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Langaton puhelin
Tuotenumero 36-3445   
Malli BINATONE BB 3200
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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Pakkauksen sisältö
- Keskusyksikkö

- Keskusyksikön puhelinkaapeli

- Keskusyksikön muuntaja

- Langaton luuriyksikkö

- Latausasema, jossa verkkoliitäntä

- Käyttöohje

Säästä ostokuitti. Se toimii takuutodistuksena.

Turvallisuus
- Keskusyksikköä tai luuria ei saa altistaa vedelle. Sähkölaittei-

den käyttäminen märkänä tai vedessä seisoen saattaa aiheut-
taa vakavaa vahinkoa.

- Jos keskusyksikkö tippuu veteen, älä ota sitä pois ennen kuin 
olet irrottanut muuntajan pistorasiasta ja puhelinjohdon puhe-
linpistokkeesta. Poista sitten keskusyksikkö vedestä irrotetuis-
ta johdoista nostaen.

- Älä käytä puhelintasi ulkona ukkosella. Irrota keskusyksikkö 
puhelinpistorasiasta ja seinäpistorasiasta myrskysäällä. Takuu 
ei kata ukkosen aiheuttamia vahinkoja.
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Lue tämä ensin
Valitse keskusyksikön ja laturin sijoituspaikka.

Keskusyksikkö on sijoitettava vaakasuoralle alustalle.

- Muuntajan tulee yltää seinäpistorasiaan.

- Keskusyksikön puhelinjohdon tulee yltää puhelinpistorasiaan.

- Yksikkö ei saa olla toisen langattoman puhelimen välittömäs-
sä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.

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

- Yksikkö ei saa olla muiden sähkölaitteiden kuten jääkaapin, 
astianpesukoneen, mikroaaltouunin, television tai loisteputken 
läheisyydessä. 

Sähköverkkoon liittäminen
Käytä keskusyksikön kanssa ainoastaan pakkauksen sisältämää 
muuntajaa. Muunlaisen muuntajan käyttö on EN60950-säädöksen 
vastainen, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne
Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laittei-
den välille muodostua radioyhteys. Ota huomioon seuraavat asiat:

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

- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää 
radiosignaalin kantamaa.
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Häiriöt
Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa 
vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen 
aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen 
radioliikenteeseen.

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

- Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja kes-
kusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. 

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

Akkuturvallisuus

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

Lataa akut ensimmäistä kertaa:
Varmista ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa, että akut on 
ladattu täyteen 15 tunnin ajan.

Tärkeää – Hätäpuhelu
- Tämä langaton puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen 

sähkökatkon sattuessa.

- Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi. (Sinulla tulee siis 
olla toinen puhelin, joka ei tarvitse virtaa verkosta, jotta voit 
soittaa hätäpuheluita sähkökatkon aikana.)
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Painikkeet

INT 

- Paina soittaaksesi sisäpuhelun (mikäli käytössäsi on  
useita luuriyksiköitä).

- Paina puhelun aikana siirtääksesi puhelun toiseen 
luuriyksikköön.

MENU/OK/MUTE

- Paina ja siirry normaalitilasta valikkotoimintoihin.
- Paina vahvistaaksesi valintasi.
- Sammuta mikrofoni painamalla painiketta puhelun aikana.

TALK/HANDSFREE

-  Paina ja soita tai vastaa puheluun.

-  Paina puhelun aikana aktivoidaksesi/sammuttaaksesi 
kaiutinpuhelimen.

STAR/LOCK

- Paina ja pidä pohjassa 1,5 sekunnin ajan lukitaksesi/
avataksesi näppäinlukituksen.

- Paina ja pidä pohjassa kun aloitat kolmen osapuolen 
neuvottelupuhelun.

- Paina pulssivalintatilassa siirtyäksesi äänivalintatilaan 
loppupuhelun ajaksi.

LCD-näyttö
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PHONEBOOK/EXIT

- Paina tarkastellaksesi puhelin-
muistion tietoja.

- Paina ja poistu valikosta.

HANG UP/POWER ON/OFF/C

- Paina puhelun aikana 
lopettaaksesi puhelun ja 
palataksesi normaalitilaan.

- Paina kolmen sekunnin ajan,  
niin luuriyksikkö sammuu/ 
menee päälle.

REDIAL/PAUSE

- Paina puhelutilassa soittaaksesi 
viimeksi valittuun numeroon.

- Paina tarkastellaksesi viimeksi 
valittujen numeroiden listaa.

RING ON/OFF

- Paina ja pidä pohjassa 
sammuttaaksesi luuriyksikön 
soittoäänen.

Korvakuuloke

RECALL/DELETE

- Paina ja poista 
numeroita samalla kun 
tarkastelet muistia.

- Paina ja poista 
kirjain tai numero 
muokatessasi 
puhelinnumeroa  
tai nimeä.

YLÖS/ALAS

- Säädä kuulokkeen äänenvoimak-
kuutta puhelun aikana. Selaa 
tallennettuja numeroita tai saapu-
neiden puheluiden listaa.
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 R/
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Näytön symbolit
 

PM

AM

NEW

Signaalin voimakkuus
- Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen 

signaalin voimakkuuden.
- Symboli vilkkuu niin kauan kuin luuri yrittää 

muodostaa yhteyttä keskusyksikköön.  
Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos symboli 
vilkkuu puhelun aikana.

PM

AM

NEW

Latauksen tila
- Kun kuvake on ”melkein tyhjä”, aseta luuri 

laturiin akkujen latausta varten.
- Kuvakkeen taso muuttuu latauksen aikana sitä 

mukaa kun akut latautuvat. 

PM

AM

NEW

Puhelu
- Näkyy puhelun aikana.

PM

AM

NEW

Näppäimien lukitus
- Näkyy, kun näppäimet ovat lukittu. 

PM

AM

NEW

Herätys
- Näkyy kun herätys on aktivoitu
- Vilkkuu herätyksen aikana.

PM

AM

NEW

Soittoääni pois päältä
- Näkyy, kun luurin soittoääni on pois päältä.



11

PM

AM

NEW

Puhelinmuistio
- Näkyy kun olet puhelinmuistion valikossa tai 

kun tarkastelet puhelinmuistiota. 

PM

AM

NEW

Viesti puhelinvastaajassa
- Näkyy, kun sinulle on vastaajassa uusi viesti. 

Puhelinvastaaja on maksullinen palvelu, jonka 
saat puhelinoperaattoriltasi.

PM

AM

NEW

Uusi vastaamaton puhelu
- Näkyy, kun uusi vastaamaton puhelu on saapu-

nut tai kun selaat vastaamattomien puheluiden 
listaa. 

RPT NEW Uusi vastaamaton puhelu samasta numerosta
- Näkyy näytöllä, kun samasta numerosta on 

saapunut useita vastaamattomia puheluita.

# Järjestys
- Kertoo vastaamattomien tai soitettujen 

puheluiden listan järjestyksen.

PM

AM

NEW

Kaiutinpuhelin
- Näkyy, kun kaiutinpuhelin on aktivoitu.

  
PM

AM

NEW

A.M. (aamupäivä)
-  Näkyy yöllä kello 12:en ja päivällä kello 12:

en välisenä aikana kellon ollessa 12 tunnin 
näyttötilassa.

  PM
AM

NEW

P.M. (iltapäivä)
-  Näkyy päivällä kello 12:en ja yöllä kello 12:

en välisenä aikana kellon ollessa 12 tunnin 
näyttötilassa.
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Akun merkkivalo vilkkuu

Asennus
Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon
Liitä puhelinjohto ja muuntaja 
keskusyksikköön kuvan 
osoittamalla tavalla.

Liitä latausasema
Liitä muuntaja latausasemaan 
kuvan osoittamalla tavalla.

Akkujen asettaminen luuriin
1. Avaa akkulokeron kansi ja laita lokeroon 2 LR03/AAA-akkupa-

ristoa kuvan osoittamalla tavalla. Ota huomioon akkulokeron 
napaisuusmerkinnät. 

2. Aseta paristolokeron 
kansi takaisin paikal-
leen työntämällä ja 
varmista painamalla, 
että se varmasti on 
paikoillaan.

Akkujen lataaminen
On tärkeää, että akut ladataan täyteen 
ennen luuriyksikön käyttöönottoa.
Luuri piippaa, kun se asetetaan oikein 
laturiin. Anna luurin latautua 15 tunnin ajan.
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Päivittäinen käyttö
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuttaminen:

- Paina painiketta 

O K

RD
/ P

 kolmen sekunnin ajan kunnes näyttö 
sammuu.

Luurin kytkeminen takaisin päälle:

- Paina painiketta 

O K

RD
/ P

 kolmen sekunnin ajan tai aseta luuri 
latausasemaan.

Näppäinlukitus

Näppäinten lukitseminen:

- Pidä 

O K

RD
/ P

-painiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan. 
Näytöllä lukee hetken teksti ”HS LOCKED” ja kuvake  
ilmestyy näytölle.

Näppäinlukituksen vapautus:

- Pidä 

O K

RD
/ P

-painiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan 
kunnes kuvake  katoaa näytöltä.

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

Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun 
merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin 
päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Ota huomioon, että luurin 
ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa 
mennä hetki. 

Kun et käytä luuria (esimerkiksi öisin tai kun lähdet ulos), aseta se 
keskusyksikköön tai laturiin, jotta akut pysyvät ladattuina. 
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Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Paina odotustilassa O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼. Näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina seitsemän kertaa ▼. Näytöllä lukee ”DATE & TIME”.

5. Paina O K

RD
/ P

, vuosiluku alkaa vilkkua.  
Aseta vuosiluku painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Kuukausi alkaa vilkkua. 
Aseta kuukausi painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Päivämäärä alkaa vilkkua. 
Aseta päivämäärä painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Tunnit vilkkuvat. 
Aseta tunnit ja vaihda AM/PM painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Minuutit vilkkuvat. 
Aseta minuutit painikkeilla ▲ ja ▼.

6. Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7. Palaa takaisin valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Huom.!

- Ajannäyttömuoto on HH:MM (12 tunnin näyttö).

- Päivämäärän näyttömuoto on MM/DD YYYY.

Herätysajan asettaminen

Kelloon voidaan asettaa hälytyksen ajankohta. Herätys soi  
45 sekuntia tai kunnes jotakin luurin painiketta painetaan.

Jos torkkutoiminto on aktivoituna, toistuu herätys joka viides 
minuutti tunnin ajan herätyskuvakkeen vilkkuessa.

1. Paina odotustilassa O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
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2. Paina kolme kertaa ▼. Näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”OFF” (jos herätystä ei ole asetettu).

5. Paina kerran ▼. Näytöllä lukee ”ON”.

6. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”12-00AM” (esim.) ja tunnit vilkkuvat. 
Muuta tunteja painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Minuutit vilkkuvat. 
Aseta minuutit painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. AM/PM vilkkuu. 
Aseta AM/PM painikkeilla ▲ ja ▼.

	 Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”SNOOZE ON” 
(torkkuherätys). 
Valitse ”SNOOZE ON” tai ”OFF” ▲- ja ▼-painikkeilla.

7. Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8. Palaa takaisin valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

 .

9. Näytöllä näkyy hälytyksen kuvake 

PM

AM

NEW

, kun hälytys on aktivoitu.

Huom.! 

- Herätys hälyttää asetettuna aikana. Herätys loppuu, kun 
painat jotakin luurin painiketta tai asetat luurin lataukseen. 
Jos et sulje herätystä, se hälyttää 45 sekunnin ajan. Herätys 
hälyttää samaan aikaan seuraavana päivänä.

- Sulje herätys kokonaan valitsemalla ”OFF” kohdassa 4.
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Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen
Puhelun soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Jos olet vahingossa syöttänyt väärän 
numeron, poista numerot yksi kerrallaan painamalla 

O K

RD
/ P

  
(jos haluat poistaa kaikki numerot, paina 

 

RD
/ P

RD
/ P

O K

RD
/ P

O K

RD
/P

 R/
DEL

).

2. Soita syöttämääsi numeroon painamalla 

O K

RD
/ P

.

3. Jos haluta asettaa luurin kaiutintilaan, paina uudelleen 

O K

RD
/ P

. 
Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy .

4. Lopeta puhelu painamalla lyhyesti 

O K

RD
/ P

 tai aseta luuri  
takaisin lataukseen.

Puheluun vastaaminen

1. Kun luuri ja keskusyksikkö soi, vastaa puheluun painamalla 

O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LINE IN USE” (jos sinulla on käytössäsi 
numeronäyttö, näytöllä näkyy myös saapuva puhelun 
soittajan numero).

2. Lopeta puhelu painamalla lyhyesti 

O K

RD
/ P

 tai aseta luuri takaisin 
lataukseen.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

1. Paina 

O K

RD
/ P -painiketta. 

2. Selaa viimeksi valittuja numeroita painikkeilla ▲ ja ▼.

3. Soita valitsemaasi numeroon painamalla 

O K

RD
/ P

 .

Uudelleenvalinta saapuneiden puheluiden listalta

1. Paina odotustilassa ▲- tai ▼-painiketta selataksesi viimeksi 
saapuneiden puheluiden listaa.

2. Soita valitsemaasi numeroon painamalla 

O K

RD
/ P

.
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Mykistys
1. Paina O K

RD
/ P

 puhelun aikana sammuttaaksesi mikrofonin.  
Mikrofoni mykistyy ja keskustelukumppanisi ei kuule sinua.

2. Paina uudestaan O K

RD
/ P

 käynnistääksesi mikrofonin uudestaan.

Puhelinmuistio (Numeron valinta muistista)
Puhelinmuistioon voi tallentaa 150 puhelinnumeroa. Jokainen 
numero voi muodostua enintään 20 merkistä. Jos käytössäsi 
on numeronäyttö, voit valita jokaiselle puhelinumerolle oman 
soittoäänen. Lisää numerolle myös nimi numeropainikkeilla. 
Jokainen numeropainike vastaa tiettyjä kirjaimia. Katso alla 
olevasta taulukosta.

Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa kirjaimen ”A” paina kerran 

O K

RD
/ P

,  
jos haluat kirjoittaa kirjaimen ”B” paina kaksi kertaa 

O K

RD
/ P

 jne.

Poista yksi kirjain painamalla 

O K

RD
/ P

. Pidä painiketta pohjassa, jos 
haluat poistaa kaikki kirjaimet.

1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e
10:
e

11:
e

12:
e

13:
e

14:
e

O K

RD
/ P

1 _ , ? ¿ ¡ ! ’ ” ( ) : ; .

O K

RD
/ P

A B C 2 à á â ä å

O K

RD
/ P

D E F 3 è é ê ë

O K

RD
/ P

G H I 4 ì í î ï

O K

RD
/ P

J K L 5

O K

RD
/ P

M N O 6 Ñ ò ó ô ö

O K

RD
/ P

P Q R S 7

O K

RD
/ P

T U V 8 ù ú û ü

O K

RD
/ P

W X Y Z 9

O K

RD
/ P

space 0 + - @ = / \ [ ]

O K

RD
/ P

*

O K

RD
/ P

#
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Puhelinmuistion alavalikon selitykset:

LIST – Näyttää tallennetut numerot.
NEW ENTRY – Lisää uusi numero.
EDIT RECORD – Muuta vanhaa numeroa.
DEL RECORD – Poista numero.
DELETE ALL – Poista kaikki puhelinmuistion numerot.
MEM STATUS – Puhelinmuistiossa olevien numeroiden määrä.

Numeron tallennus

1. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

2. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LIST”.

3. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”NEW ENTRY”.

4. Paina O K

RD
/ P

, merkitsin vilkkuu nimirivin alussa.

5. Kirjoita nimi numeropainikkeilla (korkeintaan 12 merkkiä) 
taulukon avulla.

6. Vahvista syöttämäsi nimi painamalla O K

RD
/ P

. Merkitsin vilkkuu 
nyt numerorivin alussa. Näppäile puhelinnumero numeropai-
nikkeilla (korkeintaan 20 numeroa).

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY 1”.

8. Valitse numerolle haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.

9. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, numero tallentuu puhelinmuistioon 
ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

10. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Selaa tallennettuja numeroita 

Voit tarkastella puhelinmuistioon tallentamiasi numeroita kahdella 
tavalla:

1. Pikapainike:

- Paina odotustilassa kerran 

 

RD
/ P

RD
/ P

O K

RD
/ P

O K

RD
/P

 R/
DEL

. Näet puhelinmuistion 
ensimmäisen numeron.

- Selaa tallennettuja numeroita ▲- ja ▼-painikkeilla.
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2. Valikon kautta:

- Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

- Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LIST”.

- Paina O K

RD
/ P

, näet puhelinmuistion ensimmäisen numeron.

- Selaa tallennettuja numeroita ▲- ja ▼-painikkeilla.

3. Palaa takaisin valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Numeron muokkaaminen

1. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

2. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LIST”.

3. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”EDIT RECORD”.

4. Valitse numero, jota haluat muokata ▼- ja ▲-painikkeilla.

5. Paina O K

RD
/ P

, merkitsin vilkkuu nimen lopussa.

6. Poista nimen kirjaimia yksi kerrallaan 

O K

RD
/ P

 -painikkeella, syötä 
uusi nimi numeropainikkeilla.

7. Vahvista muuttamasi nimi painamalla O K

RD
/ P

. Merkitsin vilkkuu 
nyt puhelinnumeron lopussa.

8. Poista numerot yksi kerrallaan 

O K

RD
/ P

 -painikkeella, syötä uusi 
numero numeropainikkeilla.

9. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY x”.

10. Valitse numerolle haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.

11. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, muutokset tallentuvat ja näyttö 
palaa edelliseen valikkoon.

12. Palaa valmiustilaan painamalla

O K

RD
/ P

 .
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Numeron poistaminen

1. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

2. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LIST”.

3. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”DEL RECORD”.

4. Paina O K

RD
/ P

, näet puhelinmuistion ensimmäisen numeron.

5. Valitse numero, jonka haluat poistaa ▼- ja ▲-painikkeilla.

6. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”CONFIRM?”.

7. Vahvista valintasi painamalla O K

RD
/ P

. Luurista kuuluu 
merkkiääni ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

 .

Poista kaikki numerot

1. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

2. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LIST”.

3. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee ”DELETE ALL”.

4. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”CONFIRM?”.

5. Vahvista, että haluat poistaa kaikki numerot painamalla O K

RD
/ P

.  
Luurista kuuluu merkkiääni ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Muistin tila

1. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.

2. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”LIST”.

3. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee ”MEM STATUS”.
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4. Paina O K

RD
/ P

, näet puhelinmuistion numeroiden määrän.  
Esimerkki:  ”05/150”: ”05” tarkoittaa, että puhelinmuistiossa 
on viisi numeroa. ”150” tarkoittaa, että puhelinmuistioon mah-
tuu 150 numeroa.

5. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Viimeksi valittujen numeroiden tallentaminen

1. Paina valmiustilassa kerran ”RD/P”. Näytöllä näkyy viimeisin 
soittamasi numero.

2. Valitse numero, jonka haluat tallentaa ▼- ja ▲-painikkeilla.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ADD TO PB”.

4. Paina O K

RD
/ P

, merkitsin vilkkuu nimirivin alussa.

5. Kirjoita nimi numeropainikkeilla (korkeintaan 12 merkkiä) 
taulukon avulla.

6. Vahvista syöttämäsi nimi painamalla O K

RD
/ P

. Merkitsin vilkkuu 
nyt numerorivin alussa. Näppäile puhelinnumero numeropai-
nikkeilla (korkeintaan 20 numeroa).

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY 1”.

8. Valitse numerolle haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.

9. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, numero tallentuu puhelinmuistioon 
ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

10. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.
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Tulevan puhelun numeronäyttö
Sovittuasi palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä, saat 
saapuvien puheluiden numeron näkymään näytöllä puhelimen soi-
dessa. Mikäli soittajan numero on salainen tai jos soittaja soittaa 
puhelinvaihteen kautta, ei numeroa välttämättä näy. Puhelin tal-
lentaa 20 viimeisimmän saapuneen puhelun numerot riippumatta 
siitä onko puheluun vastattu. Kun numeronäytön 20 muistipaikkaa 
ovat täynnä, uusi numero korvaa vanhimman. Mikäli saapuva nu-
mero on salainen tai se ei ole tiedossa, muistiin ei tallennu mitään.

Uusi numero

- Jos sinulle on tullut uusi vastaamaton puhelu, näkyy näytöllä 
NEW ja numero, joka kertaa uusien puheluiden määrän.

- Jos saat uuden puhelun samasta numerosta, näkyy näytöllä 
RPT NEW.

Numeron näyttäminen saapuneiden listalla

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”CALL LOG”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”RECEIVED”.

4. Paina uudestaan O K

RD
/ P

, viimeksi saapuneen puhelun tiedot 
ilmestyvät näytölle. Jos puhelu on uusi, lukee näytön oikeassa 
yläkulmassa teksti ”NEW” sekä # ja luku, joka kertaa monesko 
puhelu on listalla. Näet myös puhelun ajankohdan.

5. Selaile puheluita painamalla ▲ tai ▼.

6. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

- Jos haluat soittaa johonkin listalla olevaan numeroon, paina 
kerran 

O K

RD
/ P

  samalla kun numero näkyy näytöllä.
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Numeron poisto saapuneiden listalta

- Kun se numero, jonka haluat poistaa, näkyy näytöllä paina 

O K

RD
/ P

. 
Numero poistetaan ja näet listan seuraavan numeron.

Kaikkien numeroiden poisto saapuneiden listalta

1. Kun selaat numeronäytön numeroita, paina kerran O K

RD
/ P

. 
Näytöllä lukee ”ADD TO PB”.

2. Paina painikketa ▲ ja ▼, kunnes näytöllä lukee  
”DELETE ALL?”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”CONFIRM?”.

4. Vahvista, että haluat poistaa kaikki numeronäytön numerot 
painamalla O K

RD
/ P

.

5. Näytöllä lukee ”EMPTY” ja palaa sitten valmiustilaan.

Saapuneen numeron tallennus muistiin

1. Kun selaat numeronäytön numeroita, paina kerran O K

RD
/ P

. 
Näytöllä lukee ”ADD TO PB”.

2. Paina uudestaan O K

RD
/ P

, merkitsin vilkkuu nimirivin alussa.

3. Kirjoita nimi numeropainikkeilla (korkeintaan 12 merkkiä) 
taulukon avulla.

4. Vahvista syöttämäsi nimi painamalla O K

RD
/ P

. Merkitsin vilkkuu 
numeron lopussa.

5. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY 1”.

6. Valitse numerolle haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, numero tallentuu puhelinmuistioon 
ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.
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Soittoääni, kuulokkeen äänenvoimakkuus  
ja näppäinäänet
Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aika ▲ lisätäksesi äänenvoimakkuutta tai ▼ 
vähentääksesi sitä. Äänenvoimakkuus näkyy näytöllä askeleina 
1–5 (kaiutintilassa 1–6).

Luurin sisäisen puhelun soittoäänen muuttaminen

Samaan keskusyksikköön liitettyjen luurien välisten puheluiden 
soittoääni. Voit valita 10 soittoäänestä.
1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

 , näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”RING SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”INT RING”.

6. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY”.

7. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY 1”.

8. Valitse haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.  
Kuulet näytöllä olevan soittoäänen.

9. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

10. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Luurin ulkoisen puhelun soittoäänen muuttaminen

Saapuvien ulkoisten puheluiden soittoääni. Voit valita 10 
soittoäänestä.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.
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2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”RING SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”INT RING”.

6. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”EXT RING”.

7. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY”.

8. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY 1”.

9. Valitse haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.  
Kuulet näytöllä olevan soittoäänen.

10. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

11. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Ulkoisen puhelun soittoäänen voimakkuuden 
muuttaminen

Saapuvien ulkoisten puheluiden soittoäänen äänenvoimakkuus.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”RING SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”INT RING”.

6. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”EXT RING”.

7. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY”.

8. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”VOLUME”.

9. Paina O K

RD
/ P

 , näytöllä lukee ”VOLUME 1”.

10. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ▲- ja ▼-painikkeilla 
(VOLUME1, 2, 3, 4, 5 tai OFF).



26

11. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

12. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Sisäisen puhelun soittoäänen voimakkuuden muuttaminen

Samaan keskusyksikköön liitettyjen luurien välisten puheluiden 
soittoäänen äänenvoimakkuus.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”RING SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”INT RING”.

6. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”MELODY”.

7. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”VOLUME”.

8. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”VOLUME 1”.

9. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ▲- ja ▼-painikkeilla 
(VOLUME1, 2, 3, 4, 5 tai OFF).

10. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

 .

11. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Luurin näppäinäänten muuttaminen

Saat näppäinäänet päälle tai pois päältä yhdellä napin 
painalluksella.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.
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3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”TONE SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”KEY TONE”.

6. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ON”.

7. Kytke näppäinäänet päälle (ON) tai pois päältä (OFF)  
painikkeilla ▲ ja ▼.

8. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

9. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Akun matalan varaustason varoitusmerkkiääni

Kun akun varaustaso on alhainen, luurista kuuluu varoitusääni. 
Tämä varoitusääni voidaan kytkeä pois päältä valikossa.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”TONE SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”KEY TONE”.

6. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”BATTERY LOW”.

7. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ON”.

8. Kytke akun varaustason varoitusääni päälle (ON) tai pois 
päältä (OFF) painikkeilla ▲ ja ▼.

9. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

10. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

 .
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Varoitusääni ”kantaman ulkopuolella”

Luurista kuuluu varoitusääni, kun se on kantaman ulkopuolella. 
Tämä varoitusääni voidaan kytkeä pois päältä valikossa.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”TONE SETUP”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”KEY TONE”.

6. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”RANGE ALARM”.

7. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ON”.

8. Kytke varoitusääni päälle (ON) tai pois päältä (OFF) 
painikkeilla ▲ ja ▼.

9. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

10. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.
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Usean luuriyksikön käyttäminen
Keskusyksikköön voi rekisteröidä jopa 5 luuria. Kahden tai 
useamman luurin avulla voit:

- soittaa sisäpuheluita luurista toiseen
- siirtää tulevan puhelun yhdestä luurista toiseen
- vaihdella ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä
- järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä
- Luurin näytöllä näkyy luurin numero (HS 1 -  HS 6).

Huom.!
- Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistettynä ulkopuheluun 

kerrallaan. 
Kuulet varattu-merkkiäänen, jos yrität soittaa ulkoisen puhelun 
samanaikaisesti käynnissä olevan puhelun aikana. Voit kui-
tenkin soittaa sisäpuheluita vapaaseen luuriin.

Sisäpuhelun soittaminen

1. Paina INT , luurista kuuluu yhtenäinen merkkiääni ja näytöllä 
lukee ”HS ?”.

2. Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa (1-5).

3. Valitsemasi luuri soi, ja sen näytöllä lukee soittavan  
luurin numero.

Sisäpuheluun vastaaminen

Vastaa toisen luurin puheluun painamalla 

O K

RD
/ P

 tai INT .

Sisäpuhelun lopettaminen

Paina 

O K

RD
/ P

 tai aseta luuri laturiin.
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Puhelun yhdistäminen sisäisesti

Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen 
puheluun ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:
1. Paina käynnissä olevan puhelun aikana INT  ja syötä sen 

luurin numero, johon haluat yhdistää puhelun.

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

3. Mikäli toinen käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin ulkoiseen 
puheluun pitämällä pohjassa INT  (30 sekunnin kuluttua 
puhelu palautuu automaattisesti ulkoiseen puheluun).

4. Kun toinen käyttäjä vastaa, lopeta ja yhdistä käynnissä oleva 

puhelu painamalla 

O K

RD
/ P

.

- Voit siirtää ulkoisen puhelun suoraan toiseen luuriin, ennen 
kuin muut luurit ovat vastanneet sisäiseen puheluusi 

painamalla 

O K

RD
/ P

. Jos toinen luuri ei vastaa yhdistettyyn 
puheluun 60 sekunnin kuluessa, ulkoinen puhelu siirtyy muihin 
luureihin, jotka soivat vielä minuutin ajan. Mikäli puheluun ei 
vastata, puhelu päättyy.

Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä

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

1. Paina käynnissä olevan puhelun aikana INT  ja syötä sen 
luurin numero, jonka haluat mukaan neuvottelupuheluun.

2. Kun toinen käyttäjä vastaa, yhdistä kaikki kolme osapuolta 
puheluun painamalla *.

3. Poistu neuvottelupuhelusta painamalla 

O K

RD
/ P

, toinen luuri  
jatkaa neuvottelupuhelua ulkoisen puhujan kanssa.  
HUOM.! Neuvottelupuhelu vaatii, että keskusyksikköön on 
rekisteröity useita luureja.
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Luuriyksiköiden rekisteröiminen

Ainoastaan uudet luurit tulee rekisteröidä, keskusyksikön mukana 
tulevaa luuria ei siis tavallisesti tarvitse rekisteröidä. Jokaisen 
luurin voi rekisteröidä neljään keskusyksikköön (numerot 1 – 4).  
Mikäli luurin näytöllä lukee ”UNREGISTERED”, se tulee 
rekisteröidä keskusyksikköön:

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kaksi kertaa ▲, näytöllä lukee ”REGISTRATION”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”BASE 1”. 
Mikäli luuri on jo rekisteröity keskusyksikköön, näytöllä näkyy 
”+” keskusyksikön nimen oikealla puolella.

4. Valitse keskusyksikön numero painamalla ▼ (BASE 1,2,3 tai 4).

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä keskusyksikön PIN-
koodi. Tämän keskusyksikön esiasetettu koodi on ”0000”.

6. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

. Haku alkaa, ja näytöllä lukee 
”SEARCHING x”.

7. Paina samanaikaisesti keskusyksikön painiketta , kunnes 
keskusyksikön merkkivalo alkaa vilkkua.

8. Kun rekisteröinti on valmis, luurista kuuluu merkkiääni 
rekisteröinnin vahvistuksena. Luurin numero näkyy näytöllä ja 
keskusyksikön merkkivalo sammuu.

Keskusyksikön valinta

Mikäli luuri on rekisteröity useammalle kuin yhdelle 
keskusyksikölle (maks. 4 keskusyksikköä), voit valita, missä 
keskusyksikössä luuri käytetään.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.
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3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina 8 kertaa ▼, näytöllä lukee ”SELECT BASE”.

5. Paina O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee sen keskusyksikön nimi, jonka 
kanssa luuria sillä hetkellä käytetään, esim. ”BASE 1 +”.

6. Valitse jokin keskusyksikkö (BASE 1,2,3,4 tai AUTO) paina-
malla ▲ tai ▼. 

 Huom.! 
- Luurin voi rekisteröidä ainoastaan ”+”-merkittyihin 

keskusyksiköihin.
- AUTO-tila valitsee itse voimakkaimman keskusyksikön.

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

. Luuri hakee valitun keskusyksikön 
ja näytöllä lukee ”SEARCHING x”. Näyttö palaa valmiustilaan, 
kun luuri on liitetty keskusyksikköön.

Luurin rekisteröinnin poisto 

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”BS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”DELETE HS”.

4. Paina uudelleen O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä keskus- 
yksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena ”0000”).

5. Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

. Näytöllä lukee ”HS 1 +”:

6. Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa painamalla  
▼ tai ▲.

7. Poista valitun luurin rekisteröinti painamalla O K

RD
/ P

.

8. Luurin näytöllä lukee nyt ”UNREGISTERED”.

Huom.! Oman luurin rekisteröintiä ei voi poistaa, ainoastaan 
muiden luurien rekisteröinnin voi poistaa. Oman luurin rekisteröinti 
tulee poistaa toisella luurilla.
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Luurin asetukset
Voit muuttaa luurin asetuksia luurin näytön valikon kautta.

Luurin nimen muuttaminen

Muuta nimeä, joka näkyy näytöllä valmiustilassa. Näin voit erottaa 
helposti eri luurit, mikäli käytössäsi on useita luureja.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS NAME”.

5. Paina O K

RD
/ P

 ja syötä nimi/teksti numeropainikkeilla.  
Katso kirjaintaulukko Puhelinmuistio-osiosta.

6. Vahvista painikkeella O K

RD
/ P

.

7. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Automaattinen vastaus
Aktivoi automaattivastauksen. Mikäli luuri on asetettu laturiin, voit 
vastata puheluun nostamalla puhelimen, jolloin mitään painiketta  
ei tarvitse painaa.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina viisi kertaa ▼, näytöllä lukee ”AUTO ANSWER”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ON” tai ”OFF” asetuksesta riippuen.

6. Valitse automaattinen vastaus päälle (ON) tai pois päältä (OFF) 
painamalla ▲ tai ▼.

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

8. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.
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Luurin kielen vaihtaminen

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”LANGUAGE”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ENGLISH” (tehdasasetuskieli).

6. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼.

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

8. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Puhelun esto 

Voit asettaa puhelun eston keskusyksikköön rekisteröityihin 
luureihin. Voit estää puhelut neljään numeroon (voivat olla 
etuliitteitä), joissa saa olla enintään 4 numeroa. 
Numerot täytyy ensin ohjelmoida ja sitten kytkeä puhelun esto 
päälle ja pois päältä. 
Voit estää tietyntyyppiset puhelut, esimeksiksi ulkoiset puhelut tai 
ulkomaanpuhelut. Kun puhelun esto on aktivoitu, näytöllä lukee 
”CALLS BARRED”, eikä estettyyn numeroon voida soittaa.

Puhelun eston aktivointi:

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kuusi kertaa ▼, näytöllä lukee ”BARRING”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä keskusyksikön  
PIN-koodi (tehdasasetuksena ”0000”).
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6. Paina uudelleen O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”OFF” (tehdasasetus).

7. Valitse automaattinen vastaus päälle (ON) tai pois päältä 
(OFF) painamalla ▲ tai ▼.

8. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

. 

	 Mikäli valitsit äsken vaihtoehdon ”ON”, näytöllä lukee 
”NUMBER 1”. (Mikäli olet jo ohjelmoinut numeron, se näkyy 
alimmalla rivillä). 

	 Mikäli valitsit ”OFF”, siirry kohtaan 13.

9. Paina O K

RD
/ P

 ja syötä numero numeropainikkeilla. Voit poistaa 
numeroita painamalla R/DEL.

10. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

, näytöllä lukee syöttämäsi numero.

11. Lisää numeroita vapaille paikoille (esim. ”NUMBER 2”, 
”NUMBER 3” jne.) painamalla ▲ tai ▼. 

12. Paina O K

RD
/ P

 ja lisää numero kohtien 9 ja 10 mukaisesti.

13. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”ALARM”.

4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”HS DEFAULT”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä PIN-koodi (tehdas-
asetuksena ”0000”).

6. Vahvista tehdasasetusten palauttaminen painamalla O K

RD
/ P

.  
Luuri käynnistyy uudelleen ja hakee keskusyksikön ennen 
valmiustilaan siirtymistä.
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Keskusyksikön asetusten muuttaminen
Soittotyypin tehdasasetuksena on äänivalinta (DTMF), joka on 
tavallisin soittotyyppi. Soittotyyppiä ei tarvitse normalisti muuttaa.

Soittotyypin valitseminen (ääni tai pulssi)

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”BS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”DELETE HS”.

4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”DIAL MODE”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”TONE” (tehdasasetus).

6. Valitse ”TONE” tai ”PULSE” painamalla ▲ tai ▼.

7. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

8. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

PIN-koodin muuttaminen

PIN-koodin avulla voidaan estää sivullisia tekemästä asetuksia 
luuriin tai keskusyksikköön. PIN-koodin tehdasasetuksena on 
”0000”, mutta sen voi muuttaa.

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee  
”PHONEBOOK”.

2. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”BS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”DELETE HS”.

4. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”MODIFY PIN”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä keskusyksikön  
PIN-koodi (tehdasasetuksena ”0000”).

6. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”NEW PIN?”. Syötä uusi PIN-koodi.

7. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”REPEAT”. Syötä uusi PIN-koodi 
uudelleen.
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8. Vahvista painamalla O K

RD
/ P

.

9. Palaa valmiustilaan painamalla 

O K

RD
/ P

.

Huom.! Älä unohda uutta PIN-koodiasi. Ilman PIN-koodia 
keskusyksikköön ei voi tehdä tiettyjä asetuksia.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Paina valmiustilassa kerran O K

RD
/ P

, näytöllä lukee 
”PHONEBOOK”.

2. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee ”BS SETTINGS”.

3. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”DELETE HS”.

4. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee ”BS DEFAULT”.

5. Paina O K

RD
/ P

, näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä keskusyksikön  
PIN-koodi (tehdasasetuksena ”0000”).

6. Vahvista tehdasasetusten palauttaminen painamalla O K

RD
/ P

. 
Keskusyksikkö vahvistaa valinnan äänimerkillä, jonka jälkeen 
luuri siirtyy valmiustilaan.
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Vianetsintä
Varmista ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut puhelimen asennusohjeita.

- Kaikki laitteet on liitetty oikein puhelin- ja sähköverkkoon.

- Kaikki pistorasiat toimivat.

- Luurin akkuparistot ovat kunnossa ja oikein asetettu.

Jokapäiväinen käyttö

Luuri ei käynnisty:
- Varmista, että luurin akkuparistot ovat kunnossa ja  

oikein asetettu.
- Varmista, että laturi on liitetty ja että puhelin latautuu laturissa.

Luuri käynnistyy, mutta sitä ei voi liittää keskusyksikköön:
- Varmista, että keskusyksikkö on liitetty sähköverkkoon.
- Varmista, että seinäpistorasiassa on virtaa.
- Rekisteröi luuri uudelleen keksusyksikköön.

Puheluita ei voi soittaa eikä vastaanottaa:
- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä.  

Laita luuri päälle painamalla 

O K

RD
/ P

. 
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. 

Keskusyksikkö tarvitsee virtaa, jotta puhelin toimii oikein.
- Varmista, että käytät puhelimen mukana toimitettua puhelin-

johtoa. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Akun 

varaustason ollessa alhainen luuri täytyy asettaa takaisin 
latausyksikköön akun latausta varten.

- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, odota muutama sekunti, 
ja aseta se takaisin paikalleen. Tällä tavalla ongelma saattaa 
poistua.
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Puheluita ei voi soittaa:
- Luuriyksikön näppäinlukitus saattaa olla päällä. Poista 

näppäinlukitus ennen soittamista.
- Puhelunesto saattaa olla päällä.

Mitään ei tapahdu painikkeita painettaessa:
- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein luuriin. Lataa 

akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

Syötetty numero, näkyy näytöllä, mutta ulkopuheluita ei  
voi soittaa:
- Kokeile siirtää luuri lähemmäs keskusyksikköä tai muuta 

keskuskyksikön sijaintia. Sijoita keskusyksikkö korkeammalle 
paikalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.

- Puhelunesto saattaa olla päällä.

Puhelin ei soi:
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. 

Keskusyksikkö tarvitsee virtaa, jotta puhelin toimii oikein.
- Varmista, että käytät puhelimen mukana toimitettua 

puhelinjohtoa. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

Puhelu katkeaa, puhelimen ollessa kantaman ulkopuolella. 
Tämän jälkeen luuri ei enää toimi:
- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu  

uudelleen.

Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä:
- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen 

paikkaan. Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista 
sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta. Parhaan 
kuuluvuuden saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman 
korkealla.
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Luurista kuuluu piip-ääni puhelua soitettaessa:
- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry 

lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa. 
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Lataa akku, jos 

varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

Numeronnäyttö ei toimi:
- Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi. Soittajan numero 

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

Luurista kuuluu varattu-äänimerkki, kun puhelimella  
yritetään soittaa.
- Varmista, ettei keskusyksikköön mahdollisesti liitetyssä 

toisessa luurissa ole puhelu meneillään.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus on pieni soitettaessa:
- Varmista, että kuuloke on korvalla. Säädä kuulokkeen 

äänenvoimakkuutta painamalla ▲ tai ▼.

Luuri ei toimi, vaikka sitä on ladattu 15 tuntia:
- Irrota akut ja laita ne hetken päästä takaisin. Mikäli ongelma 

toistuu, akut kannattaa vaihtaa uusiin.

Luurin akut tyhjenevät jo parissa tunnissa:
- Lataa puhelinta 15 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
- Mikäli akut ovat vanhat, ne tulee vaihtaa uusiin.
- Puhdista akkujen kosketuspinnat kuivalla liinalla. 
- Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.
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Vaikka akut on ladattu, näytöllä on ilmoitus alhaisesta 
varaustasosta: 
- Mikäli akut ovat vanhat, ne tulee vaihtaa uusiin. Hävitä akut 

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

- Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota 
ja aiheuttaa vahinkoa. 

Mikäli ongelma ei poistu: 
- Irrota kaikki muut puhelimen kanssa samaan linjaan liitetyt 

laitteet ja yritä soittaa puhelu uudestaan. 
- Irrota keskusyksikkö puhelinlinjasta ja liitä jokin toinen puhelin 

samaan puhelinpistorasiaan. Yirtä soittaa toisella puhelimella. 
Mikäli toinen puhelin toimii, linjassa ei ole vikaa.  

- Mikäli puhelun soittaminen ei onnistu ja käytät 2-tie-jatko-
pistorasiaa, irrota se ja liitä puhelin suoraan pistorasiaan. 
Mikäli puhelun soittaminen onnistuu, jatkopistorasia voi  
olla rikki. 

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

Huolto ja ylläpito
Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.  
Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.
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Tekniset tiedot
Standardi DECT (Digital Enhanced Cordless   
 Telecommunications)  

Taajuusalue 1.88 - 1.9 GHz (kaistanleveys = 20 MHz)

Kanavan kaistanleveys 1 728 MHz

Kantama Ulkona jopa 300 metriä, sisällä jopa  
 50 metriä.

Toiminta-aika Odotustilassa: Noin 150 tuntia

Puheaika  Noin 9 tuntia

Akkujen latausaika  15 tuntia ensimmäisellä kerralla

Käyttölämpötila 0 °C … 40 °C

Säilytyslämpötila -20 °C … 60 °C

Virtalähde

Luuriyksikkö 2 kpl LR03/AAA-akkua (550 mAH, NiMH)

Keskusyksikkö/Laturi Tulojännite: 230 V AC, 50 Hz  
 Lähtöjännite: 6 V/DC, 200 mA
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Declaration of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

Cordless DECT Telephone 

36-3445

Binatone Bigbutton BB3200 

is in compliance with the essential requirements and  
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

 Article 3.1a (Safety):  EN 60950-1

                   Article 3.1b (EMC):     EN 301489-1
                        EN 301489-6 

 Article 3.2 (Radio):    EN 301406 

Insjön, Sweden, July 2008

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden
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