keskusyksikköön liitettyjen luurien 
haku 34

Luuriyksikön rekisteröiminen 35

Uuden luurin rekisteöinti keskusyksik-
köön 35

Luurin rekisteröinnin poisto 36

Muunmerkkisen keskusyksikön rekis-
teröinti 36

Valikon lisätoiminnot 37

Suuntanumero 38

Näppäinäänet 38

Automaattinen vastaus 38

Puheluloki 39

Kieli 39

Ääni/Pulssi 39

Flash time 39

Puhelu-ID:n asetukset, 39

PIN-koodi, 39

Tehdasasetukset, 40

Vianetsintä 41

Huolto ja puhdistus, 45

Takuu ja huolto, 46

Tekniset tiedot, 47

Liitäntä ja käyttöehdot
Voit liittää puhelimen keskusjohtoon (direct exchange line, DEL), paikalliseen 
puhelinvaihteeseen liitettyyn omalla puhelinnumerolla varustettuun puhelinjoh-
toon, keskusjohtoon liitettyyn välipistokkeeseen tai yhteensopivaan operaattorin 
vaihteeseen. Älä liitä puhelinta puhelinautomaatin yhteyteen.
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Lue tämä ensin

Keskusyksikön ja lataustelineen paikan valinta 
Aseta keskusyksikkö tasaiselle alustalle, jossa: 

■ Muuntajan pistoke yltää pistorasiaan (230V).  - Älä pidennä muuntajan johtoa.

■ Keskusyksikön puhelinjohto yltää puhelinpistorasiaan.

■ Se ei ole muiden puhelinten läheisyydessä, jossa se voi aiheuttaa radiohäiriöitä.

■  Se ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhtey-
dessä, jossa se on vaarassa kastua.

■ Se ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääaapin, astianpesukoneen, mikroaal-
touunin, loisteputkivalaisimen, televisiolaitteen tms. välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne
Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille 
muodostua radioyhteys.

Ota huomioon:
■  Suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi, luurin ja keskus- 

yksikön välissä saattaa katkaista radioyhteyden.

■ Muut suuret rakenteet, kuten seinät, saattavat pienentää signaalin 
voimakkuutta. 

Liittäminen verkkovirtaan
TÄRKEÄÄ– iDect M1:n keskusyksikköä on käytettävä pakkauksessa olevan muun-
tajan kanssa. Muunlaisen muuntajan käyttö on säädöksen EN60950 vastainen, ja 
kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Akun käsittely
Pakkauksen akku on Litiumioniakku ja se voi vaurioitua, jos se tiputetaan tai 
jos sitä käsitellään varomattomasti.  Käsittele akkua aina varovasti. 
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Asennus 

1  Valitse keskusyksikölle 
sopiva paikka.  
Katso sivu 4.

2  Liitä muuntajan johto 
ja keskusyksikön alla 
oleva puhelinjohto.

3  Liitä muuntaja seinäpistorasiaan, 230 V AC, 50 Hz.
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Asennus 

4 Akun asennus
A.  Liitä akun kaapeli luuriyksikön 

takana olevaan liitäntään. Aseta 
akku akkulokeroon.

B.  Aseta akkulokeron kansi takaisin 
paikalleen.  

 Käytä aina pakkauksen akkua. Älä 
käytä luuriyksikössä muita akkuja.

 

7 Lataa akkua 15 tunnin ajan
 On tärkeää, että akku ladataan kunnolla 

ennen luuriyksikön käyttöönottoa. 

 Luuriyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, 
kun se on asetettu oikein latausasemaan.

 Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin 
ajan.

8 Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon
 Kytke puhelinkaapelin pistoke puhelin- 

pistorasiaan kuvan osoittamalla tavalla.
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Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus
■  Älä altista keskusyksikköä vedelle. Sähkölaitteiden käyttäminen märkänä tai 

vedessä seisoen saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

■  Jos keskusyksikkö tippuu veteen, ÄLÄ ota sitä pois ennen kuin olet irrottanut 
muuntajan pistokkeen seinäpistorasiasta ja puhelinpistokkeen puhelinpis-
torasiasta. Sen jälkeen voit nostaa puhelimen johdon avulla vedestä.

■  Älä käytä puhelinta ulkona ukonilmalla. Irrota keskusyksikkö puhelin- ja 
sähköverkosta, jos ilmassa on ukkosta. 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 radioliikenteeseen. 

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan 
Jos et vaihda paikkaa, puhelu katkeaa. Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat 
johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Sig-
naalitason kuvake voi vilkkua, kunnes yhteys on hyvä.

Kantaman ulkopuolella
Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoi-
tusmerkkiäänen tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy.  Siirry 
lähemmäs keskusyksikköä. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa 
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Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä
Sammuta luuriyksikkö seuraavalla tavalla (jos haluat säästää akkua, kun luuriyk-
sikkö ei ole keskusyksikössä:

■ Paina puhelun lopetus –painiketta kahden sekunnin ajan. 
 Luurista kuuluu merkkiääni ja näyttö sammuu.  

 Luurin kytkeminen takaisin päälle:

■  Paina nopeasti puhelun lopetus -painiketta tai sijoita luuri kesku-
syksikköön tai lataustelineeseen. 

■ Signaalitason kuvake saattaa vilkkua hetken, ennen kuin luuriyksik-
kö saa yhteyden keskusyksikköön.

hUOM.!

■  Kun luuriyksikkö on sammutettu, sitä ei voi käyttää puheluiden soittamiseen, 
ei edes hätäpuheluiden soittamiseen.

■  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. 

■  Jos akku on tyhjentynyt täysin (tai jos luuri on sammutettu) ja asetat luurin 
latausasemaan, yhteyden löytymiseen menee noin viisi minuuttia.

 Jos nostat luuriyksikön 5 minuutin aikana, se yrittää saada yhteyttä keskusyk-
sikön kanssa. Akun lataustason kuvake näyttää, että akku on tyhjä.



Luuriyksikön nimi
Luuriyksikölle kannattaa antaa oma nimi, erityisesti  jos käytät useampaa luuriyk-
sikköä. Nimessä saa olla kahdeksan merkkiä (mukaanlukien välilyönti).

Nimen muuttaminen

1  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook.

�  Paina ▼-painiketta YHDEKSÄN kertaa.
 → Näytöllä lukee HS Naming.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee luuriyksikön senhetkinen nimi.
 Tehdasasetuksena on Handset.

�  Poista nykyinen nimi C-painikkeella. Syötä sitten uusi nimi. 

 Tehdasasetuksena on isot kirjaimet. Jos haluat vaihtaa pieniin kirjai-
miin, paina (#/INT)-painiketta. Katso alla olevaa taulukkoa. 

�  Kun olet valmis, paina MENU/OK-painiketta.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Näin syötät kirjaimia ja muita merkkejä
Paina painiketta niin kauan kunnes saat haluamasi merkin (jos haluat esimerkiksi 
K-kirjaimen, paina painiketta 5 kertaa). Jos syötät väärän merkin, poista se C-pai-
nikkeella.

1       - ? ! , . & 1 �    A B C 2 �    D E F 3

�       G H I 4 �    J K L 5 �    M N O 6

�       P Q R S 7 �    T U V 8 �    W X Y Z 9

  + % @ 0    välilyönti #     Vaihda isojen ja 
pienten kirjainten 
välillä.
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Kellonaika ja päivämäärä
Jos olet tilannut numeronnäytön (katso sivu 18), puhelin hakee kellonajan ja 
päivämäärän puhelinverkosta, kun sinulel soitetaan. 

Kun olet asentanut puhelimen, ladannut akun ja liittänyt keskusyksikön puhe-
linlinjaan, pyydä, että joku soittaa sinulle. Nyt oikea kellonaika ja päivämäärä 
näkyvät näytöllä. 

Jos et käytä numeronnäyttöä, voit asettaa kellonajan ja päivämäärän seuraavalla 
tavalla:

1  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook.

�  Paina kerran ▼ –painiketta
 → Näytöllä lukee Date/Time.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee päivämäärä PP/KK/VV.

�  Näppäile oikea päivämäärä ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 Muista näppäillä myös nollat, esimerkiksi –1.6.2005 syötetään 

010605.
 → Näytöllä näkyy kellonaika 24 tunnin näyttötapana.

�  Näppäile oikea päivämäärä ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 Muista syöttää aika 24 tunnin näyttötavan mukaan ja lisätä myös 

nollat. Esimerkiksi 9:30 syötetään 09:30 ja 6:05 iltapäivällä syötetään 
18:05.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

1�



Soittoääni ja melodia

Luuriyksikön soittoääni

1  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook.

�  Paina ▼-painiketta VIISI kertaa.
 → Näytöllä lukee HS Ringer.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Ringer Volume.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä näkyy äänenvoimakkuus ja luuriyksikkö soi. Äänenvoi-

makkuuden tasoja on viisi: 1, 2, 3, 4, ja pois päältä. Kun ääni on pois 
päältä, luuri ei soi, kun siihen tulee puhelu.

�  Vaihda äänenvoimakkuutta painamalla ▲ tai ▼. 

�  Kun olet valinnut äänenvoimakkuuden, pain MENU/OK-
painiketta.

 → Näytöllä lukee Ringer Volume.

�  Paina ▲ tai ▼, niin näytöllä lukee Ringer Melody. Paina sen 
jälkeen MENU/OK-painiketta.

 → Näytöllä näkyy valitun melodian numero ja luuriyksikkö soi. 
Valittavanasi on 10 melodiaa.  

�  Vaihda melodiaa painamalla ▲ tai ▼.  Kun olet valinnut melodi-
an, vahvista valinta painamall MENU/OK-painiketta.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Keskusyksikön soittoääni
Keskusyksikön soittoäänen voimakkuus ja melodia asetetaan samalla tavalla kuin 
luuriyksikön.

■  Noudata yllä olevia ohjeita. Paina kuitenkin kohdassa  2 ▼-painiketta KUUSI 
kertaa, niin näytöllä lukee BS Ringer. Jatka normaalisti kohdasta 3.
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Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Kaiutinpuhelimen käyttö
Kaiutinpuhelin mahdollistaa puhumisen ilman luuria. Voit vaihtaa kaiutinpuheli-
men ja luurin välillä milloin tahansa puhelun aikana painamalla Kaiutinpuhelin-
painiketta.

Puhelun soittaminen

1  Syötä puhelinnumero

 Jos syötät väärän numeron, poista numero kerrallaan C-painikkeella.

�  Paina MENU/OK-painiketta tai Kaiutinpuhelinpainiketta.

 Voit syöttää numeron myös painikkeen painamisen jälkeen, mutta 
tällöin et voi korjata syöttövirheitä.

Puhelun vastaanottaminen
Kun sinulle soitetaan, keskusyksikkö ja luuri soivat, ellei luurin soittoääni ole pois 
päältä. Jos olet tilannut operaattoriltasi numeronnäyttöpalvelun (katso sivu 23), 
soittajan numero tai nimi näkyy näytöllä. Muussa tapauksessa näytöllä lukee External. 

■  Jos luuria ei ole vedetty auki, vastaa puheluun avaamalla se. 

■  Jos luuri on jo auki-asennossa, vastaa puheluun painamalla mitä tahansa 
painiketta, ei kuitenkaan Lopeta puhelu -painiketta.

Puhelun lopetus

■ Paina Puhelun lopetus -painiketta. Keskusyksikön linjan merkkivalo 
sammuu.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus
■  Säädä kuulokkeen tai kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuutta painamalla ▲ -   

tai ▼-painiketta. Kuulokkeessa on kolme äänenvoimakkuuden tasoa ja kaiutin-
puhelimessa kuusi. Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuus jää asettamallesi 
tasolle. 
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Mikrofonin sammuttaminen
Mykistäikrofoni puhelun aikana, niin puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua.

■ Paina MENU/OK-painiketta.
 Kytke mikrofoni taas päälle painamalla uudestaan MENU/OK-

painiketta.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNR)
Soita johonkin kymmenestä viimeksi valitusta numerosta (enintään 24 lukua):

1  Paina uudelleenvalintapainiketta.

�  Hae numero ▲- tai ▼-painikkeella. 

� Soita numeroon painamalla Luuri-/R-painiketta tai Kaiutin- 
puhelinpainiketta.

Numeron poistaminen Uudelleenvalintalistalta

1  Paina uudelleenvalintapainiketta ja sitten ▲- tai ▼-painiketta, 
kunnes haluamasi numero näkyy näytöllä. 

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Show number.

�  Paina ▼-painiketta KAKSI kertaa.
 → Näytöllä lukee Delete.

�  Poista numero painamalla MENU/OK -painiketta. 

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

hUOM.!
■  Numerot, joihin olet soittanut useamman kerran näkyvät Uudelleenvalintalis-

talla vain kerran.

■  Aina kun soitat johonkin numeroon, Uudelleenvalintalistalta poistuu sen 
viimeisin numero. Listalta ei siis tarvitse poistaa numeroja manuaalisesti.
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Numeron lisääminen Puhelinmuistioon udelleenvalintalistalta

1  Paina uudelleenvalintapainiketta ja sitten ▲- tai ▼-painiketta, 
kunnes haluamasi numero näkyy näytöllä. 

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Show number.

�  Paina kerran ▼ -painiketta.
 → Näytöllä lukee Copy to PB.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter Name.

�  Näppäile nimi* ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter Number ja valitsemasi numero.

 Jos haluat muokata numeroa, poista numeroita yksitellen  
C-painikkeella. Syötä sen jälkeen uudet numerot.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Redial ja nimi.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Puhelinmuistiosta kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.

* Enintään 12 merkkiä mukaan lukien välilyönnit. Katso sivun 9 taulukkoa, jos et tiedä 
miten numeronäppäimistöllä näppäillään kirjaimia.



Puhelinmuistio (muistista soittaminen)
Puhelinmuistioon voi tallentaa 50 puhelinnumeroa. Jokainen numero voi sisältää 
24 lukua ja nimi enintään 12 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna.

Numeron tallentaminen

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook ja näkyy Puhelinmuistion 

ensimmäinen numero.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Show number.

�  Paina ▼-painiketta. 
 → Näytöllä lukee Add.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter Name.

�  Näppäile nimi* ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter number.

�  Näppäile numero** ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook ja syöttämäsi nimi.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

*Katso sivun 9 taulukkoa, jos et tiedä miten numeronäppäimistöllä näppäillään 
kirjaimia.

** Jos käytät numeronnäyttötoimintoa, tallenna kaikki puhelinnumerot  maakoo-
din kanssa, myös paikallisnumerot. Puheluista veloitetaan normaalitaksa, vaikka 
numerossa on maakoodi.
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Tallennettuun numeroon soittaminen 

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.
 →Näytöllä lukee Phonebook ja näkyy Puhelinmuistion ensimmäinen 

numero.

�  Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲- tai ▼-painiket-
ta. Voit etsiä numeron myös painamalla nimen ensimmäistä kirjainta 
ja käyttämällä tarvittaessa ▲- tai ▼-painiketta.

� Soita numeroon painamalla LUURI-/R-painiketta tai Kaiutinpuhe-
linpainiketta.

Numeron muuttaminen puhelinmuistioon

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook ja Puhelinmuistion ensimmäinen numero.

�  Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲- tai ▼-painiketta.  

�  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kaksi kertaa.
 →Näytöllä lukee Edit.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 →Näytöllä lukee tallennettu nimi.

�  Poista nimestä kirjaimia yksitellen C-painikkeella. Näppäile sitten 
uusi nimi. 

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 →Näytöllä lukee tallennettu numero.

�  Poista numeroita yksitellen C-painikkeella. Näppäile sitten uusi 
numero. 

�  Paina MENU/OK-painiketta. Palaa valmiustilaan C-painikkeella.
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Numeron poistaminen puhelinmuistiosta

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.
 → Näytöllä lukee Phonebook ja näkyy Puhelinmuistion ensimmäinen 

numero.

�  Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲- tai ▼-painiketta.

�  Paina MENY/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.
 → Näytöllä lukee Delete.

�  Poista numero puhelinmuistiosta painamalla MENY/OK-painiketta. 
Voit myös keskeyttää numeron poistamisen ja palata valmiustilaan 
C-painikkeella. 

Kaikkien numeron poistaminen puhelinmuistiosta

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.

�  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta neljä kertaa.
 → Näytöllä lukee Delete All.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Delete All?.

�  Poista kaikki numerot puhelinmuistiosta painamalla MENU/OK-
painiketta. Voit myös keskeyttää numeroiden poistamisen ja palata 
valmiustilaan C-painikkeella. 

Puhelinmuistion tilan tarkistaminen

1  Paina Puhelinmuistiopainiketta.

�  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta viisi kertaa.
 → Näytöllä lukee Memory Status.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee tallennettujen numeroiden määrä (enintään 50).

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.
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Tulevan puhelun numeronnäyttö

  Kysy operaattoriltasi palvelun hintaa, jos haluat tilata numeronnäyttöpal-
velun. 

 Numeronnäyttöpalvelun avulla näet soittajan numeron puhelimen näytöllä 
ennen kuin vastaat puheluun. 

 iDECT M1 tallentaa 20 viimeisintä tullutta puhelinnumeroa huolimatta siitä 
oletko vastannut puheluun. Näin voit soittaa soittajille takaisin myöhemmin. 
Vanhin numero korvataan automaattisesti uusimmalla, kun kaikki muistipaikat 
ovat käytössä. 

 Näytöllä näkyy kuvake 

INT

INT

Jane               1
1237  18/05

 , jos sinulle on soitettu etkä ole vastannut.

 Seuraavaksi esimerkkejä numeronnäytöstä:

Näytöllä lukee kellonaika ja päivämäärä sekä muistipaikan numero (01:stä 
eteenpäin).

!

Puhelu numerosta, jonka nimi (Susan) ja numero on 
tallennettu puhelinmuistioon.

Puhelun saapumisaika on 11:28, 23. toukokuuta. 

Puhelu numerosta, jonka nimeä ja numeroa ei ole tallen-
nettu puhelinmuistioon. 

Puhelu numerosta, jonka näkyminen on estetty (paina-
malla 141 tai operaattorin kautta).

Puhelu numerosta, jota ei voida näyttää (esimerkiksi 
ulkomaanpuhelu).
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Numeronnäytön numeroiden katselu
 

1  Paina numeronnäyttöpainiketta.
 → Viimeisin muistipaikka näkyy näytöllä.

�  Selaa muistipaikkojen välillä painamalla ▲- tai ▼-painiketta. 
 → Kun olet katsonut läpi kaikki muistipaikat, symboli häviää 

näytöltä.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Vastaamattomaan puheluun soittaminen 
Näin soitat takaisin jollekin, joka on soittanut sinulle:

1  Hae numero esille kohtien 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti.

�  Soita numeroon painamalla Luuri-/R-painiketta tai Kaiutin- 
puhelinpainiketta.

Numeron lisääminen puhelinmuistioon numeronnäyttölistalta

1  Hae numero esille kohtien 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Copy to PB.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter Name.

�  Näppäile nimi ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter Number ja valitsemasi numero. 
 Jos haluat muokata numeroa, poista numeroita yksitellen  

C-painikkeella. Näppäile sitten oikea numero.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä näkyy tallentamasi muistipaikka.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.
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Numeron poistaminen numeronnäyttölistalta

1  Hae numero esille noudattaen sivun 24 kohtia 1 – 2.

�  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta.
 → Näytöllä lukee Delete.

�  Poista numero painamalla MENU/OK-painiketta. Voit myös kes-
keyttää numeron poistamisen ja palata valmiustilaan C-painik-
keella. 

Kaikkien numeroiden poistaminen Numeronnäyttölistalta

1  Paina numeronnäyttöpainiketta, kun haluat avata jonkin muisti-
paikan listalta.

�  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kaksi kertaa.
 → Näytöllä lukee Delete All.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Delete All?.

�  Poista kaikki numerot puhelinmuistiosta painamalla MENU/OK-
painiketta. Voit myös keskeyttää numeroiden poistamisen ja palata 
valmiustilaan C-painikkeella. 
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Herätyskello ja muistutus

Voit käyttää puhelinta herätyskellona. Voit asettaa sen soittamaan tiettynä aikana 
tai joka päivä samaan aikaan. Puhelimessa on myös muistutustoiminto, jonka 
avulla voit muistuttaaa itseäsi tekemättömistä asioista valittuna aikana. 

Voit asettaa luuriyksikköön viisi muistutusta. 

! Aseta luuriyksikön kellonaika ja päivämäärä (katso sivu 15) ennen kuin otat 
herätyskellon ja muistutuksen käyttöön. 

Herätyksen asettaminen

1  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kaksi kertaa.
 → Näytöllä lukee Alarm Clock.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Once.

�  Jos haluat, voit muuttaa hälytyksen päivittäiseksi painamalla ▲- 
tai ▼-painiketta. Näytöllä lukee Everyday.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Time ja 00:00.

�  Syötä haluamasi herätysaika (24 tunnin ajannäyttö) ja paina 
sitten MENU/OK-painiketta (esim. 7:15 am syötetään 0715).

 → Näytöllä lukee Alarm On.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Alarm Clock.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.
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Kun herätysaika on saavutettu
Kun herätysaika on saavutettu, luuriyksikkö soi ja näytöllä lukee Alarm Clock.

■ Sammuta soittoääni painamalla mitä tahansa luuriyksikön paini-
ketta.

 → Jos olet valinnut päivittäisen herätyksen, luuriyksikkö soi samaan 
aikaan seuraavinakin päivinä.

Herätyssoiton sammuttaminen

1  Tee sivun 26 kohdat 1 - 5 .
 →Näytöllä lukee Alarm On.

� Paina ▲- tai ▼-painiketta.  
 →Näytöllä lukee Alarm Off.

�  Paina MENU/OK-painiketta. Palaa valmiustilaan C-painikkeella.
 →Herätyskello sammuu, kunnes asetat sen herättämään uudestaan. 

Luuriyksikkö muistaa herätyskellon asetukset, joten voit aktivoida 
herätyksen uudestaan kätevästi, jos et halua muuttaa herätysaikaa. 
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Muistutuksen kirjoittaminen

1  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.
 → Näytöllä lukee Reminder.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee ensimmäinen vapaa muistutuspaikka (*1 -*5). 

Näytöllä on lisäksi muutama tyhjä rivi.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 →Näyttö tyhjenee.

�  Näppäile muistutusviesti (maks. 28 kirjainta). Paina sitten MENU/
OK-painiketta.

 → Näytöllä lukee Date ja 00/00.

�  Näppäile päivämäärä ja paina sitten  MENU/OK-painiketta (näp-
päile esim. 0306, jos haluat muistutuksen 3. kesäkuuta).

 → Näytöllä lukee Time ja 00:00.

�  Syötä haluamasi muistutusaika (24 tunnin ajannäyttö) ja paina 
sitten MENU/OK-painiketta (esim. 6:35 pm syötetään 1835).

 → Näytöllä lukee Reminder.

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Kun muistutusaika on saavutettu
Luuriyksikkö piippaa 15 minuuttia ennen asetettua muistutusaikaa ja näytöllä 
vilkkuu kirjoittamasi muistutusteksti. Jos et vastaa, muistutus toistuu 5 minuutin 
välein, kunnes muistutusaika on saavutettu *.

Muistutukseen vastaaminen:

■ Paina mitä tahansa luuriyksikön painiketta.
 →Muistutus häviää automaattisesti.

 * Jos esimerkiksi asetat muistutuksen soimaan kello12:00, se soi 
ensimmäisen kerran kello 11:45, ja sen jälkeen kello 11:50, 11:55, ja 
lopuksi kello 12:00.
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Muistutuksen muokkaaminen

Voit muuttaa tehtyä muistutusta seuraavalla tavalla:

1  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.
 → Näytöllä lukee Reminder.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee ensimmäisen vapaan muistutuspaikan numero.  

�  Siirry haluamasi muistutuksen kohdalle painamalla ▲- tai ▼-
painiketta ja paina sitten MENU/OK-painiketta.

 → Näytöllä lukee Edit.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee muistutuksen teksti.

�  Katso sivulta 28 kohdat 4 - 6, jos et muista miten muistutus kir-
joitetaan. Poista kirjaimia C-painikkeella, ja kirjoita tilalle uusi 
muistutus. (Jätä teksti, päivämäärä tai kellonaika muuttamatta 
painamalla MENU/OK-painiketta.)

�  Kun olet valmis, paina MENU/OK-painiketta. Palaa valmiustilaan 
C-painikkeella. 
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Muistutuksen poistaminen

1  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.
 → Näytöllä lukee Reminder.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee ensimmäisen vapaan muistutuspaikan numero. 

�  Siirry haluamasi muistutuksen kohdalle painamalla ▲- tai  
▼-painiketta ja paina sitten MENU/OK-painiketta.

 → Näytöllä lukee Edit.

�  Paina ▼-painiketta. 
 →Näytöllä lukee Delete.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Muistutus häviää. Näytöllä lukee poistetun muistutuksen paikka 

(*1 -*5). Näytöllä on lisäksi muutama tyhjä rivi.
  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.
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Usean luuriyksikön käyttäminen

Keskusyksikköön voidaan rekisteröidä yhteensä viisi luuriyksikköä. Kahden tai 
useamman luurin avulla voit:

■  Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.

■  Siirtää ulkoisen puhelun luurista toiseen.

■ Vaihtaa sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä.

■ Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.

 Luurin näytöllä näkyy luurin numero (1 - 5).

 Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistetty ulkopuheluun kerrallaan. 
 Jos yrität soittaa puhelua, kun toinen luuri on linjalla, luurista kuuluu va-

rattu-merkkiääni.

  Joissakin kohdissa sinua neuvotaan painamaan painiketta yhden sekunnin 
ajan. Tämä tarkoittaa, että painiketta on pidettävä alas painettuna, kunnes 
näytöllä tapahtuu jotain, kuuluu merkkiääni tai puhelu yhdistyy.

Sisäpuhelun soittaminen

1  Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan.
 → Luurin näyttöön ilmestyy ”INT” sekä kaikkien rekisteröityjen 

luurien numerot.

�  Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa, tai paina * soit-
taaksesi kaikkiin rekisteröityihin luureihin.

 → Luuri soi ja sen näytöllä vilkkuu INT.  Puhelu yhdistyy, kun toiseen 
luuriin vastataan. 

!

!
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Sisäpuhelun vastaanottaminen
Sisäpuheluilla on erilainen soittoääni kuin ulkoisilla puheluilla. Sisäpuhelun soi-
dessa luurin näytöllä näkyy INT-symboli ja soittavan luurin numero. 

■ Vastaa puheluun millä tahansa painikkeella lukuunottamatta 
C/LOPETUS -painiketta.

Sisäpuhelun lopetus

■ Paina C-/LOPETA-painiketta.

■ tai aseta luuri keskusyksikköön.

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

1  Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan. Näppäile toisen luurin 
numero.

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

 Mikäli käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin ulkoiseen puheluun 
pitämällä */INT-painiketta pohjassa.

�  Siirrä ulkoinen puhelu toiseen luuriin painamalla C-/LOPETA 
-painiketta.

 Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin C-/LOPETA-painikkeella, 
ennen kuin toinen luuri on vastannut sisäiseen puheluusi. Jos toinen 
luuri ei vastaa yhdistettyyn puheluun 30 sekunnin kuluessa, puhelu 
siirtyy takaisin sinulle ja luurisi soi.
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Kahden puhelun välillä vaihtaminen
Jos käynnissä on yhtä aikaa sekä sisäinen että ulkoinen puhelu, voit vaihtaa niiden 
välillä seuraavalla tavalla:

■ Puhu jommankumman kanssa painamalla #/INT-painiketta se-
kunnin ajan. Toinen puhelu on pidossa.

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

 Jos painat C-/LOPETA-painiketta ulkoisen puhelun ollessa käyn-
nissä, se katkeaa kokonaan. 

Kolmen osapuolen välinen puhelu

1  Soita ulkoinen puhelu tai vastaa ulkoiseen puheluun (tämä täytyy 
tehdä ensin).

�  Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan ja syötä sitten toisen luurin 
numero (tai , jos haluat soittaa kaikkiin muihin luureihin).

 → Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. 

 Kun toisen luurin käyttäjä vastaa:

�  Paina -painiketta sekunnin ajan.

Kolmen osapuolen välisen puhelun lopettaminen

 JOKO
■ Paina -painiketta sekunnin ajan 
 → Puhelu yhdistyy ulkoiseen puheluun ja sisäinen puhelu laitetaan 

pitoon. Jos toisen luurin käyttäjäi ole vielä katkaissut linjaa omalla 
luurillaan, voit palauttaa hänet neuvotteluun painamalla *-painiket-
ta uudestaan.

 TAI 
■ Voit myös itse poistua kolmen henkilön puhelusta ja jättää toisen 

luurin käyttäjän linjalle ulkoisen puhelun kanssa painamalla  
C-/LOPETA-painiketta.
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Tulevan puhelun merkkiääni
Kun sinulla on sisäpuhelu käynnissä ja sinulle tulee ulkoinen puhelu, luurista 
kuuluu tulevan puhelun merkkiääni.

Ulkoiseen puheluun vastaaminen ja sisäpuhelun katkaiseminen:

■ Paina nopeasti LUURI-/R-paíniketta 

 TAI jos haluat asettaa sisäpuhelun pitoon ja vastata ulkoisen pu-
heluun (jotta voit myöhemmin vaihtaa puheluiden välillä, puhua 
kolmen osapuolen kesken tai siirtää puhelun):

■ Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku
Kun haluat, että kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida (kätevää, 
jos unohdit minne jätit luurin),

■ Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta.

 Luurit soivat 30 sekunnin ajan. Jos haluat lopettaa soimisen ennen 
kuin 30 sekuntia on kulunut:

■ Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta uudestaan.

■ Voit myös painaa luurista mitä tahansa painiketta (lukuun 
ottamatta C-/LOPETUS-painiketta). 
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Luuriyksikön rekisteröiminen

iDECT M1 -luuriyksikkö on jo rekisteröity keskusyksikköön, joten sinun ei tarvitse 
rekisteröidä sitä erikseen. Jos olet ostanut lisäluureja, täytyy ne kuitenkin rekiste-
röidä.

 Jokainen iDECT M1 -luuriyksikkö voidaan rekisteröidä vain yhteen kes-
kusyksikköön. Jos rekisteröit luuriyksikön toiseen keskusyksikköön, se ei 
toimi enää ensimmäisen keskusyksikön kanssa.

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön

 Varmista, että rekisteröitävä luuriyksikkö on odotustilassa.

1  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▲-painiketta kolme kertaa.
 → Näytöllä lukee Registration.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter PIN. PIN-koodi on 0000, ellet ole vaihtanut 

sitä (sivu 35).

�  Pidä keskusyksikön ETSI LUURIYKSIKKÖ –painiketta alaspainettu-
na, kunnes kuulet rekisteröintisignaalin (piippaus).

�  Näppäile PIN-koodi ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee hetken ajan Waiting… ja sitten näkyy vapaiden 

luuriyksikön numeroiden lista.

�  Syötä vapaan luuriyksikön numero
 → Luuri vahvistaa rekisteröinnin merkkiäänellä.  
 Näyttö palaa odotustilaan ja näyttää kolme signaalintasoviivaa.
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Luurin rekisteröinnin poisto

 Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin esimerkiksi, jos jokin luu-
reista rikkoutuu. 

1  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▲-painiketta kaksi kertaa.
 → Näytöllä lukee De-Register.

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee Enter PIN. PIN-koodi on 0000, ellet ole vaihtanut 

sitä (sivu 35).

�  Näppäile PIN-koodi.
 → Näytöllä on rekisteröityjen luurien lista.

�  Siirry sen luurin kohdalle, jonka haluat poistaa ▲- tai  
▼ -painikkeella.  

�  Paina MENU/OK-painiketta.
 → Näytöllä lukee hetken ajan Waiting…, jonka jälkeen kuulet piip-

äänen poistamisen vahvistuksen merkiksi. 

�  Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan 
keskusyksikköön
IDECT M1 -luuriyksikkö voidaan rekisteröidä muihin GAP-yhteensopiviin keskus-
yksiköihin. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia luuriyksiköidä iDECT 
M1 -keskusyksikköön. Emme kuitenkaan takaa, että kaikki toiminnot tai näytön 
viestit ovat käytettävissä, jos käytät muiden valmistajien laitteita.

1  Noudata keskusyksikön käsikirjan ohjeita, kun aktivoit keskusyksikön rekis-
teröintitilan (esimerkiksi kohta 3 sivulla 30).

�  Noudata luuriyksikön käsikirjan ohjeita, kun rekisteröit luuriyksikön (esimerkik-
si kohta 1, 2, 4 ja 5 sivulla 30). Katso keskusyksikön käsikirjasta, jos sinun täytyy 
jossain vaiheessa syöttää keskusyksikön pin-koodi.
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Valikon lisätoiminnot

Valikossa on päivittäisten toimintojen lisäksi vaihtoehtoisia erikoistoimintoja.

Tässä kappaleessa oletetaan, että olet tutustunut iDECT M1 -puhelimen perustoi-
mintoihin, joten jokaista ohjelmointikohtaa ei kerrota yksityiskohtaisesti.

Yleisohje:

■ Paina MENU/OK-painiketta, kun aloitat valikon käytön ja kun 
vahvistat valintasi. 

 Paina ▲- tai ▼-painiketta, kun siirryt valikossa eteen- tai 
taaksepäin.  

■ Paina C-/LOPETA-painiketta, kun poistut valikosta odotustilaan. 

Voit palauttaa näytön odotustilaan myös asettamalla luurin kiinni-asentoon tai 
odottamalla hetken, niin luuri menee automaattisesti odotustilaan. 

Valikon toiminnot ovat näytöllä seuraavassa järjestyksessä: 

Joitakin niistä käsitellään toisaalla käyttöohjeessa. 

puhelinmuistio  
Numeroiden tallentaminen ja soittaminen, katso sivu 20. (Puhelinmuistiopainik-
keella pääset myös suoraan puhelinmuistioon.)

päivämäärä/Kellonaika 
Kalenterin ja kellon asettaminen, katso sivu 15.

herätyskello  
Katso sivu 26.

Muistutus  
Katso sivu 28.

→
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Suuntanumero  
Käytännöllinen, jos tilaat numeronnäyttöpalvelun operaattoriltasi ja tallennat 
nimiä ja numeroita puhelinmuistioon.

Kun sinulle tulee puhelu, soittava numero (ID) sisältää myös maakohtaisen suun-
tanumeron. 

Jos tallennat paikallisnumerot puhelinmuistioon ilman suuntanumeroa, luuriyk-
sikkö ei osaa yhdistää niitä tuleviin puheluihin, joissa on suuntanumero, joten 
luuriyksikössä ei tällöin näy soittajan nimeä. 

Suuntanumero voi sisältää neljä numeroa (esim. 020 Lontooseen tai 0131 Edin-
burghiin). Suuntanumeroa ei näytetä sinulle soittavassa puhelinnumerossa, joten 
luuriyksikkö osaa yhdistää sen puhelinmuistion vastaavaan numeroon (jos nume-
ro on käytettävissä). 

Muut numerot näytetään kokonaisina.

Paina MENU/OK-painiketta. Näytöllä lukee Area Code, näppäile suuntanumero ja 
vahvista se painamalla lopuksi MENU/OK-painiketta.

Luuriyksikön soittoääni 
Katso sivu 16.

Keskusyksikön soittoääni 
Katso sivu 16.

Näppäinäänet 
Normaalisti näppäimistä kuuluu painettaessa piip-ääni.  Voit sulkea äänen valitse-
malla Key Tone ja muuttamalla asetukseksi OFF.

Automaattinen vastaus
Automaattinen vastaus on tavallisesti päällä. Kun sinulle tulee puhelu ja luuri on 
kiinni-asennossa, voit vastata puheluun asettamalla luurin auki-asentoon. 

Voit sulkea automaattisen puheluun vastaamisen, jolloin sinun pitää painaa luurin 
painiketta, kun vastaat puheluun.

Sulje Automaattinen vastaus valitsemalla Auto Talk ja muuttamalla asetukseksi 
OFF.

Luuriyksikön nimeäminen 
Katso sivu 14.
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puheluloki  
Vaihtoehtoinen tapa katsoa numeronnäyttölistan (katso myös sivu 18) numeroita. 
Voit valita: 

■ Missed Calls, jos haluat katsoa vastaamattomat puhelut. 

■ All Calls, jos haluat nähdä 20 viimeisintä puhelua (ellet ole poistanut tietoja).

Kieli 
Näytön kielen valinta. Vaihtoehdot ovat ENGLISH (englanti), РУССКИЙ (venäjä), 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (kreikka), POLSKI (puola), TURKCE (turkki), CESKY (tsekki), FRANCAIS 
(ranska) ja MAGYAR (unkari).

ääni/pulssi 
Ääni- (DTMF) ja pulssivalinta. Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa tulee asetuksena 
tulee olla äänivalinta (DTMF). 

Flash time  
Muuttaa takaisinsoittosignaalin pituutta. Valittuna tulee olla tehdasasetus 100 
ms.  Jos liität iDECT M1 -puhelimen yksityisen vaihteen (PBX) liitäntäpuhelimeen, 
saatat joutua muuttamaan asetusta, jos PBX-toimintojen kanssa on ongelmia. 
Katso PBX:n käsikirjasta lisäohjeita.

Flash time -asetus koskee koko puhelinjärjestelmää, ei pelkästään yhtä 
luuriyksikköä.

puhelu-Id, asetukset 
Numeronnäyttösignaaleja on kaksi, DTMF ja FSK. iDECT M1:n tehdasasetuksena 
on DTMF. Anna DTMF:n olla valittuna. Jos numeronnäytön kanssa on ongelmia, 
varmista, että asetuksena on DTMF, jota käytetään Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

pIN-koodi 
Tarvitset PIN-koodia, kun rekisteröit luureja tai poistat niiden rekisteröinnin (katso 
sivu 35). Tehdasasetuksena on 0000; voit vaihtaa sen halutessasi johonkin toiseen 
nelinumeroiseen lukuun.

rekisteröinti ja rekisteröinnin poisto
Katso sivulta 35 lisätietoja uuden luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin 
poistamiseen.
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Tehdasasetukset

Asetusten tehdasasetukset ovat seuraavat:

■  Näppäinlukko, auki

■  Uudelleenvalintalista, tyhjä

■ Numeronnäyttölista, tyhjä

■ Muistutuslista, tyhjä

■ Herätyskello, pois päältä

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuus. Kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuus
■ Paikallinen alkuliite, ei mitään

■ Luuriyksikön soittoäänen äänenvoimakkuus. Melodian äänenvoimakkuus

■ Keskusyksikön soittoäänen äänenvoimakkuus. Melodian äänenvoimakkuus

■  Näppäinäänet, päällä

■ Automaattinen vastaus, pois päältä

■ Luuriyksikön nimi, Handset

■ Kieli, englanti

■ Signaalityyppi — ääni

■ Vilkkumisaika— 100 ms

■ Puhelu-ID:n asetus, DTMF

■ PIN-koodi,  0000
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Vianetsintä

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

Tarkista AINA ensin seuraavat asiat:

■ Olet noudattanut sivun 10 ohjeita puhelimen asentamisesta.

■ Kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni liitännöissään.

■ Virtajohto on seinäpistorasiassa. 

■ Luuriyksikön akku on oikein asetettu, ladattu ja ehjä. 

Päivittäinen käyttö

”En voi valita tai vastaanottaa puheluita”
 
■  Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä.

■  Laita luuri päälle painamalla C-/Lopeta-painiketta.

■  Varmista, että keskusyksikön muuntaja on liitetty seinäpistorasiaan ja että virta 
on päällä. 

■  Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta 
varten.

■  Käytä ainostaan iDECT M1:n mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinjoh-
dot eivät välttämättä toimi laitteen kanssa.

■  Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.

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

■  Jos auto-svar on pois päältä (sivu 38), paina mitä tahansa painiketta puhelun 
vastaamiseksi. 

■  Aktivoi Auto talk, jos haluat vastata puheluun asettamalla luurin auki-asen-
toon. 

■  Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, odota muutama sekunti, ja aseta se takaisin 
paikalleen. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.
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”En voi soittaa puhelua”

■  Luurin näppäinlukko voi olla päällä (sivu 4). Poista näppäinlukitus ennen 
soittamista.

 “Kun painan painikkeita, mitään ei tapahdu.”

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

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

■  Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.

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

”puhelin ei soi”

■  Varmista, että keskusyksikön muuntaja on liitetty seinäpistorasiaan ja että virta 
on päällä. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen 
latausta varten.

■  Käytä ainostaan iDECT M1:n mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinjoh-
dot eivät välttämättä toimi laitteen kanssa.

■  Kytke pois yksi tai useampia puhelimia, ja katso auttaako toimenpide.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

■  Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.

■  Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tieto-
koneesta tai televisiosta. 

 

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

■  Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä soittaa uudelleen. 
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“Luurista kuuluu piip-ääni puhelu aikana”

■  Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksik-
köä, muuten puhelu saattaa katketa.

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

”Numeronnäyttö ei toimi.”

■  Palvelu tulee tilata operaattorilta.

■  Ota yhteys palveluntarjoajaasi.

■  Soittaja saattaa olla piilottanut numeronsa näppäilemällä 141.

■  Soittaja saattaa myös soittaa verkosta, joka ei lähetä puhelu-ID:tä (esim. ulko-
maanpuhelu).

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

■  Jos käytössäsi on useita luureja, varmista, ettei muilla luureilla ole puhelu käyn-
nissä. 

”Kuulokkeen äänenvoimakkuus on pieni puhelun aikana.”

■  Varmista, että kuuloke on korvaasi vasten. Säädä äänenvoimakkuutta ▲- tai 
▼-painikkeella.

Herätyskello ja muistutus

”herätyksen tai muistutuksen asettaminen ei onnistu.”

■  Luurin aika ja päivämäärä täytyy asettaa ennen herätyksen tai muistutuksen 
asettamista. 

■  Varmista myös, että asetuksena on Alarm On.
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Usean luuriyksikön käyttäminen

”En voi siirtää puhelua”

■  Varmista, että luuri on keskusyksikön kantaman sisäpuolella. 

■  Varmista, että näppäilet oikean numeron (1 - 5, tai *, jos haluat soittaa kaikkiin 
luureihin).

PBX-käyttö

”Uudelleenvalintatoiminto (recall) ei vaikuta toimivan.”

■  Luuri-/R-painiketta pitää ehkä painaa hieman pidempään kuin tavallisesti. 
Tämä saattaa ratkaista ongelman.

”viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNr) ja/tai puhelinmuistiosta 
soittaminen eivät toimi pBX-käytössä.”

■  Kun olet soittanut puhelun, paina PAUSE-painiketta 
P

 , jotta saat tauon 
puhelinnumeron ja yhteyskoodin (esim. 9) välille. Tämän jälkeen uudelleen-
valinnan tulisi onnistua.  

■  Kun tallennat numeron muistiin, voit sisällyttää numeroon ulkoisen linjan 
yhteyskoodin (esim. 9). 

■  Mikäli PBX vaatii toisen linjaäänen ennen puhelinnumeron näppäilemistä, 
paina PAUSE-painiketta P , jotta saat tauon yhteyskoodin ja numeron välille.
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Mikäli ongelma ei poistu...

■  Poista iDECT M1:n kanssa samaan linjaan liitetyt laitteet ja kokeile onnistuuko 
puhelun soittaminen. 

■  Irrota keskusyksikkö puhelinlinjasta ja liitä jokin muu puhelinpistorasiaan. 

■  Kokeile onnistuuko puhelun soittaminen. Jos onnistuu, puhelinlinjassa ei ole 
vikaa. 

■  Jos puhelun soittaminen ei onnistu ja käytät kaksitievälisovitinta, irrota se, ja 
liitä puhelin suoraan puhelinpistorasiaan. Jos puhelun soittaminen onnistuu, 
sovitin voi olla viallinen.  

■  Jos puhelun soittaminen ei onnistu, vika voi olla linjassa. 

■  Ota yhteyttä operaattoriin. 

Huolto ja puhdistus

■ Älä puhdista mitään iDECT M1:n osaa benseenillä, ohenteella tai muilla liuotti-
milla. Se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita, eikä takuu korvaa niitä. Puhdista laite 
tarvittaessa kostutetulla liinalla. 

■ Älä altista laitetta kuumuudelle tai kosteudelle, älä myöskään suoralle aurin-
gonvalolle tai vedelle.

■  IDECT M1 on laadukas ja luotettava puhelin. Jos sen toiminnassa kuitenkin on 
ongelmia, älä korjaa sitä itse. Ota yhteys maahantuojaan.  

Akut
■  Käytä aina iDECT M1:n mukana tullutta akkua. Muut akut saattavat hajota ja 

aiheuttaa vaurioita.

■  Käsittele litiumioniakkua varovasti. Se voi vaurioitua, jos tiputat sen tai käsit-
telet sitä muuten varomattomasti. 

■  Hävitä käytetty akku voimassaolevien säädösten mukaisesti –älä koskaan 
polta tai heitä akkuja normaalin jätteen seassa pois.
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Takuu ja huolto

iDECT M1:n takuu on voimassa 24 kuukautta ostokuitissa näkyvästä ostopäivästä 
lähtien. Takuu ei korvaa laitteen virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä johtu-
via tai ylijännitteen (esim. puhelinlinjojen tai ukonilman) aiheuttamia vikoja.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena. 

Säilytä myös pakkausmateriaali. Tarvitset sitä, jos tuotteessa ilmenee vikoja takuun 
voimassaoloaikana.
 

Kun takuu on voimassa ja laitteessa ilmenee vikoja
1  Kytke keskusyksikkö pois sähköverkosta ja puhelinpistorasiasta. 

�  Laita alkuperäispakkaukseen kaikki iDECT M1 -laitteen osat. Muista pakata 
mukaan myös muuntaja. 

�  Palauta pakkaus siihen myymälään, josta sen ostit. Ota mukaan kuitti. 
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Tekniset tiedot

Standard   DECT

Taajuusalue  1.88 … 1.9 GHz (kaistaleveys = 20 MHz)

Kanavan kaistanleveys  1.728 MHz

Kantama  maks. 300 metriä ulkotiloissa, maks. 50 metriä sisätiloissa

Käyttöaika valmiustila: noin 100 tuntia

 puhelut: noin 10 tuntia

 akukn latauksen kesto: 12–15 tuntia

Lämpötila-alue  Käyttölämpötila 0 ºC … 40 ºC

Säilytyslämpötila  -20 ºC … 60 ºC

virtalähde  Luuriyksikkö — 450 mA:n litiumioniakku

 Keskusyksikkö /Latausteline— sisääntulo 230 V AC,  
 50 Hz; ulostulo AC 9 V, 300 mA

Liitäntöjen tiedot

Sähköverkkoliitäntä on SELV-liitäntä (EN41003).

Puhelinverkkoliitäntä on TNV-liitäntä (EN41003).

Yhteensopivuus, vaihde 

Katkon pituus: säädettävä: 100 ms (tehdasasetus), 270 ms, 380 ms tai 600 ms.

Tauon pituus (LNR/CDS/P-painike): 3 sekuntia.

Signaalityyppi: DTMF (äänivalinta) tai pulssivalinta.
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ADRESSER
SVERIGE

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 00 Fax: 23 21 40 80   
 E-post: kundetjenesten@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


