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Langaton puhelin Binatone Style 1200
Tuotenumero: 36-2950 Malli: 5509

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 käyttö-
ohjeen lopussa).
 

Turvallisuus
•	 Laitteen	saa	korjata	vain	valtuutettu	huoltoliike.	Älä	yritä	korjata	 

laitetta itse.

•	 Älä	pura	tai	muuta	laitetta.

•	 Älä	sijoita	laitetta	sellaiseen	paikkaan,	josta	se	voi	tippua	veteen	tai	
muuhun	nesteeseen.	Älä	laita	laitteen	päälle	nesteitä	sisältäviä	esineitä,	
kuten maljakoita tai limsapulloja.

•	 Älä	peitä	keskusyksikköä.	Huolehdi	riittävästä	ilmastoinnista,	ettei	laite	
pääse kuumenemaan liikaa.

•	 Älä	käytä	laitetta	kosteissa	tai	pölyisissä	tiloissa	tai	paikoissa,	joissa	
siihen kohdistuu voimakasta värähtelyä.

•	 Käytä	ainoastaan	mukana	tullutta	tai	suositeltua	muuntajaa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista
Tämä puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon sattuessa. 
Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi. (Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvit-
set myös tavallisen puhelimen, joka ei tarvitse sähkövirtaa toimiakseen ja jolla 
voit näin ollen soittaa hätäpuhelut sähkökatkojenkin aikana.)

Tuotteen avaaminen
Pakkauksen sisältö:

•	 Langaton	luuriyksikkö

•	 Keskusyksikkö

•	 Luuriyksikön	paristot	ja	paristolokeron	kansi

•	 Keskusyksikön	puhelinjohto

•	 Keskusyksikön	muuntaja
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1. NUOLI YLÖSPÄIN
•	 Paina	nähdäksesi	saapuneiden	puheluiden	listan.
•	 Siirry	valikoissa.
•	 Siirry	listoissa.
•	 Lisää	äänenvoimakkuutta	puhelun	aikana
•	 Paina	puhelimen	soidessa	lisätäksesi	soittoäänen	voimakkuutta. 

2. POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄINEN PUHELU
•	 Poistu	valikosta	tai	poista	numeroita	puhelinnumeron	syöttämisen	

yhteydessä.
•	 Poista	kaikki	näytöllä	olevat	merkit	pitämällä	painiketta	pohjassa.
•	 Palaa	valikoissa	taaksepäin	painamalla	painiketta.
•	 Sulje	mikrofoni	puhelun	aikana,	niin	vastapuoli	ei	kuule	sinua.	Uusi	

painallus	käynnistää	mikrofonin	uudelleen.
•	 Soita	sisäinen	puhelu	painamalla	painiketta	sekunnin	ajan.	Toiminto	on	

käytössä, kun luureja on enemmän kuin yksi.

3. LOPETA/KESKEYTÄ/ON/OFF
•	 Lopeta	puhelu.
•	 Siirry	edelliseen	valikkoon.
•	 Sammuta	tai	avaa	luuriyksikkö	pitämällä	painiketta	pohjassa.

4. UUDELLEENVALINTA
•	 Soita	viimeksi	valittuun	numeroon.

5. UUDELLEENVALINTALISTA
•	 Avaa	viiden	viimeksi	valitun	numeron	lista.

6. NUOLI ALAS
•	 Avaa	viiden	viimeksi	valitun	puhelinnumeron	lista.
•	 Liiku	valikoissa.
•	 Alenna	äänenvoimakkuutta	puhelun	aikana.
•	 Alenna	soittoäänen	voimakkuutta	puhelimen	soidessa.

7. LUURI
•	 Nosta	luuri,	soita	puhelu	tai	vastaa	puheluun. 

8. VALIKKO/OK
•	 Siirry	valikoihin.
•	 Vahvista	valikkovalinta.
•	 Paina	puhelun	aikana,	kun	haluat	soittaa	sisäpuhelun/siirtyä	

puhelinmuistioon/siirtyä	10	viimeksi	soitetun	numeron	listaan/siirtyä	
puhelulistaan.
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Näytön kuvakkeet

Kuvakkeiden merkitykset
Navigointipainikkeet ylös/alas

Signaalitaso 
Näyttää	luurin	ja	keskusyksikön	välisen	signaalin	voimakkuuden.	
Vilkkuu,	kun	luuriyksikkö	yrittää	saada	yhteyttä	keskusyksikköön.	Jos	
kuvake vilkkuu puhelun aikana, siirry lähemmäs keskusyksikköä.

Sisäpuhelu 
Vilkkuu,	kun	luuriyksikkö	soi	sisäpuhelun	merkiksi,	ja	palaa,	kun	
sisäpuhelu on käynnissä.

Puhelin 
Puhelu käynnissä.

Kaiutintila 
Merkkivalo palaa, kun luuriyksikkö on kaiutintilassa.

Herätys 
Merkkivalo palaa, kun herätys on asetettu. Merkkivalo vilkkuu 
herätyksen aikana.

Näppäinlukitus 
Näkyy,	kun	näppäinlukko	on	aktivoitu.
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Puhelinvastaaja 
Näkyy,	kun	puhelinvastaajaan	on	tullut	viesti	(mikäli	olet	sopinut	
operaattorisi kanssa palvelun käytöstä).

Soittoäänen mykistys 
Näkyy,	kun	soittoääni	on	sammutettu.

Akun varaustaso 
Kun	kuvake	näkyy	tyhjänä,	luuriyksikkö	on	ladattava.	Lataa	
luuriyksikkö	asettamalla	se	latauslokeroon.	Kuvake	vilkkuu	latauksen	
ajan.

Lisää merkkejä 
Tarkoittaa, että näytöllä näkyvien merkkien edellä on lisää merkkejä.

Tarkoittaa, että näytöllä näkyvien merkkien jäljessä on lisää merkkejä.

Paina VALIKKO/OK-painiketta. 
Siirry päävalikkoon painamalla VALIKKO/OK-painiketta.

Paina VALIKKO/OK-painiketta. 
Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

Huutomerkki 
Uusi	puhelu	puhelulistassa.

Sisäinen puhelu 
Soita	sisäpuhelu	painamalla	POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/
SISÄPUHELU.

Valikossa ylöspäin 
Siirry ylöspäin seuraavalle valikkotasolle tai keskeytä mitä olit 
tekemässä	painamalla	POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄPUHELU.

Poista/Keskeytä 
Poista	merkki,	sammuta	herätys	tai	aktivoi/sammuta	mikrofoni	
puhelun	aikana	painamalla	POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/
SISÄPUHELU.
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Ennen kuin aloitat
Keskusyksikön paikan valinta
Sijoita keskusyksikkö vaakasuoralle alustalle ja varmista seuraavat asiat:

•	 Muuntaja	yltää	pistorasiaan.	Älä	yritä	jatkaa	muuntajan	johtoa.
•	 Keskusyksikön	puhelinjohto	yltää	puhelinpistorasiaan.
•	 Yksikkö	ei	ole	toisen	puhelimen	välittömässä	läheisyydessä	mahdollisten	

häiriöiden välttämiseksi.
•	 Yksikkö	ei	ole	tiskialtaan,	kylpyammeen,	suihkun	tai	muun	sellaisen	

paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
•	 Yksikkö	ei	ole	muiden	sähkölaitteiden,	kuten	jääkaapin,	

astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen tai television 
välittömässä läheisyydessä.

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

Ota huomioon:
•	 Luurin	ja	keskusyksikön	välissä	oleva	suuri	metalliesine,	kuten	jääkaappi,	

peili tai arkistokaappi, saattaa katkaista radioyhteyden.
•	 Muut	suuret	rakenteet,	kuten	seinät,	voivat	heikentää	radiosignaalin	

kantamaa.

Sähköverkkoon liittäminen
Tärkeää!	Käytä	aina	pakkauksen	muuntajaa.	Muiden	muuntajien	käyttö	kumo-
aa laitteen saamat hyväksynnät.

Akun käsittely
Luuriyksikön mukana oleva akku voi vaurioitua, jos se putoaa tai sitä käsitel-
lään	huolimattomasti.	Käsittele	luuriyksikköä	ja	akkua	varoen.

Häiriöt
Jos äänenlaatu heikkenee puhelun aikana, kun vaihdat paikkaa, syynä on 
luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttama häiriö luurin ja kes-
kusyksikön väliseen radioliikenteeseen.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan.

Jos et siirry, puhelu saattaa katketa. Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat 
johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. 
Signaalitason kuvake saattaa vilkkua luuriyksikön näytöllä, kunnes yhteys on 
kunnossa.

Varoitus kantaman ulkopuolella olemisesta
Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana 
varoitusmerkkiäänen, tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. 
Siirry lähemmäs keskusyksikköä, kunnes merkkiääni loppuu. Muussa ta-
pauksessa puhelu saattaa katketa.
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Esivalmistelut
Asennus
1. Valitse keskusyksikölle sopiva paikka.

2. Liitä muuntaja seinäpistorasiaan (230 V AC, 50 Hz). 

P

RED

3. Akun asetus
a.	 Aseta	akku	akkulokeroon	ja	liitä	akun	johto	liittimeen	kuvan	osoittamalla	

tavalla.

P

RED

b. Laita paristolokeron kansi paikalleen asettamalla se paristolokeron päälle 
ja	työntämällä	paikoilleen.	Varmista,	että	akun	johto	ei	joudu	puristuksiin	
puhelimen kotelon ja akkulokeron kannen väliin. 

4. Lataa akkua 15 tunnin ajan. 
Akku	tulee	ladata	täyteen	ennen	luurin	ensimmäistä	käyttökertaa.	
Luuriyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, kun se asetetaan paikalleen 
latausyksikköön.  
Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin ajan.

5. Liitä keskusyksikkö puhelinpistorasiaan.

Batteri



10

Valikon rakenne
Siirry odotustilasta valikoihin painamalla VALIKKO/OK.

Paina painiketta: 
VALIKKO ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS ↔ 
YLÖS/ALAS

Päävalikko Saapuneet Puh muistio

Alavalikko (Näytä	puhelulista)

Tallenna

Poista

Poista kaik

Tiedot

(Näytä	muisti-
paikat)

Järjestelmä Toiminnot Rekisteroi Oletus

Tukias aani

Voimakkuus

Poista luuri

Valintatapa

(Pulssi,	Aani)

R-painikeaik

(Lyhyt, Tavallinen, 
Pitkä)

Vaihda	PIN

Aseta	Her

Soittoaani

Varoitusaani

Kieli

Vaihda	nimi	

Luurin naytt

(Näytä	Nimi,	
Näytä	Kello)

Autom	vast

Paiva & aika

Valitse	T-as

Tukiasema	1

Tukiasema 2

Tukiasema 3

Tukiasema 4

PIN?



11

Kirjaimien ja numeroiden kirjoittaminen
Merkkitaulukko
1.	 Kun	olet	valinnut	merkin,	osoitin	siirtyy	hetken	kuluttua	eteenpäin.
2.	 Voit	liikuttaa	osoitinta	tekstin	sisällä	YLÖS-/ALAS-painikkeilla.
3. Poista viimeisin merkki painamalla C-painiketta.
4. Poista koko teksti painamalla pitkään C-painiketta.
5. Paina merkkipainiketta usean kerran, niin saat esille seuraavan merkin, 

kun syötät nimeä puhelinmuistoissa.

Latinalaisten aakkosten merkkivalikoima

1  _	[välilyönti]	-	1 7 P Q R S 7

2  A	B	C	2 8 T	U	V	8

3 D E F 3 9 W	X	Y	Z	9

4 G	H	I	4 0 0

5 J	K	L	5 * *	?	/	\	(	)

6 M	N	O	6 # # ‘ ’ - .

Puolalaisten aakkosten merkkivalikoima

1 _	[välilyönti]	-	1 7  P Q R S 7

2 A	B	C	2 8 T	U	V	8

3 D E F 3 9  W	X	Y	Z	9

4 G	H	I	4 0  0

5 J	K	L	Ł	5 * *

6 M	N	O	6 # #

Norjalaisten aakkosten merkkivalikoima

1  _	[välilyönti]	-	1 7 P Q R S 7

2 A	Æ	B	C	2 8 T	U	V	8

3 D E F 3 9 W	X	Y	Z	9

4 G	H	I	4 0 0	Ø

5 J	K	L	5 * *

6 M	N	O	6 #  #

Kreikkalaisten aakkosten merkkivalikoima

1 _	[välilyönti]	-	1 7 Π P Σ 7

2 A	B	Г	2 8 T	Y	Φ	8

3 Δ	E	Z	3 9 X Ψ	Ω	9

4 H	Θ I 4 0 0

5 K Λ Μ 5 * *

6 N	Ξ	O	6 # #
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Käynnistys ja sammutus
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä
Sammuta luuri seuraavalla tavalla (jos haluat säästää akkua, kun laturi ei ole 
keskusyksikössä):

Paina LOPETA PUHELU -painiketta 4 sekunnin ajan. 
Luurin näyttö sammuu ja puhelin menee pois päältä

Luurin kytkeminen takaisin päälle. 
Paina pitkään LOPETA PUHELU, tai aseta luuri keskusyksikköön tai 
lataustelineeseen.

Huom.!
•	 Kun	luuri	on	sammutettu,	sillä	ei	voida	soittaa,	ei	edes	hätäpuheluita.
•	 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	akut	ovat	tyhjentyneet	täysin	(tai	jos	luuri	on	sammutettu)	ja	
asetat luurin lataukseen, yhteyden muodostuminen voi viedä noin viisi 
minuuttia. Jos nostat luurin tänä aikana, se yrittää muodostaa yhteyden 
keskusyksikön kanssa.

Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen
Lukitse näppäimet painamalla neljän sekunnin ajan *-painiketta 
(kunnes lukon kuvake syttyy näytöllä).

Poista näppäinlukitus painamalla 4 sekunnin ajan *-painiketta  
(kunnes lukon kuvake katoaa näytöltä).
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Soittaminen ja puheluun vastaaminen
Puhelun soittaminen
1. Näppäile puhelinnumero 

Jos näppäilet väärin, poista numerot yksitellen C-painikkeella.

2. Paina LUURI 
Voit	syöttää	numeron	LUURI-painikkeen	painamisen	jälkeen,	mutta	tällöin	
et voi korjata virheellistä numeroa.

Soittaminen tallennettuun numeroon

1.   Siirry puhelinmuistioon ”Puh muist” painamalla kerran 
VALIKKO/OK ja sitten ▼. Siirry puhelinmuistioon painamalla VALIKKO/
OK.	Valitse	haluamasi	muistipaikka	painamalla ▲ tai ▼. 

2. Soita valitsemaasi numeroon painamalla LUURI tai palaa 
normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Numeronäytön numeroihin soittaminen
(Toimii ainoastaan, jos olet hankkinut operaattoriltasi tämän palvelun.)

1. Avaa	numeronäytön	lista	”Saapuneet”	painamalla ▲.	Viimeksi	
tulleet puhelut näkyvät näytöllä.

2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

3. Soita valitsemaasi numeroon painamalla LUURI tai palaa 
normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

 HUOM.! Numeronäytön lista aukeaa myös painamalla kaksi 
kertaa VALIKKO/OK.
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Puhelun pituus
Puhelun	pituus	näkyy	näytöllä	15	sekunnin	kuluttua	puhelun	alettua	ja	5	
sekunnin ajan puhelun loputtua.

Puhelun vastaanottaminen
Kun	sinulle	soitetaan,	keskusyksikkö	ja	luuri	(ellei	sen	soittoääntä	ole	sammu-
tettu) soivat. Jos tilaat operaattoriltasi numeronäyttöpalvelun, soittajan numero 
tai nimi näkyy näytöllä.

Kun puhelin ei ole keskusyksikössä

Vastaa	puheluun	painamalla	LUURI. Puhelimen kuvake palaa näytöllä 
puhelun aikana.

Kun puhelin on keskusyksikössä
Jos puhelin on asetettu vastaamaan automaattisesti, nosta luuri keskusyksi-
köstä, niin puhelu yhdistyy. 

Puhelun lopetus

 Paina LOPETA PUHELU -painiketta, kunnes keskusyksikön linjan 
merkkivalo sammuu.

TAI

Lopeta puhelu asettamalla luuri keskusyksikköön.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus
Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta seuraavasti: 

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla ▲ tai ▼. Säätö-
vaihtoehtoja	on	viisi.	Kun	lopetat	puhelun,	äänenvoimakkuus	säilyy	asettamal-
lasi tasolla.

Mikrofonin mykistäminen
Estä vastapuolta kuulemasta sinua puhelun aikana toimimalla seuraavasti:

•	 Sammuta	mikrofoni	painamalla	C-painiketta	pitkään.	Avaa	mikrofoni	
painamalla painiketta uudestaan.

Luurin asettaminen äänettömään tilaan
Sammuta luurin äänet painamalla ÄÄNETÖN-painiketta kahden sekun-

nin ajan. näkyy	näytöllä.	Voit	vastaanottaa	puheluita	normaalisti.

Laita luurin äänet päälle painamalla ÄÄNETÖN-painiketta uudestaan 
kahden sekunnin ajan.
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Näppäinlukitus
Lukitse luurin näppäimet painamalla lukituspainiketta kahden sekunnin 

ajan odotustilassa.  	näkyy	näytöllä.	Voit	vastata	puheluihin	normaalisti	
painamalla.

Avaa	näppäinlukitus	painamalla	lukituspainiketta	uudestaan	kahden	
sekunnin ajan.

Soittaminen viimeksi valittujen numeroiden listan 
numeroihin

1. Avaa	viiden	viimeksi	valitun	numeron	lista	painamalla	▼. Jos olet 
tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.

2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

3. Soita valitsemaasi numeroon painamalla LUURI tai palaa 
normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

•	 HUOM.! Lista aukeaa myös painamalla takaisinsoittolistan painiketta.

Numeroiden tallentaminen viimeksi valittujen nume-
roiden listalle

1. Avaa	viiden	viimeksi	valitun	numeron	lista	painamalla ▼. Jos olet 
tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.

2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

3.  Siirry tallennustilaan painamalla VALIKKO/OK.

4.  Paina OK	ja	syötä	sitten	nimi.	Katso	apua	merkkeihin	tämän	
käyttöohjeen merkkitaulukosta.

5. Paina OK.	Voit	nyt	tarvittaessa	muuttaa	numeroa.

6. Paina OK.	Valitse	soittoääni,	joka	soi,	kun	saat	puhelun	tästä	numerosta.

7. Selaa soittoääniä nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

8. Vahvista	valinta	painamalla	OK.

9. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.
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Numeroiden poistaminen  
viimeksi valittujen numeroiden listalta

1. Avaa	viiden	viimeksi	valitun	numeron	lista	painamalla ▼. Jos olet 
tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.

2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

3. Siirry kohtaan ”Poista” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

4. Vahvista	valinta	painamalla	OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Viimeksi valittujen numeroiden listan poistaminen

1. Avaa	viiden	viimeksi	valitun	numeron	lista	painamalla	▼. Jos olet 
tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.

2. Siirry kohtaan ”Poista kaik” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kaksi kertaa ▼.

3. Vahvista	valinta	painamalla OK.

4. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku
Tällä toiminnolla saat kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit soimaan, 
mikä on esimerkiksi kätevää jos et muista minne olet jättänyt luurin.

•	 Paina	keskusyksikön	alla	olevaa	LUURIYKSIKÖN HAKU -painiketta. 
Kaikki	rekisteröidyt	luurit		soivat.

Soiton lopettaminen:

•	 Paina mistä tahansa luurista LOPETA, LUURI tai C.

HUOM.! Jos joku soittaa sillä aikaa kun luuriyksikön haku on käynnissä, 
kuuluu soittoääni.
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Usean luuriyksikön käyttäminen
Kahden	tai	useamman	luurin	avulla	voit:

•	 Soittaa	sisäpuheluita	luurista	toiseen.

•	 Yhdistää	ulkoa	tulevia	puheluita	luurista	toiseen.

•	 Järjestää	neuvottelupuhelun	kolmen	henkilön	välillä.

Jokaisen	luurin	numero	näkyy	näytöllä.	Jos	luuri	ei	vastaa	60	sekunnin	ku-
luessa, soittava luuri siirtyy odotustilaan.

Huom.!	Vain	yksi	luuriyksikkö	voi	olla	yhdistettynä	ulkopuheluun	kerrallaan.	
Jos yrität soittaa, kun toisella luurilla on ulkopuhelu käynnissä, kuulet varattu-
merkkiäänen.

Sisäpuhelun soittaminen

1. Paina POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄINEN PUHELU.

2. vilkkuu	ja	kaikkien	rekisteröityjen	luurien	numerot	ja	numero	9	
näkyvät näytöllä.

3.	 Syötä	sen	luurin	numero,	johon	haluat	soittaa	sisäpuhelun.	Valitse	jokin	
luuriyksiköistä ja soita painamalla LUURI/OK. Soita kaikkiin luureihin 
painamalla 9.

4. Toinen	luuriyksikkö	soi,	ja	sen	näytöllä	lukee	”INT”	sekä	soittavan	
luuriyksikön	numero.	Kun	vastapuoli	vastaa	puheluun,	puhelu	yhdistyy.

 HUOM.! Jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi, voit soittaa toiseen 
luuriin painamalla POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄPUHELU.

Sisäpuhelun lopetus
•	 Lopeta	puhelu	painamalla	LOPETA PUHELU -painiketta tai asettamalla 

luuri keskusyksikköön.

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

1. Siirry kohtaan SISÄPUHELU painamalla VALIKKO/OK ja 
sitten ▲ tai ▼.

2. Paina OK,	niin	saat	näkyviin	kaikki	rekisteröidyt	luurit	sekä	numeron	9.

3. Valitse	numeropainikkeilla	sen	luurin	numero,	johon	haluat	siirtää	puhelun.

	 Ulkoinen	puhelu	asetetaan	pitoon,	ja	toinen	luuri	soi.
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4. Vastaa	puheluun	painamalla	LUURI.

5. Sulje luuri ja siirrä puhelu painamalla LOPETA PUHELU.

Puhelu kolmen osapuolen kesken
Ulkoiseen puheluun voi osallistua enemmän kuin yksi luuri.
1. Soita ulkopuhelu tai vastaa ulkopuheluun (tämä on tehtävä ensin).

2.	 Noudata	kappaleen	Puhelun	siirtäminen	kohtia	1	-	5.

3. Paina pitkään soittavan luurin *-painiketta, niin puhelu kolmen 
osapuolen välillä käynnistyy.

4. Molemmat luurit voivat lopettaa puhelun milloin tahansa painamalla 
LOPETA PUHELU. Jos toinen luuri lopettaa puhelun, toinen on edelleen 
yhdistetty ulkoiseen puheluun.
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Puhelinmuistio
Numeron tallentaminen puhelinmuistioon
Voit	tallentaa	puhelinmuistioon	20	puhelinnumeroa.	Yhteen	muistipaikkaan	
mahtuu	puhelinnumero,	jossa	voi	olla	32	numeroa,	ja	nimi,	jossa	voi	olla	20	
merkkiä	välilyönnit	mukaan	lukien.		Voit	lisäksi	valita	tallentamillesi	numeroille	
erilaisia soittoääniä. Muistipaikat tallentuvat aakkosjärjestyksessä.

1.  Siirry puhelinmuistioon ”Puh muist” painamalla ensin 
VALIKKO/OK ja sitten ▼.

2. Avaa	puhelinmuistio	painamalla	uudestaan	VALIKKO/OK.

3. Paina kerran VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Lisaa	uusi”.

4. Paina OK ja	syötä	sitten	nimi.	Katso	apua	merkkeihin	tämän	
käyttöohjeen merkkitaulukosta.

5. Paina OK ja syötä sitten numero.

6. Paina OK.	Valitse	soittoääni,	joka	soi,	kun	saat	puhelun	tästä	
numerosta.

7.  Selaa soittoääniä nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

8. Vahvista	valinta	painamalla	OK.

9. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Puhelinluettelosta haku

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

2. Avaa	puhelinmuistio	painamalla	uudestaan	VALIKKO/OK.

3. Valitse	etsimäsi	nimen	ensimmäinen	kirjain	numeropainikkeilla.	
Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
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Puhelinmuistion tarkastelu

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

2. Avaa	puhelinmuistio	painamalla	uudestaan	VALIKKO/OK.

3. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

4. Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla VALIKKO/OK.

5. Siirry	kohtaan	”Nayta”	painamalla	kerran	▼.

6. Paina VALIKKO/OK.

7. Näytä	valitun	muistipaikan	nimi,	numero	ja	soittoääni	painikkeella	
▲ tai ▼.

HUOM.! Jos	numerossa	on	yli	12	lukua,	voit	katsoa	koko	numeron	painamalla	
OK tai C.

Puhelinmuistion tietojen muokkaaminen

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

2. Avaa	puhelinmuistio	painamalla	uudestaan	VALIKKO/OK.

3. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

4. Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla VALIKKO/OK.

5. Siirry kohtaan ”Muokkaa” painamalla kaksi kertaa ▼.

6. Näytä	nimi	painamalla	VALIKKO/OK.

7. Muokkaa nimeä numeropainikkeilla ja vahvista muutos painamalla 
VALIKKO/OK.

8. Muokkaa numeroa numeropainikkeilla ja vahvista muutos 
painamalla VALIKKO/OK.
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9. Selaa soittoääniä painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista valinta 
painamalla VALIKKO/OK.

10. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Muistipaikan tyhjentäminen puhelinmuistiosta

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

2. Avaa	puhelinmuistio	painamalla	uudestaan	VALIKKO/OK.

3. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

4. Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla VALIKKO/OK.

5. Siirry kohtaan ”Poista” painamalla kolme kertaa ▼.

6. Tyhjennä muistipaikka painamalla MENU/OK.

7. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Kaikkien muistipaikkojen  
tyhjentäminen puhelinmuistiosta

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

2. Avaa	puhelinmuistio	painamalla	uudestaan	VALIKKO/OK.

4. Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla vielä kerran VALIKKO/
OK.

5. Siirry kohtaan ”Poista kaik” painamalla neljä kertaa ▼.

6. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Toista?”	(vahvista).

7. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK.

8. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.
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Puhelimen kapasiteetin tarkistaminen

1. Siirry puhelinmuistioon ”Puh muist” painamalla ensin 
VALIKKO/OK ja sitten ▼.

2. Tavaa puhelinmuistio painamalla uudestaan VALIKKO/OK.

3. Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla vielä kerran VALIKKO/
OK.

4.  Siirry	kohtaan	”Kapasiteetti”	painamalla	viisi	kertaa	▼.

5. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	käytettyjen	muistipaikkojen	
määrä	(esim.	14/20).

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Tulevan puhelun numeronäyttö
Huom.! Ota yhteyttä puhelinoperaattoriisi, kun haluat palvelun käyttöösi.

Numeronäytön	avulla	näet	soittajan	numeron	luurin	näytöllä	ennen	puheluun	
vastaamista.	Puhelin	tallentaa	10	viimeisimmän	saapuneen	puhelun	numerot	
riippumatta siitä onko puheluun vastattu.

Jos jokin soittaneista numeroista on jo tallennettu puhelinmuistioon, näytöllä 
näkyy numeron sijasta nimi. Puhelin myös soi muistipaikkaan tallennetulla 
soittoäänellä.

Vanhin	numero	korvataan	automaattisesti	uusimmalla,	kun	kaikki	muistipaikat	
ovat käytössä. Jos numeronäytössä on uusia numeroita, näytöllä lukee ”X 
UUTTA	PUHELUA”.

Numeronäytön numerojen tarkastelu
(Toimii ainoastaan, jos olet hankkinut operaattoriltasi tämän palvelun.)

1. Avaa	numeronäytön	lista	painamalla	▲.	Viimeksi	tulleet	puhelut	
näkyvät näytöllä.

2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

3. 	Näytä	valitun	muistipaikan	numero	(jos	olet	tallentanut	
muistipaikkaan myös nimen, joka näkyy näytöllä).
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4. Siirry kohtaan ”Tiedot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

5. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	näkyy	puhelun	saapumispäivä	ja	-aika.

6. Palaa edelliseen valikkoon painamalla VALIKKO/OK.

Muistipaikan tyhjentäminen numeronäytöstä

1. Avaa	numeronäytön	lista	painamalla ▲.	Viimeksi	tulleet	puhelut	
näkyvät näytöllä.

2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.

3. Siirry numeronäytön valikkoon painamalla VALIKKO/OK.

4. Siirry kohtaan ”Poista” painamalla kerran ▼.

5. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.

Kaikkien muistipaikkojen  
tyhjentäminen numeronäytöstä

1. Avaa	numeronäytön	lista	painamalla	▲.	Viimeksi	tulleet	puhelut	
näkyvät näytöllä.

2. Siirry numeronäytön valikkoon painamalla VALIKKO/OK.

3. Siirry kohtaan ”Poista kaik” painamalla kaksi kertaa ▼.

4. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Toista?”	(vahvista).

5. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUHELU.
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Puhelimen asetukset
Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
Aseta päivämäärän näyttötapa

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2.  Siirry kohtaan ”Paiva & aika” painamalla ensin VALIKKO/OK 
ja sitten kaksi kertaa ▲.

3. Siirry kohtaan ”Paivan muoto” painamalla VALIKKO/OK.

4. Paina ensin VALIKKO/OK ja sitten ▲ tai ▼, niin voit valita 
näyttötavaksi	PP-KK-VV	tai	KK-PP-VV.

5. Vahvista	painamalla VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.

Aseta kellonajan näyttötapa

1.  Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry kohtaan ”Paiva & aika” painamalla ensin VALIKKO/OK 
ja sitten kaksi kertaa ▲.

3. Siirry	kohtaan	”Ajan	muoto”	painamalla	kerran	VALIKKO/OK 
ja sitten ▼. 

4. Paina ensin VALIKKO/OK ja sitten ▲ tai ▼, niin voit valita 
näyttötavaksi	12	tai	24	tuntia.

5. Vahvista	painamalla VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.
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Päivämäärän asettaminen

1.  Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry kohtaan ”Paiva & aika” painamalla ensin VALIKKO/OK 
ja sitten kaksi kertaa ▲.

3. Siirry	kohtaan	”Aseta	paiva”	painamalla	ensin	VALIKKO/OK 
ja sitten kolme kertaa ▼. 

4. Paina VALIKKO/OK ja syötä oikea päivämäärä numeronäppäimillä.

5. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.

Kellonajan asetus

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry kohtaan ”Paiva & aika” painamalla ensin VALIKKO/OK 
ja sitten kaksi kertaa ▲.

3. Siirry	kohtaan	”Aseta	aika”	painamalla	ensin	VALIKKO/OK ja 
sitten kaksi kertaa ▼. 

4. Paina VALIKKO/OK ja syötä oikea kellonaika numeronäppäimillä.

5. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.
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Herätyksen asetukset
Kun	hälytys	on	aktivoitu,	näytöllä	näkyy	hälytyksen	kuvake	 .	Kun	hälytys	soi,	
hälytyksen	kuvake	vilkkuu.	Voit	sammuttaa	hälytyksen	millä	tahansa	painik-
keella.	Hälytysääni	soi	45	sekunnin	ajan,	ellet	sammuta	sitä.	Jos	torkkutoi-
minto on aktivoitu, hälytys soi uudestaan 7 minuutin kuluttua.

HUOM.!

•	 Voit	sammuttaa	hälytyksen	millä	tahansa	painikkeella	vaikka	
näppäinlukko olisi päällä.

•	 Hälytysääni	soi	samalla	voimakkuudella	kuin	soittoääni.	Jos	luurin	
soittoääni	on	sammutettu,	hälytysääni	soi	tasolla	1.

•	 Jos	sinulla	on	puhelu	käynnissä,	kun	hälytyksen	on	määrä	soida,	luurin	
kaiuttimesta kuuluu merkkiääni.

•	 Jos	yrität	yhdistää	puhelua,	kun	hälytyksen	on	määrä	soida,	hälytysääntä	
ei kuulu. Jos torkkutoiminto on käytössä, hälytysääni soi, kun torkkuaika 
on umpeutunut (7 minuutin kuluttua).

Hälytyksen asetus

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Aseta	her”.

3. Paina uudestaan VALIKKO/OK, niin voit valita ”Paalla” tai 
”Pois” painamalla ▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

Jos aktivoit hälytyksen, sinun tulee antaa hälytysaika:
1. Syötä hälytysaika numeropainikkeilla.

2. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Torkku”.

3. Paina uudestaan VALIKKO/OK, niin voit valita ”Paalla” tai 
”Pois” painamalla▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.
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Luurin asetukset
Luurin soittoäänen asetus

Sisäinen puhelu

1. T Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK 
ja sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry kohtaan ”Soittoaani” painamalla kerran VALIKKO/OK ja 
sitten ▼.

3. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Sisapuhelu”.

4.  Paina uudestaan VALIKKO/OK  ja valitse soittoääni (5 
vaihtoehtoa) painamalla ▲ tai ▼.

5. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.

Ulkoinen puhelu

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2.  Siirry kohtaan ”Soittoaani” painamalla kerran VALIKKO/OK 
ja sitten ▼.

3. Paina ensin VALIKKO/OK ja sitten ▼.	Näytöllä	lukee	”Ulkopuhelu”.

4. Paina uudestaan VALIKKO/OK ja valitse soittoääni (5 
vaihtoehtoa) painamalla ▲ tai ▼.

5. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.
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Soittoäänen voimakkuus

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2.  Siirry kohtaan ”Soittoaani” painamalla kerran VALIKKO/OK 
ja sitten ▼.

3. Siirry	kohtaan	”Voimakkuus”	painamalla	VALIKKO/OK ja 
sitten kaksi kertaa ▼.

4. Paina uudestaan VALIKKO/OK ja valitse sopiva voimakkuus 
painamalla ▲ tai ▼	(”Aaneton”	tai	1-5).

5. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.

Varoitusäänet
Puhelimessa	on	kolme	erilaista	merkkiääntä.	Voit	sammuttaa	ne	halutessasi.

a.	 Näppäinäänet
b.	 Akun	matalan	varaustason	merkkiääni.
c. Merkkiääni, joka ilmoittaa luurin olevan keskusyksikön kantaman 

ulkopuolella.

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry	kohtaan	”Varoitusaani”	painamalla	VALIKKO/OK ja 
sitten kaksi kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK	ja	valitse	”Nappain	aani”,	”Akunlop	aani”	
tai ”Ei peittoa” painamalla ▲ tai ▼.

4. Paina VALIKKO/OK, ja valitse ”Paalla” tai ”Pois” painamalla 
▲ tai ▼.

5. Hyväksy	valinta	painamalla VALIKKO/OK.

6. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.
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Luurin kielen valitseminen
Vaihtoehtoiset	kielet	ovat	englanti,	saksa,	ranska,	italia,	turkki,	espanja,	
tšekki,	kreikka,	ruotsi,	tanska/norja,	hollanti,	suomi	ja	puola.

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry	kohtaan	”Kieli”	painamalla	ensin	VALIKKO/OK ja sitten 
kolme kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK ja valitse kieli painikkeella ▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.

Luurin nimeäminen

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Siirry	kohtaan	”Vaihda	nimi”	painamalla	ensin	VALIKKO/OK 
ja sitten neljä kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK ja syötä nimi numeronäppäimillä.

4. Hyväksy	valinta	painamalla VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.
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Odotustilan näytön valinta

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Paina VALIKKO/OK ja siirry kohtaan ”Luurin naytt” 
painamalla viisi kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK	ja	valitse	”Nayta	nimi”	tai	”Nayta	kello”	
painikkeella ▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.

Automaattinen vastaustoiminto
Jos automaattivastaus on käytössä, sinun ei tarvitse painaa LUURI-painiketta 
vastataksesi puheluun, kun nostat luurin keskusyksiköstä.

1. Siirry kohtaan ”Toiminnot” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten kolme kertaa ▼.

2. Paina VALIKKO/OK	ja	siirry	kohtaan	”Autom	vast”	painamalla	
kuusi kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK, ja valitse ”Paalla” tai ”Pois” painamalla 
▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.
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Keskusyksikön asetukset
Soittoäänen valitseminen

1. Siirry kohtaan ”Jarjestelma” painamalla VALIKKO/OK ja 
sitten kahdesti ▼.

2.  Siirry kohtaan ”Tukias aani” painamalla VALIKKO/OK.

3. Paina uudestaan VALIKKO/OK ja valitse soittoääni (5 
vaihtoehtoa) painamalla ▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.

Soittoäänen voimakkuus

1. Siirry kohtaan ”Jarjestelma” painamalla VALIKKO/OK ja 
sitten kahdesti ▼.

2. Siirry	kohtaan	”Voimakkuus”	painamalla	ensin	VALIKKO/OK 
ja sitten ▼.

3. Paina uudestaan VALIKKO/OK ja valitse sopiva voimakkuus 
painamalla ▲ tai ▼	(”Aaneton”	tai	1-5).

4. Hyväksy	valinta	painamalla VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.
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Soittotyypin muuttaminen
Soittotyyppinä	tulee	olla	TONE	(DTMF).	Valitse	soittotyypiksi	pulssivalinta	aino-
astaan, jos puhelin on liitetty vanhaan vaihteeseen, joka on yhteensopiva vain 
pulssivalinnan	kanssa.	Voit	muuttaa	soittotyyppiä	keskusyksikön	valikoissa.

1. Siirry kohtaan ”Jarjestelma” painamalla VALIKKO/OK ja 
sitten kahdesti ▼.

2. Siirry	kohtaan	”Valintatapa”	painamalla	ensin	VALIKKO/OK 
ja sitten kolme kertaa ▼.

3. Paina uudestaan VALIKKO/OK	ja	valitse	”Aani”	tai	”Pulssi”	
painikkeella ▲ tai ▼.

4. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.

5. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.

PIN-koodin vaihto
Pin-koodin tehdasasetus on 0000.

1. Siirry kohtaan ”Jarjestelma” painamalla VALIKKO/OK ja 
sitten kahdesti ▼.

2.  Paina VALIKKO/OK	ja	siirry	kohtaan	”Vaihda	PIN”	
painamalla viisi kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	PIN?.

4. Syötä	vanha	PIN-koodi	numeropainikkeilla	ja	vahvista	painamalla	
VALIKKO/OK.

5. Syötä	uusi	PIN-koodi	numeropainikkeilla	ja	vahvista	painamalla	
VALIKKO/OK.

6. Syötä	uusi	PIN-koodi	numeropainikkeilla	uudestaan,	ja	vahvista	painamalla	
VALIKKO/OK.

7. Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa LOPETA PUHELU.
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Luuriyksikön rekisteröiminen
Pakkauksen luuriyksikkö on rekisteröity valmiiksi keskusyksikköön, joten sitä 
ei tarvitse rekisteröidä. Jos olet ostanut ylimääräisiä luuriyksiöitä, ne on re-
kisteröitävä. Jokaiseen keskusyksikköön voi rekisteröidä enintään viisi luuria. 
Jokainen luuriyksikkö voidaan rekisteröidä ainoastaan yhteen keskusyksik-
köön kerrallaan.

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön
Varmista,	että	rekisteröitävä	luuri	on	normaalitilassa.

1.	 Paina	pitkään	keskusyksikön	alapuolella	olevaa	LUURIYKSIKÖN  
HAKU -painiketta. Painiketta tulee pitää pohjassa vähintään viiden 
sekunnin ajan. Rekisteröintitila on päällä noin minuutin ajan.

2. Siirry kohtaan ”Rekisteroi” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten neljä kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK.

4. Paina uudestaan VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	PIN?.

5. Syötä	PIN-koodi	numeropainikkeilla.	Pin-koodin	tehdasasetus	on	0000.

6. Vahvista	PIN-koodi	painamalla	VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	
HAKEE.

Jos rekisteröinti onnistuu, kuulet merkkiäänen.

Jos rekisteröinti epäonnistuu, yritä rekisteröidä luuri uudestaan toimimalla 
nopeammin. Jos rekisteröinti ei vieläkään onnistu, ota yhteyttä myymälään tai 
asiakaspalveluun.

Luuriyksikön rekisteröinnin poistaminen
Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin, jos jokin luureista esimerkiksi rikkoutuu.

1. Siirry kohtaan ”Jarjestelma” painamalla VALIKKO/OK ja 
sitten kahdesti ▼.

2. Siirry kohtaan ”Poista luuri” painamalla VALIKKO/OK ja sitten 
kaksi kertaa ▼.

3. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee PIN?.

4. Syötä	PIN-koodi	numeropainikkeilla.	Pin-koodin	tehdasasetus	on	0000.

5. Paina ensin VALIKKO/OK ja selaa rekisteröityjä luureja (jos 
niitä on enemmän kuin yksi) painikkeella ▲ tai ▼.
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6. Hyväksy	valinta	painamalla	VALIKKO/OK.	Valitun	luurin	rekisteröinti	
poistuu.

7. Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa LOPETA PUHELU.

Luurin rekisteröiminen toiseen keskusyksikköön
Voit	rekisteröidä	puhelimen	mihin	tahansa	GAP-yhteensopivaan	keskusyksik-
köön.	Voit	myös	rekisteröidä	muita	GAP-yhteensopivia	luureja	keskusyksik-
köön. Emme kuitenkaan takaa kaikkien toimintojen tai näytön viestien toimi-
vuutta, jos käytät muiden valmistajien laitteita.

1.	 Katso	keskusyksikön	käyttöohjeista	miten	se	asetetaan	rekisteröintitilaan.

2.	 Katso	luurin	käyttöohjeista,	miten	luuri	rekisteröidään.	Katso	
keskusyksikön käyttöohjeesta, jos sinua pyydetään syöttämään 
keskusyksikön pin-koodi.

Puhelimen asetusten palautus
Voit	tarvittaessa	palauttaa	puhelimen	asetukset.	Kun	asetukset	palautetaan,	
kaikki tekemäsi asetukset katoavat. Myös saapuneet puhelut ja soitetut nume-
rot katoavat. Puhelinmuistion tiedot kuitenkin säilyvät.

1. Siirry kohtaan ”Oletus” painamalla ensin VALIKKO/OK ja 
sitten ▲.

2. Paina VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	PIN?.

3. Syötä	vanha	PIN-koodi	numeropainikkeilla	ja	vahvista	painamalla	
VALIKKO/OK.	Näytöllä	lukee	”Toista?”	(vahvista).

4. Vahvista	painamalla	VALIKKO/OK. Puhelimen asetukset 
palautetaan alkuperäisiksi.
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Vianetsintä
Varmista ensin seuraavat asiat:
•	 Olet	noudattanut	luvun	”Asennus”	ohjeita.

•	 Kaikki	pistokkeet	ovat	hyvin	paikoillaan.

•	 Pistorasian	virta	on	päällä.

•	 Puhelimen	akku	on	asetettu	oikein	ja	se	on	kunnossa.

Normaali käyttö
”En voi soittaa tai vastaanottaa puheluita”
•	 Jos	luurin	näyttö	on	pimeä,	luuri	saattaa	olla	pois	päältä.	Laita	luuri	päälle	

painamalla LOPETA PUHELU.

•	 Varmista,	että	keskusyksikön	muuntaja	on	kunnolla	pistorasiassa,	ja	että	
pistorasiassa	on	virtaa.	Keskusyksikkö	tarvitsee	virtaa	toimiakseen,	ei	
ainoastaan akun latausta varten.

•	 Varmista,	että	käytät	pakkauksen	sisältämää	puhelinkaapelia.	Muut	
puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

•	 Siirrä	luuri	lähemmäs	keskusyksikköä.

•	 Tarkista	akun	varaustason	kuvake	näytöltä.	Jos	akun	varaustaso	on	
alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön 
akun latausta varten.

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

”Mitään ei tapahdu, vaikka painan painikkeita.”
•	 Varmista,	että	akku	on	asetettu	oikein	paikoilleen.	Tarkista	akun	

varaustason kuvake näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri 
laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

”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.

•	 Jos	samaan	keskusyksikköön	on	rekisteröity	useita	luureja,	varmista	ettei	
linja ole toisen luurin käytössä.

•	 Varmista,	että	puhelinjohto	on	asetettu	paikalleen	kunnolla,	ja	että	käytät	
pakkauksen mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinkaapelit eivät 
välttämättä toimi.
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”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”
•	 Siirrä	luuria	lähemmäs	keskusyksikköä	tai	toiseen	paikkaan.

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

”Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei enää 
toimi.”
•	 Siirry	lähemmäs	keskusyksikköä	ja	yritä	valita	puhelu	uudelleen.

”Luurista kuuluu merkkiääni puhelun aikana.”
•	 Saatat	olla	keskusyksikön	kantaman	rajamailla.	Siirry	lähemmäs	

keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.

•	 Tarkista	akun	varaustason	kuvake	näytöltä.	Jos	akun	varaustaso	on	
alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön 
akun latausta varten.

”Numeronäyttö ei toimi.”
•	 Palvelu	täytyy	tilata	puhelinoperaattorilta.	Ota	yhteys	palveluntarjoajaasi.

•	 Soittajan	numero	voi	olla	salainen,	tai	hän	voi	soittaa	sellaisesta	verkosta,	
joka ei välitä puhelu-ID-tietoja (puhelu voi esim. tulla yritysvaihteesta tai 
ulkomailta).

”Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiääni”
•	 Jos	samaan	keskusyksikköön	on	rekisteröity	useita	luureja,	varmista	ettei	

linja ole toisen luurin käytössä.

”Luurin äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana.”
•	 Varmista,	että	kuuloke	on	korvasi	kohdalla.

•	 Säädä	äänenvoimakkuus	painikkeella	▲ tai ▼.

Useiden luuriyksiköiden käyttö
”En voi siirtää puhelua.”
•	 Varmista,	että	toinen	luuri	on	keskusyksikön	kantaman	sisällä.

•	 Varmista,	että	olet	syöttänyt	oikein	toisen	luurin	numeron	(1-5	tai	ALL	
kaikille luureille).

Akku
”Akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”
•	 Varmista,	että	akku	on	ladattu	täyteen	ennen	ensimmäistä	käyttökertaa.	

Akkua	tulee	ladata	ensimmäisellä	kerralla	15	tuntia,	jotta	se	toimisi	oikein.

•	 Puhdista	keskusyksikön	latausliittimet	puhtaalla	ja	kuivalla	liinalla.

•	 Varmista,	että	keskusyksikön	muuntaja	on	kunnolla	pistorasiassa,	ja	että	
pistorasiassa on virtaa.
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”Olen yrittänyt ladata akkua, mutta saan silti varoituksen alhaisesta 
paristotasosta.”
•	 Jos	olet	tarkistanut	yllä	olevat	kohdat,	eikä	ongelma	poistu,	akku	

on vaihdettava. Jos et tiedä minkälaisen akun tarvitset, ota yhteyttä 
ostopaikkaan.

•	 Älä	heitä	loppuun	käytettyjä	akkuja	sekajätteisiin	tai	luontoon,	vaan	jätä	
ne ostopaikkaan tai kierrätyspisteeseen.

Puhdistus
Puhdista	pehmeällä	liinalla.	Älä	käytä	vahvoja	puhdistusaineita	tai	liuottimia.	
Ne	voivat	vaurioittaa	tuotetta.

Kierrätys
Kierrätä	tuote	asianmukaisesti,	kun	poistat	sen	käytöstä.	Ota	yhteys	kuntasi	
jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot
Standardit: DECT (Digital Enhanced  
  Cordless Telecommunications) 

Taajuusalue:	 1.88–1.9	GHz	(20	MHz	kaistanleveys)

Kantama:	 Enintään	300	m	ulkona	ja	 
	 	 50	m	sisätiloissa.

Akun kestävyys:	 Valmiusaika:		 n.	100	tuntia 
	 	 Puheaika:	 n.	10	tuntia 
	 	 Latausaika:	 15	tuntia.

Luurin virtalähde:	 1	x	400	mAh	NiMH	2,4	V	 
  ladattava akkupaketti

Keskusyksikön virtalähde:	 6	V	DC,	300	mA	(muuntajan	 
	 	 kanssa	230	V	AC,	50	Hz)

Soittotyyppi:	 Äänimerkki,	pulssi

Yhteensopivuus:	 GAP
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