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GSM- pöytäpuhelin ne – käyttäjän ohj
Onnittelemme GSM- pöytäpuhelimenne hankinnan johdosta. Olemme suunnitelleet puhelimenne
sisältämään lukuisia helpon käytön ominaisuuksia, kuten tekstiviestitoiminnot, kaiutinpuhelin, puhelujen
rekisteröinti, kattava puhelinluettelo aina 250 numeron tallentamiseksi, pikavalintanäppäimet usein
käytettyjen numeroitten valitsemiseksi sekä kookkaan QWERTY- näppäimistön. Uskomme, että olette
puhelimeenne tyytyväinen ja tulette nauttimaan sen käytöstä.

PUHELIMENNE PERUSTOIMINNOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekstiviestien vastaanottaminen ja lähettäminen.
Laajaan puhelinluetteloon voidaan tallentaa kaikkiaan 250 puhelinnumeroa ja nimeä (tallennetaan
puhelimen muistiin aakkosjärjestykseen).
Puhelujen rekisteritoiminto antaa käyttäjälle mahdollisuuden selata viimeisten 10 vastatun,
vastaamatta jääneen ja soitetun puhelun aika- ja päivämäärätiedot sekä puhelinnumeron.
Tekstiviestien tallennus (kaikkiaan 20 viestiä).
Kaiutinpuhelintoiminto hands-free- käyttöön.
QWERTY- näppäimistö, jolla tekstiviestit voidaan näppärästi kirjoittaa.
Pikavalintanäppäimet usein käytettyjen toimintojen ohjaamiseen.
Numeron pikavalintanäppäimet kaikkiaan kuuteen tallennettuun numeroon.
Käyttöä helpottava 4- tie vieritystoiminto (ylös, alas, vasempaan, oikealle).
Sisäinen varmistusakku virtakatkojen varalta sekä sallimaan liikkuvuuden.

ALOITTAMINEN
Ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan
Verkkopalvelujen käyttämiseksi tulee sinun ottaa yhteys verkkopalvelun tarjoajaan ja ostaa SIM- (Subscriber
Identity Module) kortti tai esimaksettu SIM- kortti. Useimmissa tapauksissa verkkopalvelun tarjoaja toimittaa
selostuksen tarjoamistaan palveluista sekä ohjeet tarjoamiensa palvelujen käytöstä. Verkkopalvelujen
tarjoajien välillä voi olla eroja. Ennen kuin tilaat palvelun, varmistu, että saat tarjoajalta ne palvelut, joita
tarvitset.

SIM- kortin asentaminen
Varmistu, että puhelimen luuri on paikoillaan, puhelin on kytketty pois päältä ja että verkkovirta-adapteri ei ole
kytkettynä. Aseta SIM- kortti paikoilleen ainoastaan, kun puhelin on kytkettynä pois päältä ja verkkoliitäntä on
kytkemättä. Ilman asennettua SIM- korttia on mahdollista soittaa ainoastaan maasi 3- numeroiseen
hätänumeroon. Noudata seuraavia ohjeita SIM- kortin asettamiseksi puhelimeen.
1. SIM- korttipidin on puhelimen takapuolella. SIM- korttipitimen irrottamiseksi paina keltaista painiketta
korttipitimen oikealla puolella teräväkärkisellä esineellä (kynä, paperiliitin jne.) – katso Kuva 1.

Kuva 1: SIM- korttipitimen irrottaminen

2. Pujota SIM- kortti huolellisesti pitimeen, (viistetty kortin kulma kohdistetaan korttipitimen viistettyyn
kulmaan ja SIM- kortin kullatun kontaktipinnan tulee olla ylöspäin).
3. Pujota SIM- korttipidin korttiaukkoon ja työnnä se varovaisesti paikoillensa.
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PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE ENSI KERTAA
1. Kytke puhelimen verkkovirta-adapterin toinen pää puhelimen verkkovirtapistokkeeseen ja toinen pää
vaihtovirtaliitäntään.
2. Kun ensi kertaa liität verkkovirta-adapterin, tulisi puhelimen automaattisesti käynnistyä.
3. Pariston kytkin on puhelimen takapuolella. Kytke se asentoon ON, jotta sisäinen varmistusakku alkaa
latautua.
4. Mikäli puhelin pyytää PIN- koodia, syötä se ja paina painiketta
koodin syötön jälkeen ei puhelin enää pyydä koodia uudelleen.

.

Ensimmäisen voimassa olevan PIN-

Varoitus: Älä kytke puhelinta päälle paikoissa, joissa GSM- puhelimen käyttö on kiellettyä tai missä se voi
aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
1. Puhelimen kytkemiseksi POIS PÄÄLÄ, paina ja pidä
kunnes ilmoitus ”Puhelin sulkeutuu…” tulee näytölle.

- painike painettuna. Pidä painike painettuna

2. Puhelimen kytkemiseksi PÄÄLLE, paina - painiketta muutaman sekunnin ajan kunnes ilmoitus ”Puhelin
käynnistyy…” tulee näytölle. Mikäli käytät puhelinta akkukäytöllä, tulee ON-OFF- kytkimen puhelimen
takana olla asennossa ON, jotta puhelin olisi päällä.

Puhelimen käyttö akkukäyttöisenä
Normaalikäytössä tulisi puhelimen saada käyttöjännitteensä verkkovirta-adapterista. Mikäli verkkojännite
kytketään pois päältä, kytkeytyy puhelin automaattisesti akkukäytölle (akkukäytön ilmaisin tulee näytön
oikeaan reunaan). Puhelin toimii akkukäytöllä valmiustilassa n. 48 tuntia. Kestoltaan n. 120 min. puhelu
tyhjentää täyteen ladatun akun täysin tyhjäksi (heikko verkkosignaali sekä lämpötila ja muut käyttöolosuhteet
saattavat vaikuttaa haitallisesti puhelun kestoon akkua käytettäessä). Mikäli puhelin on akkukäytöllä, vähennä
puheluitten määrä minimiin ja mikäli et puhelinta tarvitse, siirrä ON-OFF- kytkin puhelimen takana asentoon
OFF akun säästämiseksi.
Mikäli akku on tyhjä, kytkeytyy puhelin automaattisesti pois päältä. Tässä tapauksessa voidaan puhelin kytkeä
päälle ainoastaan liittämällä se verkkovirta-adapteriin (akun täyteen lataus kestää n. 24 tuntia). Puhelinta
voidaan käyttää, kun akkua ladataan.
Huomautus: Puhelimesi on varustettu sisään rakennetulla ladattavalla akulla. Akku voidaan ladata ja
purkaa satoja kertoja, mutta se kuitenkin kuluu. Akun keskimääräinen elinikä on n. 2 vuotta.
Suosittelemme, että jälleenmyyjäsi vaihtaa akun, kun se on loppuun kulunut.
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OMINAISUUDET
Puhelimen näyttö
Valmiustila
Avausikkuna puhelimesi LCD- (Liquid Crystal Display) näytöllä ilmoittaa, että puhelimesi on valmiustilassa.
Verkkovirtaliitännässä on näyttö käyttötilassa valaistu ja himmenee, kun puhelin ei ole käytössä. Akkukäytössä
kytkeytyy näyttö pois päältä automaattisesti, kun puhelin ei ole käytössä. Näytön symbolit on seuraavassa
selostettu:

Kuva 2: LCD- näyttö

1. Kenttävoimakkuuden palkki – Osoittaa GSM- verkon kenttävoimakkuuden. Korkeampi palkki osoittaa
voimakkaamman vastaanotetun signaalin. Mikäli kenttävoimakkuuden palkkia ei ole näytöllä, ei
verkkoyhteyttä ole. Yritä aina sijoittaa puhelin niin, että kenttävoimakkuus on paras mahdollinen.
2. Vastaamatta jääneet puhelut – Ilmoittaa vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärän (tämä ikoni
poistuu, kun kaikki vastaamattomat puhelut on selattu – katso Vastaamattomien puheluitten selaus
sivulla 9).
3. Saapuneet tekstiviestit – Ilmoitta saapuneitten uusien tekstiviestien lukumäärän (tämä ikoni poistuu, kun
kaikki saapuneet tekstiviestit on luettu – katso Tekstiviestin lukeminen sivulla 10).
4. Roaming – Ilmoittaa, että puhelin on yhteydessä kolmannen osapuolen GSM- verkkoon ja on Roamingtilassa.
5. Äänetön käyttö – Ilmoittaa, että puhelin on äänettömällä käytöllä, eikä soi eikä hälytä, kun puhelu tai
viesti vastaanotetaan. Tämä ominaisuus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä painamalla ja pitäen
painettuna
- painike. Mikäli äänettömän käytön symboli (
) ei ole näytöllä, soittaa puhelin
normaalisti.
6. Päivämäärä ja aika – asetuksen tekemiseksi katso Päivämäärän ja ajan asettaminen sivulla 7.
7. Akun tilapalkki (näytöllä ainoastaan, kun puhelin on akkukäytössä) – Ilmoittaa akun lataustilan.
Korkeampi palkki ilmoittaa paremmasta lataustilasta. Verkkovirtakäytössä ja puhelimen akun ollessa
kytkettynä POIS PÄÄLTÄ on näytöllä ikoni:
.
8. Näyttönäppäimien toiminnot – Ilmoittaa sanojen alla olevan toimintonäppäimen toiminnon (näiden
näppäimien toiminto muuttuu senhetkisestä valikosta riippuen) – esim. Valikko ja Puhelinluettelo ovat
näytöllä valmiustilassa.
Huomautus: GSM- verkon nimi, johon puhelin on liittyneenä, tulee näytön keskelle, mikäli näytöllä ei ole
ilmoitusta vastaamatta jääneistä puheluista tai uusista tekstiviesteistä.
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Puhelimen ominaisuudet

Kuva 3: Puhelin päältä katsottuna

Vasen LCD- näytön alla oleva näppäin – pääsy Valikkoon, kun puhelin on valmiustilassa tai suorittaa
toiminnon, joka on nimetty sen yläpuolella (esim. Valitse = alavalikossa korostetun tekstin
hyväksyminen).
2. Ylempi LED- merkkivalo – vilkkuu, jos: 1) uusi tekstiviesti on vastaanotettu, 2) puhelu on vastaanotettu,
3) puhelu on jäänyt vastaamatta.
3. Oikea LCD- näytön alla oleva näppäin – pääsy puhelinluetteloon, kun puhelin on valmiustilassa tai
suorittaa toiminnon, joka on nimetty sen yläpuolella (esim. Takaisin = paluu alavalikosta edelliseen
valikkoon).
4. QWERTY- näppäimistö – tekstin helpoksi kirjoittamiseksi.
1.

5.

Peruutus- näppäin (
 ) – poistaa merkit kohdistimesta vasempaan, kun syötät tekstiä. Lyhyt peruutusnäppäimen painallus poistaa yhden merkin kohdistimesta vasempaan, painettuna pitäminen tyhjentää
koko näytön.

6.

TEXT- näppäin (

7.

Peruuta- näppäin (
) – tämän näppäimen painaminen palauttaa puhelimen takaisin valmiustilaan.
Tämän näppäimen painaminen ja painettuna pitäminen vaihtaa äänellisen ja äänettömän käytön välillä
(äänettömässä käytössä tulee siitä ikoni näytölle).
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8.

- näppäin – vahvistaa valitun toiminnon (esim. avaa korostetun osion Valikossa).

9.

4- tie vieritysnäppäimet (ylös, alas, vasempaan ja oikealle) – vierittävät nimiä, tekstejä tai valikoita.

10. 4 pikavalintanäppäintä – pikavalintanäppäimien käyttämiseksi tulee puhelimen olla valmiustilassa.
Ikoni

Toiminto

Kuvaus

Tekstiviesti

Avaa vastaanotetut tekstiviestit välittömästi.

Vastaamatta
jääneet
puhelut

Avaa
vastaamatta
välittömästi..

Puhelinluettelo (NIMET)

Avaa puhelinluettelosi välittömästi..

UUDELLEENVALINTA

Soittaa välittömästi viimeksi valittuun numeroon.

jääneiden

puheluiden

luettelon

11. Alempi LED- merkkivalo – ilmoittaa palaessaan, että puhelin on käytössä. Vilkkuessaan se ilmoittaa,
että puhelin suorittaa komentoa (lähettää tekstiviestiä, tallentaa puhelinnumeroa jne.).
12. - näppäin (Hands free) – antaa mahdollisuuden soittaa hands-free- puhelu. Tämän näppäimen
painaminen ja painettuna pitäminen vaihtaa puhelimen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
13. Numeronäppäimet – käytä näitä näppäimiä puhelinnumeroitten valitsemiseen tai kätevästi syöttämään
numeroita tekstiviesteihin.
14. Numeropikavalintanäppäimet (TEL1 … TEL6) – antavat mahdollisuuden soittaa yhdellä painalluksella
ohjelmoituihin puhelinnumeroihin – katso Soittaminen käyttäen numeropikavalin-tanäppäimiä (TEL1TEL6) sivulla 8..

PERUSTOIMINNOT
Näytön kielen valinta
Kun laite kytketään ensimmäisen kerran päälle, puhelin tunnistaa ja asettaa kielen automaattisesti sisään
vietyä SIM-korttia vastaavaksi. Oletuskieli asettuu aina englannin kielelle. Seuraa seuraavia ohjeita kielen
valitsemiseksi.
1. Paina Valikko- näppäintä LCD- näytön alla vasemmalla, vieritä kohtaan Asetukset ja paina .
2. Valitse Kieli ja paina .
3. Valitse haluamasi kieli ja paina

 tai Valitse.

Päivämäärän ja ajan asettaminen
1. Paina Valikko- näppäintä LCD- näytön alla vasemmalla, vieritä kohtaan Asetukset ja paina .
2. Vieritä kohtaan Päivämäärä & aika ja paina .
3. Syötä numeronäppäimiä käyttäen päivämäärä ja aika korostettuun kenttään ja paina .

Puhelun soittaminen
Nosta kuuloke tai paina - painiketta soittaaksesi hands-free- puhelun. Kun kuulet valintaäänen, suorita
numeron valinta ja odota puhelun yhdistymistä. Puhelun lopettamiseksi pane kuuloke paikoilleen, paina painiketta tai paina
- painiketta..
Huomautus: Syöttääksesi plus- symbolin “+” kansainvälisiä numeroita varten, paina tähti- painiketta
“∗” kaksi kertaa.
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Puhelun soittaminen puhelinluetteloa käyttäen
Puhelun soittamiseksi puhelinluetteloa käyttäen: Paina NAMES- pikavalintanäppäintä (
) puhelimen oikealla
puolella sen alaosassa, klikkaa päälle Etsi & muokkaa painamalla Valitse- painiketta tai - näppäintä,
vieritä halutun nimen kohdalle ja paina - näppäintä. Puhelinluettelosi avaamiseksi on myös kaksi muuta
keinoa:
1. Valmiustilassa paina ylös- () tai alas- () vierityspainiketta nimien avaamiseksi suoraan
puhelinluettelostasi.
2. Valmiustilassa paina puhelinluettelo- painiketta (NAMES) oikealla LCD- näytön alapuolella ja klikkaa päälle
Etsi & muokkaa painamalla Valitse- painiketta tai - näppäintä.
Huomautus: Pikahaun suorittamiseksi puhelinluettelostasi avaa puhelinluettelo ja kirjoita QWERTYnäppäimistöllä hakemasi nimen alkukirjaimet (yksi tai useampi) – puhelin vierittää automaattisesti
ensmmäiseen nimeen, joka alkaa näppäillyillä kirjaimilla.

Soittaminen käyttäen numeropikavalintanäppäimiä (TEL1-TEL6)
Ennen kuin voit käyttää numeropikavalintatoimintoa, määritä puhelinnumero yhteen pikavalintanäppäimeen –
katso Puhelinnumeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimiin (TEL1-TEL6) sivulla 12.
1. Paina yhtä numeropikavalintanäppäintä (TEL1-TEL6) ja puhelin soittaa automaattisesti tallennettuun
puhelinnumeroon.

Puhelinnumeron uudelleen valinta
Puhelinnumeron uudelleen valintaan on kolme mahdollisuutta:
1. Paina REDIAL- pikavalintanäppäintä (

) soittaaksesi viimeksi soitettuun numeroon.

2. Nosta kuuloke ja paina Uudelleenvalinta- näppäintä vasemmalla LCD- näytön alarreunassa.
3. Viimeisten 10 puhelun uudelleen valitsemiseksi (vastaamatta jääneet, vastatut, soitetut) paina Valikkonäppäintä, valitse Puhelut, valitse Vastaamattomat puhelut, Vastatut puhelut tai Soitetut puhelut ja
vieritä ylös () tai alas () painikkeilla halutun puhelinnumeroon tai nimen kohdalle. Puhelun soittamiseksi
tee seuraavista jompikumpi:
a) Nosta kuuloke;
b) Paina  tai Perusasetukset, vieritä kohtaan Soitto ja paina  uudelleen.
Vihje: Voit käyttää REDIAL- pikavalintanäppäintä
kaikissa tapauksissa, joissa haluat soittaa henkilön
numeroon, jolle viimeksi soitit. Jos esim. haluat lähettää tekstiviestin henkilölle, jolle juuri soitit, paina
TEKSTI- näppäintä, kirjoita viesti, paina Lähetä ja paina sitten REDIAL- pikavalintanäppäintä. Viimeksi
soitetu puhelinnumero tulee automaattisesti näytölle. Viestin lähettämiseksi paina tämän jälkeen OK.

Soittaminen kaiutinpuhelinta käyttäen
Kaiutinpuhelun soittamiseksi paina
- painiketta, odota valintaääntä, valitse numero ja odota puhelun
yhdistymistä. Voit nostaa kuulokkeen milloin tahansa puhelun aikana palataksesi kuuloketilaan. Kaiutinpuhelun
lopettamiseksi nosta kuuloke ja pane se takaisin paikoilleen tai paina
- painiketta.

Soittajan ja numeron näyttö
Puhelun aikana tulevat puhelinnumero, soittajan nimi (mikäli nimi on tallennettu puhelinluetteloon) ja puhelun
kesto (min. ja s) automaattisesti LCD- näytölle.

Automaattivalinta
Jos luet tekstiviestin (katso Tekstiviestin lukeminen sivulla 10) tai selaat vastaamatta jääneitä puheluja
(katso Vastaamatta jääneiden puhelujen selaus sivulla 9), voit nopeasti soittaa viestin lähettäjälle tai
soittaneelle henkilölle nostamalla kuuloke tai painamalla
- painiketta. Puhelin valitsee numeron
automaattisesti.
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Puhelu pitoon & neuvottelupuhelut
Puhelun saattamiseksi pitoon, paina Pitoon- painiketta LCD- näytön alapuolella oikealla. Puhelun
soittamiseksi, kun toinen puhelu on pidossa, näppäile numeronäppäimillä henkilön puhelinnumero tai käytä
Ylös / Alas vieritysnäppäimiä nimen etsimiseksi puhelinluettelosta. Puhelun aloittamiseksi paina näppäintä .
Vaihtaaksesi käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelujen välillä, paina Vaihto- näppäintä LCD- näytöllä.
Käydäksesi neuvottelupuhelun pidossa olevan ja käynnissä olevan puhelun kanssa, paina Asetuksetpainiketta LCD- näytöllä ja valitse sitten Neuvottelu. Soittaessasi neuvottelupuhelun, muuttuu LCD- näytön
puhelinnumero sanaksi ”Neuvottelu”. Puhelun lopettamiseksi, kun toinen puhelu on pidossa, paina Asetuksetpainiketta LCD- näytöllä ja valitse sitten Lopeta puhelu.
Jos haluat siirtää puhelusi toiseen numeroon (puhelun suora siirto) neuvottelupuhelun kytkemisen sijaan, valitse
Siirto kohdasta Valinnat.
Neuvottelupuhelu- ja puhelun suora siirto -toiminnot ovat käytettävissä vain jos verkkosi tukee kyseisiä
toimintoja.

Puheluun vastaaminen tai hylkääminen
•

•

Kun vastaanotat puhelun, soi puhelin ja sen ylämerkkivalo vilkkuu. Soittajan numero ja nimi (mikäli nimi on
puhelinluettelossasi) tulevat näytölle. Puheluun vastataksesi nosta kuuloke tai paina - painiketta (handsfree).
Puhelun hylkäämiseksi paina Kumoa- painiketta LCD- näytöllä, jolloin puhelu katkeaa.

•

Puhelun aikana voit tallentaa soittajan nimen ja puhelinnumeron (ellet aikaisemmin ole sitä tehnyt)
painamalla Tallenna- painiketta vasemmalla LCD- näytön alapuolella.

•

Puhelun lopettamiseksi pane kuuloke paikoilleen, paina
paina
- painiketta.

•

Puhelimen soittoäänen katkaisemiseksi, kun puhelu on tulossa, paina

- painiketta (mikäli olet hands-free- tilassa) tai
- painiketta. Puhelin lakkaa

soimasta, mutta ylämerkkivalo vilkkuu niin kauan kuin puhelu on tulossa.

Puhelujen selaaminen
Vastaamatta jääneiden puhelujen selaaminen
Vastaamatta jääneitä puheluita ovat puhelut, joihin ei vastattu puhelimen ollessa päällä. Jos
puhelu jää vastaamatta, tallennetaan se Vastaamatta jääneiden puhelujen luetteloon.
Puhelimen ylämerkkivalo vilkkuu ilmoittaen, että sinulla on vastaamatta jäänyt puhelu.
Puhelinikoni tulee näytölle (ikoni oikealla). Ikonin vieressä oleva numero kertoo, kuinka monta
puhelua on jäänyt vastaamatta (enintään 10). Ikoni poistuu, kun kaikki vastaamatta jääneet
puhelut on selattu.
Vastaamatta jääneen puhelun selaamiseksi toimi seuraavasti:
•

Paina CALLS pikavalintanäppäintä (
) Vastaamatta jääneiden puhelujen luettelon avaamiseksi.
Jatka CALLS pikavalintanäppäimen painamista puhelujen selaamiseksi tai käytä vieritysnäppäimiä ja painiketta kyseisen puhelun valitsemiseksi. Viimeiset 10 vastaamatta jäänyttä puhelua tallennetaan.

•

Mikäli haluat soittaa henkilölle, jonka puhelinnumeron olet selannut, nosta kuuloke tai paina - näppäintä.
Puhelin valitsee numeron automaattisesti. Selatessasi vastaamatta jääneen puhelun, valitse 
suorittaaksesi seuraavaa: näet puhelun ajankohdan, Soita numeroon, Tallenna puhelun numero,
Poista puhelut.

Vastattujen puheluiden selaaminen
Vastattuja ovat puhelut, joihin on vastattu. Vastattujen puheluiden selaamiseksi valitse Valikko- painike LCDnäytöllä, valitse Puhelut ja sen jälkeen Vastatut puhelut. Viimeiset 10 vastattua puhelua tallennetaan.
Selatessasi vastattua puhelua, valitse  suorittaaksesi seuraavaa: näet puhelun ajankohdan, Soita
numeroon, Tallenna puhelun numero, Poista puhelut.
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Soitettujen puheluiden selaaminen
Soitettuja puheluita ovat puhelut, jotka on puhelimellasi soitettu. Soitettujen puheluiden selaamiseksi valitse
Valikko- painike LCD- näytöllä, valitse Puhelut ja sen jälkeen Soitetut puhelut. Viimeiset 10 soitettua
puhelua tallennetaan. Selatessasi soitettua puhelua, valitse  suorittaaksesi seuraavaa: näet puhelun
ajankohdan, Soita numeroon, Tallenna puhelun numero, Poista puhelut.
Huomautus: Tähti “∗” numeron tai nimen edessä missä tahansa puheluvalikossa (vastaamatta jääneet,
vastatut, soitetut) tarkoittaa, että tämä numero on luettelossa uusi sen jälkeen kuin viimeksi valikon avasit.

Numeron tallentaminen puhelinluetteloosi
Valmiustilanäytöllä valitse Puhelinluettelo- painike LCD- näytön oikeassa alareunassa tai paina NAMESpikavalintanäppäintä (
). Sinulle tarjotaan seuraavat valinnat:
• Etsi & Muokkaa: Valitse tämä valinta nimien etsimiseksi ja muokkaamiseksi puhelinluettelossasi. Paina
 ja puhelinluettelosi nimet tulevat näytölle. Käytä vieritysnäppäimiä vierittääksesi puhelinluettelosi nimiä.
Vaihtoehtoisesti kirjoita näppäimistöllä hakemasi nimen alkukirjaimet, jolloin puhelin automaattisesti
vierittää ensimmäisen nimen, joka alkaa näppäilemilläsi kirjaimilla.
1. Yksityiskohdat: Valitse tämä toiminto henkilön nimen ja puhelinnumeron tarkistamiseksi. Valitse
Asetukset- painike suorittaaksesi seuraavaa:
a) Muokkaa: Valitse tämä toiminto nimen ja puhelinnumeron muokkaamiseksi.
b) Soitto:
Valitse tämä toiminto soittaaksesi henkilölle tai nosta kuuloke, jolloin puhelin
automaattisesti soittaa tähän numeroon.
c) Poista: Valitse tämä toiminto puhelinnumeron ja nimen poistamiseksi puhelinluettelosta.

•
•

d) Soittoääni: Valitse tämä toiminto erityisen soittoäänen määrittämiseksi tälle henkilölle esim.
esimiehellesi, puolisolle tai vanhemmille. Valintavaihtoehtoja on 11 kpl. Vieritä eri soittoäänien
kohdalle ja näppäile Valitse tai paina - näppäintä numeron valitsemiseksi. Mikäli valitset “0”, ei
tälle henkilölle voi valita erityistä soittoääntä – kun tämä henkilö soittaa, käyttää puhelin
vakiosoittoääntä.
Lisää uusi…: Valitse tämä toiminto uuden henkilön lisäämiseksi puhelinluetteloosi. Syötä henkilön nimi,
valitse OK, syötä henkilön puhelinnumero ja valitse OK.
SIM- puhelinluettelo: Tämä ominaisuus antaa sinulle mahdollisuuden kopioida nimiä ja puhelinnumeroita
puhelimen muistista SIM- kortin muistiin ja päinvastoin.
a) Kopioi SIM- kortilta: Tämä toiminto sallii sinun kopioida toisen SIM- kortin puhelinluettelo omaan
luetteloosi. Varmistu, että SIM- kortti on oikein asennettu (katso SIM- kortin asentaminen sivulla
3). Valitse valikosta Kopiointi SIM- kortilta. Näytölle tulee ilmoitus “Kohdeluettelo kirjoitetaan
uudelleen”. Valitse Kopioi puhelinluettelon kopioimiseksi. Ota huomioon, että puhelimesi koko
luettelo tulee uudelleen kirjoitetuksi. Valitse Takaisin tai paina
- näppäintä peruuttaaksesi.
b) Kopioi SIM- kortille:
Tämä toiminto antaa sinulle mahdollisuuden kopioida puhelimesi
puhelinluettelon toiselle SIM- kortille. Varmistu, että SIM- kortti on oikein asennettu (katso SIMkortin asentaminen sivulla 3). Valitse valikosta Kopioi SIM- kortille. Näytölle tulee ilmoitus
“Kohdeluettelo kirjoitetaan uudelleen”. Valitse Kopioi puhelinluettelosi kopioimiseksi. Ota
huomioon, että SIM- kortin koko luettelo tulee uudelleen kirjoitetuksi ja puhelimesi koko luettelo
tulee kopioiduksi SIM- kortille. Valitse Takaisin tai paina
- näppäintä peruuttaaksesi.
Huomautus: Puhelinluettelosi kopiointi voi kestää muutaman minuutin. Odota kunnes teksti: ”Odota
hetki…” poistuu.
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Tekstiviestin lukeminen
Kun tekstiviesti on vastaanotettu, antaa puhelin äänihälytyksen ja ylämerkkivalo vilkkuu.
Kirjekuori-ikoni tulee LCD- näytölle. Sen viereen tuleva numero ilmoittaa montako lukematonta
viestiä on vastaanotettu (ikoni oikealla).
Vastaanotettujen tekstiviestien lukemiseksi toimi seuraavasti:
•

•

Paina SMS- pikavalintanäppäintä (
) Tekstiviestivalikon automaattiseksi avaamiseksi. Jatka
pikavalintanäppäimen painamista selataksesi kaikki vastaanotetut viestit tai paina vieritysnäppäintä alas
() tai ylös () viestiluettelon vierittämiseksi. Puhelimen postilaatikkoon mahtuu kaikkiaan 20 viestiä.
Puhelin poistaa automaattisesti vanhimmat viestit, myös niitä, joita ei ole luettu, kun olet vastaanottanut yli
20 viestiä.
Vierittääksesi avattua tekstiviestiä käytä vieritysnäppäimiä alas () ja ylös (). Viestin lähetysaika ja
päivämäärä tulee viestin loppuun näytölle.
Varoitus:
Mikäli viestien määrä postilaatikossa saavuttaa lukumäärärajan (20), alkaa puhelin
automaattisesti poistaa viestejä alkaen viesteistä, jotka on jo luettu, vanhimmat ensin. Jos postilaatikossa
on pelkästään viestejä, joita ei ole luettu, poistaa puhelin myös ne, vanhimmat ensin. Toiminto voidaan
valinnaisesti muuttaa käsin tapahtuvaksi poistoksi (kts. palveluvalikko – sivu Error! Bookmark not
defined.)
Vihje: Puhelin kykenee näyttämään pitkiä tekstiviestejä, joita eräät uudet puhelimet voivat lähettää.
Kaikkiaan 4 linkitettyä viestiä voidaan esittää.

•

Kun luet tekstiviestiä, paina Asetukset- näppäintä LCD- näytön alaosassa vasemmalla tai paina .
Viestin Asetus- valikko tarjoaa seuraavat valinnat: Poista, Vastaa, Lähetä edelleen, Soita numeroon,
Tallenna numero, Poista kaikki. Vieritä haluamaasi asetuksen kohdalle ja valitse se - näppäimellä
toiminnon suorittamiseksi. Seuraavassa on selvitykset eri vaihtoehdoista:
Valinta
Poista

Tämän valinnan painaminen poistaa juuri lukemasi viestin.

Vastaa

Tämän valinnan painaminen avaa tekstiviesti-ikkunan, joka sallii sinun kirjoittaa
vastauksen lähettäjälle tai viestiin, jonka juuri olet lukenut. Paina Lähetä viestin
lähettämiseksi.

(saapunut tekstiviesti)

Lähetä edelleen
(saapunut tekstiviesti)

Soita numeroon
(saapunut tekstiviesti)

Tallenna numero
Poista kaikki
Lähetä
(lähtevä tekstiviesti)

Muokkaa
(lähtevä tekstiviesti)

•

Kuvaus

Tämän valinnan painaminen avaa puhelinnumeroikkunan, joka sallii sinun kirjoittaa
puhelinnumeron henkilölle, jolle haluat lähettää vastaanottamasi viestin.
Puhelinnumeroikkunassa voit myös painaa vierityspainikkeita ylös () tai alas ()
avataksesi automaattisesti puhelinluettelosi. Valitse , kun olet löytänyt oikean
nimen. Paina OK viestin lähettämiseksi.
Tämän valinnan painaminen sallii sinun soittaa viimeksi vastaanotetun viestin
lähettäjälle.
Tämän valinnan painaminen sallii sinun tallentaa puhelinnumero (mikäli se ei jo ole
tallennettu) puhelinluetteloosi.
Tämän valinnan painaminen poistaa kaikki vastaanotetut viestit postilaatikostasi.
Tämä valinta avaa puhelinnumeroikkunan, joka sallii sinun kirjoittaa henkilön
puhelinnumeron, jolle haluat lähettää viestin samalla tavoin kuin tilanteessa ”Lähetä
edelleen.
Voit ladata jo lähetetyn tekstiviestin editoriin, muuttaa sitä ja lähettää se haluamaasi
numeroon. Tämä valinta on voimassa ainoastaan, mikäli luet lähetettyä tekstiviestiä,
joka ei käytä kansallisia merkkejä.

Mikäli haluat puhua lukemasi viestin lähettäneen henkilön kanssa, nosta kuuloke tai paina
(hands-free) ja puhelin soittaa automaattisesti lähettäjän puhelinnumeroon.
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Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen
Tekstin kirjoittaminen
Tekstiviestin kirjoittamiseksi paina TEXT- painiketta (
) näppäimistön numerokentässä teksti-ikkunan
avaamiseksi. Käytä QWERTY- näppäimistöä viestisi kirjoittamiseen – paina yhtä näppäintä ensimmäisen
kirjaimen kirjoittamiseen, uudelleen seuraavan jne. Numeron syöttämiseksi tekstiin käytä numeronäppäimistöä.
Paina kookasta soikeaa näppäintä (
) näppäimistön alla keskellä välin syöttämiseksi. Paina A/a –
näppäintä vaihtaaksesi isoon kirjaimeen (Abc — seuraava kirjoitettu kirjain on iso, kun taas seuraavat ovat
pieniä). Pidä A/a – näppäin painettuna vaihtaaksesi pysyvästi isoihin kirjaimiin (ABC).
•

•
•

Viestiin voidaan kirjoittaa kaikkiaan 640 merkkiä. TEKSTI- ikkunan oikealla puolella ylhäällä oleva numero
ilmoittaa kirjoitettujen merkkien lukumäärän. Mikäli teksti ei sovi yhteen viestiin, osoitetaan oikeassa
kulmassa kuinka monta viestiä lähetetään.
Peruutusnäppäin (
 ) — poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit. Näppäimen painaminen
ja painettuna pitäminen tyhjentää koko viesti-ikkunan.
Jos viestiä kirjoittaessasi tulet keskeytetyksi (tulevan puhelun vuoksi tai painettuasi vahingossa
painiketta), et menetä kirjoittamaasi tekstiä. Voit avata teksti-ikkunan uudelleen painamalla TEXTpainiketta.

4- tievierityksen käyttäminen
Käytä 4- tie vieritysnäppäimiä kohdistimen vierittämiseksi viestissäsi. Kohdistimen siirtämiseksi vasempaan,
paina vasenta vieritysnäppäintä (); oikealle, paina oikeaa vieritysnäppäintä (); ylös, paina ylösvieritysnäppäintä (); alas, paina alas- vieritysnäppäintä (). Säädä äänenvoimakkuus puhelun aikana
painamalla ylös- vieritysnäppäintä () voimakkuuden lisäämiseksi ja alas vieritysnäppäintä () voimakkuuden
laskemiseksi. Valmiustilassa paina ylös- tai alas- vieritysnäppäimiä puhelinluettelosi nimien selaamiseksi.

Symbolien ja erikoismerkkien kirjoittaminen
Puhelimesi on varustettu erikoistoiminnolla, joka sallii sinun kirjoittaa kaikkiaan 13 oranssia erikoismerkkiä,
jotka on kirjoitettu tiettyjen näppäimistön näppäimien yläpuolelle. Symbolin kirjoittamiseksi paina Symbolnäppäintä lyhyesti ja vapauta se. Sen jälkeen paina näppäimistön näppäintä oranssin symbolin alapuolella,
jonka haluat kirjoittaa (esim. T = %). Puhelimessasi on myös lukuisia erikoismerkkejä tallennettuna muistiinsa.
Näiden merkkien käyttämiseksi paina ja pidä Symbol- näppäin painettuna kunnes symbolinäyttö aukeaa.
Käytä 4- tievieritysnäppäimiä päästäksesi halutun symbolin kohdalle ja paina Lisää- painiketta LCD- näytön
vasemmassa alareunassa.

Tekstiviestin lähettäminen
Kun olet viestisi kirjoittanut, paina Lähetä. Puhelinnumeroruutu aukeaa. Kirjoita puhelinnumero ja paina OK, tai
paina ylös- () tai alas () painikkeita puhelinluettelosi avaamiseksi, vieritä esille oikea nimi ja paina Valitse
tai , sitten paina  uudelleen. Puhelin vahvistaa jokaisen viestin lähettämisen seuraavalla tekstiviestillä
”Viesti lähetetty”. Mikäli viestiä ei lähetetty tulee näytölle viesti ”Lähetys epäonnistui”. Mikäli lähetät viestin,
joka on pitempi kuin yksi tekstiviesti, ilmoittaa puhelin lähetettyjen tekstiviestien lukumäärän ja kysyy
valinnaisesti lähetyksen kuittausta. Kun kaikki viestit on lähetetty, ilmoittaa puhelin kuinka monta viestiä on
onnistuneesti lähetetty. Virheen sattuessa palaudut viestin muokkaustilaan.
Vihje: Kun tulet tekstin kirjoitustilaan (Text- näppäimen painaminen) joko puhelinluettelon
puhelinnumerosta, vastaamatta jääneestä puhelusta tai tekstiviestistä, ei sinun tarvitse syöttää tekstiviestin
vastaanottajan puhelinnumeroa. Aikaisemmin näytöllä ollutta puhelinnumeroa joko puhelusta tai viestistä
käytetään automaattisesti.

Puhelinnumeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimiin (TEL1 - TEL6)
Numeronäppäimien vasemmalla puolella olevat kuusi numeropikavalintanäppäintä (TEL1-TEL6) ovat
kertakosketus muistinäppäimiä. Voit näihin näppäimiin määrittää puhelinnumerot, jolloin painettaessa yhtä
näistä näppäimistä, puhelin valitsee automaattisesti sen muistiin tallennetun puhelinnumeron.
Numeropikavalintanäppäimet, joihin ei ole numeroa tallennettu, antavat niitä painettaessa ilmoituksen ”Muisti
tyhjä”. Muistinäppäimiin voidaan tallentaa numeroita kahdella tavalla:
HB54106_FIN
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Uuden numeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimeen
Noudata seuraavia ohjeita uuden numeron tallentamiseksi puhelinluetteloosi (numeron, joka ei jo ole
luettelossasi):
1. Valmiustilanäytöllä, valitse yksi numeropikavalintanäppäimistä (esim. TEL1) ja pidä se painettuna kunnes
näytölle tulee ”Ohjelmamuisti”. Vapauta numeropikavalintanäppäin ja paina .
2. Syötä puhelinnumero ja paina .
3. Syötä henkilön nimi ja paina . Näytölle tulee ilmoitusvahvistus “Numero tallennettu”. Numero tallentuu
numeropikavalintanäppäimeen sekä automaattisesti myös puhelinluetteloosi.
4. Painettaessa ohjelmoitua numeropikavalintanäppäintä, soittaa puhelin tallennettuun numeroon – puhelin
soittaa numeroon kaiutintilassa (hands-free). Nosta kuuloke, jos haluat sitä käyttää.

Puhelinluettelonumeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimeen
Noudata seuraavia ohjeita numeron syöttämiseksi puhelinluettelostasi numeropikavalintanäppäimeen:
1. Valmiustilanäytöllä avaa puhelinluettelosi painamalla pikavalintapainiketta NAMES (
Puhelinluettelo- painiketta LCD- näytöllä.

) tai painamalla

2. Valitse “Etsi & Muokkaa”.
3. Vieritä nimen kohdalle (pikavieritys, kirjoita näppäimistöllä henkilön nimen ensimmäinen kirjain, kun luettelo
on avattu) ja paina .
4. Valitse yksi numeropikavalintanäppäin (esim. TEL2) ja pidä se painettuna kunnes näytölle tulee
”Ohjelmamuisti?”. Vapauta numeropikavalintanäppäin ja paina . Näytölle tulee ilmoitusvahvistus
“Numero tallennettu”.
5. Paina nyt ohjelmoitua numeropikavalintanäppäintä, puhelin soittaa automaattisesti tallennettuun numeroon
– puhelin soittaa numeroon kaiutintilassa (hands-free). Nosta kuuloke, jos haluat käyttää sitä.

Pikavalintanumeron vaihtaminen
1. Toista edellä kuvatut vaiheet päällekirjoittaaksesi voimassa olevan ohjelmoidun pikavalintanumeron
(kohdassa 4, ole tarkkana, että valitset oikean aikaisemmin ohjelmoidun valintanäppäimen).

Pikavalintanumeron poistaminen
1. Nimen ja numeron poistaminen puhelinluettelostasi poistaa automaattisesti numeron
numeropikavalintanäppäimestä (katso “Numeron tallentaminen puhelinluetteloosi” sivulla 10, jossa on
selostettu numeron poisto puhelinluettelosta). Kun numero on poistettu puhelinluettelostasi, paina
vastaavaa numeropikavalintanäppäintä. Ilmoitus ”Muisti tyhjä”- tulee näytölle. Tämä tarkoittaa, että
numero on poistettu, eikä numeropikavalintanäppäimellä ole sille määriteltyä numeroa.
2. Voit myös painaa ja pitää painettuna yhtä numeropikavalintanäppäintä kunnes ilmoitus “Ohjelmamuisti?”
tulee näytölle. Klikkaa ”Valitse”, poista numero Peruutus- painiketta käyttäen, klikkaa sitten ”Poista”.
Numero poistuu numeropikavalintanäppäimestä, mutta ei puhelinluettelostasi.

VALIKKOTOIMINNOT
Puhelimesi on suunniteltu silmällä pitäen helppoa käyttöä. Seuraavassa on selostettu miten sen käteviä
ohjelmaominaisuuksia käytetään.

Valmiusnäyttö
Kun puhelin on käyttövalmis, etkä ole syöttänyt siihen mitään komentoja, on puhelin valmiustilassa. Jos selailet
jotakin sen Valikko-osioita ja haluat palata valmiustilaan, paina
- painiketta, jolloin automaattisesti palaat
valmiusnäytölle. Puhelin palaa automaattisesti valmiustilaan puhelujen jälkeen ja kun sen ohjelmistoa ei hetken
aikaa ole käytetty.
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Valikkokartta
Valikkoon pääsemiseksi paina Valikko- painiketta LCD- näytön vasemmassa alareunassa. Näytölle tulee
valikkokartta (katso kuva 4: Valikkokartta). Valikosta poistumiseksi paina
- painiketta valmiusnäytölle
palaamiseksi tai paina Peruutus- painiketta (
 ) palautuaksesi edelliselle näytölle. Käytä vieritysnäppäimiä
selaillaksesi valikon ominaisuuksia ja paina Valitse- painiketta (tai - näppäintä) katsoaksesi korostettuja
valikon alaotsikoita.
Viestit
Puhelut
Asetukset
Valitse

Peruutus

Kuva 4: Valikkokartta

Viestit
Tämä osio antaa tietoa miten hallita uusia viestejä, vastaanotettuja viestejä ja lähetettyjä viestejä:
•
•

Kirjoita uusi… Tämä alavalikko antaa mahdollisuuden kirjoittaa uusia viestejä, paina Lähetä viestin
lähettämiseksi.
Saapuneet: Tämän alavalikon valinta antaa mahdollisuuden lukea saapuneet viestit. Avattu kirjekuoriikoni

(

) tarkoittaa, että viesti on luettu; avaamaton kirjekuori-ikoni (

) tarkoittaa, että viestiä ei ole

luettu. Paina tekstiviesti pikavalintanäppäintä (
) tai Read- näppäintä tekstiviestin avaamiseksi. Paina
Asetukset, vieritä kyseiseen toimintoon ja paina Valitse: poistaaksesi viesti, vastataksesi viestiin,
lähettääksesi viesti edelleen, soittaaksesi viestin lähettäneen henkilön numeroon, tallentaaksesi viestin
lähettäneen henkilön numero tai poistaaksesi kaikki viestit tästä alavalikosta.
•

Lähetetyt viestit: Valitse tämä alavalikko lähetettyjen viestien selaamiseksi. Tarkistusmerkillä varustettu
kirjekuori (

) tarkoittaa, että viesti on lähetty, ristillä ”X” merkitty kirjekuori (

) tarkoittaa, ettei viestiä

ole lähetetty, siivitetty kirjekuori (
) tarkoittaa, että viestiä lähetetään. Viestin avaamiseksi paina Lue.
Paina Asetukset, vieritä kyseiseen toimintoon ja paina Valitse: lähettääksesi viesti, muokataksesi
viestiä, poistaaksesi viesti, tallentaaksesi viestin lähettäneen henkilön numero tai poistaaksesi kaikki
viestit tästä alavalikosta.

Puhelut
Tämä osio antaa tietoa miten hallitaan vastaamatta jääneet puhelut, vastatut puhelut ja soitetut puhelut.
•

•

•

Vastaamatta jääneet puhelut: Valitse tämä alavalikko selataksesi vastaamatta jääneiden puheluiden
luettelo. Valitse puhelu ja paina Asetukset: nähdäksesi puhelun ajankohdan, soittaaksesi henkilölle,
tallentaaksesi soittajan numeron, poistaaksesi numeron muistista tai poistaaksesi kaikki puhelut
muistista (vastaamatta jääneet).
Vastatut puhelut: Valitse tämä alavalikko selataksesi vastattujen puheluiden luettelo. Valitse puhelu ja
paina Asetukset: nähdäksesi puhelun ajankohdan, soittaaksesi henkilölle, tallentaaksesi soittajan
numeron, poistaaksesi numeron muistista tai poistaaksesi kaikki puhelut muistista (vastatut).
Soitetut puhelut: Valitse tämä alavalikko selataksesi puhelimellasi soitettujen puheluiden luettelo. Valitse
puhelu ja paina Asetukset: nähdäksesi puhelun ajankohdan, soittaaksesi henkilölle, tallentaaksesi
soittajan numeron, poistaaksesi numeron muistista tai poistaaksesi kaikki puhelut muistista
(soitetut).

Asetukset
Tämä ominaisuus antaa mahdollisuuden muokata puhelimesi asetukset vastaamaan henkilökohtaisia
mieltymyksiäsi.
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•

Soitot ja hälytykset: Käytä tätä valintaa säätääksesi puhelimesi soittoäänen ja sen voimakkuuden. Paina
Valitse ja käytä vieritysnäppäimiä soittoäänen vaihtamiseksi (10 soittoääniasetusta) tai säädä soiton
voimakkuus (kaikkiaan 9 asetusta).

•

Äänetön käyttö päälle / pois päältä: Käytä tätä valintaa äänettömän käytön kytkemiseksi päälle tai pois
päältä.
Uuden viestin merkkiääni: Käytä tätä valintaa ja käytä vaihtaaksesi vieritysnäppäimillä puhelimesi
merkkiääni (kaikkiaan 4 asetusta).
Päivämäärä & aika: Käytä tätä valintaa suorittaaksesi puhelimesi päivämäärä- ja aika-asetukset. Käytä
numeronäppäimiä syöttääksesi numerot korostettuun kenttään, käytä vieritysnäppäimiä kenttien
valitsemiseksi.
Volyymit ja vahvistukset: Käytä tätä valintaa säätääksesi käsipuhelimen ja kaiuttimen äänen
voimakkuudet. Paina Valinta ja käytä vieritysnäppäimiä vaihtaaksesi käsipuhelimen tai kaiuttimen äänen
voimakkuutta ( molemmissa on kaikkiaan 9 asetteluporrasta).
Kieli: Käytä tätä valintaa vaihtaaksesi puhelimesi kielen – oletuskieli on englanti. Vieritä haluamaasi kielen
kohdalle ja paina Valitse.

•
•

•

•
•

Puheluasetukset: Käytä tätä valintaa vaihtaaksesi puheluasetuksiasi. Vieritä asianmukaiseen toimintoon
ja paina Valitse vaihtaaksesi:
o Oman numeron lähetys: Antaa sinulle mahdollisuuden päättää, voivatko toiset henkilöt nähdä
puhelinnumerosi, kun heille soitat. Vieritä haluamaasi valintaan ja paina Valitse ja Toiminnassa, Ei
toiminnassa tai Sopimuksen mukaan.
Vihje: Varmista ensin, että operaattorisi sallii numerosi salaamisen ennen kuin kytket tämän ominaisuuden
käyttöön.
o Puhelun edelleen siirto: Antaa sinulle mahdollisuuden siirtää tulevat puhelut toiseen
puhelinnumeroon. Vieritä haluamaasi valintaan ja paina Valitse: siirrä kaikki puhelut [alavalikko
tarjoaa mahdollisuudet Aktivoi, Peruuta, tai Tarkista tila], siirrä soitot jos (linja on) varattu
[alavalikko tarjoaa mahdollisuudet Aktivoi, Peruuta, tai Tarkista tila], Jos puhelimeesi ei vastata
[alavalikko tarjoaa mahdollisuudet Aktivoi, Peruuta, tai Tarkista tila], Jos (sinä) et ole
tavoitettavissa—puhelimesi on pois päältä tai ilman verkkoyhteyttä [alavalikko tarjoaa mahdollisuudet
Aktivoi, Peruuta, tai Tarkista tila] tai Peruuttaa kaikki siirrot.
o Puhelu odottaa: Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, ilmoittaa verkko uudesta tulossa olevasta
puhelusta, kun puhut toista puhelua. Vieritä haluamaasi valintaan ja paina Valitse ja Aktivoi, Peruuta
tai Tarkista tila. Kun toiminto on aktivoituna ja puhut puhelua, kuulet merkkiäänen, joka kertoo, että
toinen puhelu on tulossa. Uuden tulossa olevan puhelun puhelinnumero tulee LCD- näytölle henkilön
puhelinnumeron alle, jonka kanssa olet yhteydessä. Valitse “Kytke puhelut” painike LCD- näytön
alaosassa vasemmalla vastataksesi puheluun tai paina painiketta “Lopeta tämä puhelu” LCD- näytön
alaosassa oikealla käynnissä olevan puhelun lopettamiseksi.

•

PIN -asetukset:
o
o

Voit Aktivoida tai Deaktivoida PIN-pyynnön; näytetään aina toinen kuin aktiivinen vaihtoehto.
Kukin muutos edellyttää voimassa olevan PIN-numeron syöttöä.
Voit Muuttaa PIN-numerosi; syötettyäsi vanhan, sinun on syötettävä uusi kahdesti.

Huomautus: Jotkut operaattorit eivät salli SIM- korttiensa PIN- koodisuojauksen poistoa. Tässä
tapauksessa sinun tulee syöttää PIN- koodisi joka kerta, kun puhelin kytketään päälle.
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Käyttäjän ohje

Alkutilassa kirjoita näppäimistöllä SERVICE (tämä ei näy näytöllä, puhelin piipittää kirjoitettaessa). Huoltomenyy aukeaa. Mikäli teet virheen
kirjoittaessasi, nosta kuuloke ja palauta paikoilleen ennen kuin teet uuden yrityksen. Voit vierittää seuraavat vaihtoehdot:
•
•
•
•
•
•

Ohjelmistoversio - näyttää FW version ja puhelimen IMEI:n.
Näytön kontrasti – valitse numero vieritysnäppäimillä.
Taustavalo – valitse numero vieritysnäppäimillä LCD- näytön taustavalon tason asettamiseksi valmiustilassa, mikäli liitettynä
verkkoadapteriin.
Volyymit ja vahvistukset – volyymien ja vahvistuksien asettaminen mikrofoneille ja kaiuttimille.
Akun jännite – näyttää akun jännitteen.
Tehdasasetukset - palauttaa tehdasasetukset ja pyyhkii kaikki muistit: puhelinluettelo, viestit, puhelurekisteri, päivämäärä ja
aika eivät muutu.

Seuraavat erikoistoimintojen koodit voidaan syöttää huoltotilassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*P1# – aktivoi suojaamattoman pääsyn – käyttäjien ei tarvitse syöttää PIN- koodia päästäkseen SIM- kortilleen
(tehdasasetus).
*P0# – deaktivoi edellä olevan toiminnon – käyttäjien täytyy SIM- kortille päästäkseen syöttää PIN- koodi.
*A1# – aktivoi automaattisen päälle kytkennän – verkkovirta-adapterin kytkeminen kytkee puhelimen automaattisesti päälle
(tehdasasetus).
*A0# – deaktivoi edellä olevan toiminnon - verkkovirta-adapterin kytkeminen ei automaattisesti kytke puhelinta päälle.
*N1# – aktivoi verkon nimen esittämisen LCD- näytöllä (tehdasasetus) – verkon nimi, johon puhelin on yhteydessä tulee
näytölle, jotkut erikoiset SIM- kortit näyttävä verkon nimen sijaan oman puhelinnumeronsa.
*N0# – deaktivoi edellä olevan toiminnon – poistaa LCD- näytöllä olevan verkon nimen.
*S0# – deaktivoi yli 160 merkkiä sisältävän viestin kuittauksen lähettävän SMS-toiminnon.
*S1# – aktivoi yli 160 merkkiä sisältävän viestin kuittauksen lähettävän SMS-toiminnon.
*E0# – deaktivoi automaattisen SMS-korvaustoiminnon, jos saapuva SMS-muisti on täynnä. Käyttäjän edellytetään poistavan
sanomia saapuvasta muistista.
*E1# – aktivoi automaattisen SMS-korvaustoiminnon jos saapuva SMS-muisti on täynnä. Puhelin poistaa vanhimman viestin
muistista automaattisesti.
*R0# – deaktivoi automaattisen SMS-tilaraporttitoiminnon. Jos toiminto ei ole aktiivinen, viestit jäävät “lähetyksessä” -tilaan,
kun näytetään “siipi” -kuori.
*R1# – aktivoi automaattisen SMS-tilaraporttitoiminnon.
*Dxy# - Asettaa päivämäärän, jossa x on pvm-muoto (1 = saksa DDMMYY, 2 = amerikka MMDDYY, 3 = japani YYMMDD) ja
y on pvm-erotin (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/")

Merkki # päättää aina koodisarjan. Puhelimen näytölle tulee ”OK”, jos koodi on syötetty oikein tai ”Error”, mikäli koodi on
virheellinen. Yllä olevat koodit voidaan syöttää, kun puhelin on huoltotilassa. Kaikki parametrit asettuvat oletusarvoihinsa, jos
kieli vaihdetaan.
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Tekninen erittely:
Mitat
Näyttö
Puhelinluettelo
Tekstiviestimuisti
Puhelumuisti

Soittoäänet
Tekstiviestien
kirjoittaminen
Pikavalinta
Hands free- soittaminen
Toimintalämpötila
Verkkoadapteri
Akkuvarmistus
GSM- järjestelmä
Noudattaa

240 x 210 x 100 mm
valaistu graafinen LCD, resoluutio 135 x 65 pistettä, 82 x 40 mm
250 nimeä
20 viimeksi vastaanotettua tekstiviestiä (160 merkkiä / viesti)
20 viimeksi lähetettyä tekstiviestiä (160 merkkiä / viesti)
10 viimeksi soitettua puhelua
10 viimeksi vastattua puhelua
10 viimeksi vastaamatta jäänyttä puhelua
10 kiinteää
sisäänrakennettu “QWERTY”- näppäimistö
6 muistinäppäintä
sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni
-20 °C - +55 °C; 25 - 85 % suhteellinen kosteus
100 – 240 VAC / 50 - 60 Hz; 12 V / 1A DC
NiMH- akku, 1000 mAh
900 / 1800 MHz kaksoistaajuusjärjestelmä, teholuokka 4 (2W@900 MHz, 1W@1800 MHz)
EN 60950 luokka II
EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
radio parametrit: ETSI EN 301419-1, EN 301511; radiolaite: luokka 1
Voidaan käyttää vastaten T/R 20-08

Hereby, JabloCOM Ltd., declares that this GDP-02 GSM Desktop Phone is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Approval mark for GSM module Wismo Quick
Q2400A is CE0681.
Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on luettavissa JabloCOM Ltd.:n kotisivulta www.jablocom.com
Huoltomenyy (vain huollon käyttöön)

SERTIFIKAATIOTIETO (SAR):
PUHELIN TÄYTTÄÄ RAJAT VÄESTÖN TERVEYDEN SUOJAAMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISIIN KENTTIIN ALTISTUMISESTA
JOHTUVILTA VAIKUTUKSILTA .
Laite täyttää radiotaajuuksiin altistumista koskevia suosituksia, käytettynä joko normaaliasennossa kuuloke vasten korvaa tai pöytälaite
vähintään 2 cm etäällä kehosta.

Huomautus: Vaikka tämä tuote ei sisällä mitään haitallisia materiaaleja, ehdotamme palauttamaan tuotteen käytön
päätyttyä myyjälle tai suoraan sen valmistajalle.

Rajoitettu takuu:
Tämä rajoitetun takuun ehtoihin liittyen JabloCOM Ltd. myöntää tälle tuotteelle kahden (2) vuoden takuun ostohetkestä lukien koskien virheitä
suunnittelussa, materiaaleissa ja työn laadussa. Liittyen kulutukseen altistuviin osiin (mukaan lukien akut, näppäimet, kotelo, niihin
rajoittumatta), takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä. Mikäli tuotteenne vaatii takuuhuoltoa, ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jolta
tuote on ostettu.
Ehdot:
•
Takuu on voimassa ainoastaan, mikäli jälleenmyyjän alkuperäiselle ostajalle antama kuitti esitetään korjattavan tai korvattavan
tuotteen yhteydessä. Takuu ei koske mitään tuotteen vikaa, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä mukaan lukien, joskaan ei
rajoittuen, käyttöön muuhun kuin normaaliin ja tavanomaiseen käyttöön tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeitten mukaisesti. Takuu ei
myöskään koske mitään tuotteen vikaa, joka johtuu onnettomuudesta, muutoksista, säädöistä, virheellisistä korjauksista tai
ylivoimaisesta tapahtumasta.
•
Tämä takuu ei koske akkuja, eikä toisten valmistajien komponentteja (esim. GSM- operaattorin SIM- kortteja).
•
Takuu ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin voimassa olevien kansallisten lakien puitteissa, ei myöskään kuluttajan
oikeuksiin jälleenmyyjää kohtaan liittyen heidän myynti- / ostosopimuksiinsa.

Valmistaa pidättää itselleen oikeuden toimittaa pienehköjä muotoilu- ja toimintomuutoksia laitteeseen.

Copyright 2006 by JabloCOM Ltd. All rights reserved.
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