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1. Puhelinmuistio
2. Tehostus (äänen

vahvistus)
3. Takaisin/Tyhjennä/

Sisäpuhelu
4. Takaisinsoitto
5. Puhelunäppäin /

Kaiutinpuhelin
6. Uudelleenvalinta / Alas
7. Soittoääni päälle ja pois

8. Näppäinlukko
9. Puhelun lopetus ja

virtanäppäin
10. Mykistä
11. Valikkonäppäin/OK
12. Soittovoimak
13. Puheluloki / Ylös
14. Soittoäänen LED
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Asentaminen
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi analogisissa puhelin-
verkoissa seuraavissa maissa: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL,
PT, RO, SI, SK, SE.

Liitännät
1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja puhelimen tukia-

semassa olevaany-liitäntään.
2. Liitä puhelinlinjan johto seinässä olevaan puhelinpistora-

siaan ja tukiasemassa olevaanK-liitäntään.
3. Aseta paristot (2 x 1.2 V NiMH AAA) luuriin merkintöjen

mukaisesti.
4. Aseta luuri tukiasemaan ladataksesi sitä ensimmäisellä

kerralla (24 tunnin ajan).
Huomaa! Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa,
aiemmasta puhelimesta peräisin oleva johto ei välttämättä ole
yhteensopiva.

Perusasetusten ohjelmointi
Kieli
1. Painaw/0.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan Asetukset. Painaw/
0.

3. Siirry kohtaan Luurin asetukset. Painaw/0.
4. Siirry kohtaan Kieli. Painaw/0.
5. Siirry kohtaan Suomi. Painaw/0.
6. Poistu valikosta painamallak-näppäintä.
Huomaa! Lisätietoja kielen Puhuvat näppäimet on kohdassa
Äänet/Varoitus- äänet, s.11.
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Pvm/Aika/Hälytys
1. Painaw/0.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan Asetukset. Painaw/
0.

3. Siirry kohtaan Päiv/Aika/Herätä. Painaw/0.
4. Siirry kohtaan Päivä / Aika. Painaw/0.
5. Valitse Aika- muoto ja painaw/0-näppäintä. Valitse 24

tuntia tai 12 tuntia. Painaw/0.
6. Valitse Päiväm. muoto ja painaw/0-näppäintä. Valitse

pp/kk tai kk/pp ja painaw/0-näppäintä.
7. Valitse Syötä aika ja painaw/0-näppäintä.
8. Syötä kellonaika. Painaw/0.
9. Siirry kohtaan Syötä päiväys. Painaw/0.
10. Syötä päivämäärä. Painaw/0.
Huomaa! Kellonaika on asetettava oikein, jotta laite toimisi
täysin oikein.

Herätys
1. Painaw/0.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan Asetukset. Painaw/
0.

3. Painaw/0-näppäintä, siirry kohtaan Päiv/Aika/Herätä
ja painaw/0-näppäintä.

4. Siirry kohtaan Hälytys. Painaw/0.
5. Aktivoi herätys valitsemalla Päälle (poista se käytöstä va-

litsemalla Pois). Painaw/0.
6. Syötä herätyskellonaika. Painaw/0.
7. Siirry kohtaan Soitto- ääni. Painaw/0.
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8. Painaw/0.
Huomaa! Kun herätys aktivoituu, näytölle tulee Hälyt.. Kytke
signaali pois päältä millä näppäimellä tahansa.
Äänenvoimakkuus riippuu luurin soittoäänen voimakkuudesta.
Jos luurin Äänenvoim asetuksena on Pois, herätys soi
edelleen Taso 1 -tasolla.

Käyttäminen

Soittaminen
1. Syötä puhelinnumero. Poista C-näppäimellä.
2. Aloita puhelu painamallaq-näppäintä. Lopeta puhelu

painamallak.

Vastaaminen
1. Vastaa painamallaq-näppäintä. Voit vastata kaiutin-

puhelutilassa painamallaq-näppäintä uudelleen.
2. Lopeta puhelu painamallak.
Huomaa! Mikäli automaattinen vastaus on käytössä,
vastaaminen tapahtuu nostamalla luuri tukiasemasta. Katso
kohta Luurin asetukset, s.12.

Uudelleenvalinta
Paina . Selaa 10 viimeksi valittua numeroa / -näp-
päimillä. Mikäli numero on jo puhelinmuistiossa, näytetään
myös sitä vastaava nimi. Näytöllä olevaan numeroon soitetaan
painamallaq-näppäintä taiw/0-näppäintä, jolloin näytöl-
le tulee alavalikko, katso Puhelinmuistio, s.6.
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Kaiutinpuhelutila
Normaalin puhelun ja kaiutinpuhelun välillä voi vaihdella pai-
namallaq-näppäintä. Kun kaiutinpuhelu on käytössä, näy-
töllä näkyy .

Huomaa! Muistathan, että kaiutinpuhelutilassa voi puhua
vain yksi henkilö kerrallaan. Virran säästämiseksi kaiutin ja
näytön valo lakkaavat toimimasta, jos akun varaus on heikko.

Mykistä
Mikrofonin voi kytkeä päälle/pois puhelun aikanaz-
näppäimellä.

Puhelun ajastin
Puhelun aikana näytöllä näkyy puhelun kestoa osoittava ajas-
tin HH:MM:SS.

Tekstin syöttäminen
Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki
näkyy näytössä. Odota muutama sekunti, ennen kuin näppäi-
let seuraavan merkin.

1 = välilyönti

* = vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä ABC/abc/
Abc

Poista painamalla C-näppäintä. Painamalla C-näppäintä pit-
kään voit poistaa koko merkkijonon. Poistu valikosta paina-
mallak- tai C-näppäintä (useita kertoja).

Näppäinlukko
Kytke päälle/pois painamalla pitkään#-näppäintä. Kun laite
on aktivoitu, näytöllä näkyy . Puheluihin voidaan vastata pai-
namallaq, vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei
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ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään,
näppäimet lukitaan uudelleen.

Huomaa! Hätänumeroihin 999, 112 ja 911 voidaan soittaa
avaamatta näppäinlukkoa.

Haku
Hae luuria/luureja painamalla tukiasemanJ-näppäintä. Luu-
rit soivat, ja näytössä näkyy Hakee…. Signaali keskeytyy auto-
maattisesti. Vaihtoehtoisesti voit painaaJ-näppäintä
uudelleen tai luurink-näppäintä.

Luurin virta päälle/pois
Kytke luurin virta päälle/pois painamallak-painiketta pit-
kään valmiustilassa. Vahvistaw/0-painikkeella.

Äänetön / Soittoääni pois päältä
Pitämällä*-painiketta painettuna valmiustilassa voit kytkeä
luurin soittoäänen päälle/pois, katso myös Äänet, s.11. Kun
soittoääni on poissa käytöstä, näytössä näkyy .

Äänenvoimakkuuden säätö
Luurin äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana
v/V-näppäimillä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös /

-näppäimiä. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.
Kun lopetat puhelun, asetus jää viimeksi valitulle tasolle.

Tehostus (äänen vahvistus)
Kytke tehostus päälle/pois painamalla luurin sivulla olevaa

-painiketta. Kun se on käytössä, luurin merkkivalo palaa.
Tehostus kytkeytyy pois päältä puhelun loputtua, jotta normaa-
likuuloisille ihmisille ei aiheudu vaaraa.
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VARO
Luurin äänenvoimakkuus voi olla hyvin voimakas.
Tehostustilan käyttöä suositellaan ainoastaan
huonokuuloisille käyttäjille.

Puhelinmuistio
Puhelinmuistioon voi tallentaa 100 yhteystietoa. Puhelinmuis-
tion yhteystiedot ovat aakkosjärjestyksessä. Jokaisen nimen
pituus voi olla enintään 10, ja puhelinnumeroissa voi olla enin-
tään 24 numeroa.
Jos olet tilannut Soittajan tiedot -palvelun, näytölle tulee soit-
tajan nimi/numero (jos numero on tallennettu
puhelinmuistioon).

Yhteystietojen tallentaminen
1. Painab. Painaw/0.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan Uusi tieto. Painaw/
0.

3. Syötä nimi. Painaw/0.
4. Syötä puhelinnumero. Poista painamalla C-näppäintä.

Painaw/0.
5. Valitse Ryhmä. Painaw/0.

Soittaminen puhelinmuistion avulla
1. Painab.
2. Selaa yhteystietoja / -näppäimillä. Etsi tietoja no-

peasti painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa
numeronäppäintä.

3. Painaw/0.
4. Siirry kohtaan Soitto. Painaw/0.
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Yhteystietojen muokkaaminen
1. Painab.
2. Siirry muokattavan yhteystiedon kohdalle / -näp-

päimillä. Painaw/0.
3. Siirry kohtaan Muokkaa. Painaw/0.
4. Muokkaa nimeä. Poista / palaa taaksepäin C-näppäimel-

lä. Painaw/0.
5. Muokkaa numeroa. Poista / palaa taaksepäin C-näppäi-

mellä. Painaw/0.
6. Valitse Ryhmä. Painaw/0.

Yhteystietojen kopioiminen toiseen luuriin
Vain laajennetussa järjestelmässä, johon kuuluu kaksi tai
useampia luureja.
1. Painab.
2. Siirry / -näppäimillä sen yhteystiedon kohdalle,

jonka haluat kopioida. Painaw/0.
3. Siirry kohtaan Kopioi/Kopioi kaikki. Painaw/0.
4. Valitse kohdeluuri. Painaw/0.
5. Hyväksy? näkyy kohdeluurissa.
6. Vahvista painamalla kohdeluurinw/0-näppäintä.

Yhteystietojen poistaminen
1. Painab.
2. Siirry / -näppäimillä poistettavan yhteystiedon

kohdalle. Painaw/0.
3. Siirry kohtaan Poista/Poista kaikki. Painaw/0.
4. Vahvistaw/0-painikkeella.
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Kapasiteetti
Voit tarkistaa, kuinka monta tietoa puhelinmuistioon on tallen-
nettu, ja paljonko tallennustilaa on käytettävissä.

Muokkaa ryhmää
1. Painab. Painaw/0.
2. Siirry kohtaan / to Muokkaa ryhmää. Painaw/
0.

3. Siirry muokattavan ryhmän kohdalle. Painaw/0.
4. Siirry kohtaan Muok. ryhmänim./Valitse soit-ääni. Paina
w/0.

5. Tee valintasi ja vahvista sitten painamallaw/0-
näppäintä.

Pika- valinta
Kun yhteystieto on tallennettu Pika- valinta-numeroksi, voit
soittaa siihen painamalla vain yhtä näppäintä.

Huomaa! Yhteystieto on oltava tallennettuna
puhelinmuistioon ennen sen määrittämistä
pikavalintanumeroksi.

Tallentaminen pikavalintana
1. Painab. Painaw/0.
2. Siirry kohtaan Pika- valinta, painaw/0-näppäintä.
3. Valitse Näppäin 2–Näppäin 9. Painaw/0.
4. Valitse puhelinmuistiosta yhteystieto ja painaw/0-

näppäintä.
5. Valitsemasi numeronäppäin näytetään uudelleen.
6. Siirryw/0 -näppäimellä alavalikkoon, esimerkiksi

Muokkaa ja Poista.
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Pikavalinta
Voit soittaa pikavalintanumeroon painamalla vastaavaa näp-
päintä (Näppäin 2–Näppäin 9) niin pitkään, että puhelinnu-
mero tulee näyttöön.

Puhelutiedot (soittajan tiedot)
Soittajan tietojen avulla näet kuka soittaa ennen kuin vastaat
puheluun. Sen avulla näet myös kuka on soittanut, jos et ole
voinut vastata puhelimeen. Jos numero on tallennettu puhelin-
muistioon, soittajan nimi näkyy näytöllä. Puhelut tallentuvat
järjestyksessä. 20 viimeksi saapunutta vastattua ja vastaama-
tonta puhelua sekä niiden päivämäärä ja aika tallentuvat pu-
helutietoihin. Uusi/Uusia tulee näytölle valmiustilassa.

Huomaa! Tämä toiminto edellyttää tilausta
palveluntarjoajalta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen
1. Paina . Painaw/0.

Tai painaw/0-näppäintä ja valitse Puhelu- tiedot.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle -näppäimellä.
3. Soita numeroon painamallaq-näppäintä tai siirry ala-

valikkoonw/0-näppäimellä:

Näyt. Näytä puhelun tiedot
Poista Poista tämä numero puhelutiedoista (ei

puhelinmuistiosta)
Poista kaikki Poista kaikki numerot puhelutiedoista

(ei puhelinmuistiosta)
Soitto Valitse numero
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Tallenna
numero

Tallenna numero puhelinmuistioon

Puhelu luettelo Tallenna tiedot Ei vasta- tut puhel. (vas-
taamattomista) tai Kaikki puhelut (vas-
tatuista ja vastaamattomista).

Huomaa! Oletusarvoisesti 20 viimeksi saapunutta vastattua
ja vastaamatonta puhelua sekä niiden päivämäärä ja aika
tallentuvat puhelutietoihin. Voit säästää muistitilaa
valitsemalla vain Ei vasta- tut puhel..

Puhelutiedoista poistaminen
1. Paina . Selaa haluamasi merkinnän kohdalle paina-

malla -näppäintä.
Painaw/0.

2. Siirry kohtaan Poista/Poista kaikki ja painaw/0-
näppäintä.

3. Vahvistaw/0-painikkeella.

Soittajan tunnistetiedot
Näyttöön saattaa joskus tulla seuraavia viestejä:

Tuntematon Tuntematon numero, esim. ulkomaanpuhelu.
Salattu Numeron tiedot on estetty. Numeroa ei voi

näyttää.
o Viesti-ilmoitus verkko-operaattoriltasi*.

* Toimii vain tietyissä maissa.

Viesti-ilmoituksen poistaminen: Paina -näppäintä ja sitten
pitkään4-näppäintä.
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Äänet

Soittoään
1. Painaw/0. Siirry kohtaan Äänet. Painaw/0.
2. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, esim. Soittoään. Pai-

naw/0.
3. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle. Painaw/0-

näppäintä:

Ulko-
puhelu

Valitse soittoääni ulkopuheluille. Painaw/0.

Sisä-
puhelu

Valitse soittoääni sisäpuheluille. Painaw/0.

Äänen-
voim

1 = matalin, 5 = korkein tai Off. Painaw/0.

Äänetön Piippaus = luuri piippaa puhelun tullessa
Off = luurin soittoääni on täysin mykistetty pu-
helun tullessa. Painaw/0.

Huomaa! Melodia 6–Melodia soivat jopa 9 sekuntia, jos
puheluun vastataan toisesta puhelimesta. Valitse Melodia 1–
Melodia 5 jos haluat välttää tämän.

Varoitus- äänet
1. Painaw/0. Siirry kohtaan Äänet. Painaw/0.
2. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, esim. Varoitus- ää-

net. Painaw/0.
3. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle. Painaw/0-

näppäintä:
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Näppäin
ääni

Valitse Näppäin- ääni, Puhuvat näppäimet tai
Pois. Jos valitset Puhuvat, valitse myös halu-
amasi kieli puhenäppäimille.

Vahvistus Valitse Päälle tai Pois. Vahvistaw/0-
painikkeella.

Lataus
vähissä

Valitse Päälle tai Pois. Vahvistaw/0-
painikkeella.

Al.ulkop. Valitse Päälle tai Pois. Vahvistaw/0-
painikkeella.

Asetukset

Luurin asetukset
1. Painaw/0. Siirry kohtaan Luurin asetukset. Painaw/
0.

2. Selaa haluamasi toiminnon kohdalle, esim. Kieli. Paina
w/0.

3. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle. Painaw/0:

Suora
soitto

PIN: (oletuskoodi on 0000)

Valitse
tukiase-
ma

Käytetään vain järjestelmissä, joissa on useita
tukiasemia.

Näyttö Taso 1 = normaali)
Valitse Kuuloke nimi = teksti/nimi näytetään
valmiustilassa. Vahvistaw/0-painikkeella.

Kieli Luurin valikkokieli.
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Autom.
vastaus

Päälle = puheluun vastataan, kun luuri noste-
taan tukiasemasta.
Pois = puheluun vastataan painamallaq-
näppäintä.

Rekister.
luuri

Uuden luurin rekisteröiminen tukiasemaan,
katso Laajennettu järjestelmä (kaksi tai
useampia luureja), s.14.

Poista
luurin rek

Luurin rekisteröinnin poistaminen tukiasemas-
ta. Syötä PIN_koodi (oletuskoodi on 0000) ja
painaw/0-näppäintä. Vahvista painamalla
w/0-näppäintä uudelleen.

Nollaa
luuri

Palauta luurin oletusasetukset. Syötä PIN-koo-
di (oletuskoodi on 0000) ja painaw/0-näp-
päintä. Vahvista painamallaw/0-näppäintä
uudelleen.

Huomaa! Luuria, jonka rekisteröinti on poistettu, ei voi enää
käyttää järjestelmässä!

Tukiasema asetukset
1. Painaw/0. Siirry kohtaan Tukiasema asetukset. Paina
w/0.
Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, esim. Soittoään. Pai-
naw/0.
Syötä haluamasi asetus. Painaw/0-näppäintä:

Soitto-
ään

Valitse soittoääni tukiasemalle. Vahvistaw/
0-painikkeella.

Äänen-
voim

Tukiaseman soittoäänen voimakkuus.
1 = matalin, 5 = korkein tai Off. Vahvistaw/
0-painikkeella.
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R-näpp.
aika

Uudelleensoittoaika.
600 ms = Uusi-Seelanti
300 ms = Ranska/Portugali
100 ms = muut mukaan lukien UK/AUS

Järjest.
PIN

Syötä PIN-koodi (oletuskoodi on 0000).

Nollaa
Tukiase-
ma

Palauta tukiaseman oletusasetukset. Syötä
PIN-koodi (oletuskoodi on 0000) ja painaw/
0-näppäintä. Vahvista painamallaw/0-näp-
päintä uudelleen.

Laajennettu järjestelmä (kaksi tai useampia
luureja)
Sisäpuhelujen puhelinnumero näkyy näytöllä valmiustilassa.
Tukiasema tulee on sijoitettava keskeiselle paikalle siten, että
kantoalue on suurin piirtein sama kaikille luureille.

Uuden luurin rekisteröiminen
Kaikki pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity valmiiksi tu-
kiasemaan. Voit rekisteröidä jopa 5 luuria yhteen
tukiasemaan.

Huomaa! Tämä malli on GAP (Generic Access Profile)
-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että sekä luuria että
tukiasemaa voidaan käyttää useimpien muiden GAP-
yhteensopivien laitteiden kanssa valmistajasta riippumatta.
GAP-protokolla ei kuinkaan voi taata kaikkien toimintojen
toimivuutta.
1. Paina tukiasemanJ-painiketta niin kauan, että merkki-

valo välähtää.
2. Painaw/0. Siirry kohtaan Luurin asetukset. Painaw/
0.



Suomi

15

3. Siirry kohtaan Rekister. luuri. Painaw/0.
4. Valitse tukiasema Numero 1–Numero 4, jonka haluat re-

kisteröidä. Painaw/0.
5. Syötä tukiaseman PIN-koodi (oletuskoodi on 0000). Paina
w/0.

6. Jos rekisteröinti onnistui, laite palaa valmiustilaan minuu-
tin kuluessa.

Sisäpuhelin/sisäpuhelu
1. Paina C.
2. Jos käytössä on enemmän kuin kaksi luuria: Syötä halu-

amasi luurin numero1–5 tai valitse kaikki painamalla
9-näppäintä.

Merkkiääni kuuluu, jos ulkopuhelu saapuu sisäpuhelun aika-
na. Lopeta sisäpuhelu painamallak-näppäintä ja vastaa
sitten ulkoiseen puheluun painamallaq-näppäintä.

Puheluiden siirtäminen/Neuvottelupuhelut luurien välillä
Kun ulkoinen puhelu on kytketty;
1. Paina C.
2. Jos käytössä on enemmän kuin kaksi luuria: Syötä halu-

tun luurin soittonumero1-5 tai valitse kaikki luurit pai-
namalla9-näppäintä.

3. Siirtäminen: painak
Neuvottelupuhelu: paina pitkään*-näppäintä.
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Muuta

Kantoalue
Puhelimen kantoalue riippuu siitä, onko radioaaltojen tiellä esteitä. Tavalli-
sesti kantoalue on noin 50–300 metriä. Kantoaluetta voidaan parantaa
kääntämällä päätä siten, että luuri on kohti tukiasemaa. Äänenlaatu heik-
kenee kantoalueen reunoilla, kunnes puhelu lopulta katkeaa.

Eco Functionality
Olemme ottaneet käyttöön ECO FUNCTIONALITY -merkinnän, jotta asiak-
kaat voivat helposti tunnistaa tuotevalikoimastamme tuotteet, joiden ym-
päristövaikutukset ovat tavanomaista pienempiä. Tällä merkinnällä
varustetut tuotteet:
• kuluttavat vähemmän virtaa sekä käyttö- että valmiustiloissa.
• mukauttavat lähetystehoa tukiaseman kantoalueen mukaan .

Akku
Kun akut ovat suhteellisen uusia, ne kestävät noin 100 tuntia valmiusti-
lassa tai noin 10 tuntia puheluita. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun
akkua on ladattu 4–5 kertaa. Akkuja ei voi yliladata tai vaurioittaa lataa-
malla niitä liian pitkään. Näytön syttyminen saattaa kestää jopa 10 minuut-
tia lataamisen aloittamisesta, jos akut ovat täysin tyhjät.
Kun akut ovat vähissä, vilkkuu ja puhelun aikana kuuluu varoi-
tusääni. Varoitusääni on valinnainen, katso Varoitus- äänet, s.11. Akun va-
raustilan ilmaisin vilkkuu näytöllä luurin lataamisen aikana.
Näyttö on valmiustilassa akkujen säästämiseksi hyvin tumma, voit valaista
sen painamallak-näppäintä kerran. Kun akku on vähissä tai kun puhe-
limen ja tukiaseman välinen etäisyys on liian suuri, puhelin ei voi kytkeytyä
linjaan. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, tällä pyri-
tään minimoimaan häiriöiden riski. Laitteen lämpiäminen latauksen aikana
on normaalia, eikä se ole vaarallista.
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VARO
Vääräntyyppisen akun vaihtaminen saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja. Muiden kuin alkuperäisten
akkujen käyttäminen saattaa olla vaarallista ja saattaa mitätöidä
puhelimen takuun.

Induktiosilmukka
Luurissa on sisäänrakennettu induktiosilmukka niille, jotka haluavat käyt-
tää kuulolaitettaan tämän puhelimen kanssa. Ota toiminto käyttöön valit-
semalla kuulolaitteesta T-tila.

Vianmääritys
Varmista, että puhelimen johto on ehjä ja asianmukaisesti kytketty. Kytke
kaikki lisälaitteet, jatkojohdot ja muut puhelimet irti. Jos ongelma ratkesi,
vika on jossakin muussa laitteessa.
Testaa laitetta toimivaksi tiedetyssä linjassa (esim. naapuritalossa). Jos lai-
te toimii siellä, vika on todennäköisesti puhelinlinjassasi. Ilmoita asiasta
verkko-operaattorillesi.

Puhelin soi, mutta numeroa ei näy
• Tämä toiminto edellyttää Soittajan tiedot -palvelun tilausta

palveluntarjoajalta.

Varoitusääni/Puhelimella ei voi soittaa
• Akut saattavat olla lopussa (lataa luuri).
• Luuri saattaa olla kantoalueen ulkoreunalla. Siirry lähemmäs

tukiasemaa.

Puhelin ei toimi
• Tarkista, että sovitin/puhelinjohto on kytketty oikein.
• Tarkista luurin akkujen lataustila.
• Kytke toinen toimiva puhelin verkkopistorasiaan.

Puhelin jää soimaan
• Jotkin puhelimen soittoäänistä eivät noudata linjasignaalia, mikä tar-

koittaa, että soittoääni saattaa jatkua jopa 8 sekuntia puheluun vas-
taamisen jälkeen. Kokeile soittoäänen vaihtamista.
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Jos puhelin ei vieläkään toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuol-
to suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Huolto ja kunnossapito
Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti.
Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.
• Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet

syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja an-
na puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin
paikoilleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin
laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat ly-
hentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saa-
da tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.

• Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee
normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vau-
rioittaa elektroniikkapiirejä.

• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla.

• Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely
voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.

• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
• Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijait-

tava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
Nämä neuvot koskevat puhelinta, akkua ja muita varusteita. Jos puhelin ei
toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain
alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu
Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana
mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen,
josta ostit laitteen. Takuuaikana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoimin-
not edellyttävät ostotodistusta.
Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai
vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään,
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huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laimin-
lyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei
kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheutta-
mia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kulu-
via eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä
akkuja, takuu raukeaa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Doro vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PhoneEasy® 110 on direktiivien
2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.doro.com/dofc.

Tekniset tiedot
Verkko, radio-
taajuudet (MHz)
[suurin mahdol-
linen lähetyste-
ho radiotaajuuk-
silla]:

DECT 1880-1900 MHz, [250mW]

Verkkolaite,
perusyksikkö:

Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045
(vain Yhdistynyt kuningaskunta)
Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Out-
put 6 VDC 450 mA

Verkkolaite, latu-
ri yksikkö:

Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045
(vain Yhdistynyt kuningaskunta)
Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Out-
put 6 VDC 450 mA

Paristo: Ni-MH (UUDELLEENLADATTAVA AKKU) 2 x
1.2V AAA, 500 mAh, GPI-DR50AAAHC

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat
määräykset.

www.doro.com/dofc


Doro PhoneEasy® 110

Doro PhoneEasy® 110 duo

Doro PhoneEasy® 110 trio

Doro PhoneEasy® 110 quad

Finnish

Version 2.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com REV 17684 — STR 20110831-2

http://www.doro.com

	Asentaminen 
	Liitännät 
	Perusasetusten ohjelmointi 
	Kieli 
	Pvm/Aika/Hälytys 
	Herätys 


	Käyttäminen 
	Soittaminen 
	Vastaaminen 
	Uudelleenvalinta 
	Kaiutinpuhelutila 
	Mykistä 
	Puhelun ajastin 
	Tekstin syöttäminen 
	Näppäinlukko 
	Haku 
	Luurin virta päälle/pois 
	Äänetön / Soittoääni pois päältä 
	Äänenvoimakkuuden säätö 
	Tehostus (äänen vahvistus) 

	Puhelinmuistio 
	Yhteystietojen tallentaminen 
	Soittaminen puhelinmuistion avulla 
	Yhteystietojen muokkaaminen 
	Yhteystietojen kopioiminen toiseen luuriin 
	Yhteystietojen poistaminen 
	Kapasiteetti 
	Muokkaa ryhmää 
	Pika- valinta 
	Tallentaminen pikavalintana 
	Pikavalinta 


	Puhelutiedot (soittajan tiedot) 
	Puhelujen tarkastelu ja soittaminen 
	Puhelutiedoista poistaminen 
	Soittajan tunnistetiedot 

	Äänet 
	Soittoään 
	Varoitus- äänet 

	Asetukset 
	Luurin asetukset 
	Tukiasema asetukset 
	Laajennettu järjestelmä (kaksi tai useampia luureja) 
	Uuden luurin rekisteröiminen 
	Sisäpuhelin/sisäpuhelu 
	Puheluiden siirtäminen/Neuvottelupuhelut luurien välillä 


	Muuta 
	Kantoalue 
	Eco Functionality 
	Akku 
	Induktiosilmukka 
	Vianmääritys 
	Huolto ja kunnossapito 
	Takuu 
	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
	Tekniset tiedot 


