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. 
Käyttäjän opas 

- Ennen ensimmäistä käyttöä: asenna ensin antenni ja liitä akku
akkukotelon liittimeen ja lataa sitä vähintään 6–8 tuntia ennen
ensimmäistä käyttöä.
- Parhaimman  kuuluvuuden  varmistamiseksi  suositellaan
langattoman  pöytäpuhelimen  asentamista  sopivaan  paikkaan , 
jossa signaalin voimakkuus on hyvä.
- Valmiusaika  akkukäytöllä  vaihtelee  verkon  signaalin  vahvuuden
mukaan.
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Hyvä asiakas, 
Onnittelut, olet valinnut maailmanluokan tuotteen, ERIFON DUKE 
DESK langattoman  GSM -pöytäpuhelimen .  Sen  ominaisuudet  on 
suunniteltu  erityisesti  tuomaan  mukavuutta  ja helpottamaan 
elämääsi.  

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

Langaton 
pöytäpuhelin – 1 kpl

Verkkovirtasovitin 
AC/DC 5 V 1000 mA 

– 1 kpl
Ladattava 
litiumioniakku 3,7 V, 
800 mAh – 1 kpl 

TNC-antenni – 1 kpl Kierrekaapeli – 1 kpl Käyttäjän pikaopas – 
1 kpl 
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OMINAISUUDET 

1. Soittajan tunnistustoiminto
2. LCD-näyttö vihreällä

taustavalolla
3. Tukee verkkoa 3G WCDMA

900/2100 MHz, tukee 
quad-band GSM (vain 
äänipuheluita). 850 MHz / 
900 MHz / 1800 MHz / 
1900 MHz 

4. Vastaanottaa ja lähettää 
tekstiviestejä (SMS), enintään 
300 tekstiviestin tallennus 

5. Puhelinmuistio 600 numeroa
nimellä

6. Pikavalintatoiminto aiemmin 
tallennettuihin numeroihin 
soittamiseen 

7. Puheluloki, joka tallentaa 
vastaamattomat, valitut ja 
vastatut puhelut, 10 viimeisintä 
kaikista 

8. Esivalintatoiminto
9. Akun valmiustila – 96 h
10. Akun puheaika – 5 h 

11. Kaksisuuntainen
kaiutinpuhelin säädettävällä
vastaanottimen
äänenvoimakkuudella

12. Kuulokkeen vastaanottimen
äänenvoimakkuuden säätö

13. Valittavat soittoäänet 
säädettävällä soittoäänen 
voimakkuudella 

14. Herätystoiminto
15. Peruslaskin-toiminto
16. Viimeisen numeron

uudelleenvalinta
17. Akun varauksen, signaalin

voimakkuuden, päivän ja ajan
näyttö LCD-näytöllä

18. Virta päälle/pois valittavalla
äänellä

19. Suorituskykyinen, irrotettava
TNC-antenni

20. Tukee puhelimen 
lukitustoimintoa turvallisuuden 
parantamiseksi 

HUOLEHDITTAVIA ASIOITA 

Lue käyttäjän opas tarkasti, ennen kuin käytät puhelinta. 

Verkkovirtasovitin: 
 Käytä vain ERIFONin verkkovirtasovitinta (5 V, 1000 mA), joka on

toimitettu tuotteen mukana. Muiden sovittimien käyttö voi
vaurioittaa puhelintasi tai voi heikentää sen suorituskykyä.
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Paristo: 
 Suositellaan, että käytät tuotteen mukana toimitettua, ladattavaa

ERIFON 3,7 V 800 mAh litiumioniakkua. Muun kuin hyväksytyn
akun käyttäminen voi vaurioittaa tuotetta.

Puhelimen sijoittaminen: 
 Paremman  valmiusajan  ja  puheajan varmistamiseksi 

suositellaan  puhelimen asentamista  sopivaan paikkaan, jossa 
signaalin voimakkuus on hyvä.

 Puhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä lähellä oleville
lääketieteellisille laitteille, joiden suojaus on heikko, kuten
sydämentahdistimille, jne.

 Koska puhelin lähettää radiosignaaleja, jotka voivat aiheuttaa
häiriöitä muille elektronisille laitteille, kuten TV:lle, radiolle,
puhelimille, yms. suositellaan, että puhelimen ja muiden
elektronisten laitteiden välinen etäisyys on vähintään 1 metri.
Tämä minimoi sellaisten häiriöiden riskit.

Antenni: 
 Parhaan verkkosignaalin varmistamiseksi  pidä antenni vapaana

esteistä.


 Älä pidä kiinni antennista. Se voi vaikuttaa yhteyden laatuun. 

Pidä antenni suoraan ylöspäin. Tämä varmistaa parhaan yhteyden 
laadun.
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TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 

Kun käytät ERIFON DUKE DESK -langatonta pöytäpuhelintasi, on 
perustavia turvallisuusvarotoimia aina noudatettava tulipalon, 
sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi. Näihin 
sisältyvät seuraavat: 
 Lue ja ymmärrä kaikki Käyttäjän oppaassa annetut ohjeet. 
 Noudata tuotteeseen, akkuun ja sovittimeen merkittyjä ohjeita

ja varoituksia.
 Irrota sovitin (jos se on liitettynä tuotteeseen) ja katkaise

tuotteen virta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä
puhdistusaineita tai aerosoleja. Puhdista laite kostealla
kankaalla.

 Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja verkkovirtasovitinta ja
akkua. Muiden sovittimien ja akkujen käyttö voi vaurioittaa
puhelintasi tai heikentää sen suorituskykyä.

 Älä yritä muuttaa turvakoodeja tai osia. Se voi estää
puhelimesi käytön tilapäisesti tai vaurioittaa puhelintasi. 

 Älä käytä puhelinta ukkosen/myrskyn aikana. 
 Älä kosketa virtapistokkeeseen tai ulkoiseen antenniin

ukkosen aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
 Puhelimesi on suunniteltu toimimaan vaihtovirran syötöllä:

100–240 V, tasavirtalähtö: 5 V, 1000 mA verkkovirtasovitin.
Tarkista sovittimen jänniteluokitus ennen sen kytkemistä.
Muulla luokituksella varustetut sovittimet voivat vaurioittaa
puhelinta.

 Aseta tai poista SIM-kortti vain, kun puhelimen virta on
katkaistu (ts. kun LED-näyttö on tyhjä).

 Liitä akku ensin puhelimeen, ja kytke sitten sovitin puhelimeen
latausta varten.

 Älä käytä tuotteessa vaurioitunutta antennia. Se voi vaikuttaa
tuotteen verkkosignaaliin.

 Jos antenni on vaurioitunut, niin käytä vain ERIFONin
hyväksymää antennia ja anna pätevän asentajan vaihtaa se,
tai käy paikallisessa ERIFON-huoltoliikkeessä antennin
vaihtamiseksi.

 Jos puhelin ei toimi oikein, älä anna valtuuttamattomien
henkilöiden yrittää korjata sitä. Käy lähimmässä
ERIFON-huoltoliikkeessä puhelimen korjauttamiseksi. 

 Älä asenna puhelinta kosteisiin tiloihin. Se voi aiheuttaa
puhelimen vaurioitumisen.
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PUHELIMESI ASENTAMINEN 
SIM-kortin ja akun asentaminen: 

• Avaa akkukotelon kansi.
• Aseta SIM-kortti oikeaan suuntaan akkukotelon

SIM-pidikkeeseen (ks. kuva 2).
• Aseta mukana toimitettu 3,7 V litiumioniakku akkukotelon

akkuliittimeen (ks. kuva 2).
• Aseta akkukotelon kansi paikoilleen.

Puhelimen yhdistäminen: 

  

Irrotettava antenni 

Akkukotelon 
kansi 

Kierrekaapelin 
liitäntä 

Kuva 1 

•   Yhdistä kuuloke puhelimeen kierrekaapelilla (ks. kuva 1).
•   Liitä verkkovirtasovitin puhelimen takasivun DC-porttiin (ks. kuva 3).
•   Lataa akkua 6–8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
•   Paina ja pidä virtapainiketta (    ) kytkeäksesi langattoman   
pöytäpuhelimen päälle . LCD - näytössä näkyy "ERIFON " jonkin aikaa.
•  Sen jälkeen LCD-näytöllä näkyy operaattorin nimi, mikä ilmaisee, että 
puhelimesi on nyt valmis soittamaan ja vastaanottamaan puheluita. Jos 
signaalin vahvuus on hyvin heikko puhelimen sijaintipaikassa, ja LCD-
näytöllä näkyy "Emergency (hätätilanne)", niin suositellaan puhelimen 
asentamista paikaan, jossa signaali on voimakkaampi.
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Ajan ja päivän asettaminen manuaalisesti: 
Ajan ja päivä asettaminen LCD-näytölle, katso sivu 21–22. 

Akkuliitin 

Kytke 3,7 V 
litiumioniakun liitin 

tähän 

SIM-kortin pidike 

Kuva 2 

Aseta SIM-kortti 
tähän oikeaan 

suuntaan 
Kuva 4 

Kuva 3 

DC-portti

Kytke verkkovirtasovitin 
tähän 

USB-portti 
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PUHELIMEN RAKENNE

1. MENU/OK -PAINIKE (VASEN TOIMINTOPAINIKE):
Paina valmiustilassa siirtyäksesi päävalikkoon.
Alivalikkotilassa: Paina vahvistaaksesi valinta.
Paina vastataksesi tuleviin puheluihin (jos haluat vastata puheluun
hands free toiminnolla).

2. CLIST-PAINIKE:
Paina valmiustilassa avataksesi puheluhistorian (vastaamattomat
puhelut, soitetut puhelut ja vastatut puhelut).
3. LCD-NÄYTTÖ:
Näyttää valmiustilassa signaalin voimakkuuden, akun tilan, päivän ja
ajan.

4. SMS-PAINIKE:
Paina valmiustilassa siirtyäksesi tekstiviestivalikkoon.

5. BACK/DEL -PAINIKE (OIKEA TOIMINTOPAINIKE):
Paina valmiustilassa avataksesi puhelinmuistion.
Alivalikkotilassa: Paina palataksesi edelliselle tasolle.
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Muokkaus-/esivalintatilassa: Paina poistaaksesi merkki/numero. 
Muokkaus-/esivalintatilassa: Paina pitkään poistaaksesi kaikki merkit/
numerot. Paina hylätäksesi tulevia puheluita (jos et halua vastaanottaa 
niit ä).

6. YLÖS-PAINIKE ():
Paina valmiustilassa nähdäksesi profiiliasetukset soittoäänille. 
Valikkotilassa: Paina selataksesi valikkokohtia ylöspäin. 
Puhelinmuistion luettelossa / vastaamattomien puheluiden luettelossa /
vastattujen puheluiden luettelossa / soitettujen puheluiden luettelossa: 
Paina selataksesi luetteloa ylöspäin.

7. VIRTAPAINIKE (   ):
Kun puhelin on kytketty pois päältä: Paina ja pidä kytkeäksesi puhelin 
päälle valmiustilaan. Paina ja pidä kytkeäksesi puhelin pois päältä 
valmiustilasta.
Valikko-/muokkaustilassa: Paina palataksesi takaisin valmiustilaan. 
Puhelun aikana: Paina lopettaaksesi puhelu ja palataksesi takaisin 
valmiustilaan.

8. OIKEALLE-PAINIKE (►):
Paina päästäksesi asetusvalikoon.
Puhelun aikana: Paina suurentaaksesi vastaanottimen äänenvoi-
makkuutta  kuulokkeessa ja kaiutintilassa.
Muokkaustilassa (viestit/puhelinmuistio): Paina tätä painiketta 
siirtyäksesi vasemmalta oikealle ja oikealta  vasemmalle.

9. ALAS-PAINIKE (▼):
Paina käyttääksesi kalenteria. Valikkotilassa: Paina vierittääksesi 
valikkokohtia alas.
Puhelinmuisti on luettelossa / vastaamattomien puheluiden luettelossa /
vastattujen puheluiden luettelossa / soitettujen puheluiden luettelossa: 
Paina vierittääksesi luetteloa alaspäin.

10. VASEMMALLE-PAINIKE ():
Paina päästäksesi viestien kirjoitustilaan valmiustilassa.
Puhelunaikana: Paina pienentääksesi vastaanottimen 
äänenvoimakkuutta kuulokkeessa ja kaiutintilassa.
Muokkaustilassa (viestit/puhelinmuistio): Paina tätä painiketta 
siirtyäksesi vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle.

11. UUDELLEENVALINTA (REDIAL) -PAINIKE:
Paina valitaksesi uudelleen viimeksi valitun numeron. 
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12. LÄHETÄ (SEND) -PAINIKE:
Paina valitaksesi haluttu numero puhelinmuistioista / vastaamattomista
puheluista / vastatuista puheluista / soitetuista puheluista.
Puhelinnumeron valinnan jälkeen paina SEND-painiketta, niin numero
valitaan.
Paina käyttääksesi KAIKKI PUHELUT -luetteloa (vastaamattomat
puhelut, vastatut puhelut ja soitetut puhelut) valmiustilassa.

13. KAIUTINPAINIKE (    ):
Puhelun aikana: Paina kytkeäksesi kaiutinpuhelintoiminnon päälle/pois.

14. KIRJAIN- JA NUMEROPAINIKKEET, * (TÄHTI), #
(RISTIKKOMERKKI)
Paina valmiustilassa lisätäksesi numero/kirjain(w,*,+,p)/*/#.
Paina "0"-painiketta lisätäksesi väli kahden merkin/sanan väliin
tekstiviestin kirjoituksen aikana ja puhelinmuistion nimeä syötettäessä.
Paina   painiketta  symbolien  lisäämiseksi  tekstiviestiä  kirjoitettaessa
ja puhelinmuistion nimeä syötettäessä.
Paina "*"-painiketta lisätäksesi desimaalipiste (.) käyttäessäsi laskinta.
Paina "#"-painiketta muokkaustilan aikana (viesti/puhelinmuistio
) valitaksesi toisen syöttötavan.

15. LANGALLINEN KUULOKE 

16. KIERREKAAPELI:
 liittämiseenKuulokkeen  pöytäpuhelimeen.

17. ULKOINEN ANTENNI:
Irrotettava, TNC-liittimellä varustettu antenni paremman radiosignaalin
vastaanottoon.
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Virta päälle/pois 
VIRTA PÄÄLLE 
Paina virtapainiketta 3–5 sekuntia, LCD-näyttöön syttyy valo, verkkoa 
etsitään, ja puhelin siirtyy valmiustilaan. Nyt voit käyttää puhelinta. 

KATKAISE VIRTA: Paina virtapainiketta 3–5 sekuntia, niin näyttö sammuu 
ja puhelimen virta katkeaa. 

1 KÄYTTÖ 
1-1 Puhelun soittaminen

Nosta puhelimen luuri, ja kun kuulet valintaäänen, näppäile haluttu 
numero,   joka tulee näkyviin näytölle. PAINA 【SEND 】-painiketta 
valitaksesi numeron. Tai 4 sekunnin kuluttua numero valitaan 
automaattisesti. 


 Saatuasi yhteyden LCD näyttää puheajan, kun keskustelun päätyttyä
palautat luurin paikoilleen puhelimeen.

 Kun toinen osapuoli on varattu .

 

Paina 【BACK /DEL】 -painiketta , 
valitse toinen numero , tai paina 【REDIAL 】 -painiketta ja valitse 
numero uudelleen , keskustelun loputtua aseta puhelimen kuuloke 
takaisin paikoilleen, tai paina kaiutinpainiketta.

1-2 Puheluiden vastaanottaminen
 Kun joku soittaa sinulle, soittajan tunniste näytetään LCD-näytöllä ja

puhelin  soi .  Nosta  puhelimen   kuuloke tai paina kaiutinpainiketta
puhuaksesi soittajan kanssa . Kun  keskustelu  päättyy ,  aseta  kuuloke
takaisin puhelimeen, tai paina  kaiutinpainiketta.

1-3 Kaiutintoiminnot
 Paina kaiutinpainiketta vastaanottaaksesi tai soittaaksesi puhelun.

Nosta  luuri  puhuaksesi  kuulokkeen  avulla , ja aseta  se takaisin
puhelimeen, kun puhelu päättyy.

 

Jos puhelun aikana haluat käyttää
kaiutinta, paina kaiutinpainiketta,  ja  palauta  kuuloke paikoilleen.
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1-4 Puhelun soittaminen yhteystiedoista
Kun olet valinnut numeron yhteystiedoista, paina 【SEND】 soittaaksesi   

 

1-5 Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen
Puhelun aikana paina 【】pienentääksesi  puheäänen voimakkuutta, 

tai paina 【】 suurentaaksesi  puheäänen voimakkuutta. Säädössä on 9 
eri

 
tasoa. Kun käytät kuuloketta, voit säätää sen äänenvoimakkuutta, kun 

käytät kaiutinta, voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 

2 VALIKKO 
2-1 Yhteystiedot

Voit tallentaa nimen ja numeron SIM-kortille tai puhelimeen. 
Puhelinmuistio-toiminnon avulla voit luoda, etsiä ja poistaa numeroita. Paina 
valmiustilassa 【BACK/DEL】 -painiketta  puhelinmuistion luetteloa varten , 
tai

 
paina valmiustilassa 【MENU /OK】 -painiketta siirtyäksesi valikkoon , 

valitse
 

yhteystiedot , ja paina 【MENU /OK 】 siirtyäksesi alivalikkoon . Kun 
kohdistin on  puhelinmuistiossa,  paina  mitä  tahansa  numero- tai
suuntapainiketta hakeaksesi numerotietoja.   

2-1-N Yhteystiedot alavalikko 
Tässä valikossa  voit    muokata haluttua  numeroa.  Kun olet
 löytänyt halutun yhteystiedon numeron, paina 【MENU/OK】 
siirtyäksesi alavalikkoon, jossa voit tehdä seuraavia: 

 Yksityiskohdat: tarkistaa numeron, paina myös 【 MENU/OK 】 
tarkistaaksesi tiedot.

 Uusi: luo uusi yhteystieto.
 Kirjoita viesti: lähetä tekstiviesti tähän numeroon.
  Puhelu:soita tähän numeroon. 
 Poista: poista kaikki tiedot.
 Poista useita: valitse tämä poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
 Kopioi: kopioi kaikki numerot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta

SIM-kortille.

 numeroon 
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 Toiset: aseta pikavalinta, tarkista puhelinmuistion käyttömäärä.

Soittajan ID (oma numero).

Palvelunumerot

  

  

 
 

    

 
    
  

 
 

3 VIESTIT

Paina【MENU/ OK 】 -painiketta  avataksesi  päävalikon  ja  valitse  sitten 
viestit siirtyäksesi tekstiviestivalikkoon. Tekstiviestien (SMS) Saapuneet, 
Lähtevät, Luonnokset ja Lähetetyt voivat tallentaa 300 viestiä, SIM-kortin 
tallennustila riippuu SIM-kortin muistista. "Saapuneet" näyttää kaikki 
saapuneet viestit. "Lähtevät" tallentaa vain viestit, jotka on "lähetetty ja 
tallennettu" ja "lähetetty". Jos viesti ei lähtenyt, se tallennetaan 
Lähetetyt-laatikkoon. Jos viestin kirjoittamisen jälkeen ei tehdä mitään 
toimenpiteitä, seuraavan kerran siirtyessäsi viestivalikkoon, näytetään 
viimeinen viesti. Valmiustilassa paina

3-2-1 Kirjoita tekstiviesti:
Paina valmiustilassa 【】-painiketta kirjoittaaksesi tekstiviestin. 
Paina【MENU/ OK 】 -painiketta  avataksesi  tekstiviestien alavalikon.
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näyttö näyttää: 

 Lähetä: viesti lähetetään.
 Asenna esimerkki: lisää viestiin tallennetun mallitekstin.
 Tallenna luonnoksena: tallentaa muokatun viestin luonnoksena.
 Poistu: poistu tekstiviestin muokkauskäyttöliittymästä, pyydetään

vahvistus tallennukselle tai lopetukselle.

3-2-2 Saapuneet: 
Siirry tekstiviestivalikkoon ja paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi 

Saapuneet, Luonnokset tai Lähetetyt. 
Siirry tekstiviestivalikkoon ja paina 【▲、▼】 valitaksesi Saapuneet. 
Paina 【MENU/OK】, ja LCD-näytöllä näkyy vastaanotettu viesti. 
Paina 【▲、▼】 valitaksesi viestin. 
Paina 【MENU/OK】 vahvistaaksesi ja lukeaksesi tämän viestin. 
Paina 【▲、▼】 -painiketta siirtyäksesi. Painamalla "Vastaa" voit tehdä 

seuraavia: 
 Näytä: lue tämä viesti.
 Vastaa: vastaa saapuneeseen viestiin.
 Poista: poista tämä viesti.
 Poista kaikki: poista kaikki saapuneet viestit.
 Lähetä eteenpäin: lähetä viesti edelleen toiselle vastaanottajalle.
 Puhelu: soita tähän numeroon.
 Lisää lähettäjä :  lisää  uuteen  yhteystietoon  ja  lisää olemassa

 olevaan  yhteystietoon.
 Poista toistuva numero: poista tekstiviesti samalta numerolla.

3-2-3 Lähtevät 
Siirry tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】  -painiketta valitaksesi 

Lähtevät viestit, paina 【MENU/OK】 vahvistaaksesi. LCD-näyttö näyttää 
lähtevän  viestin.  
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3-2-4 Luonnokset: 
Siirryttyäsi tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】 valitaksesi luonnos, 

paina 【MENU/OK】 siirtyäksesi siihen. Puhelin näyttää luonnosviestin. 
Paina 【▲、▼】  -painiketta valitaksesi haluttu viesti, paina sitten 【
MENU/OK】 lukeaksesi viestin, ja paina 【▲、▼】 siirtyäksesi ylös ja alas. 
Paina 【MENU/OK】 -painiketta uudelleen tehdäksesi seuraavia asetuksia: 
 Näytä: lue tämä viesti.
 Poista: poista tämä viesti.
 Poista kaikki: poista kaikki luonnosviestit.
 Muokkaa: muokkaa viestiä.

3-2-5 Lähetetyt: 
Siirry tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】  -painiketta valitaksesi 

Lähetetyt, paina MENU/OK vahvistaaksesi. LCD-näyttö näyttää lähetetyt 
viestit. 

Paina 【▲、▼】  -painiketta valitaksesi halutun viestin, paina 【
MENU/OK】 vahvistaaksesi, ja lue viesti. Paina 【▲、▼】 käyttääksesi 
jotakin seuraavista asetuksista: 
 Näytä: lue tämä viesti.
 Poista: poista tämä viesti.
 Poista kaikki: poista kaikki viestit Lähetetyistä.
 Lähetä edelleen: lähetä tämä viesti edelleen.

3-2-6 Sapluunat: 
Puhelimessa on 10 valmista tekstiviestimallia. Viidessä mallissa on 

valmis sisältö, viittä muuta voidaan muokata. 
3-2-7 Äänipostipalvelin: tämä palvelu on aktivoitava.
3-2-8 Yleislähetysviesti : monilähetyksessä  paikallinen  operaattori
lähettää uutisviestin kaikille tilaajilleen alueen ja kanavien mukaisesti. Se on
hieman kuin FM-radio, vastaanotat tärkeitä tiedotteita.

3-2-N-2 SMS asetukset:
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valitaksesi tekstiviestiasetukset, paina MENU/OK siirtyäksesi seuraaviin 
asetuksiin: 

 Tekstiviestikeskus: Siirry tekstiviestikeskuksen asetuksiin (paina *
kaksi kertaa ja syötä +).

 Tekstiviestin voimassaoloaika: voit asettaa tekstiviestin
voimassaoloajan (1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 72 h, 1 viikko ja enimmäisaika;
paikallisesta verkosta riippuen jotkin ajat eivät ehkä ole käytettävissä).

 Tilaraportti: paina 【MENU/OK】 ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi
käytöstä. Kun tämä on käytössä, saat ilmoituksen viestin 
lähettämisestä vastaanottajalle, jos se ei ole käytössä, et saa tätä
lähetysraporttia.

 Vastauspolku (Reply path): paina 【MENU/OK】 ottaaksesi 
käyttöön/poistaaksesi käytöstä.

 Tallenna lähetetyt viestit: voit valita käytössä tai pois käytöstä. Kun
käytössä, lähetetty viesti tallennetaan. Jos ei käytössä, lähetettyä
viestiä ei tallenneta.

 Etusija tälle muistille:  voit valita SIM-kortin tai puhelimen. Jos
puhelin on valittu, viestit tallennetaan ensisijaisesti puhelimeen. Kun
muisti on täynnä, tallennusta jatketaan SIM-kortille. Jos SIM-kortti on 
valittu, viestit tallennetaan ensisijaisesti SIM-kortille. Kun korttimuisti 
on täynnä, tallennusta jatketaan puhelimeen.

3-2-N-3 Muistitila viesteille: 
Paina  【MENU/OK 】     siirtyäksesi tarkistamaan puhelimen ja SIM- 

kortin muistien tilaa.

3-3 Puhelutiedot
Paina valmiustilassa 【CLIST】, tai paina 【MENU/OK】, ja valitse sitten  

puhelutiedot.
 

3-3-1 Puhelu poissa ollessa:
Puhelin voi tallentaa 100 vastaamatonta puhelua sisältäen 

soittopäivän ja -ajan.
 
Kun käyttäjälle tulee vastaamaton puhelu, LCD-näyttö 

näyttää sen.
 
Kullekin numerolle tallennetaan 10 viimeisintä vastaamatonta 

puhelua.
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Paina 【 MENU/OK 】  tarkistaaksesi vastaamattomien puheluiden 
luettelon. 

Paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi halutun numeron, paina 【
MENU/OK 】katsoaksesi numeroa.  

Paina 【MENU/OK】 uudelleen tehdäksesi seuraavia asetuksia: 
 Katso yksityiskohdat: näyttää kaikki tiedot.
 Puhelu: voit soittaa vastaamattomiin numeroihin.
 Kirjoita viesti: lähetä tekstiviesti tähän numeroon.
 Lisää yhteystietoihin: tallentaa vastaamattoman puhelun numeron

puhelimeen tai SIM-kortille.
 Poista: poista vastaamattoman puhelun numero.
 Poista kaikki: poistaa kaikki vastaamattomien puheluiden numerot.

3-3-2 Valitut numerot (soitetut): 
Puhelin  pystyy  tallentamaan  100  soitettua  numeroa , ja 

kullekin  numerolle  tallennetaan  10  viimeisintä  puhelua . Siirry 
puhelutietojen  valikkoon , paina  【 ▲、 ▼】 valitaksesi  valituista 
numeroista , paina  【 MENU /OK】 siirtyäksesi  soitettujen  puheluiden 
luetteloon .

 
Käytettävissä  on  samat  toiminnot  kuin  vastaamattomissa 

puheluissa.
 

3-3-3 Vastaanotetut puhelut:
Puhelin pystyy tallentamaan 100 vastaanotettua numeroa. Siirry 

puhelutietovalikkoon, paina 【▲、▼】

 
valitaksesi vastaanotetun numeron, 

paina 【MENU/OK】
 
siirtyäksesi vastattujen puheluiden luetteloon.

 

Käytettävissä on samat toiminnot kuin vastaamattomissa puheluissa.
 

3-3-4 Poista kaikki:
Poista vastaamattomat, soitetut ja vastatut puhelut tai poista kaikki 

puhelut.
 

3-3-5 Puheluajastimet:
Siirry puheluluettelon alavalikkoon, paina 【▲、▼】 valitaksesi 

viimeisimmän soittoajan, paina 【MENU/OK】

 
siirtyäksesi, ja voit tehdä 

seuraavia toimenpiteitä:
 

 Viimeinen puhelu:
 

näyttää viimeisimmän puhelun ajan.
 Vastaanotetut puhelut:

 
näyttää viimeksi vastatun puhelun ajan.
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 Valitut numerot:

 

näyttää viimeksi soitetun puhelun ajan.
 Puhelutiedot: näyttää kaikki puheluiden ajat.

4 ASETUKSET:
Puhelimen ollessa valmiustilassa paina 【MENU/OK】, niin voit 

muuttaa puhelimen asetuksia.

4-4-1Puheluasetukset

 Soitonsiirto:

 

kun et voi tai halua vastata puheluun, puhelin siirtää tulevat 
puhelut toiseen numeroon.

 Huomautus!

 

Tämä toiminto vaatii verkko-operaattorin tuen. Jotkin kortit 
eivät tue puhelun siirtoa.

  Soitonsiirto varaukseton:

 
 

  Aktivoitu: asetus siirtää vastaajaan tai toiseen numeroon.
 Pois päältä: siirto ei voimassa.
 Tarkista tila: tarkistaaksesi siirron tiedot.
Soitonsiirto jos varattu: siirtää puhelun toiseen numeroon tai vastaajaan
,

jos numero on varattu. Se vastaa kaikkien äänipuheluiden siirtoa.
 Soitonsiirto , jos  ei  vastata :

 
siirretäänkö  puhelu  toiseen

puhelimeen tai vastaajaan, kun puhelimeen ei vastata.
 
Se vastaa

kaikkien äänipuheluiden siirtoa.
Siirrä soitto, jollei tavoiteta:

 
aseta puhelin siirtämään puhelun toiseen

, nimettyyn puhelimeen tai vastaajaan, kun verkkoyhteyttä ei ole tai 
puhelin on sammutettu.

 
Se vastaa kaikkien äänipuheluiden siirtoa.

 Peruuta kaikki soitonsiirrot: käytetään peruuttamaan
kaikki soitonsiirrot.

Puhelu odottaa(koputus): aseta koputus käyttöön tai pois käytöstä. 
Käynnistää koputustoiminto. Kun puhelu on käynnissä, ja toinen puhelu 
saapuu, verkko ilmoittaa odottavasta puhelusta, ja voit valita, vastaatko 
siihen vai et.

 
Huomautus! Tämä toiminto vaatii verkko-operaattorin tuen. 

Puhelu estetty: 

 asettaa puhelimen siirtämään kaikki äänipuhelut määritettyyn numeroon 
tai vastaajaan. Paina 【MENU/OK 】 -painiketta siirtyäksesi (aloitus, 
lopetus, tilan tarkastus) -toimintoon.



19  

Tämä toiminto vaatii operaattorin tuen. 
 Kaikki lähtevät puhelut: rajoittaaksesi kaikki puhelut, paina 【

MENU/OK】 ja anna sitten salasana tilan (käytössä / pois käytöstä /
tarkista tila) valitsemiseksi 

 Aktivoi: ei tue siirtoa.
 Pois päältä: lähtevät puhelut rajoituksetta.
 Tarkista tila: tarkista rajoituksen tila.
 Kaikki saapuvat puhelut: estää kaikki tulevat puhelut.
 Tulevat puhelut verkkovierailu- (roaming-tilassa): estää

kaikki puhelut roaming-tilassa.
 ISD soittaa:  estää kaikki puhelut kansainvälisiin numeroihin.
 Valitse numero INT-verkkovierailun aikana:

 
kun laite on

kansainvälisessä roaming-tilassa, kaikki lähtevät puhelut on estetty.
 Peruuta kaikki estot:

 
peruuta kaikki puhelurajoitukset.

 Vaihda salasana:
 
jokaiselle puhelurajoitukselle tarvitaan salasana.

Anna oikea salasana muutoksen suorittamisen jälkeen.

4-4-2 Puhelin  asetukset
  Aika  ja  päivämäärä: Aseta  aika,  päivä,  ajan  näyttömuoto,

päivän näyttömuoto, jne.
 Kieliasetukset:

 
 

 
 

       
Valitse käytettävä kieliasetus.


  

Soittoviive: siirryttyäsi
 

valikkoon
 

paina
 

【▲、▼】valitaksesi

 

"pois
päältä" tai 1–8 sekuntia, ja paina sitten 【MENU/OK 】

 

vahvistaaksesi.
 Palauta 

 
tehdasasetukset:

 

paina
 
【MENU/OK】 syöttääksesi

oletussalasanan,
 
joka

 
on

 
1234.

 
Syötettyäsi

 
oletussalasanan,

puhelin palauttaa itsensä alkuperäisiin asetuksiin.

4-4-3
 
Näyttö

 kontrasti: yhteensä 7 tasoa, voit painaa 【 、】 säätääksesi sitä.

4-4-4 Turvallisuus 
 PIN-koodi
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Voit asettaa tästä valikosta puhelimen tietoturvaominaisuuksia 
estääksesi puhelimen tai SIM-kortin luvattoman käytön. PIN-koodit voivat 
estää SIM-korttisi luvattoman käytön. Jos PIN-koodisuojaus on poistettu 
käytöstä, voit ottaa PIN-koodisuojauksen käyttöön, ja seuraavassa 
käynnistyksessä kysytään PIN-koodia. Jos PIN-koodisuojaus on käytössä, 
se voidaan kytkeä pois päältä. Valitse Turvallisuus > PIN > Muokkaa, ja voit 
asettaa uuden PIN-koodin. Noudata kehotteita ja anna peräkkäin vanha 
PIN-koodi ja uusi PIN-koodi, ja toista uusi PIN-koodi.

Huomautus! Jos syötät väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, 
niin SIM-kortti lukkiutuu. Tarvitset silloin PUK-koodin avataksesi SIM-kortin 
lukituksen. Olet saattanut saada PIN-koodit ja PUK-koodit SIM-kortille, tai 
jos et ole saanut niitä, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi. Oletus-PIN-koodi 
on yleensä 1234, vaihda se omaksi, henkilökohtaiseksi salasanaksesi. 
 Käynnistyssalasana: 

Voit valita käynnistyksen/sammutuksen salasanan. Voit myös poistaa
ja muokata tätä salasanaa. 
Huomautus! Käynnistyksen oletussalasana on 1234. 

 Automaattinen näppäimistölukko：
Vaihtoehdot ovat pois päältä, 5 sekuntia, 15 sekuntia, 30 sekuntia, 1

minuutti, 5 minuuttia。 

4-4-5 Verkkotyyppi:  ensisijaisesti WCDMA, ensisijaisesti GSM, GSM,
WCDMA. 

 

 

4-4-8 Versio:

 

tarkista ohjelmistoversio.

5 PROFIILIT
Paina valmiustilassa 【MENU/OK】 -painiketta, valitse Profiilit, ja paina 

sitten 【MENU/OK】 siirtyäksesi alavalikkoon.

5-5-1 Soittoasetukset:
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Soittajan ja viestien soittoäänet voidaan määritellä. 
 Puhelun soittoääni: paina 【▲、▼】-painiketta asettaaksesi puhelun
soittoäänen.
 Viestin soittoääni: paina 【▲、▼】 -painiketta asettaaksesi viestin 
soittoäänen.

5-5-2 Säädä äänenvoimakkuus:
Voit asettaa soittoäänen äänenvoimakkuuden, herätyskellon 

äänenvoimakkuuden, puhelun äänenvoimakkuuden ja näppäimistöäänen 
voimakkuuden. 
 Soittajan soittoääni: paina 【 、】 -painiketta
asettaaksesi puhelun soittoäänen, käytettävissä ovat tasot 0–9.
 Viesti soittoääni: paina 【  、】 -painiketta asettaaksesi
tekstiviestin äänen, käytettävissä ovat tasot 0–9.
 Hälytysääni:  paina 【  、】 -painiketta asettaaksesi
herätyksen soittoäänen, käytettävissä ovat tasot 0–9.
 Puhelun äänenvoimakkuus: paina 【 、】 -painiketta säätääksesi 
äänenvoimakkuutta, säätötasot ovat 1–9.
 Virtasoittoääniääni:  paina 【  、】 -painiketta säätääksesi ääntä,
säätötasot ovat 0–9.

5-5-3 Soittoääni:
 Puheluilmoitus soittoääni: voidaan valita hiljainen tai soittoääni.
 Viesti-ilmoitus: voidaan valita hiljainen tai soittoääni.
 Hälytys ja kalenteri: voidaan valita hiljainen tai soittoääni.

5-5-4 Muut hälytysäänet: 
 Näppäinääni: voidaan valita hiljainen tai soittoääni.
 Akun vähäisen varauksen hälytys: voidaan asettaa käyttöön tai pois
käytöstä. Jos käytössä, kuuluu hälytysääni, kun akun varaus on vähissä. Jos
pois käytöstä, merkkiääntä ei anneta.
 Virtasoittoääniääni :  voidaan  asettaa  päälle  tai  pois päältä.

6 PIKAVALINTA
ASETUKSIEN

 
2–9

 
PIKAVALINTA PUHELINLUETTELOSTA
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Valmiustilassa: paina 【MENU/OK】. 

YHTEYSTIEDOT 

Siirry kohtaan 8: Valinnat, toiset, paina OK. 

Kohta 1: Pikavalinta, paina OK, ja näet pikavalintaluettelon 2–9. 

Asettaaksesi yhteystiedon numeroon 2 (esimerkiksi), paina MUOKKAA ja 

paina YHTEYSTIEDOT. 

Etsi sitten yhteystieto, jonka haluat asettaa numeroon 2, ja paina OK. 

Tee sama muille numeroille 3–9. 

PIKAVALINNAN KÄYTTÖ: 

Valmiustilassa, kaiutinpuhelintilassa: Paina jotakin numeroa 2–9 ja pidä 

painettuna, kunnes LCD-näytössä näkyy "Soitetaan...", joka tarkoittaa 

soittamista kohtiin 2–9 tallennettuun numeroon. 

Kuuloketilassa: nosta kuuloke ja paina jotain numeroa 2–9 ja pidä 

painettuna, kunnes LCD-näytössä näkyy "Soitetaan...", joka tarkoittaa 

soittamista kohtiin 2–9 tallennettuun numeroon.

7 SOVELLUKSET
7-7-1 Hälytys

Käyttäjän käytössä on viisi herätyskelloa, joita käyttäjät voivat 
määritellä omien tarpeidensa mukaisesti. Jos herätys ei ole käytössä, 
tilapalkin herätyskuvake ei näy. Paina valmiustilassa valikkopainiketta 
siirtyäksesi  päävalikkoon , valitse  hälytys , ja paina sitten 
valikkopainiketta  siirtyäksesi  hälytys -alavalikkoon , ja paina 
valikkopainiketta siirtyäksesi eteenpäin. 
 Lisää herätys: Voit muokata herätyskellon nimeä, aikaa,
hälytysäänen valintaa, nuolinäppäimillä jne.
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 Lisää: lisää uusi hälytys.
 Muokkaa: muokkaa herätystä.
 Poista: poista herätys.
 Pois päältä: herätys pois päältä.

7-7-2 Kalenteri
Paina valmiustilassa 【 MENU/OK】 siirtyäksesi päävalikkoon, valitse 

kalenteri, ja paina sitten 【MENU/OK】 siirtyäksesi kalenterivalikkoon, jossa 
voit tehdä seuraavia toimintoja: 
 Mene päivämäärään: syötä päivä, niin kalenteri näyttää päivän
.  Tänään: tämän päivän päivämäärä näkyy näytössä.

7-7-3 Laskin 
Puhelimessa on laskintoiminto, jolla voi laskea yhteen-, vähennys-, 

kerto- ja jakolaskuja. Paina valmiustilassa 【 MENU/OK 】  -painiketta 
siirtyäksesi päävalikkoon, valitse sitten "Laskin", ja paina 【MENU/OK】 
-painiketta siirtyäksesi laskimeen. Laskimen käyttö tapahtuu seuraavasti:
 anna ensimmäinen numero: kun näyttö on 0, voit antaa ensimmäisen 
numeron. Paina * saadaksesi desimaalipisteen ja # saadaksesi
miinusmerkin.
 ▲ on +，▼on -，  on *，  on /.
 Valitse sitten toinen numero.
 Paina sitten 【MENU/OK】 -painiketta, ja "sama" näet sitten
tuloksen.
 Tyhjennä: nollaa laskimen.

7-7-4 Operaattorin SIM-kortin palvelut:
Puhelin  on valmiustilassa , paina  【MENU /OK】, hae sitten  Sovellus-
valikko , paina  【MENU /OK】,  siirry  SIM -palveluvalikkoon , eri  SIM-
korteilla on erilainen valikko, yleensä lukee operaattorin nimitieto.

 

Puhelun asettaminen pitoon:
Asettaaksesi puhelun pitoon puhelun aikana, paina Menu/Ok 
näppäintä--->2 Pidätä, paina Menu/Ok  näppäintä lopettaaksesi
pito--->2Unhold, valinnalla 1 voit soittaa välipuhelun.


	Käyttäjän opas
	1-1 Puhelun soittaminen
	1-2 Puheluiden vastaanottaminen
	1-3 Kaiutintoiminnot
	1-4 Puhelun soittaminen
	1-5 Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen
	2-1 Yhteystiedot
	3 VIESTI
	3-3 Puhelulokit
	4 ASETUKSET:
	5 PROFIILIT
	6 PIKAVALINTA
	7 SOVELLUKSET



