Hyvä asiakas,
seuraavassa on kuvattu faksilaitteen tärkeimpiä toimintoja.
TAVALLISEN PAPERIN FAKSILAITE
Olet hankkinut faksilaitteen, jolla voidaan tulostaa A4-kokoisille arkeille ja joka tukee myös langattomien
rinnakkaispuhelimien käyttöä. Lisäksi laitteessa on erityisominaisuuksia, joiden avulla laitteen asentaminen ja käyttö
on yksinkertaista.
TULOSTAMINEN
Faksilaite voi tulostaa jopa 300 sivua yhdellä mustekalvolla. Pakkaukseen kuuluu myös mustekalvo, jolla voidaan
tulostaa 50 sivua, sekä 10 A4-koon sileäpintaista arkkia, joiden avulla saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
MUISTI
Saapuvat faksiviestit tulostuvat suoraan tavalliselle paperille. Voit tulostaa jopa 50 sivua, ennen kuin sinun täytyy lisätä
paperia tai uusi mustekalvo. Jos laitteeseen on asennettu puhelinvastaaja, se voi vastaanottaa faksiviestejä myös
muistiin, jos mustekalvoa tai paperia ei ole saatavilla.
AUTOMAATTINEN LÄHETYS
Jos haluat lähettää faksiviestin tai ottaa asiakirjasta kopion tavalliselle paperille, aseta enintään 10 sivua asiakirjan
syöttöaukkoon. Kukin sivu lähetetään tai kopioidaan automaattisesti.
RINNAKKAISPUHELIN (MYÖS LANGATON)
Sen lisäksi että faksilaite voi tulostaa tavalliselle paperille, se tukee täysin myös tavallisten ja langattomien
rinnakkaispuhelimien käyttöä. Voit käyttää mitä tahansa paikallisen puhelinverkon kanssa yhteensopivaa puhelinta.
JATKUVA YHTEYS
Voit käyttää faksilaitteen rinnalla lisäpuhelimia ilman häiriöitä. Vaikka laitteeseen liitetty puhelinvastaaja on kytketty
päälle, voit vastata puheluun rinnakkaispuhelimesta ja sammuttaa puhelinvastaajan. Voit siirtää puhelun
langattomasta puhelimesta faksilaitteeseen ja päinvastoin, jos langattoman puhelimen asetuksiin kuuluu
soitonsiirtomahdollisuus.
HELP-NÄPPÄIN
Jotta voisit helposti käyttää laitteen kaikkia toimintoja ja ominaisuuksia, faksilaitteessa on erityinen Help-näppäin
(ohjenäppäin). Kun painat näppäintä, laite tulostaa luettelon laitteen perustoiminnoista. Tämän avulla voit käyttää
myös monimutkaisia toimintoja ilman, että sinun täytyy etsiä ohjeita tästä käyttöoppaasta.
ASENTAMINEN
Päina
näppäinta vähintään
2 sekunttia

HELP

Ohjenäppäin opastaa sinua myös laitteen asentamisessa. Kun painat näppäintä vähintään kaksi sekuntia, laite siirtyy
automaattisesti asennustilaan. Laite tulostaa asennusohjeen, joka yhdessä laitteen näytön kanssa opastaa sinua
faksilaitteen toiminta-asetusten määrittämisessä. Paina Help-näppäintä kaksi sekuntia ja vastaa näytölle ilmestyviin
kysymyksiin.
Kun olet käynyt läpi ohjeen kuusi asentamiskohtaa, faksilaite määrittää automaattisesti toiminta-asetuksensa. Voit
tarkistaa toiminta-asetukset tulostamalla toimintolistan (paina kolme kertaa OK-näppäintä). Käyttöoppaassa on
selitetty, kuinka voit muuttaa näitä asetuksia. Jos asennat (langattoman) rinnakkaispuhelimen myöhemmin, suorita
asennusvaiheet uudelleen.
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SARJAKYTKENTÄ/RINNAKKAISKYTKENTÄ
Faksilaite on erityisesti suunniteltu toimimaan muiden tietoliikennelaitteiden kanssa. Tällaisia laitteita ovat esim.
samaan puhelinlinjaan kytketyt langattomat puhelimet, puhelinvastaajat ja PC-modeemit.
Sarjakytkennän kokoonpanossa faksilaite ohjaa lisälaitteiden toimintaa. Vaihtoehtoisesti rinnakkaiskytkentä
kokoonpanossa faksilaite ohjaa rajoitetusti tai ei ollenkaan lisälaitteiden toimintaa.
Laitteen asennustoiminto varmistaa, että faksilaite sekä lisälaitteet toimivat oikein molemmilla kokoonpanotavoilla.
FAKSIKYTKIN
Faksilaitteessa on kytkin, joka siirtää laitteen automaattisesti päivätilasta yötilaan. Laitteen sisäinen kello varmistaa,
että faksilaite siirtyy yötilaan kello 22:00 ja takaisin päivätilaan kello 6:00. Voit halutessasi muuttaa näitä kellonaikoja.
Jos haluat siirtää laitteen päivätilasta yötilaan käsin, paina päivä/yö-näppäintä (näppäintä, jonka vieressä on aurinko
ja kuu). Laitteen näytöllä näkyvä kuvake ilmoittaa valitun tilan. Voit kytkeä ajastintoiminnon päälle tai pois päältä
painamalla päivä/yö-näppäintä yli kaksi sekuntia.
PÄIVÄTILA
Kun laitteen asennus on valmis, faksilaite on määrittänyt myös erillisen päivä- ja yötila-asetuksen. Päivätilassa laite
ilmoittaa saapuvat puhelut. Määritettyjen asetusten mukaan faksiviestit vastaanotetaan ensimmäisen soiton jälkeen,
kun taas äänipuheluissa vastaanottajalla on riittävästi aikaa vastata puheluun. Jos laitteeseen on asennettu
puhelinvastaaja, vastaaja kytkeytyy päälle, jos soittoon ei vastata, siltä varalta, että et pääse puhelimeen tai olet
unohtanut siirtää laitteen yötilaan. Laitteessa on valmiiksi tallennettu vastausviesti, joka ilmoittaa, että soittaja voi
jättää viestin. Voit myös tallentaa oman vastausviestin.
YÖTILA
Yötilassa faksiviestit vastaanotetaan ilman laitteen soittoääntä. (Huomaa: eri yhteyksistä johtuen rinnakkaispuhelimet
voivat soida kerran. Luvussa 4 Faksikytkin kerrotaan, kuinka tämä asia voidaan korjata, ts. rinnakkaispuhelimet eivät
soi yötilassa, kun faksiviesti vastaanotetaan.) Jos sinulle soitetaan puhelimella ja laitteeseen ei ole liitetty
puhelinvastaajaa, faksilaite soi hiljaa. Voit halutessasi muuttaa tämän toiminnon asetuksen yötilasta päivätilaan.
YÖTILA JA LAITTEESEEN LIITETTY PUHELINVASTAAJA
Jos laitteeseen on liitetty puhelinvastaaja, se kytkeytyy päälle muutaman soiton jälkeen yötilassa. Voit halutessasi
muuttaa yötilan oletusasetusta, niin että laite ei soi ollenkaan (lisätietoja luvussa 4 Faksikytkin). Tällöin sekä faksi- että
ääniviestit vastaanotetaan äänettömästi.

Katso lisätietoja asentamisesta pakkauksen mukana tulevasta
Faksilaitteen asentaminen -ohjeesta.
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Laitteen, jossa ei ole sisäänrakennettua puhelinvastaajaa, näppäimet ja
niiden sijainti
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1 Päivä/yö/ajastin-näppäin: valitsee laitteen toimintatilan.
Paina lyhyesti, jos haluat valita päivä- tai yötilan.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat valita ajastintilan.
(Toimintatilojen asetukset täytyy tehdä toimintojen 31, 32 tai 33 avulla – katso lisätietoja luvusta 4 Faksikytkin.)
2 Vasen nuolinäppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat valita vaihtoehdon, säätää äänenvoimakkuutta tai poistaa merkin.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat poistaa koko rivin.
3 Näyttö: katso lisätietoja luvun 1 Johdanto kohdasta Laitteen kuvaus.
4 FUNCTION/OK-näppäin: avaa laitteen toiminta-asetukset, vahvistaa valinnat tai tulostaa faksiraportit.
5 Oikea nuolinäppäin: valitsee vaihtoehdon, säätää äänenvoimakkuutta tai lisää välilyönnin nimeä kirjoitettaessa.
6 HELP-näppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat tulostaa tärkeimpien toimintojen käyttöohjeet.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tulostaa asennusohjeen.
7 Vaimennus/soitonsiirto-näppäin: jos tätä näppäintä painetaan puhelun aikana, laitteen mikrofoni vaimenee
väliaikaisesti. Tämän näppäimen avulla voidaan myös siirtää puhelu faksilaitteesta rinnakkaispuhelimeen, jos
puhelin on kytketty sarjaan laitteen kanssa.
8 Näppäimistö: numeroiden valitsemista ja nimien kirjoittamista varten.
9 Puhelinluettelonäppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat valita numeron puhelinluettelosta.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tallentaa nimen ja numeron puhelinluetteloon.
10 Lyhytvalintanäppäin (1-9):
Paina lyhyesti, jos haluat valita tallennetun numeron nopeasti.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tallentaa numeron lyhyvalintaluetteloon.
11 START/COPY-näppäin: lähettää faksiviestin tai kopioi.
12 STOP-näppäin: lopettaa toiminnon.
13 FINE/PHOTO-näppäin: valitsee korkeamman tarkkuuden kopioitaessa tai viestiä lähetettäessä (FINE – tekstiä ja
kuvia varten; PHOTO – valokuvia varten)
14 CHECK DISPLAY -valo: jos tämä valo vilkkuu, lue näytöllä näkyvä viesti.
15 Toistonäppäin: paina lyhyesti, jos haluat toistaa viimeiset viisi valittua numeroa tai keskeyttää numeronvalinnan.
16 DIAL-näppäin: numeronvalinta kuuloketta nostamatta.
17 R-näppäin: erityistoiminnot kuten yrityksen sisäiseen järjestelmään kuuluvat toiminnot (uudemmat puhelinliittymät,
toiseen puheluun siirtyminen) sekä erilaiset puhelinliittymään sisältyvät toiminnot (koputustoiminto jne.)
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Laitteen, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, näppäimet ja niiden
sijainti
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1 PLAY/PAUSE-näppäin: toistaa viestit. Näppäimen valo vilkkuu, kun muistissa on uusia viestejä tai muistioita.
2 Vasen nuolinäppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat valita vaihtoehdon, säätää äänenvoimakkuutta tai poistaa merkin.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat poistaa koko rivin.
3 Näyttö: katso lisätietoja luvun 1 Johdanto kohdasta Laitteen kuvaus.
4 FUNCTION/OK-näppäin: avaa laitteen toiminta-asetukset, vahvistaa valinnat tai tulostaa faksiraportit.
5 Oikea nuolinäppäin: valitsee vaihtoehdon, säätää äänenvoimakkuutta tai lisää välilyönnin nimeä kirjoitettaessa.
6 HELP-näppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat tulostaa tärkeimpien toimintojen käyttöohjeet.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tulostaa asennusohjeen.
7 Päivä/yö/ajastin-näppäin: valitsee laitteen toimintatilan.
Paina lyhyesti, jos haluat valita päivä- tai yötilan.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat valita ajastintilan.
(Toimintatilojen asetukset täytyy tehdä toimintojen 31, 32 tai 33 avulla – katso lisätietoja luvusta 4 Faksikytkin.)
8 Näppäimistö: numeroiden valitsemista ja nimien kirjoittamista varten.
9 Puhelinluettelonäppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat valita numeron puhelinluettelosta.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tallentaa nimen ja numeron puhelinluetteloon.
10 Lyhytvalintanäppäin (1-9):
Paina lyhyesti, jos haluat valita tallennetun numeron nopeasti.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tallentaa numeron lyhyvalintaluetteloon.
11 RECORD-näppäin:
Paina lyhyesti, jos haluat toistaa vastausviestin.
Paina ja pidä alhaalla vähintään kaksi sekuntia, jos haluat tallentaa uuden vastausviestin.
12 CLEAR-näppäin: poistaa viestit ja tiedot.
13 START/COPY-näppäin: lähettää faksiviestin tai kopioi.
14 STOP-näppäin: lopettaa toiminnon.
15 FINE/PHOTO-näppäin: valitsee korkeamman tarkkuuden kopioitaessa tai viestiä lähetettäessä (FINE – tekstiä ja
kuvia varten; PHOTO – valokuvia varten)
16 CHECK DISPLAY -valo: jos tämä valo vilkkuu, lue näytöllä näkyvä viesti.
17 Vaimennus/soitonsiirto-näppäin: jos tätä näppäintä painetaan puhelun aikana, laitteen mikrofoni vaimenee
väliaikaisesti. Tämän näppäimen avulla voidaan myös siirtää puhelu faksilaitteesta rinnakkaispuhelimeen, jos
puhelin on kytketty sarjaan laitteen kanssa.
18 Toistonäppäin: paina lyhyesti, jos haluat toistaa viimeiset viisi valittua numeroa tai keskeyttää numeronvalinnan.
19 Kaiutinnäppäin: numeronvalinta ja puhelinkeskustelu kuuloketta nostamatta.
20 R-näppäin: erityistoiminnot kuten yrityksen sisäiseen järjestelmään kuuluvat toiminnot (uudemmat puhelinliittymät,
toiseen puheluun siirtyminen) sekä erilaiset puhelinliittymään sisältyvät toiminnot (koputustoiminto jne.)
–3 –

Toimintojen kuvaus
Jotta toimintojen käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista, ne on jaettu loogisiin ryhmiin. Voit tulostaa luettelon
kaikista toiminnoista.
OK

Paina FUNCTION-näppäintä kolme kertaa. Alla on esimerkki toimintoluettelosta:

FUNCTION

toimintolista 15-tou-99 12:30
1 ASETA
11
12
13
14
15
16

2 FAKSILAITE

aseta kieli
aseta klo/pvm
oma puh.nro
oma nimi
val.tila
tal. numerot

21
22
23
24
25

hidas (4800)
pollausv-otto
lähetä poll.
lähetä myöh.
pienennys

3 VAIHTO FAKSIIN
31
32
33
34

päivä
yö
ajastin
EASYLINK

4 muita toim.
41
42
43
44
45

liikennerap.
val.luettelo
läh.raportti
s-äänityypit
pälvelutunnus

5 puh.vastaaja
51
52
53
54
55

näuhoitusaika
pääsykoodi
VIP-tunnus
muistiotila
kutsunsiirto

nykyiset asetukset

oma nimi:
oma puh.nro:
toiminta-asetukset:
val.tila:
vaihde:
päivä:
YÖ:
ajastin päivä:
EASYLINK:

ROM VERSION:

sarjakytkentä
ääni
ei
fax: nopea
tam: älykäs
yht. soittoja: 5/2
ilm. soittoja: 1
tam: soi 3
yht. soittoja: 3 ilm. soittoja: 0
06:00 – 22:00
vastaanotto:
*5
siirto:
*0
LINJA VAPAA:
**
V1.0 BB FI

Alla on luettelo laitteen kaikista toiminnoista ja lyhyt kuvaus niiden toiminnasta. Näiden toimintojen asettamisesta on
lisätietoja ilmoitetuilla sivuilla.
1 Aseta

11 Aseta kieli
12 Aseta klo/pum
13 Oma puh.nro
14 Oma nimi
15 Val. tila
16 Tal. numerot

Näyttötekstien kielivalinta ............................................................................ 20
Kellonajan ja päivämäärän asettaminen ...................................................... 20
Faksinumero ............................................................................................... 21
Nimi ............................................................................................................. 22
Numeronvalintatilan valinta ja toiminta ohivalintanumerossa ................. 13, 18
Nimien ja numeroiden tallentaminen puhelinluetteloon ................................ 37

2 Faksilaite

21 Hidas (4800 bps)
22 Pollausv-otto
23 Lähetä poll.
24 Lähetä myöh.
25 Pienennys

Lähetys puoli nopeudella ............................................................................. 47
Faksiviestien noutaminen toisesta faksilaitteesta ......................................... 44
Faksiviestin jättäminen noudettavaksi .......................................................... 45
Faksiviestien ajastettu lähettäminen ............................................................ 45
Vastaanotettujen faksiviestien koon pienentäminen ..................................... 46

3 Vaihto faksiin

31 Päivä
32 Yö
33 Ajastin
34 Easylink

Päivätilan valitseminen .................................................................... 25, 28, 32
Yötilan valitseminen ........................................................................ 29, 30, 34
Ajastintilan valitseminen .............................................................................. 25
Kolmen eri tunnuksen asettaminen lisäpuhelimien käyttämistä varten ......... 58

4 Muita toim.

41 Liikennerap.
42 Val.luettelo
43 Läh.raportti
44 S-äänityypit
45 Pälvelutunnus

Kymmenen viimeisimmän lähetetyn ja vastaanotetun faksiviestin raportti ... 46
Tallennettujen nimien ja numeroiden tulostaminen ...................................... 59
Lähetysraportin automaattinen tulostaminen ............................................... 47
Soittoäänen valinta viidestä vaihtoehdosta .................................................. 23
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1
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9

0

#

∗
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2 ASENTAMINEN

3 PERUSTOIMINNOT

FAKSIKYTIN

4 FAKSIKYTKIN
FAX

PUHELIN

5 PUHELIN

FAKSILAITE

6 FAKSILAITE

7 PUHELINVASTAAJA
(laitteille, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja)

LISÄTOIMINNOT

8 LISÄTOIMINNOT

VIANETSINTÄ

9 VIANETSINTÄ

10 LIITTEET

LIITTEET

A
BC

PUHELINVASTAAJA

FAX
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TURVAOHJEITA
Tärkeää tietoa laitteen turvallisesta asentamisesta:
·
·
·
·
·
·
·

·

Älä kytke laitetta virtalähteeseen tai puhelinlinjaan ukkosen aikana.
Älä kytke puhelin- tai virtaliitintä pistorasiaan kosteissa huoneissa, ellei nämä pistorasiat ole suunniteltu kosteisiin
olosuhteisiin.
Älä kosketa eristämätöntä puhelin- tai virtakaapelia, ellei puhelinkaapeli ole kytketty irti puhelinlinjasta ja/tai
virtakaapeli ole kytketty irti virtalähteestä.
Älä asenna laitetta lämpöpatterin tai ilmastointilaitteen läheisyyteen.
Sijoita laite tasaiselle alustalle ja varmista, että laitteen ja muiden esineiden välillä on vähintään 10 cm tyhjää tilaa.
Varmista, että laite on vakaassa ja suorassa asennossa tukialustalla. Laitteen putoaminen voi vakavasti vaurioittaa
laitetta ja/tai ihmisiä, erityisesti lapsia.
Varmista, että ilma pääsee vapaasti kiertämään laitteen ympärillä. Älä käytä laitetta suljetussa laatikossa,
kaapissa, komerossa tms. Jätä 10 cm tyhjää tilaa laitteen ilmanvaihtoaukkojen ympärille. Älä peitä laitetta
(pöytäliinalla, paperilla, kansioilla jne.). Älä sijoita laitetta sängylle, pöytäliinan päälle, tyynylle, sohvalle, matolle tai
muulle pehmeälle alustalle, sillä laite saattaa ylikuumentua ja syttyä tuleen.
Varmista, että kaapelit on vedetty turvallisesti välttyäksesi kompastumisilta. Tämä voi vaurioittaa kaapelia ja
laitetta.

Tärkeää tietoa laitteen turvallisesta käyttötavasta:
Laite ei saa joutua kosketuksiin sateen tai minkäänlaisen kosteuden kanssa sähköiskun
tai tulipalovaaran takia.
Kytke laite irti virtalähteestä ja puhelinlinjasta ukkosen ajaksi. Jos et jostain syystä pysty
kytkemään laitetta irti, älä käytä laitetta äläkä puhelinta salamaniskuvaaran ja/tai laitteen
mahdollisen vahingoittumisen takia. Poikkeuksena tähän on langaton puhelin, joka ei ole
kiinni tukiasemassaan.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lue kaikki varoitusilmoitukset ja ohjeet ja noudata niitä.
Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon.
Kytke laite irti virtalähteestä ja puhelinlinjasta, ennen kuin puhdistat laitteen pinnan. Älä käytä nestemäisiä tai
kaasumaisia pesuaineita (suihkutteita, hankaavia aineita, kiillotusaineita tms.).
Älä kosketa virtajohdon pistorasiaan, virtaliittimeen tai puhelinpistorasiaan märillä käsillä.
Älä kaada minkäänlaista nestettä laitteeseen. Nesteen pääseminen laitteeseen voi aiheuttaa sähköiskun tai muita
vammoja sekä vahingoittaa faksilaitetta. Jos nestettä pääsee laitteen sisään, kytke laite heti irti virtalähteestä ja vie
laite valtuutetun huoltoliikkeen huollettavaksi.
Älä sijoita raskaita esineitä laitteen päälle.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Mikäli näyttö rikkoutuu, sen sisältä saattaa vuotaa lievästi syövyttävää nestettä. Tämän nesteen joutumista iholle
tai silmiin tulee välttää.
Mikäli laitteen kotelo vaurioituu erityisesti sähköjohtojen läheisyydestä, tulee laite kytkeä irti sähköverkosta ja
soittaa Phillipsin huoltopalvelukeskukseen. Kotelon saa avata ainoastaan valtuutettu huoltoinsinööri.

Muita ohjeita:
·
·

Jos et ole kytkenyt laitetta virtalähteeseen, et voi käyttää sitä ollenkaan – et edes puheluita varten.
Jos huomaat faksilaitteen toiminnassa muutoksia, vie laite huollettavaksi, vaikka olisit aina käyttänyt sitä oikein
käyttöohjeiden mukaisesti.
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JOHDANTO

1 Johdanto

Tärkeää tietoa
Faksilaitteen kytkeminen puhelinlinjaan: laite on testattu standardin UL 1950, EN 60950 tai IEC 950 mukaisesti ja
sitä voidaan käyttää ainoastaan näiden standardien mukaisissa puhelinverkoissa.
Radiohäiriösuojaus: täten ilmoitamme, että tämä faksilaite noudattaa asetusta EN 55022 VDE 0878 Part 1 Class B
radiohäiriosuojauksesta.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi sähkökatkosten aikana, joten hätätilanteissa
tulee olla valmius käyttää muita välineitä.
Pidä virtajohdon pistoke helposti saavutettavissa. Tässä laitteessa ei ole virtakatkaisinta,
joten pistoketta käytetään virran kytkemiseksi pois.
Tämä faksilaite on valmistettu käytettäväksi ainoastaan ostomaassa. Se on paikallisten
puhelinlaitosten säännösten mukainen eikä toimi oikein muissa maissa.
Faksilaitteen kuuloke saattaa kuumentua kopioinnin, faksin lähettämisen tai pitkän
puhelun aikana. Tämä on aivan normaalia, sillä laite ei ole valmiustilassa ja kuluttaa siksi
enemmän energiaa.
Käytä ainoastaan faksilaitteen mukana tulevassa mustekalvorullassa mainittuja
mustekalvomerkkejä.

Pakkauksen kuvaus
Tarkista, että pakkauksessa ovat seuraavat tarvikkeet:

1
8

3

9

6
2

1
2
3
4
5

4

Puhelinkaapeli ja pistoke
Virtakaapeli ja pistoke
Kuuloke
Kuulokkeen spiraalijohto
Faksilaite

5

6
7
8
9
10

7

Paperilokero
Mustekalvo
Paperia, A4-koko
Käyttöopas
Asennusohje
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10

Laitteen kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Virtajohto ja pistoke
Paperintäyttöaukon läppä
Paperinsyöttölaite
Paperilokero
Paperilokeron jatke
Kuulokkeen spiraalijohto
Kuuloke
Käyttöpaneeli
Asiakirjan ulostuloaukko
Asiakirjan syöttöaukko
Asiakirjan leveysrajoitin
Paperin ulostuloaukko

1

6

7

2

8

9
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3

4

10

5

11

12

JOHDANTO

16

13
14
15
16
17

Mustekalvon etulokero
Mustekalvon takalokero
Harmaa tulostimen tela
Siniset vapautussalvat mustekalvon suojakannen avaamista varten
Mustekalvon suojakansi

13

14

15

17

Aina kun suljet mustekalvon suojakannen, laite tulostaa tyhjän sivun varmistaakseen, että paperi ja
mustekalvo on asetettu oikein.

15-tou-99 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Näytön merkkinuolet osoittavat valitun toimintatilan:
FINE/PHOTO

Merkkinuoli osoittaa, oletko valinnut tarkan kuvan laadun vai harmaasävyt. Jos
kumpikaan nuoli ei näy, normaali tarkkuus on valittu. Muuta tarkkuusasetusta
painamalla FINE/PHOTO-näppäintä.

DMM *)

Merkkinuoli näkyy, kun laitteen muistissa on faksiviestejä.

PUHELINVASTAAJA *)

Puhelinvastaajan
ja päivätilan
puhelinvastaaja on kytketty päälle.

(toiminto 31) merkkinuolet näkyvät, kun

Puhelinvastaajan
ja yötilan
(toiminto 32) merkkinuolet näkyvät aina, kun laite on
yötilassa. (Puhelinvastaaja on aina kytketty päälle yötilassa).
PÄIVÄ/YÖ/AJASTIN

Kolme merkkinuolta osoittavat valitun toimintatilan. Voit valita haluamasi tilan painamalla
päivä/yö/ajastin-näppäintä.

*) laitteille, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja
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2 Asentaminen
Tässä luvussa kuvataan faksilaitteen oikea asennustapa.

Laitteen sijainti

30

cm

Faksilaite tulee sijoittaa lähelle sekä puhelin- että sähköpistorasiaa vakaaseen asentoon tasaiselle ja vaakasuoralle
pinnalle (pinta ei saa olla matto tms.). Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon (painomustekalvon
lämpöherkkyyden takia) eikä lähelle lämpöpattereita tai ilmastointilaitteita eikä se saa joutua kosketuksiin pölyn,
veden tai erilaisten kemikaalien kanssa.

Langattoman puhelimen tukiaseman sijainti
Jos haluat käyttää faksilaitteen kanssa langatonta puhelinta ja haluat sijoittaa puhelimen tukiaseman laitteen
välittömään läheisyyteen, noudata seuraavia ohjeita.
Ihanteellinen tukiaseman sijoituspaikka on faksilaitteen vieressä oikealla puolella.
Jos haluat sijoittaa puhelimen laitteen vasemmalle puolelle, jätä vähintään 15 cm tyhjää tilaa tukiaseman ja laitteen
väliin, jotta vältyt äänitaajuushäiriöiltä kuulokkeessa.

15 cm

Koska paperin ulostuloaukko on laitteen etupuolella, ei laitteen eteen saa jättää mitään
esteitä. Paperitukoksien välttämiseksi kannattaa varmistaa, että pinta faksilaitteen
edessä on sileä ja tasainen. Kumimaisia pintamateriaaleja ei suositella.
Laite kuumenee käytön aikana, joten laitetta ei saa peittää. Faksilaite tulee sijoittaa
sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee vapaasti kiertämään sen ympärillä.
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Faksilaitteen kytkeminen

Käännä laite ylösalaisin. Kytke puhelimen johto faksilaitteeseen
työntämällä puhelinpistoke laitteen pohjassa olevaan LINEliittimeen. Paina johto sille varattuun uraan.

Työnnä sitten puhelinjohdon pistoke puhelinlinjan pistorasiaan.

Spiraalijohdon kytkeminen kuulokkeeseen

Kuulokkeen kytkeminen faksilaitteeseen

Työnnä spiraalijohdon toinen pää kuulokkeeseen.

Työnnä spiraalijohdon toinen pää laitteen pohjassa
olevaan, kuulokkeen kuvalla varustettuun liittimeen ja
paina johto sille varattuun uraan.
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INSTALLATION

Kytkeminen puhelinpistorasiaan

Kytkeminen virtalähteeseen

Kuulokkeen täytyy olla paikoillaan, ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen.
Kytke pistoke faksilaitteen takaosassa olevaan liittimeen

Työnnä virtajohto pistorasiaan. Laite testaa itse itsensä.

Kun testi on ohi, anna oikea kellonaika ja päivämäärä (ohjeet alapuolella).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Anna oikea kellonaika (esim.

1

2

3

0

, jos kello on 12:30).

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

tid:

12:3¡

Paina OK-näppäintä.

ÅR:

¢9

Anna oikea vuosi (00 - 99, vuosi 2000 on 00).

ÅR:

0¡

Paina OK-näppäintä.

MÅNAD: ¡1

Anna oikea kuukausi (1 - 12).

MÅNAD: 0¤

Paina OK-näppäintä.

DAG: ¡1

Anna oikea päivä (1 - 31).

DAg:

Vahvista painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION
1

TID: 1ˆ:00

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

1¤

FUNCTION

Mikäli et anna kellonaikaa ja päivämäärää tai paina STOP-näppäintä,
CHECK DISPLAY -valo vilkkuu ja näytölle tulee seuraava ilmoitus:
Määritä oikea kellonaika ja päivämäärä toiminnon 12 avulla.
Jos faksilaitteessa ei ole mustekalvoa ja/tai paperia,
CHECK DISPLAY -valo vilkkuu ja näytölle tulee seuraava ilmoitus:

Ställ TID/DATUM
ink-film slut
PAPPERET SLUT

Kun faksilaite on valmiustilassa (näytöllä näkyy kellonaika ja päivämäärä), laite on tällöin automaattisesti
myös virransäästötilassa.
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Puhelimesi voi valita numeron kahdella eri tavalla. Vanhemmat järjestelmät toimivat yleensä pulssivalinnan kautta,
kun taas uudenaikaiset digitaaliset puhelimet käyttävät äänitaajuusvalintaa.
Voit käyttää kumpaa tahansa numeronvalintatilaa tämän laitteen kanssa. Mikäli et tiedä, kumpaa tapaa oma
puhelimesi käyttää, ota yhteyttä paikalliseen puhelinlaitokseen.

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

OK

Valitse toiminto 15 painamalla FUNCTION-näppäintä ja valitsemalla
numero 15.

15 priv.c./off.c

Paina OK-näppäintä.

SIGNAL:

PULS

Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.

SIGNAL:

TON

Paina OK-näppäintä.

privatcen.:

NEJ

FUNCTION

OK
FUNCTION

Paina OK-näppäintä uudelleen, jos laite toimii paikallisessa
televerkossa (lisätietoja vaihteen alaliittymään kytkeytymisestä
löytyy luvusta 2 Asentaminen/Kytkeminen yrityksen sisäiseen
järjestelmään).

15-MAJ-00 12:30

Joskus on välttämätöntä käyttää äänitaajuusvalintasignaaleja, jotta tiettyjä palveluita voidaan
käyttää. Mikäli puhelimesi toimii pulssivalinnan kautta, voit silti käyttää näitä palveluita painamalla
joko näppäintä ∗ tai
. Tällöin kaikki numerot lähetetään äänitaajuusmenetelmällä. Kun laitat
kuulokkeen takaisin paikalleen, laite siirtyy takaisin pulssivalintatilaan.
Jos laitteessa on digitaalinen puhelinyhteys, kannattaa faksilaitteen tilaksi valita äänitaajuustila,
joka on nopein valintatila.
Jos et saa haluttua puhelin- tai faksiyhteyttä, valitse toinen valintatila.

Mustekalvon lisääminen
Laitteen mukana tulevassa mustekalvossa on suojaava kiinnitysliuska, joka täytyy poistaa ennen
kalvon lisäämistä laitteeseen.
Et voi vastaanottaa tai kopioida asiakirjoja, jos laitteessa ei ole mustekalvoa.

CHECK
DISPLAY

Jos mustekalvorulla on tyhjä tai jos laitteessa ei ole mustekalvoa,
CHECK DISPLAY -valo vilkkuu ja näytölle tulee seuraava ilmoitus:

ink-film slut

Ennen kuin lisäät uuden mustekalvon, poista paperi paperinsyöttölaitteesta.
Noudata myös MUSTEKALVOPAKKAUKSEN OHJEITA!
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INSTALLATION

Äänitaajuus- ja pulssivalinta

Parhaan mahdollisen tulostuslaadun saavuttamiseksi käytä ainoastaan
alkuperäisessä mustekalvorullassa mainittuja mustekalvoja. Turvallisuussyistä ei
suositella muiden merkkien käyttöä, sillä faksilaite saattaa vahingoittua.
Avaa laite nostamalla käyttöpaneeli keskellä olevasta syvennyksestä. Jos kuulet
napsahduksen, paneeli on paikoillaan.

Vanhan mustekalvon poistaminen

2
4

1

3

1
1. Avaa mustekalvon kansi
painamalla molemmilla käsillä
siniset salvat taakse (1).
2. Nosta kansi varovasti (2).

3. Paina tyhjän mustekalvorullan
vasenta puolta jousta vasten (3).
4. Nosta ensin rullan vasen puoli
ylös (4).

5. Poista molemmat mustekalvorullat.
Niitä ei voi käyttää uudelleen.
Rullat voi hävittää talousjätteen
mukana.
Lisää laitteeseen uusi mustekalvo,
sillä laite ei toimi oikein ilman sitä.

Jos huomaat mustekalvoa vaihtaessasi, että harmaa kirjoitintela on värjäytynyt mustaksi, puhdista
tela (lisätietoja löytyy luvusta 9 Vianetsintä/Laitteen hoito- ja huolto-ohjeet).

Uuden mustekalvon lisääminen

4

3
2

5

1. Poista mustekalvon kiinnitysliuskat
varovasti. Mustekalvo ei saa
vahingoittua.

2. Pidä mustekalvoa niin, että iso
rulla on alapuolella ja pienen
rullan sininen hammaspyörä
oikealla puolella. Aseta
mustekalvo takaosaan painamalla
ison rullan oikeanpuoleista
(sinistä) päätä sinistä jousiakselia
vasten (2).
3. Sovita sen jälkeen ison rullan
vasemmanpuoleinen (musta) pää
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vasemmalla olevaan loveen (3).
4. Aseta pieni rulla etuosan uriin (4).
5. Käännä pienen rullan
hammaspyörää eteenpäin niin,
että kalvo kiristyy. Varmista, että
kalvossa ei ole ryppyjä (5).

INSTALLATION

6. Sulje mustekalvon kansi nostamalla se eteenpäin.
Varmista, että molemmat vapautussalvat on lukittu.

7. Sulje käyttöpaneeli.

Mustekalvon alussa on kiiltävä nauha, joten
ensimmäisten sivujen tulostuslaatu saattaa
olla heikko.

Paperin lisääminen ja poistaminen
Paperin lisääminen
Ennen kuin voit vastaanottaa faksiviestejä tai kopioida asiakirjoja, faksilaitteeseen täytyy lisätä paperia. Käytä
ainoastaan seuraavaa paperikokoa: normaali A4 – 210 x 297 mm. Faksilaitteessa voi käyttää tavallista tulostukseen ja
kopioimiseen tarkoitettua paperia (80 g/m2). Mitä sileäpintaisempaa paperia käytät, sitä parempi on faksilaitteen
tulostuslaatu.

CHECK
DISPLAY

Jos faksilaitteessa ei ole paperia, CHECK DISPLAY -valo vilkkuu ja
näytölle tulee seuraava ilmoitus:

1. Työnnä paperilokero paperinsyöttölaitteen takana
oleviin aukkoihin. Kuulet napsahduksen, kun lokero on
paikoillaan.

PAPPERET SLUT

2. Avaa paperilokeron jatke.

4
3

3. Taita paperintäyttöaukon läppä eteenpäin (3).
4. Lisää korkeintaan 50 A4-kokoista (80g) arkkia
paperinsyöttölaitteeseen (4).

5. Nosta paperintäyttöaukon läppä takaisin ylös.
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Jotta paperinsyöttölaite ei vetäisi useita paperiarkkeja laitteen sisään
samanaikaisesti, erota paperit toisistaan tuulettamalla ne ja suorista pino
tasaisella alustalla, ennen kuin lisäät paperipinon laitteeseen.

Paperia ei saa lisätä faksilaitteeseen laitteen tulostaessa, sillä tämä aiheuttaa
paperitukoksen. Alä myöskään käytä paperia, jonka toiselle puolelle on jo tulostettu, sillä
paperinsyöttölaite saattaa tukkeutua.

Paperin poistaminen

2
1

1. Taita paperintäyttöaukon läppä eteenpäin (1).
2. Vedä paperi ulos (2).

3. Nosta paperintäyttöaukon läppä takaisin ylös.

Paperitukos

Avaa käyttöpaneeli ja mustekalvon suojakansi. Jätä
paperintäyttöaukon läppä paikoilleen, niin että paperi on
helpompi poistaa. Vedä paperi varovaisesti ulos. Ennen
kuin suljet mustekalvon suojakannen, kiristä kalvoa
kääntämällä etummaisen kalvorullan hammaspyörää
eteenpäin.

Älä vedä paperia ulos laitteen yläosasta, sillä paperi saattaa repeytyä ja laitteen toiminta
häiriytyä.

Asennusohje
Asennusohjeiden avulla voit määrittää faksilaitteen toiminta-asetukset paikallisten olosuhteiden mukaan.
Päina
näppäinta vähintään
2 sekunttia

HELP

Paina HELP-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Faksilaite tulostaa
asennusohjeen. Vedä ohjesivu ulos. Laite opastaa sinua
alkuasetuksissa, kuten numeronvalintatavan määrittämisessä,
puhelinnumeron ja nimen tallentamisessa sekä mahdollisesti
laitteeseen liitettyjen lisälaitteiden toiminta-asetusten
määrittämisessä (faksikytkimen asetukset).
Seuraa tulostetun ohjesivun ohjeita.

Jos asennat faksilaitteeseen lisälaitteita myöhemmin, suorita asennus uudelleen.
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Lisälaitteiden kytkeminen

Samaan pistorasiaan
(ei mahdollista kaikissa maissa)
Voit kytkeä lisälaitteita samaan puhelinpistorasiaan faksilaitteen kanssa.
a) kytkeminen puhelinpistorasiaan
b) kuulokkeen kytkeminen faksilaitteeseen
c) lisälaitteiden kytkeminen puhelinpistorasiaan

c

a (LINE)

(

Kun kytket lisälaitteet samaan puhelinpistorasiaan
faksilaitteen kanssa, varmistat faksikytkimen parhaan
mahdollisen toiminnan (esim. mahdollisuuden soiton
siirtoon). Faksilaite voi tällöin ohjata lisälaitteiden
toimintaa.

)b

Jos haluat liittää useampia kuin yhden lisälaitteen, kysy
tarvittavista sovittimista myyjältäsi.

Varmista, että faksilaite on ensimmäinen linjaan kytkettävä laite.

Erillisiin pistorasioihin
(ei mahdollista kaikissa maissa)

Voit kytkeä lisälaitteita samaan puhelinlinjaan mutta erillisiin
pistorasioihin, jos laitteet sijaitsevat esim. eri huoneissa. Varmista,
että faksilaite kytketään ensimmäisenä.
Huomautus: Jos kytket lisälaitteita erillisiin pistorasioihin (esim. eri
huoneissa), faksikytkin ei voi ohjata lisälaitteiden toimintaa.
Faksilaite toimii tällöin kuten mikä tahansa tavallinen faksilaite, eikä
esimerkiksi soitonsiirto ole mahdollista. On suositeltavaa, että kytket
lisälaitteet samaan pistorasiaan.
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INSTALLATION

Voit liittää faksilaitteeseen lisälaitteita, kuten rinnakkaispuhelimia, puhelinvastaajia tai modeemeja.

Kytkeminen kodin puhelinjärjestelmään
(yksi puhelinlinja)

PTT

H
T
S

Kytke faksilaite ensimmäisenä puhelinlinjaan (PTT) ja kodin muut puhelimet
(HTS) lisälaitteina samaan linjaan.

Kodin puhelinjärjestelmään ei ole olemassa lakiin perustuvia säädöksiä, joten katso lisätietoja
tuotteen valmistajan toimittamista käyttöohjeista.

Kytkeminen yrityksen sisäiseen järjestelmään
(useita puhelinlinjoja)

Kytke faksilaite yrityksen sisäisen vaihteen alaliittymään (PABX). Jotta voisit
käyttää faksilaitetta alaliittymästä, määritä tarvittavat asetukset toiminnon 15
avulla.

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminto 15 painamalla toimintonäppäintä ja valitse
numero 15.

15 priv.c./off.c

Paina OK-näppäintä.

SIGNAL:

TON

Paina OK-näppäintä.

privatcen.:

NEJ

privatcen.:

JA

FUNCTION
OK
FUNCTION

Valitse vaihteen alaliittymä nuolinäppäimillä.
OK

Paina OK-näppäintä.

TEL.LIN.MED: 0

Paina ulkolinjan tunnuksena toimivaa näppäintä. Näppäin on joko
0 , R-näppäin tai jokin muu numero.

TEL.LIN.MED: R

FUNCTION

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
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OK

Paina OK-näppäintä.

test:

JA

Paina OK. Laite tarkistaa yhteyden ulkolinjaan.

TEST PÅGÅR ...

Mikäli laite pääsee ulkolinjalle, näytölle ilmestyy hetkeksi seuraava
ilmoitus:

TEST OK

Mikäli laite ei pääse ulkolinjalle, näytölle ilmestyy hetkeksi seuraava
ilmoitus:

TEST ej OK

FUNCTION

Laite pyytää toistamaan aikaisemmat vaiheet. Vaihda joko
numeronvalintatapaa tai näppäintä, jolla pääsee ulkolinjalle. Jos olet
kuitenkin valinnut oikean valintatilan ja ulkolinjanäppäimen ja
näytöllä näkyy yhä ilmoitus TARKISTUS EI OK, poista ulkolinjan
näppäimen valinta painamalla vasenta nuolinäppäintä ( ).

–19 –

SIGNAL:

TON

INSTALLATION

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

3 Perustoiminnot

Jos valitset vahingossa väärän näppäimen, paina STOP-näppäintä niin monta kertaa, että
pääset alkuperäiseen tilanteeseen.

Mikäli haluat säilyttää laitteen tehdasasetukset myöhempää käyttöä varten, on suositeltavaa, että
tulostat toimintoluettelon ennen kuin muutat asetuksia (paina kolme kertaa OK/FUNCTIONnäppäintä).
Voit poistaa yksittäisiä asetuksia toiminnon 45 (Palvelutunnus) avulla (lisätietoja löytyy luvusta
9 Vianetsintä/Palvelutunnus).

Näytön ja raporttien kielivalinta
Voit valita, millä kielellä ilmoitukset näkyvät näytöllä ja raportit tulostetaan.
OK

Paina FUNCTION-näppäintä.

FUNKTION NR.: __

Valitse toiminto 11.

11 ange SPRÅK

Paina OK-näppäintä.

SPRÅK: SVENSKA

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Valitse haluamasi kieli nuolinäppäimillä.
OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

LANGUAGE:ENGLISH
15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Kellonaika ja päivämäärä
Voit asettaa oikean kellonajan ja päivämäärän. Vuosisadan vaihteessa laite siirtyy automaattisesti vuodesta 99
vuoteen 00.
OK

Paina FUNCTION-näppäintä.

FUNKTION NR.: __

Valitse toiminto 12.

12 tid/datum

Paina OK-näppäintä. Anna kellonaika ja päivämäärä näppäimistön
avulla (esim. 1 2 3 0 , jos kello on 12:30). Lisätietoja löytyy
luvusta 2 Asentaminen/Kytkeminen virtalähteeseen).

tid:

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗
OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

∗

Paina OK-näppäintä, kun olet antanut kellonajan. Anna sen jälkeen
oikea vuosi, kuukausi ja päivä. Vahvista kukin merkintä painamalla
OK-näppäintä.
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‚0:00

15-MAJ-00 12:30

Faksinumero
Nimi- ja faksinumerotietosi liitetään kunkin sivun yläosaan (ylimmät 4 mm) yhdessä päivämäärän,
kellonajan ja sivunumeron kanssa.
Lisää tarvittaessa faksinumeron maan tunnusta edeltävä “+”-merkki näppäimellä
nuolinäppäimellä ( ). Faksinumeron pituus ei saa ylittää 20 numeroa.
OK

∗

tai

#

ja välilyönti oikealla

Paina FUNCTION-näppäintä.

FUNKTION NR.: __

Valitse toiminto 13.

13 eget id-nr

Paina OK-näppäintä.

eget id-nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Anna puhelin- tai faksinumerosi,
1
1 2 3 4
esim. # 4 3

5

+43 1 12345_

(Suomen tunnus: +358)

15-MAJ-00 12:30

Tallenna numero painamalla OK-näppäintä.

FUNCTION

Nimi
Nimi- ja faksinumerotietosi liitetään kunkin sivun yläosaan (ylimmät 4 mm) yhdessä päivämäärän,
kellonajan ja sivunumeron kanssa.
Anna nimesi (enintään 32 merkkiä) numeronäppäinten avulla. Jokaiseen näppäimeen on ohjelmoitu joukko eri
kirjaimia. Nämä kirjaimet on esitetty alla olevassa taulukossa. Voit siirtyä seuraavaan kirjaimeen painamalla kyseistä
näppäintä. Viimeisen kirjaimen jälkeen kirjaimet alkavat taas alusta.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{väli}
.
0
+
?
/
:
*
%
!
(
)
[
]
"

1

A
B
C
2
a
b
c
Ä
Å
Æ
Ç
ä
â
æ
ç

D
E
F
3
d
e
f

G
H
I
4
g
h
i

J
K
L
5
j
k
l

M
N
O
6
m
n
o
Ñ
Ö
ñ
ö

P
Q
R
S
7
p
q
r
s

T
U
V
8
t
u
v
Ü
ü

W
X
Y
Z
9
w
x
y
z
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PERUSTOIMINNOT

FUNCTION

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Paina FUNCTION-näppäintä.

Valitse toiminto 14.

14 eget namn

Paina OK-näppäintä.

eget namn

FUNCTION

Esimerkki nimen tallentamisesta:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

∗

Paina esimerkiksi näppäintä
kohdassa.

2

. Kohdistin pysyy samassa

¨

Paina näppäintä 2 uudelleen. Näppäin valitsee nyt seuraavan
siihen ohjelmoidun kirjaimen.

Paina oikeaa nuolinäppäintä. Kohdistin siirtyy askeleen oikealle.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Kirjoita seuraava kirjain esimerkiksi painamalla näppäintä

3

.

Kun olet kirjoittanut nimen, paina OK-näppäintä. Nimesi tallentuu
laitteen muistiin.

©
B_

B¥

15-MAJ-00 12:30

Nimen ja numeron korjaaminen
Mikäli olet kirjoittanut väärän numeron tai kirjaimen toiminnoissa 13 tai 14 tai lyhytvalintanumeroa tai
puhelinluettelotietuetta tallentaessasi, virheen voi korjata (tämä ei kuitenkaan koske toimintoa 16 Numeroiden
tallentaminen). Virheen voi korjata heti, kun se huomataan, tai myöhemmin. Jos haluat tehdä korjauksia myöhemmin,
sinun täytyy valita numeron tai nimen valintatoiminto uudelleen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Jos olet tehnyt virheen nimeä tai numeroa kirjoittaessasi, voit
korjata sen seuraavalla tavalla:

berner_

Paina vasenta nuolinäppäintä. Kohdistimen vasemmalla puolella
oleva merkki poistetaan. Jos painat vasenta nuolinäppäintä yli kaksi
sekuntia, koko rivi poistetaan.

ber_

Kirjoita haluamasi nimi tai valitse oikea numero.

Berger

Vahvista painamalla OK-näppäintä.
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Soittoäänen tyyppi

OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Valitse toiminto 44.

44 RINGSIGNAL

Paina OK-näppäintä.

SIGNALTYP: 1

Valitse näppäimet
OK
FUNCTION

1

-

5

. Kuulet viisi erilaista soittoääntä.

Vahvista valintasi painamalla OK-näppäintä.

SIGNALTYP: 3
15-MAJ-00 12:30

Soittoäänen voimakkuus
Voit säätää soittoäänen voimakkuuden, kun faksilaite on valmiustilassa tai kun se soi. Huomaa, että päivä- ja yötilassa
on erilaiset äänenvoimakkuustasot (lisätietoja löytyy luvusta 4 Faksikytkin).
Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. Näytölle ilmestyy valittu
asetus noin kolmeksi sekunniksi.

signal: ßß

Valitse haluamasi äänenvoimakkuustaso nuolinäppäinten avulla.

signal: ßßß

Kaiuttimen äänenvoimakkuus
Voit säätää äänenvoimakkuuden milloin haluat painamalla DIAL-näppäintä tai kaiutinnäppäintä (näppäin, jonka
vieressä on kaiuttimen kuva).
DIAL

STOP

*) Paina DIAL-näppäintä tai kaiutinnäppäintä.

SLÅ NUMMER

Paina nuolinäppäimiä. Näytölle ilmestyy valittu asetus.

högtal.: ßß

Mikäli haluat muuttaa nykyista valintaa, valitse haluamasi
äänenvoimakkuustaso nuolinäppäinten avulla.

högtal.: ßßß

Kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden, paina STOP-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

*) Faksilaitteet, joissa ei ole sisäänrakennettua puhelinvastaajaa: DIAL-näppäin
Faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: kaiutinnäppäin
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PERUSTOIMINNOT

Voit valita viidestä soittoäänestä haluamasi.

4 Faksikytkin

FAX

Faksikytkimen toiminta
Faksikytkimen avulla voit soittaa puheluita ja lähettää faksiviestejä samasta puhelinliittymästä. Kytkimen avulla hyödyt
myös tehokkaimmin asennettujen lisälaitteiden toiminnasta.

Faksikytkimen toimintatilat – ajastintila/päivätila/yötila
Voit valita faksilaitteen tilaksi päivä- tai yötilan. Kun ajastin on valittu, laite siirtyy automaattisesti sisäänrakennetun
kellon mukaan päivä- ja yötilan välillä.
Voit esimerkiksi määrittää, että faksilaite ilmoittaa päivätilassa, mutta ei yötilassa, milloin puhelu tai faksiviesti
vastaanotetaan. Laite vastaanottaa tällöin viestit äänettömästi yötilassa eikä häiritse sinua.
Voit muuttaa päivä- ja yötilan asetuksia toisistaan riippumatta. Voit siirtyä päivätilasta yötilaan ja päinvastoin milloin
haluat painamalla päivä/yö-näppäintä (näppäintä, jonka vieressä on aurinko ja kuu).

Ajastintila
Laite on oletuksena määritetty ajastintilaan. Toisin sanoen laite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja
päinvastoin edellyttäen, että olet asettanut oikean kellonajan laitteen asennuksen jälkeen tai toiminnon 12 Kellonaika
ja päivämäärä avulla. Faksilaitteen tehdasasetusten mukaan laite siirtyy yötilaan kello 22.00 ja takaisin päivätilaan
kello 6.00.

Jos et ole määrittänyt kellonaikaa laitteen asennuksen jälkeen tai toiminnon 12 Kellonaika ja
päivämäärä avulla, näytölle tulee seuraava viesti:
Anna oikea kellonaika ja paina OK-näppäintä.

Ställ TID/DATUM
FINE

PHOTO

DMM

Ajastintilan valitseminen/valinnan kumoaminen

Jos ajastimen merkkinuoli on näkyvissä, faksilaite siirtyy automaattisesti päivä- ja yötilan välillä.
Voit siirtyä päivätilasta yötilaan ja päinvastoin milloin haluat painamalla päivä/yö-näppäintä.
Voit kumota ajastintilan valinnan painamalla päivä/yö-näppäintä
vähintään kaksi sekuntia, kunnes kuulet vahvistusäänen ja
ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä. Tällöin ainoastaan päivä- tai
yötilan merkkinuoli on näkyvissä laitteen näytöllä.

15-MAJ-00 12:30
FINE

Jos haluat ottaa ajastintilan uudelleen käyttöön, paina päivä/yönäppäintä vähintään kaksi sekuntia, kunnes kuulet vahvistusäänen
ja ajastimen merkkinuoli ja päivä- tai yötilan merkkinuoli ilmestyvät
näytölle.

DMM

15-MAJ-00 12:30
FINE
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PHOTO

PHOTO

DMM

Ajastimen kellonajan asettaminen/tarkistaminen

FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

33 timer

Valitse toiminto 33.

FINE

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

DMM

Paina OK-näppäintä.

dag: 06:00

Anna kellonaika, jolloin haluat laitteen automaattisesti siirtyvän
päivätilaan.

dag: 07:30

Vahvista kellonaika painamalla OK-näppäintä.

natT: 22:00

Anna kellonaika, jolloin haluat laitteen automaattisesti siirtyvän
yötilaan.

NATT: 20:00

Vahvista asetukset painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION
1

PHOTO

FUNCTION

Faksiviestin vastaanotto manuaalisesti
Faksiviestit vastaanotetaan tavallisesti automaattisesti.
Jos kuitenkin nostat kuulokkeen, kun laite soi, ja huomaat, että sinulle yritetään lähettää faksiviestiä (kuulet
merkkiäänen tai et kuule mitään), paina START-näppäintä ja laske kuuloke alas kahden sekunnin kuluttua. Laite
vastaanottaa faksiviestin.
Jos vastaat puhelimeen rinnakkaispuhelimesta, esimerkiksi langattomasta puhelimesta, voit vastaanottaa faksiviestin
painamalla käyttämäsi puhelimen näppäintä ∗ ja sen jälkeen numeroa 5 . Jotta voisit käyttää tätä toimintoa,
puhelimen täytyy toimia äänitaajuusvalinnan kautta. Jos puhelinlinjasi vaati pulssivalinnan käyttämistä, aseta
rinnakkaispuhelin väliaikaisesti äänitaajuusvalintatilaan, niin että äänitaajuusvalintasignaaleja voidaan lähettää. Katso
lisätietoja rinnakkaispuhelimen käyttöohjeista.

Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/pois päältä
(ainoastaan laitteille, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja)
Faksilaitteen sisäänrakennettu puhelinvastaaja on tehdasasetusten mukaan kytketty päälle sekä päivä- että yötilassa.
Voit halutessasi kytkeä vastaajan pois päältä päivätilassa. Yötilassa laitteen sisäinen vastaaja on aina päällä.

Katso seuraavilta sivuilta (Sarjakytkennän asetukset tai Rinnakaiskytkennän asetukset) lisätietoja
siitä, mikä laitteen vastaanottotila ja puhelinvastaajatila sopii parhaiten sinun tarpeisiin.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

31 dag

Valitse toiminto 31.

FINE

PHOTO

DMM

Paina OK-näppäintä.

Fax:

snabb

Voit muuttaa valmiiksi ohjelmoitua vastaanottotilaa nuolinäppäinten
avulla.

Fax:

normal

FUNCTION
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FAKSIKYTKIN

OK

OK
FUNCTION

OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

tele-sv:

Valitse haluamasi puhelinvastaajatila nuolinäppäimillä.

tele-sv: intelli

Vahvista asetukset painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

PÅ/hög

Lisälaitteiden käyttäminen
(langaton puhelin, puhelinvastaaja jne.)
Faksikytkin tukee lisälaitteiden kaikkia kytkentätapoja. Faksilaitteen asennustoiminto varmistaa, että laitteessa on
valittuna paras mahdollinen toimintatila kunkin kytkentätyypin kokoonpanossa. Voit halutessasi muuttaa toimintaasetuksia valitsemalla eri vastaanottotilan.
Kytkentätapoja on kaksi (kaavamainen kuvaus):
SARJAKYTKENTÄ:

RINNAKKAISKYTKENTÄ:

Jos laitteessa on automaattisesti valittuna sarjakytkennän asetukset (katso lisätietoja luvusta 2 Asentaminen/
Asennusohje), laitteen paras mahdollinen toiminta varmistetaan (erityisesti jos laitteeseen on kytketty lisälaitteita).
Sarjakytkentä asetuksessa faksilaite vastaanottaa ensin kaikki soitot ja siirtää ne sitten muihin puhelimiin. Faksikytkin
tunnistaa tulevat puhelut ja faksiviestit ja siirtää ne sen mukaan.
Rinnakkaiskytkentä asetuksessa puhelut saapuvat samanaikaisesti faksilaitteeseen ja rinnakkaispuhelimiin. Faksilaite
ei voi ohjata rinnakkaispuhelimien toimintaa eikä puheluita voida siirtaa faksilaitteen ja rinnakkaispuhelimen välillä.
Sarjakytkennän kokoonpanossa faksilaitteen vastaanottotila on FAX: NOPEA.
Rinnankytkennän kokoonpanossa faksilaitteen vastaanottotila on FAX: NORMAALI.

Jos haluat saada tietää laitteen kytkentätyypin tai laitteen valitseman kokoonpanotavan, tulosta
toimintolista painamalla OK/FUNCTION-näppäintä kolme kertaa.
Saat puhelinliitäntätyypin selville nostamalla faksilaitteen ja rinnakkaispuhelimen kuulokkeen samanaikaisesti
laitteiden asennuksen jälkeen. Jos kuulet valintaäänen molemmissa kuulokkeissa, kokoonpanotyyppi on
rinnakkaiskytkentä. Jos et kuule mitään rinnakkaispuhelimen kuulokkeesta, puhelinjärjestelmä on kytketty sarjaan.
Jos faksilaite on asennustoiminnon jälkeen automaattisesti kytketty sarjaan (katso toimintolista), katso lisätietoja luvun
4 Faksikytkin kohdasta Sarjakytkennän asatukset.
Jos faksilaite on asennustoiminnon jälkeen automaattisesti kytketty rinnakkaiskytkentään (katso toimintolista), katso
lisätietoja luvusta 4 Faksikytkin/Rinnankytkennän asatukset.
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Sarjakytkennän asetukset
Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka faksilaite toimii sarjakytkentä asetuksessa. Voit tarkistaa, onko laite kytketty
asennuksen yhteydessä sarjakytkentä toimintoon, tulostamalla toimintolistan (paina kolme kertaa OK/FUNCTIONnäppäintä). Listassa näkyvät faksilaitteen käytössä olevat asetukset. Jos faksilaite on kytketty rinnakkaistoimintaan,
katso lisätietoja luvun 4 Faksikytkin kohdasta Rinnakaiskytkennän asetukset.
Normaali asetukset:
Ajastintila on kytketty päälle.
Ilman sisäänrakennettua puhelinvastaajaa toimivan faksilaitteen asetukset:
päivätila:
yötila:

VASTAANOTTOTILA: NOPEA
FAKSILAITE ÄÄNETÖN

Sisäänrakennetun puhelinvastaajan sisältävän faksilaitteen asetukset:

yötila:

VASTAANOTTOTILA: NOPEA
PUHELINVASTAAJA PÄÄLLÄ/ÄÄNI
PUHELINVASTAAJA SOI KOLME KERTAA

FAKSIKYTKIN

päivätila:

Seuraavilla sivuilla käydään läpi sarjakytkennän asetuksissa valittavissa olevat lisäasetukset sekä
annataan ohjeita oletusasetusten muuttamisesta.

Päivätila
Voit määrittää, kuinka faksiviestit vastaanotetaan päivätilassa.
Voit kytkeä puhelinvastaajan päälle tai pois päältä tämän toimintotilan avulla faksilaitteissa, joissa on sisäänrakennettu
puhelinvastaaja.
Faksilaite siirtyy automaattisesti päivä- ja yötilan välillä, jos ajastintila on valittu. Jos haluat käyttää faksilaitetta
ainoastaan päivätilassa (ajastin on tällöin kytketty pois päältä), paina päivä/yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia,
kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä.

Paina lyhyesti päivä/yö-näppäintä, kunnes päivätilan merkkinuoli
ilmestyy näytölle.

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Faksilaitteen vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa:

Fax:

snabb

Fax:

normal

Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti vähintään yhden soittokerran jälkeen.
Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin.
Rinnakkaispuhelimet soivat samanaikaisesti laitteen kanssa.
Edut: faksiviestit vastaanotetaan muutaman soittokerran jälkeen.
Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti mutta vasta useiden soittokertojen
jälkeen.
Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin.
Rinnakkaispuhelimet soivat samanaikaisesti laitteen kanssa.
Edut: soittajaa veloitetaan puhelusta vasta, kun vastaat puheluun tai kun laite
aloittaa viestin vastaanoton.

–27 –

Fax:

manuell

Fax:

expert

Faksiviestiä vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin. Jos nostat
kuulokkeen ja huomaat, että sinulle yritetään lähettää faksiviestiä (merkkiääni tai
hiljaisuus), paina START-näppäintä ja laske kuuloke alas kahden sekunnin kuluttua.
Faksiviestin vastaanotto alkaa.
Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin.
Rinnakkaispuhelimet soivat samanaikaisesti faksilaitteen kanssa. Voit aloittaa
faksiviestin vastaanoton rinnakkaispuhelimesta painamalla rinnakkaispuhelimen
näppäintä ∗ ja sen jälkeen numeroa 5 .
Edut: voit vastaanottaa faksiviestit tietokoneen tai toisen laitteen kautta
(sisäänrakennettu faksikytkin on kytketty pois päältä).
Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset.
Katso lisätietoja luvusta 8 Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI.

Päivätilan asetuksen määrittäminen/tarkistaminen
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminto 31.

31 dag

Paina OK-näppäintä.

Fax:

snabb

FUNCTION

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä.
OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Faksilaitteen, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja,
näytölle tulee seuraava viesti:

tele-sv:
FINE

tele-sv:

PÅ/hög

tele-sv: intelli

PHOTO

PÅ/hög

DMM

Puhelinvastaaja aktivoituu automaattisesti useiden soittokertojen jälkeen.

Jos laite vastaanottaa äänipuhelun, puhelinvastaaja aktivoituu automaattisesti
viidennen soittokerran jälkeen. Ensimmäisen jätetyn viestin jälkeen faksilaitteen
soittokertojen määrä vähenee automaattisesti kahteen, ennen kuin vastaaja
aktivoituu. Kun olet kuunnellut uuden viestin, seuraava saapuva puhelu aktivoi
vastaajan jälleen viiden soittokerran jälkeen.

Voit tarkistaa toisesta puhelimesta, onko puhelinvastaajaasi jätetty
uusia viestejä (jos vastaaja aktivoituu kahden soittokerran jälkeen,
vastaajassa on uusia viestejä). Tämä mahdollisuus on hyödyllistä,
jos olet esimerkiksi lomalla tai liikematkalla.

Tele-sv:

av

Puhelinvastaaja on kytketty pois päältä.

–28 –

OK

Voit valita haluamasi puhelinvastaajatilan nuolinäppäimillä.

tele-sv: intelli

Vahvista asetukset painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Voit vastaanottaa puhelun rinnakkaispuhelimella, vaikka faksilaitteeseen sisäänrakennettu
puhelinvastaaja on kytketty päälle. Tällöin vastaaja kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun
nostat rinnakkaispuhelimen kuulokkeen.

Yötila – laitteille, joissa EI OLE sisäänrakennettua puhelinvastaajaa

Paina lyhyesti päivä/yö-näppäintä, kunnes yötilan merkkinuoli
ilmestyy näytölle.

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

Valittavissa olevat yötilan vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa:

Fax:

tyst

fax:

ringer

Fax:

expert

Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi hiljaa.
Rinnakkaispuhelimet soivat ainoastaan äänipuheluita vastaanotettaessa.
Edut: faksiviestit vastaanotetaan äänettömästi.
Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti viiden soittokerran jälkeen.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi hiljaa.
Rinnakkaispuhelimet soivat yhtä usein kuin faksilaite.
Edut: tiedät, milloin faksiviestiä vastaanotetaan.
Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset. Katso lisätietoja luvusta 8
Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI.

Ilman puhelinvastaajaa toimivan faksilaitteen yötilan asetuksen määrittääminen/tarkistaminen
OK
FUNCTION

1

2

3
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5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminto 32.

32 natt

Paina OK-näppäintä.

fax:

ringer

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä.

Fax:

tyst

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

OK
FUNCTION
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FAKSIKYTKIN

Kun ajastin on kytketty päälle, faksilaite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin. Jos haluat
käyttää faksilaitetta ainoastaan yötilassa (ajastin on kytketty pois päältä), paina päivä/yö-näppäintä vähintään kaksi
sekuntia, kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä.

Yötila – laitteille, joissa ON sisäänrakennettu puhelinvastaajaa
Voit määrittää faksilaitteen yötilan soitto-ominaisuudet. Faksiviestin vastaanotto on aina äänetön. Puhelinvastaaja
on aina kytketty päälle tässä toimintatilassa.
Kun ajastin on kytketty päälle, faksilaite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin. Jos haluat käyttää
faksilaitetta ainoastaan yötilassa (ajastin on kytketty pois päältä), paina päivä/yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia,
kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä.
Paina lyhyesti päivä/yö-näppäintä, kunnes yötilan merkkinuoli
ilmestyy näytölle.

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Faksilaitteen vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa:

tele-sv:

ring 3

Voit valita 1-4 soittokertaa.

tele-sv:

tyst

Tele-sv:

expert

Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi.
Puheluita vastaanottaessa faksilaite soi 1-4 kertaa (asetuksesta riippuen), jonka
jälkeen puhelinvastaaja aktivoituu.
Rinnakkaispuhelimet toimivat samalla tavalla kuin faksilaite.
Edut: voit vastata puheluihin yöllä.
Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi.
Puheluita vastaanottaessa puhelinvastaaja aktivoituu heti. Tässä tilassa kaiutin on
kytketty pois päältä.
Rinnakkaispuhelimet eivät soi.
Edut: Jopa saapuvat äänipuhelut eivät häiritse sinua. Laitteen sisäinen
puhelinvastaaja tallentaa kaikki viestit äänettömästi. Huomaa, että tässä tilassa
sinua ei voida tavoittaa puhelimitse (paitsi jos toiminto 53 VIP on valittu).
Voit itse määrittää laitteen toiminta-asetukset.
Katso lisätietoja luvusta 8 Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI.

Puhelinvastaajan sisältävän faksilaitteen yötilan asetuksen määrittäminen/tarkistaminen
OK
FUNCTION
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OK
FUNCTION

OK

Valitse toiminto 32.

32 natt

Paina OK-näppäintä.

tele-sv:

ring 3

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä.

tele-sv:

tyst

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION
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Rinnakkaiskytkennän asetukset
Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka faksilaite toimii rinnakkaiskytkentä asetuksissa. Voit tarkistaa, onko laite kytketty
asennuksen yhteydessä rinnakkaistoimintoon, tulostamalla toimintolistan (paina kolme kertaa OK/FUNCTIONnäppäintä). Listassa näkyvät faksilaitteen käytössä olevat asetukset. Jos faksilaite on kytketty sarjakytkentätoimintaan,
katso lisätietoja luvun 4 Faksikytkin kohdasta Sarjakytkennän asetukset.
Rinnakkaiskytkennän asetuksissa faksikytkimen toimintaa ei voida täysin hyödyntää. Ainoastaan silloin kun lisälaitteet
kytketään sarjaan faksilaitteen kanssa, faksikytkimen toiminta on tehokkainta. Rinnakkaiskytkentä asetuksissa
faksilaite esimerkiksi vastaanottaa faksiviestit äänettömästi, mutta rinnakkaispuhelimet soivat ainakin kerran. Myös
puheluiden soitonsiirto faksilaitteen ja rinnakkaispuhelimien välillä on mahdollista vain sarjakytkentä asetuksessa.
Jos lisälaitteet toimivat ainoastaan rinnakkaiskytkentynä, ne tukevat rinnakkaiskytkennän asetuksia. Tällöin
soitonsiirto ja yötilan äänetön vastaanotto eivät ole mahdollisia. Kytke lisälaitteet, langattomat puhelimet jne. saman
puhelinlinjan erityiseen puhelinliittimeen (katso lisätietoja luvusta 4 Faksikytkin/Lisälaitteiden käyttäminen) ja asenna
faksilaite uudelleen.
Normaali asetos:

FAKSIKYTKIN

Ajastintila on kytketty päälle.
Ilman sisäänrakennettua puhelinvastaajaa toimivan faksilaitteen asetukset:
päivätila:
yötila:

VASTAANOTTOTILA: NOPEA
FAKSILAITE ÄÄNETÖN

Sisäänrakennetun puhelinvastaajan sisältävän faksilaitteen asetukset:
päivätila:
yötila:

VASTAANOTTOTILA: NOPEA
PUHELINVASTAAJA PÄÄLLÄ/ÄÄNI
PUHELINVASTAAJA SOI KOLME KERTAA

Seuraavilla sivuilla käydään läpi rinnakkaiskytkennän asetuksissa valittavissa olevat lisäasetukset
sekä annataan ohjeita oletusasetusten muuttamisesta.

Päivätila
Voit määrittää, kuinka faksiviestit vastaanotetaan päivätilassa.
Voit kytkeä puhelinvastaajan päälle tai pois päältä tämän toimintotilan avulla faksilaitteissa, joissa on sisäänrakennettu
puhelinvastaaja.
Faksilaite siirtyy automaattisesti päivä- ja yötilan välillä, jos ajastintila on valittu. Jos haluat käyttää faksilaitetta
ainoastaan päivätilassa (ajastin on tällöin kytketty pois päältä), paina päivä/yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia,
kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä.
Paina lyhyesti päivä/yö-näppäintä, kunnes päivätilan merkkinuoli
ilmestyy näytölle.

15-MAJ-00 12:30
FINE
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PHOTO

DMM

Faksilaitteen vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa:

Fax:

normal

Fax:

snabb

Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti muutaman soittokerran jälkeen.
Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin.
Rinnakkaispuhelimet soivat, kunnes puhelinvastaaja aktivoituu tai faksiviestin
vastaanotto alkaa.
Edut: sinulla on viiden soittokerran verran aikaa nostaa faksilaitteen tai
rinnakkaispuhelimen kuuloke.
Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti vähintään yhden soittokerran jälkeen.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin.
Rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran.

Jos valitset rinnakkaiskytkennässa asetuksen FAX: NOPEA, muut
puhelimet soivat vain kerran. Jos nostat rinnakkaispuhelimen
kuulokkeen, voit pysäyttää faksilaitteen painamalla näppäintä ∗
kaksi kertaa. Tämän jälkeen voit puhua normaalisti
rinnakkaispuhelimesta. Huomaa, että tämä toimintatila on
mahdollista vain, jos puhelimesi toimii äänitaajuusvalinnan kautta.

Fax:

manuell

Fax:

expert

Faksiviestiä vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin. Jos nostat
kuulokkeen ja huomaat, että sinulle yritetään lähettää faksiviestiä (merkkiääni tai
hiljaisuus), paina START-näppäintä ja odota kaksi sekuntia. Laske sitten kuuloke
alas. Faksiviestin vastaanotto alkaa.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin.
Rinnakkaispuhelimet soivat sekä faksiviestiä että puhelua vastaanotettaessa.
Aloita faksiviestin vastaanotto valitsemalla rinnakkaispuhelimen näppäimet ∗ ja 5 .
Tämä vastaanottotila toimii ainoastaan silloin, kun puhelin käyttää
äänitaajuusvalintaa.
Edut: Voit vastaanottaa faksiviestit tietokoneella tai muulla laitteella (faksilaitteen
sisäänrakennettu faksikytkin on kytketty pois päältä).
Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset. Katso lisätietoja luvusta 8
Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI.

Päivätilan asetuksen määrittäminen/tarkistaminen
OK
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OK
FUNCTION

Valitse toiminto 31.

31 dag

Paina OK-näppäintä.

Fax:

normal

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä.
OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Faksilaitteen, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja,
näytölle tulee seuraava viesti:

tele-sv:
FINE
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PHOTO

DMM

PÅ/hög

tele-sv:

PÅ/hög

tele-sv: intelli

Puhelinvastaaja aktivoituu automaattisesti useiden soittokertojen jälkeen.

Jos laite vastaanottaa äänipuhelun, puhelinvastaaja aktivoituu automaattisesti
viidennen soittokerran jälkeen. Ensimmäisen jätetyn viestin jälkeen faksilaitteen
soittokertojen määrä vähenee automaattisesti kahteen, ennen kuin vastaaja
aktivoituu. Kun olet kuunnellut uuden viestin, seuraava saapuva puhelu aktivoi
vastaajan jälleen viiden soittokerran jälkeen.

Voit tarkistaa toisesta puhelimesta, onko puhelinvastaajaasi jätetty
uusia viestejä (jos vastaaja aktivoituu kahden soittokerran jälkeen,
vastaajassa on uusia viestejä). Tämä mahdollisuus on hyödyllistä,
jos olet esimerkiksi lomalla tai liikematkalla.

av

Puhelinvastaaja on kytketty pois päältä.

Voit valita haluamasi puhelinvastaajatilan nuolinäppäimillä.

OK

Vahvista asetukset painamalla OK-näppäintä.

tele-sv: intelli
15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Voit vastata puheluun rinnakkaispuhelimesta, vaikka laitteen sisäinen puhelinvastaaja on jo
aktivoitunut. Voit keskeyttää taustalla kuuluvan vastausviestin painamalla näppäintä ∗ kaksi
kertaa.

Yötila – laitteille, joissa EI OLE sisäänrakennettua puhelinvastaajaa
Kun ajastin on kytketty päälle, faksilaite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin. Jos haluat käyttää
faksilaitetta ainoastaan yötilassa (ajastin on kytketty pois päältä), paina päivä/yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia,
kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä.
Paina lyhyesti päivä/yö-näppäintä, kunnes yötilan merkkinuoli
ilmestyy näytölle.

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

Valittavissa olevat yötilan vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa:
Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi hiljaa.
Rinnakkaispuhelimet soivat ainakin kerran.
Edut: kuulet korkeintaan kaksi soittoa, kun faksiviestiä vastaanotetaan.

Fax:

tyst

fax:

ringer

Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti viiden hiljaisen soittokerran jälkeen.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite jatkaa hiljaista soimista.
Rinnakkaispuhelimet soivat, kunnes faksiviestin vastaanotto alkaa.

Fax:

expert

Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset.
Katso lisätietoja luvusta 8 Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI.
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FAKSIKYTKIN

Tele-sv:

Ilman puhelinvastaajaa toimivan faksilaitteen yötilan asetuksen määrittääminen/tarkistaminen
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OK
FUNCTION

OK

Valitse toiminto 32.

32 natt

Paina OK-näppäintä.

fax:

ringer

Valitse haluamasi asetus.

Fax:

tyst

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Yötila – laitteille, joissa ON sisäänrakennettu puhelinvastaajaa
Voit määrittää faksilaitteen yötilan soitto-ominaisuudet. Puhelinvastaaja on aina kytkettynä päälle tässä tilassa.
Kun ajastin on kytketty päälle, faksilaite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin. Jos haluat käyttää
faksilaitetta ainoastaan yötilassa (ajastin on kytketty pois päältä), paina päivä/yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia,
kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä.
Paina lyhyesti päivä/yö-näppäintä, kunnes yötilan merkkinuoli
ilmestyy näytölle.

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Faksilaitteen vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa:

tele-sv:

ring 3

Voit valita 1-4 soittokertaa.

tele-sv:

tyst

Tele-sv:

expert

Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi.
Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi 1-4 kertaa (asetuksesta riippuen), jonka
jälkeen puhelinvastaaja aktivoituu.
Rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran.
Edut: rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran. Faksiviestit vastaanotetaan
äänettömästi.
Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi.
Puhelua vastaanotettaessa puhelinvastaaja aktivoituu heti. Viestit tallentuvat
äänettömästi. Faksilaite ei soi.
Rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran.
Edut: kuulet korkeintaan kaksi soittokertaa. Faksiviestit vastaanotetaan
automaattisesti. Puhelinvastaaja poimii saapuvat puhelut heti ja viestit tallentuvat
äänettömästi. Huomaa, että tässä tilassa sinua ei voida tavoittaa puhelimitse (paitsi
jos toiminto 53 VIP on valittu).
Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset. Katso lisätietoja luvusta 8
Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI.

Puhelinvastaajan sisältävän faksilaitteen yötilan asetuksen määrittäminen/tarkistaminen
OK
FUNCTION
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OK

Valitse toiminto 32.

32 natt

Paina OK-näppäintä.

tele-sv:

ring 3

tele-sv:

tyst

FUNCTION

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä.
OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

FUNCTION
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15-MAJ-00 12:30

5 Puhelin

Soittaminen
1

2

3

4

5

6
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9

0

#

∗

Valitse haluamasi numero.

12345_

Mikäli olet valinnut väärän numeron, poista se vasemman
nuolinäppäimen avulla.

1234_

Nosta kuuloke. Faksilaite soittaa valittuun numeroon.

RINGER UPP...

Puhelun kesto ilmestyy näytölle noin kymmenen sekunnin kuluttua
puhelun alkamisesta.

01:25

17:45

Jos kuulet numeron valinnan jälkeen valintaäänen soittoäänen sijaan, muuta
numeronvalintatilan asetusta toiminnon 15 avulla.

Toisto
Voit valita viisi viimeistä nunmeroa painamalla ainoastaan yhtä näppäintä.
Paina toistonäppäintä (näppäin, jossa on oikealle osoittava nuoli)
toistuvasti, kunnes haluamasi numero ilmestyy näytölle.

12345_

Nosta kuuloke.

RINGER UPP...

Faksilaite soittaa automaattisesti valittuun numeroon.

12345_

Lyhytvalinta
Laitteessa on lyhytvalintanäppäimiä, joihin voit tallentaa usein käytettyjä numeroita. Voit valita haluamasi numeron
tämän jälkeen painamalla ainoastaan yhtä näppäintä.
Lyhytvalintanumeron ja nimen tallentaminen
1-9

1
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∗

Paina lyhytvalintanäppäintä (näppäin 1-9) vähintään kaksi sekuntia,
kunnes kuulet vahvistusäänen.

välj 0-9

Valitse numero 0 - 9.

ANGE NAMN
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PUHELIN

Jos nostat kuulokkeen ensin ja vasta sitten valitset haluamasi puhelinnumeron, et voi korjata
väärää numeroa vasemmalla nuolinäppäimellä.

1

2

3

4

5

6

7

8
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∗

Berger

Kirjoita nimi.

OK

Paina OK-näppäintä (vaikka et haluaisikaan tallentaa nimeä).

ANGE NUMMER

FUNCTION
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OK
FUNCTION

Anna numero. Voit keskeyttää numeron valinnan toistonäppäimen
avulla. Vahvista painamalla OK-näppäintä.

12345_
LAGRAT

Voit tallentaa numeroita myös puhelun aikana. Pidä lyhytvalintanäppäintä alhaalla vähintään kaksi
sekuntia ja jatka annettujen ohjeiden mukaan. Voit käyttää tätä toimintoa, mikäli numero ei vastaa
tai se on varattu. Voit tallentaa numeron jollekin lyhytvalintanäppäimistä ja yrittää myöhemmin
uudelleen painamalla vain yhtä numeroa. Odottaessasi voit soittaa muihin numeroihin.
Jos haluat muuttaa numeroa tai nimeä, katso lisätietoja luvusta 3 Perustoiminnot/Nimen ja
numeron korjaaminen.
Lyhytvalintanumeroiden käyttäminen
Lyhytvalintanumeroita voi käyttää sekä puheluiden että faksiviestien lähettämisen yhteydessä.
1-9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

DIAL

Paina lyhytvalintanäppäintä. Näytölle tulee seuraava ilmoitus:

välj 0-9

Valitse 0-9. Numeroa vastaava nimi ilmestyy näytölle. Jos et ole
tallentanut nimeä, lyhytvalintanumeroa vastaava puhelinnumero
tulee näkyviin.

1: 12345

Nosta kuuloke tai paina DIAL-näppäintä tai kaiuttimen kuvalla
varustettua näppäintä laitteesta riippuen. Faksilaite valitsee
numeron ja numero näkyy näytöllä. Jos haluat lähettää faksiviestin,
paina START-näppäintä.

RINGER UPP...
1: 12345

Voit myös ensin nostaa kuulokkeen tai painaa DIAL- tai kaiutinnäppäintä, painaa sitten
lyhytvalintanäppäintä (0-9) ja lopuksi valita haluamasi lyhytvalintanumeron. Jos valitset ensin
lyhytvalintanumeron ja nostat sitten kuulokkeen, voit myös lisätä alanumeron.

Puhelinluettelo
Voit myös valita numeron nimen perusteella, minkä jälkeen laite soittaa automaattisesti valitun henkilön numeroon.
Tallenna ensin nimet ja niitä vastaavat numerot laitteen muistiin.
Faksilaitteessa, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, on tilaa noin 50 nimen ja numeron tallentamiseen.
Laitteessa, jossa ei ole sisäistä puhelinvastaajaa, on tilaa noin 30 nimen ja numeron tallentamiseen. Tarkka lukumäärä
riippuu nimien ja numeroiden pituudesta.
Voit tallentaa numeroita puhelinluetteloon kahdella tavalla:
1. toiminnon 16 avulla
2. puhelinluettelonäppäimen avulla.
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Numeron ja nimen tallentaminen toiminnon 16 avulla
OK
FUNCTION

Valitse toiminto 16.

16 lagra nummer

Paina OK-näppäintä.

ANGE NAMN

Kirjoita nimi.

Berger

Paina OK-näppäintä.

ANGE NUMMER

Anna numero näppäimistön avulla.

12345_

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Paina OK-näppäintä. Vahvistusilmoitus näkyy lyhyen hetken
näytöllä.

LAGRAT

A-Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Paina puhelinluettelonäppäintä vähintään kaksi sekuntia, kunnes
kuulet vahvistusäänen.

ANGE NAMN

Kirjoita nimi.

Berger

Paina OK-näppäintä.

ANGE NUMMER

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

Anna numero näppäimistön avulla. Voit keskeyttää numeron
valinnan toistonäppäimen avulla.

Paina OK-näppäintä. Vahvistusilmoitus näkyy lyhyen hetken
näytöllä.

12345_

LAGRAT

Voit myös valita numeron ensin ja vasta sen jälkeen painaa puhelinluettelonäppäintä. Jatka edellä
kuvattujen ohjeiden mukaan.
Kun laitteen muisti on täynnä, kuuluu varoitusääni ja näytölle tulee ilmoitus, joka ilmoittaa, että
muisti on täynnä. Mikäli haluat lisätä uuden numeron, yksi aikaisemmin tallennetuista numeroista
täytyy poistaa.
Jos haluat tallentaa numeron puhelun aikana, pidä puhelinluettelonäppäintä alhaalla vähintää kaksi
sekuntia ja jatka annettujen ohjeiden mukaan.
Jos haluat muuttaa numeroa tai nimeä, katso lisätietoja luvusta 3 Perustoiminnot/Nimen ja
numeron korjaaminen.
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PUHELIN

Numeron ja nimen tallentaminen puhelinluettelonäppäimen avulla

Puhelinluettelon käyttäminen
Paina puhelinluettelonäppäintä. Näytölle ilmestyy luettelon
ensimmäinen nimi.

A-Z

Berger

Nuolinäppäinten avulla ...

A-Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

... tai puhelinluettelonäppäintä painamalla

CHOMSKY

... tai näppäimistön kirjainten avulla voit selata nimiluetteloa.

DIAL

Kun näytölle ilmestyy haluamasi nimi, nosta kuuloke tai paina DIALtai kaiutinnäppäintä laitteesta riippuen. Faksilaite valitsee numeron
ja numero ilmestyy näytölle. Jos haluat lähettää faksiviestin, paina
START-näppäintä.

RINGER UPP...
12345_

Kun olet nostanut kuulokkeen, voit lisätä alanumeron esimerkiksi puhelinluettelosta valittuun
numeroon.

Tallennetun numeron ja nimen poistaminen
Voit poistaa numerot, joita et enää tarvitse, laitteen muistista.
1-9

Paina lyhytvalintanäppäintä

A-Z

...tai puhelinluettelonäppäintä.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

1-9

Näytöllä näkyy joko ilmoitus:

välj 0-9

tai luettelon ensimmäinen nimi.

Berger

Voit selata luetteloa näppäimistön avulla.

CHOMSKY

Paina sitten lyhytvalinta- tai puhelinluettelonäppäintä vähintään
kaksi sekuntia.

Chomsky_

Pidä vasenta nuolinäppäintä alhaalla, kunnes nimi tai numero on
poistettu ja kuulet vahvistusäänen.

_

Paina OK-näppäintä.

radera:

A-Z

OK
FUNCTION

nej

Jos painat STOP-näppäintä, laite palaa takaisin alkutilaan ja numeroa ei poisteta.

OK
FUNCTION

Nuolinäppäinten avulla voit päättää, haluatko todella poistaa
numeron.

radera:

Vahvista painamalla OK-näppäintä. Näytölle ilmestyy seuraava
ilmoitus kahdeksi sekunniksi:

RADERAT
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ja

Numeronvalinta kuulokkeen ollessa kiinni tukiasemassa
DIAL- ja kaiutinnäppäimellä on sama vaikutus kuin kuulokkeen nostamisella. Voit valita numeron ja kuulet laitteen
kaiuttimen kautta, kun yhteys saadaan.
DIAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

*) Paina DIAL- tai kaiutinnäppäintä käyttämästäsi laitteesta riippuen.

SLÅ NUMMER

Valitse haluamasi numero. Laite aloittaa numeronvalinnan ja kuulet,
kun yhteys syntyy.

12345_

Kun puheluun vastataan, nosta kuuloke ja puhu. Kaiutin kytkeytyy
pois päältä automaattisesti.

12345_

Jos faksilaitteessa on sisääänrakennettu puhelinvastaaja, sinun ei tarvitse nostaa kuuloketta, jotta
voisit puhua.

Puhelinkeskustelu ilman kuuloketta (laitteille, joissa on sisäänrakennettu
Samassa huoneessa olevat ihmiset voivat osallistua puhelinkeskusteluun. Varmista, että faksi on sijoitettu tasaiselle
pinnalle (ilman pehmustetta), sillä muussa tapauksessa mikrofoni saattaa peittyä.
Voit painaa kaiutinnäppäintä milloin tahansa puhelun aikana.
Puhelua voidaan sen jälkeen jatkaa laitteeseen sisäänrakennetun
kaiuttimen kautta. Tällöin myös sisäänrakennettu mikrofoni
kytkeytyy päälle.
Laske kuuloke alas. Jatka puhelua.

Jos haluat jatkaa puhelua kuulokkeen kautta, nosta kuuloke
uudelleen. Kaiutin ja mikrofoni kytkeytyvät automaattisesti pois
päältä.

Mikrofonin vaimentaminen
Voit vaimentaa mikrofonin puhelun aikana, jos haluat puhua jollekin, niin että sinua ei kuulla puhelimitse.
Paina vaimennus/soitonsiirto-näppäintä.

tyst

Laitteen mikrofoni vaimennetaan ja linjan toisessa päässä oleva
henkilö ei kuule sinua. Sinä kuitenkin kuulet linjan toisen pään
äänet vaimeasti.
Kun haluat jatkaa puhelua, paina vaimennus/soitonsiirto-näppäintä
uudelleen.

*) Faksilaitteet, joissa ei ole sisäänrakennettua puhelinvastaajaa: DIAL-näppäin
Faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: kaiutinnäppäin
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TELEFONSAMTAL

PUHELIN

puhelinvastaaja)

Soitonsiirto
Voit siirtää puhelun faksilaitteesta rinnakkaispuhelimeen ja päinvastoin. Soitonsiirto on mahdollista vain, jos puhelimet
on kytketty sarjaan (katso lisätietoja luvusta 4 Faksikytkin/Lisälaitteiden käyttäminen).
Soitonsiirto faksilaitteesta rinnakkaispuhelimeen
Paina vaimennus/soitonsiirto-näppäintä puhelun aikana ja laske
kuuloke alas kolmen sekunnin sisällä

tyst

tai

∗

+

0

paina näppäimiä ∗ ja 0 puhelun aikana ja laske kuuloke alas
kolmen sekunnin sisällä.

vidarekoppling

Rinnakkaispuhelin soi korkeintaan 30 sekunnin ajan. Vastaa
puheluun rinnakkaispuhelimesta ja jatka puhelua.

Jos et nosta rinnakkaispuhelimen kuuloketta ajoissa, faksilaite poimii puhelun ja soi noin 20
sekunnin ajan.
Jos nostat kuulokkeen ajoissa, voit jatkaa puhelua. Jos et nosta kuuloketta, puhelu katkeaa.
Soitonsiirto rinnakkaispuhelimesta faksilaitteeseen

∗

+

0

Paina näppäimiä ∗ ja 0 puhelun aikana. Jos yhteys
faksilaitteeseen pystytään luomaan, kuulet merkkiäänen. Nosta
faksilaitteen kuuloke kolmen sekunnin sisällä.
Faksilaite soi korkeintaan 30 sekunnin ajan. Jos vastaat puheluun
faksilaitteesta ajoissa, voit jatkaa puhelua.

TELEFONSAMTAL

Puhelut voidaan siirtää rinnakkaispuhelimesta faksilaitteeseen vain, jos
rinnakkaispuhelin toimii äänitaajuusvalinnan kautta.

Jos et nosta kuuloketta ajoissa, faksilaite poimii puhelun ja soi noin 20 sekunnin ajan.
Jos nostat kuulokkeen ajoissa, voit jatkaa puhelua. Jos et nosta kuuloketta, puhelu katkeaa.
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FAX

6 Faksilaite
Tässä luvussa käydään läpi kaikki laitteen faksitoiminnot.

Faksiviestin lähettäminen
Millaisia asiakirjoja tulee käyttää
Lähetysvirheiden välttämiseksi tulee käyttää hyvälaatuisia ja helposti luettavissa olevia alkuperäisasiakirjoja.
Seuraavia ohjeita tulee noudattaa:
yksittäinen sivu:

useita sivuja:

leveys:
pituus:
paksuus:

leveys:
pituus:
paksuus:

148-217 mm
100-600 mm
0,05-0,2 mm

148-217 mm
148-297 mm
0,08-0,12 mm

Kirjoita selvästi ja siten, että teksti on helppo lukea. Käytä ainoastaan tummia kyniä (musta tai tummansininen, älä
käytä keltaista, oranssia tai vaaleanvihreää kynää). Parhaan tuloksen saat tulostetuilla asiakirjoilla.

Minimipituutta lyhyemmät asiakirjat saattavat juuttua laitteeseen.

Seuraavassa luettelossa esitellään faksiviestin lähettämisessä yleisimmin esiintyvät
virheiden syyt. Asiakirjat, joita ei saa lähettää faksilaitteella:

Nidotut sivut tai paperiliittimillä yhteen liitetyt sivut. Poista kaikki niitit ja paperiliittimet ennen
lähettämistä.
Ryppyiset tai repeytyneet sivut

Märät sivut, sivut, joihin on tehty korjauksia korjausnesteen avulla, likaiset sivut tai
kiiltäväpintaiset tai muuten pinnoitetut sivut
Toisiinsa liimatut tai teipatut sivut, sivut, joille on jäänyt liimattavia muistilappuja tai liian ohuet
tai liian paksut sivut
Sivut, joille on kirjoitettu himmeällä lyijykynällä, piirustusliidulla, taululiidulla tai puuhiilellä.

Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen
Tuuleta asiakirjat ja suorista ne samalle tasolle, ennen kuin asetat ne
syöttölaitteeseen, niin että useampi kuin yksi sivu ei joutuisi yhdellä kertaa
faksilaitteeseen.
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FAKSILAITE

Sanomalehtisivut (tulostimen muste)

Työnnä lähetettävät asiakirjat (enintään 10 sivua) tulostettu puoli ylöspäin
asiakirjan syöttöaukkoon, kunnes sivut ovat paikoillaan. Aseta asiakirjan
leveysrajoitin asiakirjan sivujen myötäisesti, niin että se ohjaa sivuja mutta ei estä
sivujen vapaata kulkua. Tämän jälkeen laitteen automaattinen syöttölaite vetää
ensimmäistä sivua hieman sisäänpäin. Alä työnnä sivua enemmän laitteen
sisään, sillä muuten syöttölaite vetää useita sivua laitteen sisään samanaikaisesti
viestiä lähetettäessä tai kopioitaessa.

Jos laitteessa on paperitukos, avaa käyttöpaneeli ja vedä paperi varovasti ulos.

Lähettäminen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

12345_

Valitse haluamasi numero.

Aseta asiakirja tekstipuoli ylöspäin paperinsyöttöaukkoon (enintään
10 sivua).

FINE/PHOTO
START
COPY

Voit halutessasi valita korkeamman lähetystarkkuuden painamalla
FINE/PHOTO-näppäintä. Tarkkuutta vastaava merkkinuoli näkyy
näytöllä.

12345_
FINE

PHOTO

DMM

RINGER UPP...

Paina START-näppäintä.

FINE

Laite yrittää saada yhteyden.

PHOTO

DMM

KOPPLAR UPP...
FINE

PHOTO

DMM

Mikäli numero on varattu tai yhteyttä ei saada jostain muusta syystä, laite yrittää automaattisesti
valita numeron uudelleen hetken kuluttua.
Lähetys alkaa. Vastaanottajan faksilaite lähettää omat
tunnistetietonsa, jotka tulevat näkyviin laitteesi näytölle.

+43 1 12345
FINE

PHOTO

DMM

Varmista, että olet valinnut oikean numeron. Voit keskeyttää lähetyksen painamalla STOPnäppäintä, mikäli se on tarpeen.
Mikäli vastaanottajan faksilaitteen muistiin ei ole tallennettu
tunnistetietoja, näytöllä näkyy teksti:

SÄNDER ...
FINE

PHOTO

DMM

Mikäli lähetys ei ole onnistunut, laite tulostaa virheraportin (katso lisätietoja luvun 6 Faksi kohdasta
Lähetysraportti/virheraportti).
Raportin tulostumisen aikana vilkkuu CHECK DISPLAY -merkkivalo. Paina STOP-näppäintä.
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Kuvan laadun parantaminen
Oletusasetusten mukaan faksilaite toimii normaalitarkkuudella. Jos haluat lähettää yksityiskohtaisia piirustuksia tai
asiakirjoja, joissa on pienikokoista tekstiä, valitse FINE-asetus. Mikäli olet lähettämässä valokuvaa, valitse PHOTOasetus. Alkuperäinen kuva lähetetään harmaasävyisenä mustavalkokuvana.

FINE/PHOTO

Mikäli haluat parantaa lähetyksen laatua, paina FINE/PHOTOnäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi tarkkuuden merkkivalo
syttyy.

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Lähetyksen jälkeen tai jos syöttöaukko on tyhjä, faksilaite palaa
automaattisesti normaalitarkkuustilaan 40 sekunnin kuluttua.

Asiakirjojen lähettäminen FINE- tai PHOTO-tarkkuudella kestää kauemmin kuin
normaalitarkkuudella. PHOTO-tarkkuustilassa teksti näkyy vaaleampana kuin normaalisti ja on
siten huonommin luettavissa.

Faksiviestin lähettäminen puhelun aikana
Voit lähettää faksiviestin milloin haluat puhelun aikana, jos vastaanottajalla on faksilaite kytkettynä puhelinlinjaan.
Puhelinkeskustelu keskeytyy faksiviestin lähetyksen ajaksi.
Kerro vastaanottajalle, että haluat lähettää hänelle viestin.

START
COPY

Paina START-näppäintä. Faksiviesti lähetetään.

KOPPLAR UPP...

Lähetyksen jälkeen näytöllä näkyy teksti:

TELEFONSAMTAL

... tai vastaanottajan numero. Voit jatkaa puhelinkeskustelua.

Voit myös asettaa asiakirjan laitteeseen ensin ja soittaa numeroon vasta sen jälkeen.

Puhuminen faksiviestin lähettämisen jälkeen
Nosta kuuloke lähettäessäsi viestiä. Vastaanottajan puhelin soi
viestin vastaanottamisen jälkeen ja hän tietää, että haluat
keskustella hänen kanssaan.
Viestin lähettämisen jälkeen vastaanottaja saattaa haluta
keskustella kanssasi. Tässä tapauksessa puhelimesi soi viestin
lähettämisen päätyttyä.

LYFT LUREN

Nosta kuuloke ja puhelu jatkuu normaalisti.

TELEFONSAMTAL

–43 –

FAKSILAITE

Aseta asiakirja laitteeseen ja pyydä vastaanottajaa aloittamaan
viestin vastaanotto painamalla START-näppäintä.

Faksiviestin noutaminen
Faksiviestin noutaminen tarkoittaa, että faksilaitteesi voi käydä hakemassa noutamista varten valmistellut viestit
toisesta faksilaitteesta. Faksiviestin noutamistoimintoa (toiminto 22) on helppo käyttää ja se on erittäin hyödyllinen
etenkin silloin, kun noudettava asiakirja on suojattu luvattoman noutamisen varalta käyttöoikeustunnuksella
OK
FUNCTION

1
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OK
FUNCTION
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∗

OK
FUNCTION

Valitse toiminto 22.

22 POLLING HÄMTA

Paina OK-näppäintä. Faksilaite pyytää käyttöoikeustunnuksen,
jonka avulla voit noutaa faksiviestit.

KOD: _

Mikäli laitteessa, johon otat yhteyden, on tämä toiminto ja asiakirja
on suojattu luvattoman noutamisen varalta käyttöoikeustunnuksella,
kirjoita tunnus ja vahvista se painamalla OK-näppäintä. Mikäli
tunnusta ei vaadita, paina OK-näppäintä.

OK
FUNCTION
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START
COPY

KOD: 1234

Paina OK-näppäintä.

ANGE NUMMER

Valitse haluamasi numero.

12345_

RINGER UPP...

Paina START-näppäintä.

KOPPLAR UPP...
Noutamistoiminnon käyttöoikeustunnukset ovat kansainvälisen ITU-standardin mukaisia. Jotkut
faksilaitteiden valmistajat käyttävät kuitenkin erilaisia toimintoja, ja heidän laitteensa eivät ole sen
takia yhteensopivia tämän toiminnon kanssa.
Mikäli faksiviestin noutaminen ei onnistu tietyn faksinumeron kohdalla, yritä noutaa viesti käsin.
Nosta kuuloke, valitse haluamasi numero ja paina START-näppäintä.

Nopea faksiviestin noutaminen
Voit noutaa faksiviestit helposti ja nopeasti valitsemalla numeron kuulokkeen ollessa kiinni tukiasemassa. Valitse
numero

a)

1
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#

∗
b)

1-9

näppäimistön avulla

/

1

2
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0

#
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#

∗
c)

A-Z

/

∗
d)

lyhytvalintanäppäimen avulla

puhelinluettelonäppäimen avulla tai

toistonäppäimen avulla.

ja paina sen jälkeen OK-näppäintä (

OK
FUNCTION

).
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Faksiviestin lähettäminen alaosoitteisiin
Mikäli haluat lähettää faksiviestin faksitietokantaan tai noutaa viestin faksitietokannasta, joissakin tietokannoissa on
alaosoitteita, jotka voit lisätä faksinumeroon ja täten säästää puhelinkuluissa. Valitse ensin tietokannan faksinumero ja
paina sitten R-näppäintä. Anna sen jälkeen haluamasi alaosoite. Mikäli et ole varma, tukeeko noutamistoiminto
faksiviestin lähettämistä alaosoitteisiin, ota yhteys noutamistoiminnon palvelun välittäjään.

Faksiviestin jättäminen noudettavaksi
Voit sallia asiakirjan noutamisen faksilaitteestasi.

FUNCTION
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FUNCTION
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23 polling lämna

Paina OK-näppäintä. Laite pyytää sinua antamaan tunnuksen.
Asiakirjan voi noutaa ainoastaan henkilö, joka tietää tämän
tunnuksen. Viestin noutajan faksilaitteen täytyy myös tukea tätä
toimintoa.

OK

1

Valitse toiminto 23.

OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

KOD: _

Anna tunnus. Tunnus voi olla enintään 20 merkkiä pitkä. Vahvista
tunnus painamalla OK-näppäintä. Mikäli et halua käyttää tunnusta,
paina OK-näppäintä.

KOD: 1234

Paina OK-näppäintä.

LADDA DOKUMENT

Aseta asiakirja asiakirjan syöttöaukkoon. Asiakirja on nyt valmis
noudettavaksi.

KLAR ATT POLLAS
FAKSILAITE

OK

Toiminto keskeytyy heti, kun poistat asiakirjan syöttöaukosta.
Huomaa, että voit soittaa puheluita, vaikka tämä toiminto on valittu.
Noutamistoiminnon käyttöoikeustunnukset ovat kansainvälisen ITU-standardin mukaisia. Jotkut
faksilaitteiden valmistajat käyttävät kuitenkin erilaisia toimintoja, ja heidän laitteensa eivät ole sen
takia yhteensopivia tämän toiminnon kanssa.

Ajastettu lähetys
Jos haluat hyötyä halvemmista puhelumaksuista tai jos viestin vastaanottaja on tavoitettavissa vain tiettyihin aikoihin,
voit ohjelmoida viestin automaattisen lähetyksen (seuraavan 24 tunnin sisällä).
OK
FUNCTION
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OK

Valitse toiminto 24.

24 TIDSINST SÄND

Paina OK-näppäintä. Näytöllä näkyy tämänhetkinen kellonaika.

TID: ƒ6:00

Anna kellonaika, jolloin haluat asiakirjan lähetettävän.

TID: 23:3¡

Paina OK-näppäintä.

LADDA DOKUMENT

FUNCTION
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3
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∗

OK
FUNCTION
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START
COPY

OK
FUNCTION

Aseta asiakirja.

ANGE NUMMER

Valitse haluamasi numero.

12345_

Paina START- tai OK-näppäintä. Faksilaite on valmis faksiviestin
lähetykseen. Lähetysaika näkyy näytöllä.

SÄNDER: 23:30

Asiakirjan poistaminen syöttöaukosta peruuttaa ajastetun lähetystoiminnon.
Huomaa, että voit soittaa puheluita, vaikka tämä toiminto on valittu.

Sivun pienennys
Jotta vastaanotetut A4-kokoa hieman pidemmät faksiviestit tulostuvat yhdelle sivulle, sivuja pienennetään hieman
pystysuorassa. Jos haluat vastaanottaa viestit samankokoisina kuin alkuperäiset asiakirjat ovat, kumoa tämän
toiminnon valinta.
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FUNCTION

Valitse toiminto 25.

25 förminskning

Valitse haluamasi vaihtoehto nuolinäppäimillä ja vahvista valinta
painamalla OK-näppäintä.

förminskn:

ja

Sivun pienennys saattaa aiheuttaa asiakirjaan heikkoja juovia PHOTO-tarkkuudella lähetettäessä.

Liikenneraportti
Liikenneraportti on luettelo, jossa näkyy 10 viimeisintä vastaanotettua ja lähetettyä faksiviestiä. Voit tulostaa raportin
milloin haluat tai automaattisesti 10 onnistuneen lähetyksen jälkeen.
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OK

Valitse toiminto 41.

41 fax journal

Paina OK-näppäintä.

journal:

nej

Valitse haluamasi vaihtoehto nuolinäppäimillä.

journal:

ja

Paina OK-näppäintä.

skriv:

nu

skriv:

var 10:E

FUNCTION

OK
FUNCTION

OK

Valitse haluamasi vaihtoehto nuolinäppäimillä. Paina OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION
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Lähetysnopeuden muuttaminen
Tämä faksilaite sovittaa automaattisesti viestin siirtonopeuden puhelinlinjan laadun mukaan. Mikäli linjan laatu on
huono, tämä toiminto kestää kauemmin. Jos on etukäteen tiedossa, että linja ei ole hyvä, kannattaa asettaa faksilaite
ennen viestin lähettämistä hitaammalle nopeudelle ja täten säästää sekä aikaa että rahaa.
OK
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Valitse toiminto 21.

21 HALV SÄNDHAST

Paina OK-näppäintä.

HALV HAST:

Tee haluamasi muutokset nuolinäppäimillä ja paina OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

NEJ

FUNCTION

OK
FUNCTION

Lähetysraportti/virheraportti
Voit halutessasi määrittää, että aina kun lähetät faksiviestin, laite tulostaa lähetysraportin. Tällöin saat vahvistuksen
siitä, että lähetetty asiakirja on vastaanotettu. Mikäli lähetyksen aikana tapahtuu virhe, laite tulostaa virheraportin.
Virheraportti tulostuu, vaikka lähetysraporttitoiminto olisi kytketty pois toiminnasta.
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Valitse toiminto 43.

43 kvitto

Paina OK-näppäintä.

kvitto:

av

OK
FUNCTION

Valitse haluamasi vaihtoehto nuolinäppäimillä ja paina OKnäppäintä.

15-MAJ-00 12:30

Faksiviestin vastaanotto muistiin – paperiton vastaanotto
(ainoastaan laitteille, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja)
Jos paperinsyöttölaitteessa ei ole paperia tai jos mustekalvorulla on tyhjä, saapuvat faksiviestit vastaanotetaan
muistiin. Näytöllä näkyvä DMM-merkkinuoli osoittaa, että laitteen muistissa on asiakirjoja.

+43 1 12345
Näytöllä näkyy lähettäjän faksinumero tai, jos lähettäjän
tunnistetietoja ei ole, seuraava ilmoitus:

FINE

PHOTO

DMM

TAR EMOT ...
FINE

Heti kun paperia ja/tai mustekalvo lisätään, faksilaite tulostaa
automaattisesti kaikki muistissa olevat asiakirjat.

PHOTO

DMM

SKRIVER UT...
FINE

PHOTO

DMM

Kun faksiviesti on täydellisesti tulostettu, se poistuu automaattisesti laitteen muistista. Jos viestien tulostus keskeytyy,
kaikki faksiviestit, joita ei täydellisesti pystytty tulostamaan, pysyvät laitteen muistissa.

Jos laitteen muisti on täynnä, CHECK DISPLAY -valo vilkkuu ja näytöllä näkyy ilmoitus: MUISTI
TÄYSI. Faksilaite ei voi tällöin tallentaa muistiin asiakirjoja.
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FAKSILAITE

FUNCTION

7 Puhelinvastaaja
(ainoastaan laitteille, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja)
Faksilaitteeseen kuuluu myös digitaalinen puhelinvastaaja. Kaikki viestit tallennetaan laitteen sähköiseen
muistiin, johon mahtuu noin viidentoista minuutin ajan nauhoitettuja viestejä. Laitteessa ei käytetä
magneettinauhaa tai kasettia viestien tallentamiseen.
Laitteen sisäisen puhelinvastaajan lukuisiin toimintoihin kuuluu mm. muistioiden ja puhelinkeskustelujen
tallentaminen, viestien edelleenlähettäminen, VIP-ohitus, kun puhelinvastaaja on toiminnassa, sekä
etähallinta.

Puhelinvastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä
Laitteen valmistaja on esiohjelmoinut puhelinvastaajan. Vastaajaan on tallennettu vastausviesti ja se on toimintavalmis.
Puhelinvastaajan voi kytkeä päälle ja pois päältä toiminnon 31 avulla.
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OK
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FUNCTION

∗

7

8

9

0

#

Valitse toiminto 31. Näytöllä näkyy valittu laitteen vastaanottotila.
Vahvista kyseinen tila painamalla OK-näppäintä. Tämän jälkeen voit
kytkeä puhelinvastaajan päälle ja pois päältä vasemman ja oikean
nuolinäppäimen avulla.

tele-sv:
FINE

OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

FUNCTION

PHOTO

PÅ/hög

DMM

15-MAJ-00 12:30
FINE

PHOTO

DMM

Kun esiasetettu soittojen lukumäärä ennen vastaamista tulee täyteen, puhelinvastaaja kytkeytyy automaattisesti päälle.
Soittaja kuulee ensin vastausviestin ja sitten lyhyen äänimerkin. Laite siirtyy tallennustilaan ja soittaja voi jättää
viestinsä. Kun tallennukselle ohjelmoitu aika on kulunut umpeen, soittaja kuulee lopetusviestin. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä. Tallennuksen kestoajan voi säätää toiminnon 51 avulla. Lisätietoja puhelinvastaajan
soittoäänistä löytyy luvusta 4 Faksikytkin.

Kun saapunut viesti on tallennettu, PLAY/PAUSE-näppäin alkaa
vilkkua. Näytöllä näkyy, montako viestiä on saapunut.
PLAY/PAUSE

MEDDELANDEN:
FINE

Toiminnolla 32 puhelinvastaaja on aina päällä. Voit kuitenkin
valita asetuksen, jonka mukaan laite soi tai on äänetön.

PHOTO

4

DMM

32 natt
FINE

PHOTO

DMM

Vastausviestin tallentaminen
Puhelinvastaajassa on toimitettaessa valmiiksitallennettu vastausviesti. Voit halutessasi tallentaa oman vastausviestin.
Soittaja kuulee vastausviestin, kun puhelinvastaaja kytkeytyy päälle. Voit pyytää soittajaa jättämään viestin. Tallentamasi
vastausviesti saattaa olla esimerkiksi tällainen:
“Olette soittanut Berger-yhtiön numeroon. Emme juuri nyt voi vastata puheluunne, mutta jättäkää äänimerkin jälkeen
nimenne ja puhelinnumeronne, niin otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian. Mikäli haluatte lähettää meille nyt
faksiviestin, painakaa START-näppäintä.”
Kun tallennukselle ohjelmoitu aika on kulunut umpeen, soittaja kuulee esimerkiksi seuraavan viestin:
“Kiitos soitostanne. Kuulemiin.”
Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja tallenna sitten oma vastausviestisi. On
suositeltavaa kirjoittaa viesti ensin paperille.

Mikäli viesti on liian pitkä, faksilaite ei ehkä pysty tunnistamaan faksisignaalia ajoissa. Viestin tulisi
olla mahdollisimman lyhyt (enintään 20 sekuntia).
Varmista, että faksi on sijoitettu tasaiselle pinnalle (ilman pehmustetta), sillä muussa tapauksessa
mikrofoni saattaa peittyä.
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Paina RECORD-näppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.

RECORD

INSPEL. MEDD. 1?
FINE

PHOTO

DMM

Paina RECORD-näppäintä uudelleen.
RECORD

Odota, kunnes kuulet vahvistusäänen. Aloita viestin tallentaminen.
Asetu noin 20 cm päähän faksilaitteesta. Näytön musta palkki
osoittaa, kuinka paljon vastausviestille varattua muistia on vielä
jäljellä. Kun palkki on liikkunut koko näytön poikki, puhelinvastaaja
kytkeytyy pois toiminnasta. Voit tällöin jättää seuraavan kohdan
huomiotta.

ßßßßßßßßßß
FINE

RECORD

STOP

Lopeta viestin tallentaminen painamalla RECORD- tai STOPnäppäintä.

PHOTO

DMM

INSPEL. MEDD. 2?
FINE

PHOTO

DMM

Mikäli haluat tallentaa ainoastaan vastausviestin, paina -näppäintä (SKIP FORWARD), kun olet
tallentanut viestin.

RECORD

ßßßßßßßßßß
FINE

RECORD

STOP

Lopeta viestin tallentaminen painamalla RECORD- tai STOPnäppäintä. Tätä ei tarvitse tehdä, mikäli puhelinvastaaja on jo
kytkeytynyt pois toiminnasta.

PHOTO

DMM

UTG. MEDD. 2 4S
FINE

PHOTO

DMM

UTG. MEDD. 1 15S
FINE

RECORD

DMM

INSPEL. KLAR
FINE

Hetken kuluttua molemmat viestit toistetaan automaattisesti. Voit
säätää äänenvoimakkuutta nuolinäppäinten avulla (katso lisätietoja
luvusta 3 Perustoiminnot/Kaiuttimen äänenvoimakkuus). Molempien
viestien kestoaika näkyy näytöllä seuraavasti:

PHOTO

PHOTO

DMM

Mikäli haluat kuunnella aikaisemmin tallennetut viestit, paina
RECORD-näppäintä kerran. Mikäli haluat tallentaa viestit uudelleen,
toista aikaisemmin kuvatut toimenpiteet.

Puhu hitaasti ja selkeästi ja vältä pitkiä taukoja viestin keskellä.
Mikäli haluat tallentaa lopetusviestin uudelleen, paina RECORD-näppäintä vähintään kahden
sekunnin ajan ja sen jälkeen näppäintä
(SKIP FORWARDS). Tallenna lopetusviesti painamalla
RECORD-näppäintä. Lopeta tallentaminen painamalla STOP-näppäintä.
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PUHELINVASTAAJA

Paina RECORD-näppäintä uudelleen. Odota, kunnes kuulet
vahvistusäänen. Tallenna lopetusviesti. Musta palkki osoittaa taas
jäljellä olevan muistin määrän.

Tallennusajan asettaminen
Voit asettaa ajan, joka soittajalla on käytettävissä viestiään varten. Tämä toiminto säästää laitteen muistitilaa.
OK
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51 INSP.TID

Valitse toiminto 51.

FINE

FUNCTION

DMM

Paina OK-näppäintä.

INSP.TID: 30S

Valitse nuolinäppäinten avulla tallennusajaksi joko 30, 60 tai 120
sekuntia tai AUTO (rajoittamaton tallennusaika). Paina OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

OK

PHOTO

AUTO-asetus ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Viestien kuunteleminen
Oletetaan, että faksilaitteeseesi on jätetty neljä puheviestiä.

MEDDELANDEN:
FINE

PHOTO

DMM

Paina PLAY/PAUSE-näppäintä. Kuulet ensimmäisen tallennetun
viestin välittömästi. Viestin vastaanottoaika ja päivämäärä näkyvät
näytöllä.

1 15/05 12:30

Mikäli haluat keskeyttää viestin kuuntelun, paina PLAY/PAUSEnäppäintä. Kun haluat jatkaa viestien kuuntelemista, paina PLAY/
PAUSE-näppäintä uudelleen.

1 15/05 12:30

Ensimmäisen viestin jälkeen laite toistaa automaattisesti seuraavan
viestin.

2 15/05 13:00

#

Paina # -näppäintä (SKIP FORWARD), mikäli et halua kuunnella
viestiä loppuun. Kuulet seuraavan viestin.

3 15/05 13:30

*

Paina ∗ key (SKIP BACK), mikäli haluat kuunnella viestin
uudestaan. Viesti toistetaan välittömästi.

3 15/05 13:30

PLAY/PAUSE

4

PLAY/PAUSE

Kun olet kuunnellut kaikki viestit, laite palaa takaisin alkutilaan.
Näytöllä lukee:

PLAY/PAUSE

Mikäli painat PLAY/PAUSE-näppäintä uudelleen, ennen kuin uusia
viestejä on jätetty, kuulet uudestaan vanhat viestit. Voit liikkua eteentai taaksepäin viestien joukossa samalla tavalla kuin uusien viestien
kohdalla.

MEDDELANDEN:

1 15/05 12:30

Viestien äänenvoimakkuus
Paina PLAY/PAUSE-näppäintä.
PLAY/PAUSE

Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä kuunnellessasi viestejä.
Nykyinen äänenvoimakkuustaso ilmestyy näytölle.

högtal.: ßß

Mikäli haluat muuttaa ännenvoimakkuustasoa, paina vasenta tai
oikeaa nuolinäppäintä, kunnes äänenvoimakkuus on haluamasi.

högtal.: ßßß
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4

Viestien poistaminen
1 15/05 12:30

Paina PLAY/PAUSE-näppäintä. Kuulet ensimmäisen viestin.
PLAY/PAUSE

FINE

PHOTO

DMM

Voit poistaa yksittäisiä viestejä kuunnellessasi niitä.

CLEAR

CLEAR

Mikäli haluat poistaa viestin, jota parhaillaan kuuntelet, paina
CLEAR-näppäintä. Näyttöteksti pyytää sinua vahvistamaan viestin
poistamisen.

MEDD.: 1 RADERA?

Vahvista valinta painamalla CLEAR-näppäintä uudelleen. Kuulet
vahvistusäänen ja näyttöteksti ilmoittaa, että viesti on poistettu.

RADERAT

Voit poistaa kaikki viestit yhdellä kertaa, kun olet kuunnellut ne.

RADERA ALLT?

Paina CLEAR-näppäintä.
CLEAR

Voit keskeyttää viestien poistamisen painamalla STOP-näppäintä.
Paina CLEAR-näppäintä uudelleen, ja kaikki viestit poistetaan.

RADERAT

CLEAR

Viestien automaattinen lähettäminen eteenpäin
Faksilaite pystyy lähettämään automaattisesti kaikki tulevat viestit toiseen numeroon. Kytke siirtotoiminto aktiiviseksi
(toiminto 55) ja kirjoita numero, johon haluat viestien siirtyvän. Voit myös valita, montako viestiä siirretään kerrallaan.
Laite odottaa, kunnes asettamasi viestimäärä on täyttynyt ja soittaa sitten annettuun numeroon automaattisesti. Viestien
siirrosta kertova ilmoitus lähetetään, kun yhteys uuteen numeroon on saatu. Siirron vastaanottajan tulee antaa
käyttöoikeustunnus (katso toiminto 52). Mikäli oikeaa tunnusta ei anneta 40 sekunnin kuluessa tai väärä tunnus on
annettu kolmesti, faksilaite katkaisee yhteyden. Viestien välitysilmoitus voi olla esimerkiksi: “Viestejä tulossa rouva
Bergerille, antakaa käyttöoikeustunnus”.
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OK
FUNCTION

Valitse haluamasi vastaanottotila toiminnon 31 avulla (lisätietoja
luvussa 4 Faksikytkin). Mikäli puhelinvastaaja ei ole toiminnassa,
kytke se päälle tämän toiminnon avulla.
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PHOTO

PÅ/hög

DMM

55 VIDARESÄND.

Valitse toiminto 55.

FINE

PHOTO

DMM

Paina OK-näppäintä.

VIDARESÄND.:

AV

Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.

VIDARESÄND.:

PÅ

Paina OK-näppäintä. Laite pyytää uuden vastaanottajan puhelin- tai
faksinumeron.

ANGE NUMMER

Anna haluamasi numero.

12345_

Paina OK-näppäintä.

ANT.MEDDEL.: 01

FUNCTION

∗

tele-sv:

PUHELINVASTAAJA

1

OK

FUNCTION
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Anna samalla kertaa välitettävien viestien lukumäärä. Voit valita
lukumäärän nuolinäppäinten avulla.
OK
FUNCTION

Voit tallentaa uuden välitysviestin painamalla OK-näppäintä. *

ANT.MEDDEL.: 05
INSP. VIDARES.

Paina RECORD-näppäintä.
RECORD

Odota, kunnes kuulet vahvistusäänen. Aloita puhuminen. Asetu noin
20 cm päähän faksilaitteesta. Musta palkki osoittaa, kuinka paljon
muistia on käytettävissä.

INSPEL. KLAR
ßßßßßßßßßß

STOP

Paina STOP-näppäintä, kun olet valmis. Kuulet tallentamasi
välitysviestin välittömästi.

Faksilaite on siirtynyt takaisin valmiustilaan.

VID.MEDDEL. 12S
15-MAJ-00 12:30
vidaresänd.

* Mikäli välitysviesti on jo tallennettu:
OK

INSP. MEDDEL.:JA

Paina OK-näppäintä.

FUNCTION

OK
FUNCTION

Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. Mikäli haluat tallentaa
uuden välitysviestin, valitse myönteinen vaihtoehto. Mikäli haluat
käyttää olemassaolevaa viestiä, valitse kielteinen vaihtoehto.
Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Jatka edellä annettujen
ohjeiden mukaisesti.

INSP.MEDDEL.:NEJ

Puhelinkeskustelun tallentaminen
Faksilaite voi myös tallentaa puhelinkeskusteluja.
Paina RECORD-näppäintä puhelun aikana. Näytöllä lukee:

ßßßßßßßßßß

RECORD

STOP

PLAY/PAUSE

Laita kuuloke paikalleen tai paina STOP-näppäintä, jos haluat
lopettaa tallentamisen.

PLAY/PAUSE-näppäin vilkkuu. Painamalla kyseistä näppäintä voit
kuunnella puhelinkeskustelun. Keskustelu poistetaan samalla tavalla
kuin tallennetut viestit.

MEDDELANDEN:

1 15/05 12:30

Kaikki vapaa muistitila on tämän toiminnon käytettävissä. Tallennettuja viestejä ei poisteta. Kun
muisti on täynnä, kuuluu varoitusääni ja CHECK DISPLAY -merkkivalo alkaa vilkkua.
Puhelinkeskustelua ei voi tallentaa, kun kaiutintoiminto on valittu.
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1

VIP-tunnus
(laite soi, vaikka puhelinvastaaja on päällä)
Soittaja voi ohittaa puhelinvastaajan antamalla nelinumeroisen ohitustunnuksen sen jälkeen, kun puhelinvastaaja on
vastannut. Tällöin laite alkaa soimaan. Tämän toiminnon avulla VIP-tunnuksen omaava soittaja saa sinuun yhteyden
puhelimitse, vaikka muut puhelut yhdistetään puhelinvastaajaan. Tunnuksesta on hyötyä, kun laitteen vastaustilaksi on
valittu äänetön toiminnon 32 avulla. Koska faksilaite soi VIP-tunnusta käytettäessä, voit halutessasi ottaa vastaan
tärkeitä viestejä.
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OK

Valitse toiminto 53.

53 vip-kod

Paina OK-näppäintä. Näytöllä näkyy viimeksi ohjelmoitu tunnus.
Esiasetuksissa tunnukseksi on ohjelmoitu 9999.

KOD: 9999

Kirjoita uusi tunnus.

KOD: 1234

Paina OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

VIP-tunnus (toiminto 53) ei saa olla sama kuin käyttöoikeustunnus (toiminto 52). Mikäli yrität antaa
saman tunnuksen, näytölle tulee viesti, joka ilmoittaa, että tunnus ei käy. Sinun täytyy valita uusi
tunnus.

Muistioiden tallentaminen
Muistio-toimintoon kuuluu kaksi erilaista vaihtoehtoa:
Pelkkä ilmoitus
Voit tallentaa viestin siten, että soittaja kuulee sen, mutta ei pysty jättämään vastausviestiä.

PUHELINVASTAAJA

Sisäinen muistio
Voit tallentaa henkilökohtaisen viestin tämän toiminnon avulla. Tällöin faksilaite toimii “muistiona” sinulle ja muille
ihmisille toimistossa. Viestit voi kuunnella suoraan laitteesta tai etätoimintona puhelimen välityksellä.

Pelkkä ilmoitus
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tele-sv:
FINE
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Valitse haluamasi vastaanottotila toiminnon 31 avulla (lisätietoja
luvussa 4 Faksikytkin). Mikäli puhelinvastaaja ei ole toiminnassa,
kytke se päälle tämän toiminnon avulla.

OK
FUNCTION

PHOTO

PÅ/hög

DMM

54 MEMO LÄGE

Valitse toiminto 54.

FINE

Paina OK-näppäintä.

Siirry muistiotilaan nuolinäppäinten avulla.
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PHOTO

DMM

MEMO:

AV

MEMO:

EXTERN

OK

INSP. MEMO

Paina OK-näppäintä.*

FUNCTION

Paina RECORD-näppäintä.
RECORD

RECORD

STOP

Odota, kunnes kuulet vahvistusäänen. Asetu noin 20 cm päähän
faksilaitteesta. Aloita puhuminen. Musta palkki osoittaa, kuinka paljon
muistia on käytettävissä.

ßßßßßßßßßß

Paina RECORD- tai STOP-näppäintä, kun olet valmis. Kuulet
tallentamasi viestin välittömästi.

INSPEL. KLAR
MEMO

Kuuntelun päätyttyä näytöllä näkyvät seuraavat viestit:

12 S

MEMO LÄGE

* Mikäli muistio on jo tallennettu:
OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

Mikäli olet jo tallentanut muistion ja haluat käyttää sitä uudestaan,
paina OK-näppäintä.

ANV. GAMMAL:

Kun haluat tallentaa uuden muistion, valitse ensin uusi muistio
nuolinäppäinten avulla ja paina OK-näppäintä. Jatka edellä
annettujen ohjeiden mukaisesti.

ANV. GAMMAL: NEJ

JA

Sisäinen muistio/“Muistio”
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

54 MEMO LÄGE

Valitse toiminto 54.

FINE

PHOTO

DMM

MEMO:

Paina OK-näppäintä.

FINE

PHOTO

AV
DMM

Valitse toiminto nuolinäppäinten avulla.

MEMO:

Paina OK-näppäintä.

INSP. MEMO

INTERN

Paina RECORD-näppäintä.
RECORD

RECORD

STOP

Odota, kunnes kuulet vahvistusäänen. Aloita puhuminen. Asetu noin
20 cm päähän faksilaitteesta. Musta palkki osoittaa, kuinka paljon
muistia on käytettävissä.

ßßßßßßßßßß

Paina RECORD- tai STOP-näppäintä, kun olet valmis. Kuulet
tallentamasi viestin välittömästi.

INSPEL. KLAR
MEMO

Sisäisiä muistioita voi kuunnella ja poistaa kuten tavallisia viestejä.
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MEDDELANDEN:

12 S
1

Etähallinta
Puhelinvastaajan toimintoja voi ohjata myös puhelimitse. Mikäli käyttämäsi puhelin toimii äänitaajuusvalinnalla, voit
käyttää etähallintatoimintoa suoraan. Mikäli laitteessa on pulssivalinta käytössä, tämä toiminto vaatii
numeronvalintarasian. Ota yhteys paikalliseen laitetoimittajaan.

Mikäli et ole kotona ja olet asettanut puhelinvastaajan toimintatilaksi vaihtoehdon ÄLYKÄS toiminnon
31 avulla, voit helposti tarkistaa, onko laitteeseen jätetty uusia viestejä. Soita faksilaitteeseesi. Mikäli
puhelinvastaaja kytkeytyy päälle kahden soiton jälkeen, uusia viestejä on jätetty. Voit kuunnella
viestit etähallintatoiminnon avulla.

Faksilaitteen valmistelu etähallintaa varten
Käyttöoikeustunnus pitää ohjelmoida laitteen muistiin, ennen kuin etähallintatoimintoja voidaan käyttää.
Sama tunnus on myös käyttöoikeustunnus, kun halutaan lähetettää viestejä eteenpäin (toiminto 55).
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

52 TILLG.KOD

Valitse toiminto 52.

FINE

PHOTO

DMM

Paina OK-näppäintä. Laite pyytää ohjelmoimaan tunnuksen. Mikäli et
halua ohjelmoida tunnusta, paina STOP-näppäintä.

Kod: 0000

Kirjoita nelinumeroinen tunnus.

Kod: 4321

Paina OK-näppäintä. Tunnus on tallennettu laitteen muistiin.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Laita tunnus muistiin esimerkiksi tekemällä siitä osa pidempää numerosarjaa, jolloin muut eivät
pysty tunnistamaan sitä.

Mikäli haluat poistaa etähallinnan käytöstä, anna 0000 nelinumeroiseksi tunnukseksi.
Varmista, että käyttöoikeustunnuksena (toiminto 52) ei käytetä samaa tunnusta kuin
puhelinvastaajan ohitustunnuksena (toiminto 53). Mikäli yrität valita saman tunnuksen, näytöllä
näkyy teksti KOODI EI OK. Valitse toinen tunnus.

Puhelinvastaajan etähallinta
Voit kuunnella viestejä, kun et ole kotona tai toimistossa.
Soita faksilaitteesi numeroon ja odota, kunnes kuulet vastausviestin.
Anna nelinumeroinen käyttöoikeustunnus. Vastausviesti keskeytyy. Kuulet lyhyen varmistusäänen jokaisen numeron
jälkeen.
Kun annat etähallintatunnuksesi matkapuhelimesta tai ulkomailta, odota ainakin sekunti jokaisen tunnusnumeron välillä.
Kun olet kirjoittanut neljännen numeron, kuulet joko vahvistusäänen (tunnus on hyväksytty) tai neljä lyhyttä merkkiääntä
(yksi tai useampi tunnuksen numeroista ei ollut oikea).
Voit yrittää antaa tunnuksen kolme kertaa. Sen jälkeen yhteys katkaistaan.
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PUHELINVASTAAJA

Mikäli haluat vaihtaa tunnuksen, toista aikaisemmin kuvatut toimenpiteet ja ohjelmoi uusi tunnus.

Kun olet antanut oikean tunnuksen, voit kuunnella kaikki uudet viestit. Mikäli uusia viestejä ei ole tullut, odota hetki ja
kuulet toisen vahvistusäänen.Tämän jälkeen voit antaa uusia komentoja.
Päätä etähallintayhteys laittamalla kuuloke paikalleen.
Seuraavassa taulukossa esitellään kaikki toiminnot, jotka voidaan suorittaa etähallintatoiminnon avulla.

Mikäli vastausviesti ei keskeydy, kun olet antanut tunnuksen ensimmäisen numeron, anna numero
uudestaan. Anna muut tunnuksen numerot vasta vastausviestin loputtua tai keskeydyttyä.

Function

Key

Description

VIESTIN TOISTO

1

Viimeinen viesti toistetaan.

KUUNTELE

2

Kuulet viestit välittömästi.

SEURAAVA VIESTI

3

Siirto seuraavaan viestiin.

ÄÄNITÄ VASTAUSVIESTI

4

Kuulet kaksi vahvistusääntä painettuasi 4 -näppäintä. Paina
4 -näppäintä uudelleen. Kuulet pitkän vahvistusäänen. Sanele uusi
vastausviesti. Kun olet valmis, paina 4 -näppäintä uudelleen.Kuulet
uuden vastausviestin. Tämän jälkeen kuulet pitkän vahvistusäänen.

SOITA VASTAUSVIESTI

5

Kuulet vastausviestin painamalla

POISTA VIESTI

6

Voit poistaa parhaillaan kuuntelemasi viestin painamalla 6 -näppäintä.
Kuulet kaksi vahvistusääntä. Paina 6 näppäintä uudestaan viiden
sekunnin kuluessa, ja viesti poistetaan.

POISTA KAIKKI VIESTIT

6

Voit myös poistaa kaikki viestit samanaikaisesti, mikäli olet kuunnellut
ne kaikki ainakin kerran. Paina 6 -näppäintä, mikäli et ole
kuuntelemassa mitään viestiä. Kuulet kaksi vahvistusääntä. Paina
6 -näppäintä uudestaan viiden sekunnin kuluessa, ja viestit
poistetaan.

PÄIVÄTILA

7

Voit asettaa faksilaitteen päivätilaan painamalla 7 -näppäintä. Kuulet
pitkän vahvistusäänen. Ajastintila kytkeytyy pois päältä.

STOP

8

Nykyinen komento keskeytyy.

YÖTILÄ

9

Voit asettaa faksilaitteen yötilaan painamalla 9 -näppäintä. Kuulet
pitkän vahvistusäänen. Ajastintila kytkeytyy pois päältä.

TOIMINNOT

Seuraava viesti

4

Äänitä vastausviesti

5

Siota vastausviesti

8

STOP

Valitse faksin puh. Numero

1

2

4

5

6

7

8

9

Paina 6 ➧ ee
Paina 6 ➧ e , poistettu
Kaikki viestit poistuvat:

Kuuntele vastausviesti

Paina 6 ➧ ee
Paina 6 ➧ e , poistettu

7

PÄIVÄTILA:

9

YÖTILA:

3

0

➧

3

Tämä viesti poistuu:

➧

Kuuntele

Vastajaan etähallinta

Poista viesti:

Näppäile käyttötunnus
e

Kuuntele
viestit

Paina 7 ➧ e , (Päivätila aktivoitu)

e

Paina 9 ➧ e , (yötila aktivoitu)

X

Jatka uusilla komennoilla tai
katkaise yhteys
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X

X

X

ee

➧

2

6

-näppäintä.

➧

1

Viestin toisto

5

1

2

4

5

6

7

8

9

0

3

8 Lisätoiminnot
Tässä luvussa esitellään faksilaitteen lisätoimintoja ja muita ominaisuuksia.

Kopioiminen
Tällä faksilaitteella voi ottaa myös kopioita alkuperäisistä asiakirjoista. Kopioitaessa laite siirtyy automaattisesti
käyttämään FINE-tarkkuusasetusta. Voit valita myös PHOTO-tarkkuuden, kun kopioit valokuvia tai tarvitset tarkempia
kopioita.

Pidä asiakirjaa tekstipuoli ylöspäin. Asiakirjojen
tulee olla asiakirjan leveysrajoittimia vasten. Suorista
asiakirjat samalle tasolle ennen niiden laittamista
syöttölaitteeseen, jottei useampia kuin yksi sivu
kerrallaan joutuisi faksilaitteeseen (lisätietoja löydät
luvusta 6 Faksi/Faksiviestin lähettäminen). Voit
laittaa laitteeseen kerralla korkeintaan
kymmenen sivua.

FINE/PHOTO

Valitse haluamasi kopiointitarkkuus painamalla FINE/PHOTOnäppäintä.

SLÅ NUMMER

SLÅ NUMMER
FINE

START
COPY

PHOTO

DMM

KOPIERAR ...

Paina START/COPY-näppäintä.

Asiakirja menee tässä vaiheessa faksilaitteeseen. Kopioinnin
jälkeen asiakirja tulee näkyviin laitteen etupuolelta. Kopion
viimeinen sivu tulee näkyviin asiakirjan ulostuloaukon edestä. Vedä
se ulos varovasti.

Mikäli kopiot tai vastaanotetut faksitulosteet ovat tyhjiä, asiakirja on laitettu laitteeseen tekstipuoli
alaspäin.

EASY LINK – Lisälaitteiden asentaminen
EASYLINK-toiminnon avulla voit valita kolme tunnusta. Näitä tunnuksia käytetään saadessasi puhelun
rinnakkaispuhelimeen tai halutessasi siirtää puhelun tai faksiviestin faksilaitteeseen.
1.
2. (sarjakytkentä)

Tunnus, jolla faksilaite voidaan käynnistää toisesta puhelimesta (oletus).
Tunnus, jolla voidaan siirtää puhelu sarjaankytketystä puhelimesta faksilaitteeseen (oletus).
Huomaa, että tätä tunnusta käytettäessä lisäpuhelimen kuuloke pitää laittaa paikalleen tunnuksen
syöttämisen jälkeen. Katso lisätietoja luvusta 5 Puhelin/Soitonsiirto.
3. (rinnankytkentä) Tunnus, jolla faksilaite voidaan kytkeä pois päältä rinnankytketystä lisäpuhelimesta (oletus).
Faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: tätä tunnusta käytetään myös
kytkemään vastausviesti pois päältä, mikäli puhelinvastaaja on jo kytkeytynyt päälle.
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LISÄTOIMINNOT

Voit keskeyttää kopioinnin painamalla STOP-näppäintä.

Tämä toiminto vaatii, että lisäpuhelin tai langaton puhelin käyttää äänitaajuusvalintaa. Mikäli puhelinjärjestelmäsi ei
ole yhteensopiva äänitaajuusvalinnan kanssa vaan vaatii pulssivalinnan, täytyy lisälaite asettaa käyttämään
tilapäisesti äänitaajuusvalintaa. Lisätietoja tästä toimenpiteestä annetaan lisälaitteen käyttöohjeissa.
Vaihda määritettyjä tunnuksia vain, mikäli se on aivan välttämätöntä.
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminto 34.

34 easylink

Paina OK-näppäintä.

Fax-mottagn.: *5

Anna kaksimerkkinen tunnus. Ensimmäisen merkin tulee olla ∗ merkki tai # -merkki. Tällä tunnuksella käynnistetään faksiviestin
vastaanotto toisen puhelimen kautta.

fax-mottagn.: *6

Paina OK-näppäintä.

Vidarekoppla: *0

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Anna kaksimerkkinen tunnus. Ensimmäisen merkin tulee olla ∗ merkki tai # -merkki. Tällä tunnuksella voidaan rinnankytketyn
puhelimen avulla siirtää puhelu lisäpuhelimesta (tai langattomasta
puhelimesta) faksilaitteeseen. Huomaa, että tätä tunnusta
käytettäessä lisäpuhelimen kuuloke pitää laittaa paikalleen
tunnuksen antamisen jälkeen.
Paina OK-näppäintä.

Vidarekoppla: *1
Linje fri:

**

Linje fri:

*2

FUNCTION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Anna kaksimerkkinen tunnus. Ensimmäisen merkin tulee olla ∗ merkki tai # -merkki. Tällä tunnuksella voidaan rinnankytketyn
puhelimen avulla siirtää puhelu laitteesta lisäpuhelimeen. Tunnusta
käytetään myös, kun halutaan kytkeä faksilaite pois päältä
lisäpuhelimen kautta.
Faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: tämän
tunnuksen avulla voidaan keskeyttää puhelinvastaajan vastausviesti
sen jälkeen, kun vastaaja on kytkeytynyt päälle.

15-MAJ-00 12:30

Paina OK-näppäintä.

FUNCTION

Huomioi, että kaikkien kolmen tunnuksen tulee olla erilaisia. Mikäli valitset saman tunnuksen
useammin kuin kerran, seuraava viesti tulee näytölle: KOODI EI OK.

Ohjetoiminto
HELP

Paina HELP-näppäintä lyhyesti. Laite tulostaa ohjeen, jossa
käydään läpi laitteen tärkeimmät toiminnot.

SKRIVER UT...
FINE
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PHOTO

DMM

Lyhytvalintanumeroiden ja puhelinluettelon numeroiden tulostaminen
Jos haluat tulostaa luettelon kaikista tallennetuista lyhytvalintanumeroista ja puhelinluettelon numeroista, toimi seuraavasti:
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminto 42.

42 nummerlista

Paina OK-näppäintä. Faksilaite tulostaa luettelon.

SKRIVER UT...

FUNCTION

numerolista 15-TOU-99 12:30
oma nimi:
oma puh.nro:
lyhytualintanumerot:
0:
1: berger = 12345
2:
3:
4:

5:
6:
7:
8:
9:

puhelinluettelon nu:
chomsky = 45678

Vastaanottotila: EKSPERTTI
Kuten luvussa 4 Faksikytkin mainittiin, faksilaite voi toimia useissa erilaisissa vakiovastaanottotiloissa. Faksilaite on
asetettu toimintavalmiiksi, kun joku näistä toimintatiloista on valittu.
Voit itse ohjata laitteen viestien ja puheluiden vastaanottoa EKSPERTTI-tilassa “älykkään ja aktiivisen” faksikytkimen
avulla. Voit asettaa laitteen ja sen lisälaitteiden soittomääritykset. Mukautetut asetukset ovat hyödyllisiä, mikäli et
halua käyttää mitään päivä- tai yötilan vakiovastaanottoasetuksia.

Mikäli et ole varma, ovatko toimintoluettelossa määritetyt toiminta-asetukset oikeat, suorita laitteen asennus
uudestaan (painamalla HELP-näppäintä vähintään kaksi sekuntia). Tulosta toimintolista uudestaan saadaksesi selville,
onko faksilaitteen kokoonpano sarja- vai rinnankytkentä.

Kun suoritat laitteen asennuksen uudestaan, laite ainoastaan tarkistaa onko kytkentäasetus sarjavai rinnankytkentä. Henkilökohtaiset asetukset (puhelinnumero ja nimi) eivät muutu.

Toiminta-asetukset: SARJAKYTKENTÄ (päivä- ja yötila)
Voit asettaa faksilaitteeseen tulevien puheluiden soittojen lukumäärän ennen vastaamista sekä ilmaisten soittojen
lukumäärän. Faksilaitteessa, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, voit määrittää myös, vaimennetaanko kaiutin,
kun soittaja jättää viestin.
Soittojen kokonaismäärän avulla voit määrittää, kuinka monta kertaa faksilaite ja lisäpuhelimet soivat
vastaanottaessaan saapuvaa puhelua ennen vastaajan kytkeytymistä päälle. Voit myös määrittää, kuinka monta
ilmaista soittoa soittajalle myönnetään. Mikäli et halua, että faksilaite soi vastaanottaessaan faksiviestiä, ilmaisten
soittojen lukumäärän tulee olla nolla. Mikäli ilmaisten soittojen lukumäärä on suurempi kuin nolla, faksilaite ja muut
puhelimet soivat ainakin määritetyn soittomäärän myös faksiviestin vastaanoton yhteydessä.
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LISÄTOIMINNOT

Jotta saisit täyden hyödyn EKSPERTTI-vastaanottotilasta, sinun täytyy ensin tarkistaa, onko faksilaite määritetty
toimimaan sarja- vai rinnankytkettynä. Voit tarkistaa järjestelmän toiminta-asetukset tulostamalla toimintoluettelon
(paina OK-näppäintä kolme kertaa). Lisätietoja annetaan luvussa 4 Faksikytkin/Lisälaitteiden käyttäminen.

Esimerkki EKSPERTTI-tilan asetuksesta (sarjakytkentä)
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminnossa 31 (päivätila) tai 32 (yötila) EKSPERTTI-tila.

Paina OK-näppäintä.

FUNCTION

Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes EKSPERTTI-tila ilmestyy
näkyviin näytölle.
OK

total ringn:

Hyväksy valinta painamalla OK-näppäintä.

FUNCTION

FINE

Nuolinäppäinten avulla voit asettaa soittojen lukumäärän, jonka
jälkeen faksilaite aloittaa faksiviestin vastaanottamisen.

PHOTO

05

DMM

total ringn:

04

Mikäli olet kytkenyt laitteeseen ulkoisen puhelinvastaajan, varmista, että soittojen lukumäärä ennen
vastaamista on pienempi puhelinvastaajassa kuin faksilaitteessa. Tarkista, mikä ulkoisen
puhelinvastaajan asetus on soittojen lukumäärälle ennen vastaamista. Aseta faksilaitteen asetukset
seuraavan taulukon mukaisesti:
Puhelinvastaaja:

Faksilaitteen soittojen lukumäärä:

1 soitto
2 soittoa
3 soittoa
4 soittoa
OK
FUNCTION

3
4
5
6

soittoa
soittoa
soittoa
soittoa

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.
Nuolinäppäinten avulla voit määrittää, kuinka monta ilmaista soittoa
soittajalle myönnetään. Ilmaiset soittoäänet kuuluvat myös muissa
puhelimissa. Mikäli valitset asetuksen ILM. SOITTOJA: 0, faksiviestit
vastaanotetaan ilman soittoääntä.

gratis-ringn: 00

gratis-ringn: 03

Automaattinen vastaanotto ei ehkä toimi, mikäli ilmaisten soittojen lukumäärä on suurempi kuin
viisi soittoa. Tällaisessa tapauksessa ilmaisten soittojen lukumääräasetuksen tulee olla pienempi
kuin viisi soittoa.
OK

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Lisätietoja faksilaitteista, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja

OK
FUNCTION

tele-sv:

PÅ/hög

Voit ottaa vastaajan käyttöön nuolinäppäinten avulla. Lisäksi voit
valita, vaimennetaanko kaiutin soittajan jättäessä viestiä.

TELE-SV: PÅ/TYST

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

Puhelinvastaajaa ei voi kytkeä pois päältä, mikäli laite on yötilassa.
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Toiminta-asetukset: rinnakkaiskytkentä (päivä- ja yötila)
Voit asettaa faksilaitteen soittojen lukumäärän ennen vastaamista. Faksilaitteessa, jossa on sisäänrakennettu
puhelinvastaaja, voit valita myös, vaimennetaanko kaiutin, kun soittaja jättää viestiä.
Tällä toiminnolla voit määrittää, kuinka monta kertaa faksilaite soi, ennen kuin se aloittaa faksiviestin
vastaanottamisen. Ilmaisten soittojen yhteydessä voit määrittää myös, montako kertaa muut puhelimet ja lisälaitteet
soivat. Mikäli ilmaisten soittojen lukumäärä on nolla, muut laitteet soivat korkeintaan kerran ja faksiviestit otetaan
vastaan ilman soittoääntä. Mikäli ilmaisten soittojen lukumäärä on suurempi kuin nolla, faksilaite ja muut puhelimet
soivat ainakin määritetyn soittomäärän myös faksiviestin vastaanoton yhteydessä.
Esimerkki EKSPERTTI-tilan asetuksesta (rinnakkaiskytkentä)
OK
FUNCTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

Valitse toiminnossa 31 (päivätila) tai 32 (yötila) EKSPERTTI-tila.

Paina OK-näppäintä.

OK
FUNCTION

Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes EKSPERTTI-tila ilmestyy
näkyviin näytölle.

total ringn:

Hyväksy valinta painamalla OK-näppäintä.

OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

FINE

PHOTO

05

DMM

Nuolinäppäinten avulla voit asettaa soittojen lukumäärän, jonka
jälkeen faksilaite aloittaa faksiviestin vastaanottamisen.

total ringn:

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

gratis-ringn: 00

Nuolinäppäinten avulla voit määrittää, kuinka monta ilmaista soittoa
soittajalle myönnetään. Ilmaiset soittoäänet kuuluvat myös muissa
puhelimissa. Mikäli valitset asetuksen ILM. SOITTOJA: 0, faksiviestit
vastaanotetaan ilman soittoääntä.

04

gratis-ringn: 03

Automaattinen vastaanotto ei ehkä toimi, mikäli ilmaisten soittojen lukumäärä on suurempi kuin
viisi soittoa. Tällaisessa tapauksessa ilmaisten soittojen lukumääräasetuksen tulee olla pienempi
kuin viisi soittoa.
Mikäli olet kytkenyt laitteeseen ulkoisen puhelinvastaajan, varmista, että soittojen lukumäärä ennen
vastaamista on pienempi puhelinvastaajassa kuin faksilaitteessa. Tarkista, mikä ulkoisen
puhelinvastaajan asetus on soittojen lukumäärälle ennen vastaamista. Aseta faksilaitteen asetukset
seuraavan taulukon mukaisesti:
Ilmaiset soitot:

1 soitto
2 soittoa
3 soittoa
4 soittoa
OK
FUNCTION

3
4
5
6

soittoa
soittoa
soittoa
soittoa

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

Lisätietoja faksilaitteista, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja

OK

LISÄTOIMINNOT

Puhelinvastaaja:

15-MAJ-00 12:30
tele-sv:

PÅ/hög

Voit ottaa vastaajan käyttöön nuolinäppäinten avulla. Voit lisäksi
valita, vaimennetaanko kaiutin soittajan jättäessä viestiä.

TELE-SV: PÅ/TYST

Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.

15-MAJ-00 12:30

FUNCTION

Puhelinvastaajaa ei voi kytkeä pois päältä, mikäli laite on yötilassa.
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9 Vianetsintä
Allaolevassa taulukossa esitellään tavallisimpia virhetilanteita sekä niiden mahdollisia syitä ja
ratkaisuehdotuksia.
Ongelmatilanteissa kannattaa ensin tutustua tähän huoltoinsinööriemme kokoamaan taulukkoon ja
soittaa asiakaspalveluun vasta siinä tapauksessa, jos ratkaisua ei löydy taulukosta.

Mikäli ratkaisua ongelmaan ei löydy tästä taulukosta, kytke laitteesta virta pois. Odota vähintään 10
sekuntia ja kytke virta uudelleen päälle.
Mikäli vika toistuu, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme.

Faksiviestit ovat huonolaatuisia
Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisuehdotus

Sinä tai vastaanottaja saatte
tyhjiä sivuja.

Lähettäjä on laittanut alkuperäisen
asiakirjan väärinpäin laitteeseen.

Lähettäjän tulee laittaa asiakirja oikein
laitteeseen.

Tulostimessa on vikaa.

Testaa faksilaitteen toiminta ottamalla
kopio sillä. Jos kopio on virheetön, vika
saattaa olla lähettäjän faksilaitteessa.
Soita huoltoon, mikäli tarpeen.

Asiakirjassa on valokuvia tai
pienikokoista tekstiä.

Vaihda tarkkuusasetuksi FINE tai
PHOTO.

Asiakirjassa ei ole sävyeroja.

Tarkista asiakirja.

Faksilaite on rikki.

Testaa faksilaitteen toiminta ottamalla
kopio sillä. Jos kopio on virheetön, vika
saattaa olla lähettäjän faksilaitteessa.
Soita huoltoon, mikäli tarpeen.

Paperinsyöttölaitteessa on paperia tai
lukulaite on likainen.

Avaa käyttöpaneeli ja poista paperi
asiakirjansyöttöaukosta.

Faksilaite on rikki.

Testaa faksilaitteen toiminta ottamalla
kopio sillä. Jos kopio on virheetön, vika
saattaa olla lähettäjän faksilaitteessa.
Soita huoltoon, mikäli tarpeen.

Tulostuspää on likainen.

Tee useita kopioita mustasta sivusta,
kunnes viivat häviävät.

Faksiviestit ovat huonalaatuisia.

Jommankumman faksilaite
tulostaa mustia viivoja.

Faksilaite tulostaa valkoisia
viivoja.
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Ongelmia yhteyden saamisessa
Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisuehdotus

Soittaminen tai faksiviestien
lähettäminen ei onnistu.

Väärä numeronvalintatila on valittuna.

Vaihda numeronvalintatila toiminnon 15
avulla.

Faksilaite toimii yrityksen sisäisessä
järjestelmässä (PABX), mutta asetukset
eivät ole oikeat.

Valitse toiminnossa 15 asetukseksi
VAIHDE:Jaa.

Puhelinyhteys on huonolaatuinen.

Yritä uudestaan tai lähetä viesti
hitaammalla nopudella (toiminto 21).

Vastaanottajalla on paperitukos tai
paperi lopussa.

Soita vastaanottajalle.

Virheraportti

UPPTAGET/EJ SVAR

Vastaanottajan linja on varattu tai ei
vastaa tai joku muu laite vastaa.

Yritä myöhemmin uudestaan tai kerro
vastaanottajalle mahdollisesta
asennusvirheestä.

Faksilaitteesi on asennettu väärin tai
kytketty huonosti.

Tarkista laitteen asennus.

Toimit yrityksen sisäisessä
järjestelmässä.
Olet yhdistänyt puhelinjohdon
faksilaitteen pohjassa olevaan EXTliittimeen.

Tarkista asetukset toiminnon 15 avulla.

Olet yhdistänyt puhelinjohdon
faksilaitteen pohjassa olevaan EXTliittimeen.

Yhdistä puhelinjohto faksilaitteen
pohjassa olevaan LINE-liittimeen.

Vastaanottajan faksilaite ei pysty
ottamaan vastaan normaaleja
tunnistussignaaleja.

Yritä lähettää faksiviesti käsin: paina
DIAL- tai kaiutinnäppäintä ja valitse
haluamasi faksinumero. Kuulet puhelun
yhdistyvän. Mikäli vastaanottaja käyttää
puhelinvastaajaa, odota kunnes kuulet
merkkiäänen vastausviestin jälkeen ja
paina START-näppäintä.

Olet asettanut soittojen lukumäärän
ennen vastaamista (YHT. SOITTOJA)
liian suureksi. Monille faksilaitteille
yhteyden luominen kestää tällöin liian
kauan ja lähettäminen keskeytyy.

Aseta soittojen lukumäärä ja ilmaisten
soittojen lukumäärä pienemmäksi kuin
viisi joko toiminnon 31 tai toiminnon 32
FAX: EKSPERTTI avulla.

ÖVERFÖRINGSFEL

CHECK
DISPLAY

tai

REPETITION AVBR.

INGEN KOPPL.TON

Valintaääntä ei kuulu, kun
faksilaitteen kuuloke nostetaan.

upptaget
tai
faksiviestien lähettäminen
keskeytyy jatkuvasti.
Faksiviestien lähettäminen ei
onnistu (soittojen lukumäärä on
asetettu EKSPERTTI-tilassa).
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Yhdistä puhelinjohto faksilaitteen
pohjassa olevaan LINE-liittimeen.

VIANETSINTÄ

EJ INKOPPLAD

Muuta
Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisuehdotus.

Kopio on tyhjä.

Asiakirja on laitettu laitteeseen
väärinpäin.

Tulostin tai lukulaite on viallinen.
Laita asiakirja laitteeseen tulostettu
puoli ylöspäin. Huolto.

Nostaessasi faksilaitteen
kuulokkeen kuulet merkkiäänen
tai et mitään.

Soittaja yrittää lähettää faksiviestiä.

Paina START-näppäintä. Laita kuuloke
paikalleen.

Nostaessasi faksilaitteen
kuulokkeen kuulet merkkiäänen
tai et mitään.

Soittaja yrittää lähettää faksiviestiä.

Voit käynnistää faksilaitteen painamalla
näppäimiä ∗ ja 5 .

Nostaessasi lisäpuhelimen
Lisäpuhelin on rinnankytketty.
kuulokkeen kuulet soittoäänen
taustalla tai riippuen laitetyypistä
kuulet mahdollisesti oman
sisäänrakennetun
puhelinvastaajasi vastausviestin.

Kytke soittoääni tai vastausviesti pois
päältä painamalla ∗ -näppäintä. Voit
soittaa ilman häiriöitä (lisätietoja
annetaan luvussa 4 Faksikytkin/
Lisälaitteiden käyttäminen).

Vastaanotetut asiakirjat eivät tule Laitteessa on paperitukos.
näkyviin normaalisti laitteen
etupuolelta.

Avaa käyttöpaneeli ja mustekalvon
kansi. Älä avaa paperintäyttöaukon
läppää. Vedä rypistynyt paperi varovasti
ulos laitteesta.

Ainoastaan faksilaitteet, joissa Käytät taustamusiikkia.
on sisäänrakennettu
puhelinvastaaja:
puhelinvastaaja on päällä etkä
Vastausviestisi on liian pitkä.
voi ottaa vastaan faksiviestejä.

Tallenna viesti ilman musiikkia.

stäng panelen
PAPPERSTRASSEL

Tallenna lyhyempi viesti (alle 20
sekuntia)

Mustekalvon kansi on auki.

Sulje kansi.

Yksi tai useampi arkki ei ole kulkenut
suoraan.

Avaa käyttöpaneeli ja mustekalvon
kansi ja vedä paperi varovasti ulos
laitteesta.

Laitteeseen on lisätty liian monta arkkia
(yli 50 arkkia).

DOKUMENTTRASSEL

annan tfn svarat

Yksi asiakirja ei ole kulkenut suoraan
tai useampia asiakirjoja on mennyt
laitteeseen yhtä aikaa.

Avaa käyttöpaneeli ja vedä paperi
varovasti suoraan ulos laitteesta.

Lisäpuhelin on käytössä.

Kyseessä ei ole vika!

–64 –

Palvelutunnus
Voit poistaa yhden tai useampia tehdasasetuksiin tehtyjä muutoksia toiminnon 45 avulla. Tämän toiminnon avulla
laitteen toiminta-asetukset voidaan asettaa uudestaan joko osittain tai kokonaan. Siitä on hyötyä etenkin, jos olet
muokannut asetuksia, mutta faksilaite ei toimikaan odotusten mukaisesti.

Käytä toimintoa ainoastaan, mikäli se on aivan välttämätöntä. Mikäli olet tyytyväinen
tehdasasetuksiin tehtyihin muutoksiin, älä käytä tätä toimintoa.

Kun olet poistanut osan tai kaikki mukautetuista asetuksista, suorita laiteen asennus uudestaan.
Käytettävissä ovat seuraavat tunnukset:
Tunnusnumero 7117
Tämä tunnus poistaa kaikki tehdasasetuksiin tehdyt muutokset. Faksilaite toimii tämän jälkeen kuten ensiasennuksen
jälkeen.
Tunnusnumero 7140
Tämä tunnus poistaa kaikki tehdyt muutokset ja tiedot lukuunottamatta seuraavia:

•
•
•
•
•
•

puhelinvastaajan vastausviesti *)
vastaanotetut viestit *)
tallennetut lyhytvalintanumerot
tallennetut puhelinluettelon numerot
nimitiedot
puhelinnumerotiedot

Esimerkki palvelutunnuksen käytöstä:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK

Valitse toiminto 45.

45 servicekod

Paina OK-näppäintä.

KOD: _

Anna tunnus.

kod: 7140

Paina OK-näppäintä.

Är du säker: NEJ

Nuolinäppäinten avulla voit valita, haluatko todella poistaa
mukautetut asetukset. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.
Faksilaitteen toiminta-asetukset palautuvat alkuperäiseen tilaan.

är du säker:

FUNCTION

OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

∗

OK
FUNCTION

OK
FUNCTION

JA

15-MAJ-00 12:30
*) ainoastaan faksilaitteissa, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja
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VIANETSINTÄ

FUNCTION

Hoito- ja huolto-ohjeet
Kuvanlukijan lasi ja faksilaitteen telat tulee puhdistaa paperipölystä ja naarmuista tarpeen vaatiessa.

Varmista ennen faksilaitteen avaamista, että sinussa ei ole sähkövarausta koskemalla
esimerkiksi maadoitetun laitteen metallikoteloon, vesijohtoon tai lämpöpatteriin.
Käytä pehmeää nukkaamatonta kangasta ja kostuta se alkoholilla (96 %). Voit myös
käyttää markkinoilla olevaa faksilaitteiden puhdistamiseen tarkoitettua erikoiskangasta.
Faksilaitteen sisään ei saa päästää kosteutta.

Kopiot tai lähetetyt faksiviestit ovat sotkuisia.
Puhdista kuvanlukijan lasi, kuvanlukijan tela, asiakirjan syöttötela sekä laitteen kumiset huuliosat.

Avaa käyttöpaneeli nostamalla sitä keskiosassa olevasta syvennyksestä. Kun
kuulet pienen napsahduksen, kansi on lukittu paikalleen.

Pyyhi kuvanlukijan lasi (B) ja kumiset huuliosat (D) kevyesti kankaalla. Käännä
varovasti asiakirjan syöttötelaa (A) käsin ja pyyhi se kevyesti kankaalla.

A
B
C
D

FINE/PHOTO

Pidä käyttöpaneelin FINE/PHOTO-näppäintä painettuna:
kuvanlukijan tela (C) alkaa pyöriä. Voit puhdistaa kuvanlukijan telan
hankaamalla kangasta kevyesti telaa vasten.
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rengör vals

Vastaanotetut faksiviestit ovat sotkuisia
Puhdista tulostimen tela.

2

Mikäli paperinsyöttölaitteessa on paperia, poista paperi.
1. Avaa käyttöpaneeli edellä annettujen ohjeiden mukaisesti (1).

1

2. Avaa mustekalvon kansi painamalla molemmista vapautussalvoista taaksepäin
yhtä aikaa molemmin käsin ja taivuttamalla kansi taaksepäin (2).

1

Puhdista harmaa tulostimen tela (E) kankaalla edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti. Mikäli haluat puhdistaa koko telan, pyöritä sitä käsin.
Kun olet valmis, sulje mustekalvon kansi ja käyttöpaneeli.

Älä käytä faksilaitteen puhdistimia, jotka vedetään faksilaitteen läpi automaattisesti, sillä
laite saattaa vahingoittua!

VIANETSINTÄ

E
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A
BC

10 Liitteet

Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
Yhteystyyppi
Flash-ajat
Asiakirjan koko

Tulostuspaperi
Suurin lukuleveys
Tarkkuus

Photo asetus

Kontrasti
Kopioiminen
Tiedonpakkaus
Modulointi
Tiedonsiirtonopeus
Melutaso
Tulostusmenetelmä
Faksipaperi
Asiakirjojen syöttö
Faksikytkin
Ulkomitat
Paino
Energiankulutus

Virtalähde
Viestien tallennusaika
Viestien kuuntelu
Sallittu käyttöympäristö
Suositeltu käyttöympäristö

ITU-ryhmä 3
ulkolinja (PSTN) / alanumero (PABX)
ulkolinja: 100 ms
alanumero (PABX): 100 ms
leveys:
yksittäinen sivu 148–217 mm
useita sivuja
148–217 mm
pituus:
yksittäinen sivu 100–600 mm
useita sivuja
148–297 mm
paksuus: yksittäinen sivu 0,05–0,2 mm
useita sivuja
0,08–0,12 mm
A4 210 x 297 mm, 80g
216±1 mm
vaakasuunta: 8 pistettä/mm (200 dpi)
pystysuunta: normaali 3,85 riviä/mm
FINE
7,7 riviä/mm
16 harmaasävyä (faksilaite, jossa ei ole sisäänrakennettua
puhelinvastaajaa)
32 harmaasävyä (faksilaite, jossa on sisäänrakennettu
puhelinvastaaja)
automaattinen
Fine- ja Photo-tarkkuus
MH, MR
V29bis, V27ter, V21
9600/7200/4800/2400 bps
valmiustilassa: <30 dBA
kopiointitilassa: <53 dBA
mustekalvotulostin
vakio A4 210 x 297 mm
enintään 10 sivua
päivä-, yö- ja ajastintila
357 x 253 x 100 mm (160)
noin 3,5 kg
valmiustila: noin 3 W
puhelinkeskustelu: noin 5 W
normaalin sivun lähettäminen: noin 20 W
normaalin sivun vastaanottaminen: noin 35 W
220–240 V / 50–60 Hz
15 minuuttia
kyllä
lämpötila: 5–40°C
suhteellinen kosteus: 15–85 % (kondensoitumaton)
käytössä:
lämpötila: 17–28°C
suhteellinen kosteus: 20–80 % (kondensoitumaton)
ei kytkettynä (toimintavalmiina, mustekalvo paikallaan ja paperia
lokerossa):
lämpötila: 0–45°C
suhteellinen kosteus: 15–85 % (kondensoitumaton)
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Sanasto
Voit käyttää faksilaitetta yhdessä erilaisten lisälaitteiden, kuten
langattoman puhelimen, rinnakkaispuhelimen ja puhelinvastaajan,
kanssa samaa puhelinlinjaa käyttäen. Ongelmien välttämiseksi sinun
täytyy määrittää tietyt asetukset.

asiakirja

Kirjoitettu viesti, jonka haluat lähettää faksilaitteen avulla vastaanottajalle

DTMF

Lyhenne: Dual Tone Multiple Frequency. Tämän signaalin avulla voit
aloittaa faksiviestin vastaanoton sellaisesta rinnakkaispuhelimesta, joka
käyttää äänitaajuusvalintaa.

faksikytkin, automaattinen vastaanotto
ja vastaanotto käsin

Faksikytkin analysoi tulevat puhelut ja tunnistaa, onko kyseessä
faksiviesti vai tavallinen puhelu. Mikäli automaattinen vastaanottotila on
valittu, faksiviestit otetaan vastaan automaattisesti ja ilman soittoääntä.
Mikäli faksiviestit otetaan vastaan käsin, faksikytkin ei ole toiminnassa ja
faksiviestejä voidaan ottaa vastaan ainoastaan painamalla Startnäppäintä.

kodin puhelinjärjestelmä
(Home Telephone System (HTS))

Monissa kotitalouksissa on oma puhelinjärjestelmänsä. Tällainen
järjestelmä mahdollistaa järjestelmän sisäiset puhelut, mutta se vaatii
ainoastaan yhden ulkoisen puhelinlinjan.

saapuva viesti

Viesti, jonka soittaja jättää puhelinvastaajaan, kun vastaaja on kytketty
päälle.

mustekalvo

Musteella päällystetty kalvo (värinauhan kaltainen) tavalliselle paperille
tulostusta varten.

vastausviesti (OGM)

Laitteen tehdasasetuksiin kuuluu valmiiksi tallennettu vastausviesti. Kun
puhelinvastaaja on toiminnassa, soittaja kuulee ensin vastausviestin ja
sitten merkkiäänen.

rinnankytkentä

Kun useampi kuin yksi puhelinlaite on – maasta riippuen – kytketty joko
rinnan tai sarjaan (puhelimet “peräkkäin”).

faksiviestin noutaminen

On mahdollista noutaa asiakirjoja faksilaitteesta, mikäli ne on valmisteltu
noutamista varten.

PABX (Private Branch Exchange),

PABX-järjestelmät ovat yleisiä isojen yritysten sisäisiä puhelinjärjestelmiä
Niillä tarkoitetaan eräänlaista sisäistä puhelinverkkoa. Voidaksesi soittaa
yleiseen puhelinverkkoon sinun täytyy valita ensin ulkolinja.

PTT

Termiä käytetään verkkopalvelun toimittajasta.

pulssivalinta

Vanha numeronvalintatila. Jokaisella numeronäppäimellä on tietty
pulssimäärä.

lähettäjän tunnistetiedot

Useimmissa faksilaitteissa on mahdollista kirjoittaa lähettäjän
tunnistetiedot. Nämä tiedot tulostuvat faksin lähetysvahvistukseen ja
näkyvät myös vastaanottajan faksilaitteen näytöllä.

sarjakytkentä

Kun useampi kuin yksi puhelinlaite on – maasta riippuen – kytketty joko
rinnan tai sarjaan (puhelimet “peräkkäin”).

TAM

Puhelinvastaajan lyhenne (Telephone Answering Machine).

äänitaajuusvalinta

Uudenaikainen numeronvalintatila. Jokaiseen näppäimeen on määritetty
oma äänitaajuuteensa.

LIITTEET

lisälaite, lisäpuhelin
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Hakemisto
A
Äänenvoimakkuus
kaiutin 23
soittoääni 23
tallennetut viestit ¹) 50
Äänitaajuusvalinta 12
tekninen termi 69
Additional devices
setup 57
Ajastettu lähetys 45
Ajastintila
kellonajan asettaminen/
tarkistaminen 25
kytkeminen päälle ja pois
päältä 24
näytön merkkinuoli 9
Alaosoitteet
faksiviestin lähettäminen
alaosoitteisiin 45
Answering device ¹) 48
Asennusohje 16
Asentaminen 10
asennusohje 16
kytkeminen kodin
puhelinjärjestelmään
18
kytkeminen
puhelinpistorasiaan 11
kytkeminen
virtalähteeseenpower
supply 12
laitteen sijainti 10
lisälaitteiden kytkeminen
sama pistorasia 17
spiraalijohdon
kytkeminen
kuulokkeeseen 11
turvaohjeita 6
Asettaminen
kaiuttimen
äänenvoimakkuus 23
Asetukset
kaiuttimen
äänenvoimakkuus 23
kellonaika ja päivämäärä
20
näytön ja raporttien
kielivalinta 20
oma nimi 21
oma puhelinnumero 21
soittoäänen tyyppi 23
soittoäänen voimakkuus
23
Asiakaspalvelu 73
Asiakirja
hyvälaatuiset
alkuperäisasiakirjat 41
tekninen termi 69
Asiakirjan leveysrajoitin 8
Asiakirjan syöttöaukko 8
Asiakirjan syöttötela
puhdistaminen 66

Asiakirjan ulostuloaukko 8
Asiakirjojen asettaminen 41
Asiakirjojen asettaminen
laitteeseen 41

C
Check Display -valo
vilkkuvalo 3
Code
Easy Link 57

D

explanation 59
serial 59
Fax switch
expert mode
explanation 59
serial 59
Fine-tarkkuus
kopioiminen 57
Fine-tila
faksiviestin lähettäminen
43
näytön merkkinuoli 9

Display
Fax recept.: *5 57
Rel. line: ** 57
Transfer: *0 57
DMM ¹)
faksiviestien vastaanotto
muistiin 47
näytön merkkinuoli 9
DTMF
tekninen termi 69

Help key 58
Help-näppäin 58
painaminen vähintään
kaksi sekuntia 16
Huolto-ohjeet 66

E

K

Easy Link 57
Edelleenlähettäminen
viestit ¹) 51
Etähallinta ¹) 55
valmistelu 55
Expert mode
explanation 59
serial 59

Kaiutin
äänensäätö 23
vaimennettu ¹)
sarjakytkentä 30
Käyttöpaneeli 8
Käyttöpaneeli ²) 2
Käyttöpaneeli ¹) 3
Käyttötapa
turvaohjeita 6
Käyttöympäristö (lämpötila,
kosteus) 68
Kellonaika
syöttäminen 12, 20
Kesto
tallennusaika ¹) 50
Kodin puhelinjärjestelmä
faksilaitteen kytkeminen
18
Kopioiminen 57
asiakirjojen asettaminen
laitteeseen 41
Kumiset huuliosat
puhdistaminen 66
Kuuloke 8
Kuulokkeen spiraalijohto 8
Kuvan laatu
parantaminen 43
Kuvanlukijan lasi
puhdistaminen 66
Kuvanlukijan tela
puhdistaminen 66
Kuvaus
laite 7
näppäinten sijainti ²) 2
näppäinten sijainti ¹) 3
pakkaus 8
toiminnot 4
Kuvaus laitteesta 8
Kytkeminen
ajastintila 24
faksilaite 11

F
Faksikytkimen toiminta 24
Faksikytkin 24
kuvaus 24
päivätila (rinnankytkentä)
31
tekninen termi 69
toimintatilat 24
yötila
sarjakytkentä ²) 29
sarjakytkentä ¹) 30
Faksilaitteen puhdistaminen
66
Faksilaitteen valmistelu
etähallintaa varten ¹)
55
Faksiviesti
lähettäminen 42
asiakirjan asettaminen
41
paperiton vastaanotto 47
puhuminen faksiviestin
lähetyksen jälkeen 43
Faksiviestin lähettäminen
alaosoitteisiin 45
Faksiviestin noutaminen 43
tekninen termi 69
Faksiviestin vastaanotto
käsin 25
Fax recept.: *5 57
Fax reception
expert mode

H

J
Juovia tulosteessa 46

¹ ainoastaan faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja
² ainoastaan faksilaitteet, joissa ei ole sisäänrakennettua puhelinvastaajaa
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kodin puhelinjärjestelmä
18
lisälaitteet
samaan pistorasiaan
17
puhelinpistorasia 11
rinnankytkentä 26
sarjakytkentä 26
spiraalijohto
kuulokkeeseenndset
11
virtalähde 12
Kytkeminen päälle
puhelinvastaaja ¹) 48
Kytkeminen pois päältä
ajastintila 24
puhelinvastaaja ¹) 48

L
Lähettäjän tunnistetiedot
tekninen termi 69
Lähettäminen
alaosoitteet 45
asiakirjojen asettaminen
laitteeseen 41
faksiviestit 41
faksiviestit puhelun
aikana 43
millaisia asiakirjoja tulee
käyttää 41
myöhemmin 45
Lähetysnopeus
muuttaminen 47
Lähetysraportti/virheraportti
47
Laitekuvaus 8
Lataaminen
paperi 15
Liitteet 68
Likainen faksilaite 66
Lisääminen
paperi 15
uusi mustekalvo 14
Lisälaitteet
käyttäminen 26
sarja- vai rinnankytkentä
26
soitonsiirto 40
tekniset termit 69
Lisäpuhelimet
käyttäminen 26
Lyhytvalinta 35
lyhytvalintanumeroiden
tallentaminen 35

M
Merkkivalo
PLAY/PAUSE-näppäin ¹)
48
Mikrofoni
vaimentaminen 39
Muisti 47
Muistio ¹) 54
pelkkä ilmoitus 53
sisäinen 54

N
Näppäinten sijainti ²) 2
Näppäinten sijainti ¹) 3
Näytön ja raporttien
kielivalinta 20
Näyttö
kieli 20
Nimet ja numerot
poistaminen 38
Nimi
syöttäminen 21
Nimien ja numeroiden
tallentaminen
puhelinluettelo 36
Nopea noutaminen 44
Noutaminen
faksiviesti 43
faksiviestin jättäminen
noudettavaksi 45
nopea 44
Numeronvalinta
kuulokkeen ollessa kiinni
tukiasemassa 39
Numeronvalinta kuulokkeen
ollessa kiinni
tukiasema 39
Numerot ja nimet
poistaminen 38

O
Ohjelmoiminen
näytön ja raporttien
kielivalinta 20
oma nimi 21
oma puhelinnumero 21
päivämäärä ja kellonaika
20
päivätila
rinnankytkentä 32

soittoäänen tyyppi 23
yötila
sarjakytkentä ¹) 30, 34
Oikea sijainti
faksilaite 10
Ongelmanratkaisu 62
Other telephones
setup 57

P
PABX
tekninen termi 69
yhteys 18
Päivämäärä
kirjoittaminen 20
syöttäminen 12
Päivätila
määrittäminen/
tarkistaminen
(rinnankytkentä) 32
määrittäminen/
tarkistaminen
(sarjakytkentä) 28
näytön merkkinuoli 9
rinnankytkentä 31
Pakkauksen sisältö 7
Palvelutunnus 65
Paperi 68
lisääminen 15
lokero 8
lokeron jatke 8
poistaminen 16
syöttölaite 8
täyttöaukon läppä 8
tukos 16
ulostuloaukko 8
Paperiton faksiviestin
vastaanotto 47
Parantaminen, kuvan laatu
43
Perustoiminnot 20
Photo-tarkkuus
kopioiminen 57
Photo-tila
faksiviestin lähettäminen
43
näytön merkkinuoli 9
Poistaminen
asetukset 65
paperi 16
tallennetut numerot 38
vanha mustekalvo 14
viestit ¹) 51
PTT
tekninen termi 69
Puhelinkeskustelu
ilman kuuloketta ¹) 39
Puhelinlinjan laatu 47
Puhelinluettelo 36
käyttäminen 38
nimien ja numeroiden
tallentaminen
toiminnon 16 av 37
Puhelinnumero
syöttäminen 21

virheen korjaaminen 21
Puhelinvastaaja ¹)
ei soittoääntä/ei kaiutinta
sarjakytkentä 30
etähallinta 55
muistioiden tallentaminen
Pelkkä ilmoitus 53
päivätila (rinnankytkentä)
32
päivätila (sarjakytkentä)
28
puhelinkeskustelun
tallentaminen 52
tallennusajan
asettaminen 50
vastausviestin
tallentaminen 48
viestien
äänenvoimakkuus 50
viestien automaattinen
lähettäminen
eteenpäin 51
viestien kuunteleminen
50
viestien poistaminen 51
VIP-tunnus 53
yötila (sarjakytkentä)
30, 34
Puhelinvastaaja¹)
muistion tallentaminen
sisäinen muistio 54
Puhelinvastaajan
¹)kytkeminen päälle ja
pois päältä 48
Puhelu
faksiviestin lähettäminen
puhelun aikana 43
puhelinkeskustelun
tallentaminen ¹) 52
puhelun kesto näkyy
näytöllä 35
Puhelu ilman kuuloketta ¹)
39
Puhelun jatkaminen
faksiviestin
lähettämisen jälke 43
Puhelun soittaminen 35
Pulssivalinta
tekninen termi 69
Pulssivalintatila 12

R
Raportit
raporttien kielivalinta 20
Rel. line: ** 57
Rinnakkaiskytkentä
päivätila 31
Rinnakkaispuhelin
soitonsiirto 40
Rinnankytkentä
tekninen termi 69

S
Saapuva viesti
tekninen termi 69

Säätäminen
soittoäänen voimakkuus
23
viestien
äänenvoimakkuus ¹) 50
Sähkökatko 6
Sanasto 69
Sarjakytkentä
tekninen termi 69
Short dial
print stored numbers 59
Sijainti
faksilaite 10
näppäimet ²) 2
näppäimet ¹) 3
Sisäinen muistio/“muistio” ¹)
54
Sivun pienennys 46
Soiton kesto näytöllä 35
Soitonsiirto
faksilaitteesta
rinnakkaispuhelimeen
40
rinnakkaispuhelimesta
faksilaitteeseen 40
Soittoääni
äänensäätö 23
tyypin valitseminen 23
Spiraalijohto kuulokkeeseen
kytkeminen 11
Syöttäminen
kellonaika ja päivämäärä
12, 20
oma nimi 21
oma puhelinnumero 21

T
Takimmainen
mustekalvolokero 9
Takuu 73
Tallennusajan asettaminen
¹) 50
Tallentaminen
lyhytvalintanumerot 35
muistiot ¹) 53
numerot ja nimet
toiminnon 16 avulla 37
puhelinkeskustelu ¹) 52
tallennettujen nimien ja
numeroiden
poistaminen 38
vastausviesti ¹) 48
TAM
tekninen termi 69
Tärkeää tietoa 7
Tarkkuus (FINE/PHOTO) 43
Tekniset termit 69
Tekniset tiedot 68
Telephone book
print stored numbers 59
Tietoa
turvallisesta
asennuksesta ja
käyttötavasta 6
yleistä 7
LIITTEET

Mustekalvo
etulokero 9
kansi 9
takalokero 9
tekninen termi 69
uuden kalvon lisääminen
14
vaihtaminen 13
vanhan kalvon
poistaminen 14
Mustekalvon etulokero 9
Muut laitteet
käyttäminen 26
Muuttaminen
kaiuttimen
äänenvoimakkuus 23
lähetysnopeus 47
päivätila
rinnankytkentä 31
soittoäänen tyyppi 23
soittoäänen voimakkuus
23
tallennusaika ¹) 50
yötila
sarjakytkentä ²) 29
sarjakytkentä ¹) 30
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Toiminnot
kuvaus 4
perustoiminnot 20
Toistaminen
viimeiset viisi numeroa 35
Tollfree rings
serial 59
Transfer: *0 57
Tulostaminen
toimintolista 4
Tulosteet
kopiot ei tulostu 62
vastaanotetut faksiviestit
ei tulostu 62
Tulostimen tela 9
puhdistaminen 67
Tulostuslaatu 43
Tunnus
etähallinta ¹) 55
faksiviestin jättäminen
noudettavaksi 45
faksiviestin noutaminen
43
palvelutunnus 65
VIP ¹) 53
Turvaohjeita 6

U

kuunteleminen 50
poistaminen 51
tallennusaika 50
Viestit¹ )
edelleenlähettäminen 51
Vilkkuvalo
Check Display -valo 2
VIP-tunnus ¹)
laite soi, vaikka
puhelinvastaaja on
päällä ¹) 53
Virheraportti/lähetysraportti
47
Virtajohto ja pistoke 8
virtalähteeseen
kytkeminen 12
Vuosi 2000 20

Y
Ylätunniste
nimen liittäminen 21
numeron liittäminen 21
Yleiskuvaus toiminnoista 4
Yötila
näytön merkkinuoli 9
sarjakytkentä ²) 29
sarjakytkentä ¹) 30

Ukkonen 6

V
Vaihtaminen
mustekalvo 13
Vaimentaminen: mikrofoni
39
Valintatilat 12
Valitseminen
ajastintila 24
näytön kieli 20
päivätila
sarjakytkentä 28
Valmiustila 12
Vapautussalvat
mustekalvon kannen
aukaisemista var 9
Vastaanotto
käsin 25
päivätila (rinnankytkentä)
31
tietokoneen/modeemin
kautta
rinnankytkentä 31
yötila
sarjakytkentä ²) 29
sarjakytkentä ¹) 30
Vastausviesti ¹)
tallentaminen 48
tekninen termi 69
Vianetsintä 62
Viestien kuunteleminen ¹)
50
Viestit ¹)
äänenvoimakkuuden
säätäminen 50
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Kansainvälinen takuu

Hyvä asiakas,
onnittelut Philips-tuotteen ostopäätöksen tekemisen johdosta. Philips-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tiukimpien
laatuvaatimusten mukaisesti.
Jos tässä tuotteessa on kuitenkin jotain vialla, Philips takaa ilmaisen huoltotyön ja varaosat missä tahansa maassa 12
kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Kansainvälinen Philips-takuu täydentää olemassa olevia kansallisia
takuujärjestelmiä eikä vaikuta oikeuksiinne ostajana.
Philips-takuu on voimassa, mikäli tuotetta on käytetty oikein sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeiden mukaisesti ja
alkuperäinen lasku tai maksukuitti, josta käy ilmi ostopäivä, jälleenmyyjän nimi ja tuotteen tuotenumero, esitetään
takuuvaateen yhteydessä.
PHILIPS-takuu ei ehkä ole voimassa, mikäli
· asiakirjoja on muutettu tai niitä ei voi lukea
· malli- tai tuotenumeroa on muutettu, se on poistettu tai sitä ei voi lukea
· tuotetta on korjannut tai siihen on tehnyt muutoksia henkilö tai taho, jota ei ole valtuutettu suorittamaan kyseisiä
toimenpiteitä
· vaurion on aiheuttanut, mukaan lukien mutta ei vain näihin rajoittuen, salama, veden tai tulen väärinkäyttö tai
huolimattomuus.
Huomautus: tuote ei ole viallinen tämän takuun piirissä, mikäli muutostyöt ovat välttämättömiä, jotta tuote noudattaisi
paikallisia tai kansallisia standardeja maissa, joita varten tuotetta ei ole suunniteltu ja/tai valmistettu. Siksi tulee aina
tarkistaa, voiko tuotetta käyttää kyseisessä maassa.
Mikäli tämä PHILIPS-tuote ei toimi oikein tai se on viallinen, ottakaa yhetys PHILIPS-jälleenmyyjäänne. Mikäli
tarvitsette palvelua vieraassa maassa, saatte lähimmän jälleenmyyjän osoitteen PHILIPSIN asiakastuesta, jonka
puhelin- ja faksinumero on ilmoitettu tämän oppaan yhteystietoja käsittelevässä osassa.
Jotta välttyisitte turhalta vaivalta, suosittelemme, että luette käyttöohjeet tarkasti, ennen kuin otatte yhteyttä
jälllenmyyjään. Mikäli teillä on kysymys, johon jälleenmyyjänne ei pysty vastaamaan, voitte ottaa yhteyttä seuraaviin
tahoihin:

LIITTEET

Philips Consumer Communications Nordic Ab
Philips asiakaspalvelu
S - 164 85 Stockholm
Puhelin: 0800 114 723
Fax:
0800 114 726
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5103 506 1672.1

SF

CE-merkki vahvistaa, että laite on ominaisuuksiltaan Euroopan unionin periaatteiden mukainen.
Tämä käyttöopas on painettu kloorittomalle ympäristöä säästävälle uusiopaperille.
Laitteen pakkaus ja laitetta suojaava pahvi on myös tehty uusiokuidusta ja ne voidaan kierrättää uusiokäyttöön.
Pakkauksen sisältämä muovi voidaan joko kierrättää (maasi säännösten mukaan) tai hävittää talousjätteen
mukana.
Tämä elektroninen laite sisältää kierrätettävää materiaalia. Kun laite ei enää toimi, ota selvää laitteen
mahdollisesta kierrätyksestä (maasi säännösten mukaan).
Oppaan tekniset tiedot saattavat muuttua ja oppaassa saattaa esiintyä virheitä.
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