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Oniso Luuri
Kuuloke

Näyttö
Selvittää kaikki puhelimen
käyttöön tarvittavat tiedot.

Alaspäin nuoli
Valikon selaaminen ja
äänenvoimakkuuden alentaminen
puhelun aikana.

Ylöspäin nuoli
Valikon selaus, äänen
voimakkuuden muuttaminen
puhelun aikana ja muistiin
asetettaessa kirjaimen tai
numeron poistaminen.

S .O.S-näppäin
Hätäpuhelujen valinta

OK-näppäin
Vahvistaa valikosta tehdyn valinnan
ja selaa valikon numerot näytöllä

Kaiutin-näppäin
Kuulokkeessa olevan kaiuttimen
käyttöön ottaminen tai käytöstä
poistaminen.

Luettelonäppäin
Selaa puhelinmuistiota.

Linjanavauspainike
Avaa linjan puhelimen soidessa ja
sulkee sen puhelun loputtua.

Alfanumeerinen
näppäimistö

Valikko/R painike

Numeron valinta ja merkkivalikko.

Painikkeen avulla pääsee
valikkoon tai siitä pois. Sallii myös
puhelun aikana R (Flash)-muodon
käytön

Sisäpuhelupainike

Toistonäppäin (toisto)

Sisäpuhelun valinta ja
ulkopuhelun välittäminen toiseen
luuriin.

Ottaa uudestaan yhteyden viimeksi
valittuun numeroon.

Ei toiminnallinen

Mikrofoni

Jatkuvan tuotekehityksen ja laadunpalvelun parantamisen johdosta Philips pidättää itselleen oikeuden muuttaa kaikkia
tässä dokumentissa esiintyviä tietoja ilman eri mainintaa.

Copyright © Philips 1998 - Kaikki oikeudet pidätetään
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Näyttö
Näyttö
(korkeintaan
10 merkkiä tai
välilyöntiä).

Ennen
toimintaa
esiintyvät
symbolit.

Kun :
näytöllä on

M

-puhelin on valikkotoiminnassa.

näytöllä on

P

- selaat puhelinmuistiota.

näytöllä on

t

- puhelin on varattu.
- sinulle on tulossa ulkopuhelu.

vilkkuu
näytöllä on

h

- luurin kaiutin on kytketty.

näytöllä on

b

- jos luuri on tukiasemallaan, se on latauksessa.
- jos luuri ei ole tukiasemallaan, sen akut ovat tyhjät.

näytöllä on

A

- luuri on toiminta-alueen ulkopuolella.
- luuri ei ole yhteydessä yhteenkään tukiasemaan.
- tukiasema ei ole kytkettynä.

Tukiaseman merkkivalo :
ks. sivu 20.
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Sisällysluettelo
Langaton puhelimesi

4

Turvallisuus

4

Asennus

6

Liitännät
Tukiaseman sijoituksen valinta
Tukiaseman liitäntä

Luurin virtalähde
Akkujen asennus
Luurin lataus
Luurin latausaste

Testi

Puhelimen käyttö

9

Soittaminen
Puheluun vastaaminen
Yhteydenotto viimeksi soitettuun numeroon (toisto)
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö
Kaiuttimen käyttö

Puhelimen yksilölliset säädöt
Menu-valikkoon pääsy
Numeroinnin valintatapa
Sointiäänen ja äänenvoimakkuuden valinta
Kuulokkeen sointiääni
Tukiaseman sointiääni

Akunsäästön kytkentä
Akunsäästön kytkentä
Akunsäästön poiskytkentä

Puhelinmuistio ja hätänumero
Nimien ja puhelinnumeroiden muistiinasetus
Kirjainten asettaminen luurin näppäimistön avulla
Soitto muistiosta
Nimen poistaminen luettelosta
Hätänumerotoiminto
SOS-hätänumeron muistiin asettaminen
Yhteydenotto hätänumeroon

2

6
6
6
7
7
7
8
8

Sisällysluettelo

9
10
10
10
10

11
11
11
11
12
12
12
12
12

13
13
13
14
14
15
15
15
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Edistyneet toiminnot

16

Automaattinen välilyönnin asetus
Uuden luurin yhdistäminen
Tukiaseman nimen vaihto
Koputus
Lastenvahtitoiminto
Yhden luurin yhdistäminen useampaan tukiasemaan

16
16
17
17
17
17
18
18

Tukiaseman valinta

Luurin poistaminen

Kytkeminen yksityiseen automaattiseen soitonsiirtoon

19

Verkkotyypin valinta
Flash-pikatoiminnon keston valinta (näppäin R)

Huolto ja häiriöiden poistaminen

19
19

20

Äänimerkkien ja sointiäänen tulkitseminen
Tukiaseman merkkivalo
Häiriö puhelimessasi?
Hoito
Akkujen poistaminen

Sisällysluettelo

20
20
21
22
22

3

Onis2fin.fm Page 4 Mercredi, 1. mars 2000 11:46 11

Langaton puhelimesi
o

Helppokäyttöinen langaton Onis -puhelimesi tarjoaa lukuisia toimintoja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

numeron näyttö ja sen korjausmahdollisuus ennen soittoa;
40 nimen ja numeron muistio;
automaattinen yhteydenotto muistiosta;
yhteydenotto viimeksi soitettuun numeroon ( toisto);
sointiäänen valinta (kolme eri sointiääntä, luuri ja tukiasema);
yhden äänenvoimakkuuden valinta kolmesta mahdollisesta (luuri tai tukiasema);
puhelun keston näyttö;
mahdollisuus yhdistää luuri 4:ään tukiasemaan;
mahdollisuus yhdistää yksityiseen puhelunsiirtoon (PABX).

Jos sinulla on useampi luuri, voit:

•
•
•

liittää jopa neljä luuria yhteen tukiasemaan;
välittää puheluja luurilta toiselle;
käyttää luuria sisäpuhelimena valvoaksesi lapsiasi.

Turvallisuus
Tämän tuotteen on saatava kaikissa maissa asiaa hoitavien viranomaisten
hyväksyntä. Asiaa koskeva hyväksyntä on sijoitettu tukiaseman pohjalla
sijaitsevaan etikettiin.
merkintä takaa tuotteen olevan teknisten määräysten mukainen
hyväksyntäpäivämääränä. Hyväksyntä kattaa niin kuluttajien turvallisuuden kuin
elektromagneettiset häiriöt seuraavien normien mukaisesti EU/73/23, EU/89/336,
EU/91/263 ja EU/93/68.

Sähkökytkennät
Tämä tuote on kehitetty toimimaan 230 voltin yksivaiheisella vaihtovirralla eikä
sovellu EN 60-950 normien mukaisille IT-kytkennöille.

Varo!
Laitteen verkkovirta on luokiteltu turvallisuus-EN 60-950-normin määräysten
perusteella vaaralliseksi.
Tästä laitteesta saa virran pois vain ottamalla sähköjohdon irti seinäkoskettimesta.
Koskettimen on oltava laitteen lähellä ja helposti tavoitettavissa.
Jotta voit soittaa sähkökatkoksen aikana, kehotamme käyttämään tätä tuotetta
sellaisen puhelimen ohella, joka ei tarvitse verkkovirtaa.

4

Langaton puhelimesi
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Puhelinverkkoon kytkentä
Puhelinverkon jännite vastaa TRT-3 luokitusta (puhelinverkoston jännite), kuten
normi EN 60-950 sen määrittelee.

Turvaohjeet:

•
•
•
•

Vältä kontaktia nesteiden kanssa.
Sähköiskun välttämiseksi älä yritä avata luuria tai tukiasemaa. Korjauta puhelin
meidän huoltopisteissämme.
Vältä koskettamasta latausnastoja ja akkuja virtaa johtavilla esineillä (avaimet,
metalliset kiinnikkeet, korut jne).
Huomioi akkujen napaisuudet (sivu 7).

Pakkauksen sisältö
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
2

langaton luuri;
tukiasema;
verkkojohto;
puhelinjohto;
käyttöohje;
AA/R6 ladattavaa akkua.

Langaton puhelimesi
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Asennus
Liitännät
Tukiaseman sijoituksen valinta
•
•
•
•

Häiriöiden vähentämiseksi vältä asettamasta tukiasemaa alle 50 cm:n
etäisyydelle muista sähköisistä laitteista (puhelin, televisio, näyttöpääte jne).
Tukiasema on asetettava vaakatasoon (esim. toimistopöytä).
Vältä laittamasta tukiasemaa kosteaan tilaan.
Vältä asettamasta tukiasemaa lämpölähteen läheisyyteen.

Puhelimen kantomatka vaihtelee ympäristön mukaan. Esteet, kuten paksut seinät
tai metallistruktuurit (oven- tai ikkunankarmit, muunneltavat seinät jne. voivat
heikentää puhelimen kantoaluetta).
Kantoaluetta voidaan parantaa asettamalla tukiasema korkeammalle kuin luuri.

Tukiaseman liitäntä
Verkkovirran on oltava 230 V.
1 Vaihe 1
Liitä virtajohto tukiasemaan ja sitten
seinäkoskettimeen

2 Vaihe 2
Yhdistä puhelinjohto
tukiasemaan ja sitten
puhelimen seinäkoskettimeen

6

2

Asennus
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Luurin virtalähde
Luurin virtalähteenä on kaksi AA/R6 uudelleen ladattavaa akkua. Jos joudut
vaihtamaan ne, käytä seuraavia hyväksyttyjä malleja: PHILIPS R 6 NC-P, Saft
RC6. Käytä vain ladattavia akkuja NiMh! Jos valmistajan ohjeita ei noudateta,
tämä ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.

Akkujen asennus
1

Vedä akkukotelon kantta alaspäin ja nosta

2 Aseta uudet akut kuvan osoittamalla tavalla.
3 Laita kansi takaisin paikoilleen.
1

2

3

Luurin lataus
Ennen puhelimen käyttöönottoa lataa akkuja vähintään 16 tuntia. Tämä
toimenpide pidentää akkujen ikää.
Luuri ladataan asettamalla se tukiasemaan. b symboli kertoo, että akut ovat
latautumassa.
Kun symboli b häviää, kuulokkeen akut ovat täyteen ladatut.
Tukiaseman liittämiseksi verkkovirtaan käytä ainoastaan laitteen mukana olevaa
johtoa.

Vihje
- Aseta luuri säännöllisesti tukiasemalle, jotta puhelimen latausaste
olisi jatkuvasti mahdollisimman suuri.
- Voit sijoittaa näppäimistön yhtä hyvin itseesi kuin tukiasemaa
kohden.

Asennus

7
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Luurin latausaste
Kun akut ovat miltei täysin tyhjät, b symboli ilmestyy näytölle. Jos sinulla on
puhelu meneillään niin kuulet myös äänimerkin.
Jonkun minuutin kuluttua luurin jännite häviää. Se on ladattava ennen seuraavaa
käyttöä.

Testi
Kun puhelin on asennettu, menettele seuraavasti soittaaksesi:

•
•

Paina luurin t näppäintä.t symboli tulee näytölle ja kuulet äänimerkin.
Valitse numero, jolloin se ilmestyy näytölle ja äänimerkki häviää.

Jos tämän testin aikana esiintyy ongelmia tarkasta, että puhelinjohto on kunnolla
yhdistetty tukiasemaan ja puhelin seinäkoskettimeen ja että tukiasema on liitetty
verkkovirtaan ja että tukiaseman merkkivalo palaa.
Jos tukiasema on kunnolla kytketty mutta äänimerkki ei poistu, kun valitset
numeron, sinun on muutettava numerointitapaa. Sen muuttamiseksi katso sivulta
11 "Numeroinnin valintatapa".

8

Asennus
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Puhelimen käyttö
Soittaminen
Numeron valinta
1 Paina luurin t näppäintä.
t symboli syttyy ja kuulet äänimerkin.
2 Valitse numero näppäimistön avulla.
Kun koko numerosarja on otettu, valitsemasi puhelinnumero ilmestyy
näytölle.
Jos puhelinnumerosi sisältää yli 10 numeroa, ne kulkevat näytöllä oikealta
vasemmalle ja esille jäävät viimeksi näppäillyt numerot.

3 Puhelu lopetetaan painamalla t näppäintä tai asettamalla luuri
tukiasemalle.
Puhelun kesto minuutteina ja sekunteina on näkyvillä 4 sekunnin ajan.

Numeron muokkausvalinta
Tällä metodilla voit korjata puhelinnumeron ennen yhteydenottoa.

1 Valitse haluamasi numerosarja (enintään 23:n numeroa) ennen t
näppäimen painamista. Virheen korjaamiseksi käytä + näppäintä.
(jokainen painallus poistaa numerosarjan lopusta yhden numeron).
Jos numerosarja käsittää yli kymmenen numeroa, ne kulkevat näytöllä
oikealta vasemmalle ja näkyville jäävät viimeiseksi valitut numerot.

Vihje :
Saadaksesi valitun numerosarjan näytölle paina o. Jos
numerosarja käsittää yli 10 numeroa, ne kulkevat automaattisesti
näytöllä oikealta vasemmalle.

2 Paina luurin t näppäintä.
Puhelin ottaa automaattisesti yhteyttä valitsemaasi numeroon.
Voit myös painaa H näppäintä, kun haluat ottaa kaiuttimen käyttöön ja
käynnistää numeron valinnan.

3 Puhelu lopetetaan painamalla uudestaan t näppäintä tai asettamalla
luuri takaisin tukiasemalle.
Puhelun kokonaiskesto on näkyvillä 4 sekuntia.

Puhelimen käyttö

9
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Puheluun vastaaminen
Puhelun saapuessa tukiasema ja luuri antavat äänimerkin ja t symboli vilkkuu
kuulokkeen näytöllä. Myös tukiaseman vihreä merkkivalo vilkkuu.

1 Paina luurin t näppäintä.
t symboli lopettaa vilkkumisen ja tukiaseman vihreä merkkivalo vilkkuu
hitaasti osoittaen, että puhelu on kesken.
Voit myös painaa H näppäintä, kun haluat ottaa kaiuttimen käyttöön ja
käynnistää numeron valinnan.

2 Puhelun lopettamiseksi paina uudestaan t tai aseta luuri takaisin
tukiasemalle.
Puhelun kokonaiskesto on näkyvillä 4 sekuntia.

Yhteydenotto viimeksi soitettuun numeroon (toisto)
Uusintasoitto välittömästi
1 Paina luurin t näppäintä. Odota äänimerkkiä.
2 Paina luurin B näppäintä.
Yhteys viimeksi soitettuun puhelinnumeroon valikoituu automaattisesti ja
tulee näytölle.

Uusintasoitto numeron tarkistuksen jälkeen
1

Paina luurin B näppäintä.
Viimeksi valittu numero tulee esiin näytölle. Sen muuttamiseksi käytä +
näppäintä (jokainen painallus poistaa numerosarjan viimeisen numeron).

2 Paina kuulokkeen t näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää äänen voimakkuutta puhelun aikana yksinkertaisesti painamalla + tai
- painikkeita.
Valittavanasi on kolme eri äänenvoimakkuutta. Valittu taso säilyy seuraavien
puhelujen aikana.

Kaiuttimen käyttö
Kuulokkeessa on kaiutin, jonka kautta voit antaa puhelun kaikkien kuultavaksi.

1 Puhelun aikana, paina H näppäintä.
Ääni kuuluu voimakkaampana kuulokkeessa olevasta kaiuttimesta.

2 Voit säätää kaiuttimen äänen voimakkuutta puhelun aikana
yksinkertaisesti painamalla + tai - painikkeita.
3 Kun haluat ottaa kaiuttimen pois käytöstä, paina uudelleen H
näppäintä.

10
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Puhelimen yksilölliset
säädöt
Voit yksilöllistää määrättyjä puhelimen toimintoja Menu-valikon avulla.

Menu-valikkoon pääsy
1

Paina kuulokkeen R näppäintä.
Näytölle tulee M ja se pysyy niin kauan kuin Menu-valikko on valittuna.
Menun ensimmäinen optio , 5(3(572,5( (3+21(%22.) tulee näytölle.

2

Paina R uudelleen tai t näppäintä poistuaksesi valikosta.

Numeroinnin valintatapa
Tällä toiminnalla valitaan numerointitapa: TONE tai PULSE.
(Jos puhelinta ei ole säädetty, sen numerointitoiminto on TONE).

1 Paina R, sitten +, jotta 6(783 tulee näytölle. Paina o.
2 Paina - niin monta kertaa kuin tarpeen, jotta ',$/
näytölle ja paina o.

02'( tulee

3 Paina - tai + valitaksesi 38/6( tai 721( ja paina o.
Luuri ilmoittaa äänimerkillä numerointitavan muutoksesta

4 Paina R poistuaksesi valikosta.

Tiedoksi
Voit vaihtaa numerointitavan TONE’sta PULSE’en puhelun aikana
painamalla * näppäintä. Toiminto palaa TONE-muotoon, kun
puhelu lopetetaan.

Sointiäänen ja äänenvoimakkuuden valinta
Voit vaihtaa sointiäänen ja äänenvoimakkuuden yhtäaikaa kuulokkeella ja
tukiasemalla. Valittavana on kolme sointiääntä 0(/2'< , 0(/2'<  tai
0(/2'<  ja kolme äänenvoimakkuusvaihtoehtoa /28', 62)7 tai 2)).

Puhelimen yksilölliset säädöt

11
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Kuulokkeen sointiääni
1 Paina R ja -, kunnes 5,1*(56 tulee näytölle. Paina o.
2 Paina - niin monta kertaa kuin tarpeen, jotta +$1'6(7 tulee näytölle.
Paina o.
3 Paina + tai - kuullaksesi eri sointiäänivaihtoehdot.
Näytöllä oleva sointiääni kuuluu niin kauan kuin valitset toisen tai kun poistut
valikosta.

4 Valitaksesi kuulemasi sointiäänen paina o.
Äänimerkki vahvistaa valintasi.

5 Paina + tai - saadaksesi näytölle eri äänenvoimakkuusvaihtoehdot.
Paina o valitaksesi niistä yhden.
Äänimerkki vahvistaa valintasi.

6 Paina R poistuaksesi valikosta.

Tukiaseman sointiääni
Tukiaseman sointiäänen ja äänenvoimakkuuden muuttamiseksi menettele
samoin kuin luurin kanssa. Vaiheessa 2 paina - niin monta kertaa kuin
tarpeen, jotta näytölle tulee %$6(.

Akunsäästön kytkentä
Jos suunnittelet kuulokkeen pitkäaikaista käyttöä ilman sen latausta tukiasemalla
(yli viikko), kytke akunsäästö.

Akunsäästön kytkentä
1

Paina o näppäintä 2 sekunnin ajan.
Äänimerkki vahvistaa, että luuri asettuu akunsäästötilaan.

Huom :
Tässä toiminnossa luurin hälytysääni on poiskytkettynä mutta tukiasema
soi jokaisen yhteydenoton yhteydessä.

Akunsäästön poiskytkentä
•
•

12

Akunsäästö kytketään pois painamalla mitä tahansa painiketta.
Akunsäästö kytkeytyy automaattisesti pois heti, kun luuri asetetaan takaisin
tukiasemalle. Jos akut eivät ole aivan täynnä, luuri latautuu automaattisesti.

Puhelimen yksilölliset säädöt
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Puhelinmuistio ja
hätänumero
Jokaisessa luurissa on 40:llä muistipaikalla varustettu muistio (nimiä ja numeroita).
Nämä ovat aakkosjärjestyksessä.

Nimien ja puhelinnumeroiden muistiinasetus
1 Paina R ja kaksi kertaa o.

Näytölle ilmestyy 1$0(". Nyt voit tallentaa nimen.
Huom: Jos muistio on täynnä, viesti %22. )8// ilmestyy näytölle ja sinun
on poistettava yksi tieto muistista ennen kuin voit asettaa sinne uuden (ks.
sivu 14).

2 Kirjaa uusi nimi (korkeintaan 10 kirjainta) luurin näppäimistön avulla
(ks. alla). Paina o nimen tallentamiseksi muistiin.

180%(5" ilmestyy näytölle.

3 Kirjaa puhelinnumero kuulokkeen näppäimistön avulla (korkeintaan
23 numeroa).
Välilyönnin asettaminen numerosarjaan (esim. ulkomaan suuntanumeron
jälkeen). Paina näppäintä B. Näytöllä välilyönti ilmenee viivana.

4 Paina o numeron asettamiseksi muistiin.
Äänimerkki vahvistaa, että nimi ja numero ovat yhdessä muistissa.

5 Paina R poistuaksesi valikosta.
Tiedot ovat nyt muistiossa.

Kirjainten asettaminen luurin näppäimistön avulla
Luurin näppäinten avulla voit asettaa alfanumeerisia merkkejä. Merkit saadaan
aikaan painamalla yhteen tai useampaan kertaan oikeata näppäintä (merkkiä
vastaavat näppäimet on merkitty näppäimille). Käyttäessäsi kaksi kertaa
peräkkäin samaa näppäinta, paina - asetettuasi ensimmäisen merkin. Merkin
poistamiseksi käytä näppäintä +.

Puhelinmuistio ja hätänumero

13
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Kirjoittaaksesi esim. Philips, näppäile seuraavasti:
7

44

P

H

- 444
I

555

444

7

L

I

P

- 7777

o

S

Soitto muistiosta
1 Paina P.
Luettelon ensimmäinen nimi tulee näytölle.
Jos luettelo on tyhjä, sanoma %22. (037< ilmestyy näytölle.

2 Paina + tai - selataksesi nimilistaa.
Painamalla o näppäintä saat numeron näytölle. Jos numerosarjassa on yli
10 numeroa, se kulkee näytöllä oikealta vasemmalle.
Jos haluat nimen näytölle, paina uudelleen o.

3 Paina t ottaaksesi yhteyttä näytöllä olevaan numeroon.
Ilman soittamista muistiosta pääsee pois painamalla uudelleen P.

Nimen poistaminen luettelosta
1 Paina R ja o.
2 Paina - niin monta kertaa kuin tarpeen, jotta näytölle ilmestyy
5(029( ja paina o.
Jos luettelo on tyhjä, viesti

%22. (037<

ilmestyy näytölle

3 Aseta pois pyyhittävä nimi näytölle näppäinten + ja - avulla ja
paina o.
Nimi ja numero pyyhkiytyvät luettelosta.
Kuulet äänimerkin ja viesti 5(029(' ilmestyy näytölle.

4 Paina R poistuaksesi valikosta.

14
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Hätänumerotoiminto
SOS-hätänumeron muistiin asettaminen
Tämä numero valikoituu automaattisesti pelkästään painamalla S näppäintä.
Muistiin asetettu hätänumero voidaan vaihtaa myöhemmin. Hätänumeron muistiin
asettaminen tapahtuu seuraavasti:

1 Paina R ja - niin monta kertaa kuin tarpeen, jotta 626 ilmestyy
näytölle. Paina o.

Jos hätänumeroa ei ole muistissa, viesti 180%(5" ilmestyy näytölle. Tässä
tapauksessa aseta numero muistiin alla olevan ohjeen mukaan.
Jos muistissa on jo numero, se ilmestyy näytölle. Paina näppäintä +
pyyhkiäksesi sen ennen uuden numeron asettamista.

2 Kirjoita numero luurin näppäimistön avulla (korkeintaan 23 merkkiä).
Välilyönnin asettamiseksi (esim. maan suuntanumeron jälkeen) paina
näppäintä B. Näytöllä välilyönti näkyy pienenä viivana.

3 Paina o näppäintä asettaaksesi hätänumeron muistiin.
Äänimerkki vahvistaa, että uusi hätänumero on muistissa.

4 Paina R poistuaksesi valikosta.

Yhteydenotto hätänumeroon
Pelkkä painallus S näppäimelle riittää yhteydenottoon.

Huom :
1. S toiminto toimii vain, jos luuri on ladattu ja tukiasema on asiallisesti kytketty virtaverkkoon.
2. Jos hätänumeroa ei ole muistissa, S näppäin ei toimi.
3. Hätänumeron muistiin asettamiseksi käytä muistiota. Ottaaksesi yhteyttä toimi
sivulla 14 "Soitto muistiosta" selvittämällä tavalla.

Vihje:
Voit myös asettaa S näppäimelle hätänumeron sijasta numeron,
johon useimmin soitat.

Puhelinmuistio ja hätänumero
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Edistyneet toiminnot
Automaattinen välilyönnin asetus
Voit ohjelmoida automaattisen välilyönnin numerosarjan ensimmäisen numeron
jälkeen.

1 Paina R ja +, jotta saat näytölle 6(783. Paina kaksi kertaa o.
2 Paina - tai + valitaksesi 21 tai 2)). Paina o.
Äänimerkki vahvistaa automaattisen välilyönnin asetuksen.

3 Paina R poistuaksesi valikosta.

Uuden luurin yhdistäminen
Uuden luurin yhdistäminen tukiasemaan tapahtuu seuraavasti:

1 Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan
Äänimerkki vahvistaa, että tukiasema on kytkemisvalmiudessa.
Voit myös asettaa tukiaseman kytkentävalmiuteen luurin avulla, joka on jo kytketty.
Tämä tapahtuu seuraavasti vaiheen 1 sijasta:

1. Paina R ja +, jotta näytölle ilmestyy 6(783. Paina o.
2. Paina - niin monta kertaa kuin tarpeen, että $'' ilmestyy näytölle. Paina o.
3. Aseta kytkemiskoodi (ks. tukiaseman pohjalla olevaa etikettiä, jossa on maininta
"RC"). Paina o.
Yhdistetty luuri antaa äänimerkin: nyt tukiasema on kytkentävalmiudessa.

2 Aseta uusi luuri tukiaseman läheisyyteen ja paina R päästäksesi
valikkoon.

3 Paina +, jotta saat näytölle 6(783 ja paina o.
4 Paina - niin monta kertaa kuin tarpeen, että näytölle ilmestyy
5(*,67(5 ja paina o.

&2'(" ilmestyy.

5

16

Syötä kytkemiskoodi (joka on tukiaseman alla merkinnällä "RC").
Paina o.
Luuri hakee tukiaseman, joka on kytkentätoiminnossa.
Jonkun sekunnin kuluttua tukiaseman nimi tai tunnuskoodi ilmestyy näytölle.
Jatka tällöin seuraavaan vaiheeseen.
Jos luuri ei löydä tukiasemaa, ilmestyy viesti )$,/('. Tässä tapauksessa
tee sama uudelleen.

Edistyneet toiminnot
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6 Paina R poistuaksesi valikosta.

Huom :
Kun olet ottanut sähköjohdon irti seinäkoskettimesta, niin tukiaseman
merkkivalo vilkkuu nopeasti merkkinä siitä, että aikatietoparametrit ovat
nollautuneet. Noudata sivulla 13 olevia ohjeita päivän ja kellonajan
asettamiseksi uudelleen muistiin.

Tukiaseman nimen vaihto
1 Paina R ja +, jotta saat näytölle 6(783. Paina o.
2 Paina + saadaksesi näytölle %$6(

1$0( ja paina o.
Jos tukiasemalla on nimi, se ilmestyy näytölle. Voit pyyhkiä nimen pois +
näppäimen avulla. Jos tukiasemalle ei ole annettu nimeä, viesti
%$6( 1$0(" ilmestyy.

3 Kirjoita nimi (korkeintaan kahdeksan merkkiä) luurin näppäimistön
avulla (ks. sivu 13: "Kirjainten asettaminen luurin näppäimistön
avulla").
Jos et anna tukiasemalle uutta nimeä, se säilyttää entisen.

4 Paina o.
Luuri antaa äänimerkin vahvistaakseen kytkennän onnistuneen.

5 Paina R poistuaksesi valikosta.

Koputus
Sisäpuhelun aikana voit saada ulkopuhelun. Sinulle kerrotaan asiasta erityisen
äänimerkin välityksellä samalla kun t symboli vilkkuu.
Vastaaminen tähän puheluun:

1 Paina t näppäintä lopettaaksesi käynnissä olevan puhelun.
Ilmoittakseen ulkopuhelusta sinun luurisi soi tai soivat.

2 Paina t puhelun aloittamiseksi.

Lastenvahtitoiminto
Lastenvahtitoiminnon avulla voit kuunnella muiden huoneiden ääniä. (esim.
lastenhuoneen). Koska kysymyksessä on erikoistyyppinen sisäpuhelu, siihen
vaaditaan kaksi Onis 6816-tyypin luuria, joista toinen sijoitetaan
lastenhuoneeseen ja toinen (vanhempien luuriksi kutsuttu) kulkee mukanasi. Jos
haluat lisätietoja, tutustu lisäluurin käyttöhjeeseen.

o

Edistyneet toiminnot
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Yhden luurin yhdistäminen useampaan tukiasemaan.
Yhdistääksesi luurin uuteen tukiasemaan tee kuten sivun 16 ohjeissa "Uuden
luurin yhdistäminen" neuvotaan.

Tärkeätä :
Yksi luuri voidaan yhdistää korkeintaan 4 tukiasemaan. Jos luurisi on jo yhdistetty
4 tukiasemaan, yksi näistä yhteyksistä on poistettava.

Tukiaseman valinta
Vaikka luuri olisi yhdistetty useampaan tukiasemaan, se voi olla yhteydessä vain
yhteen tukiasemaan kerralla. Tukiaseman vaihto vaatii uuden toiminnassa olevan
aseman valintaa, paitsi jos valitset $872 automaattivaihtoehdon.
Esim. jos käytät "koti"-tukiasemaa ja haluat soittaa "toimisto"- tukiaseman
välityksellä, sinun on ensiksi valittava se.

1 Paina R ja - niin monta kertaa kuin tarpeen, jotta saat näytölle
%$6( 6(/. Paina o.
2 Paina + tai - niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta tukiaseman

nimi, johon haluat yhdistää tai $872 ilmaantuu näytölle.
automaattitoiminto kytkeytyy silloin, kun tukiasema ei lähetä signaalia
luurille.

$872

3 Paina o.
Äänimerkki vahvistaa, että luuri etsii uutta tukiasemaa tai lähintä tukiasemaa,
jos on valittu $872 vaihtoehto.

4 Paina R poistuaksesi valikosta.

Luurin poistaminen
Poistaaksesi luurin tukiaseman yhteydestä toimi seuraavasti:

1 Paina R ja +, jotta saat näytölle 6(783. Paina o.
2 Paina - niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta saat näytölle
5(029( +6 . Paina o.
3 Valitse näppäinten + ja - avulla luuri, jonka haluat poistaa
yhteydestä ja paina o.
4 Kun &2'(" ilmestyy näytölle, syötä tukiaseman pohjassa "RC"nimikkeellä oleva koodi ja paina o.
Äänimerkki vahvistaa luurin yhteyden poiston.

5 Paina R poistuaksesi valikosta.
Jos kyseessä on käyttämäsi luuri, se yhdistyy automaattisesti seuraavaan
tukiasemaan, johon se on yhdistetty.
Luurin numero on sen saama järjestysnumero, kun se on yhdistetty tukiasemaan.

18
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Kytkeminen yksityiseen
automaattiseen soitonsiirtoon
o

Jos Onis -puhelimesi käyttää linjaa, joka on kytketty automaattiseen
soitonsiirtoon tai yksityiseen verkkoon (PABX) eikä julkiseen puhelinverkkoon, voit
mahdollisesti joutua suorittamaan joitain säätöjä.
Kuitenkin ennen säätöjen suorittamista, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä
puhelinasentajaasi tai yksityisen verkon asiantuntijoihin.

Verkkotyypin valinta
Puhelimen säätö yksityiseen automaattiseen soitonsiirtoon liittymistä
silmälläpitäen. Toimi seuraavasti:

1 Paina R ja + saadaksesi näytölle 6(783.
Paina o.
2 Paina - niin monta kertaa kuin on tarpeen saadaksesi näytölle
1(7:25. ja paina o.
3 Valitse näppäinten + JA - yksi listalla olevista säädöistä. Paina o.
Äänimerkki vahvistaa uuden verkon valinnan.

4 Paina R poistuaksesi valikosta.
Käytetyn automaattisen soitonsiirron tyypin mukaan puhelinasentajasi auttaa
sinua valitsemaan parhaiten sopivat parametrit.

Huom :

o

Ennen kuin kytket uudelleen ONIS -puhelimesi yleiseen verkkoon, sinun tulee
selvittää sen tyyppi PUBLIC-asemalta. Muutoin yleisen verkon parametrit
palautuvat automaattisesti.

Flash-pikatoiminnon keston valinta (näppäin R)
Tämän toiminnon avulla voi päätellä, mitä signaaleja puhelimesi lähettää
automaattiseen soitonsiirtoon, kun painat R näppäintä puhelun aikana.
Päästäksesi tähän toimintoon valitse yksi PABX vaihtoehto 1(7:25. toiminnosta.

1 Paina R ja + saadaksesi näytölle 6(783.
Paina o.
2 Paina - niin monta kertaa kuin tarpeen, jotta näytölle ilmestyy
5(&$// ja paina o.
3 Valitse näppäinten + ja - avulla /21*
Paina o.

)/$6+ tai 6+257 )/6+.

Luuri antaa äänimerkin varmistaen uuden valinnan.

4 Paina R poistuaksesi valikosta.

Kytkeminen yksityiseen automaattiseen soitonsiirtoon
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Huolto ja häiriöiden
poistaminen
Äänimerkkien ja sointiäänien tulkitseminen
Ulkoa tulevan puhelun
sointiääni

•

Ulkoa tuleva puhelu.

Sisäpuhelun sointiääni

•
•

Toiselta luurilta tuleva puhelu.

1 pitkä äänimerkki
(hälytys)

Yhdistymisvalmiuden
äänimerkki
2 lyhyttä äänimerkkiä
(vahvistus)
Koputus

•
•
•
•
•
•
•
•

Jos symboli b tulee näytölle, luurin akut ovat tyhjät ja puhelu tulee
katkeamaan.
Puhelu on mennyt poikki joko akun, linjan, radioaaltojen tai muun häiriön
johdosta.
Puhekumppani (sisäpuhelu) on katkaissut puhelun.
Keskusyksikkö on varattu eikä voi ottaa ulkopuhelua.
Voit yhdistää uuden luurin tukiasemaan sen jälkeen, kun olet liittänyt
adapterin.
Vahvistaa muutoksen puhelimen säätöön.
Vahvistaa lisäyksen tai poiston muistioon.
Vahvistaa tukiaseman siirtyvän yhdistystilaan.
Ilmoittaa ulkoisen linjan odottavan sisäpuhelua puhuttaessa.

Tukiaseman merkkivalo
Vihreä palaa
Vihreä vilkkuu
säännöllisesti
Vihreä vilkkuu samaan
aikaan sointiäänen kanssa

20

•
•

Tukiasema on toiminnassa.

•

Ilmoittaa ulkopuhelu saapuvan.

Ulkopuhelua puhutaan.

Huolto ja häiriöiden poistaminen
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Häiriö puhelimessasi?
Ongelma

Syy

Linjalla on häiriöitä ja A
symboli syttyy.

Ratkaisu

Luuri on lähes tukiaseman
kantaman rajamailla.

Lähesty tukiasemaa.

Ulkoista puhelua soitetaan
toisesta luurista.

Soita, kun toinen soitto on loppu.

Luuri on liian etäällä tukiasemasta
(symboli A syttyy).

Lähesty tukiasemaa ja yritä
uudelleen

Luuri ei ole yhdistettynä
tukiasemaan (symboli A syttyy)

Yhdistä luuri tukiasemaan, yritä
uudelleen.

Toinen luuri on jo
valikkotoiminnassa eikä
tukiasema ole vapaa.

Kun toinen luuri poistuu
valikkotoiminnasta, yritä
uudestaan

Luuri antaa
hälytysäänimerkin, kun yrität
soittaa sisäpuhelua.

Luuri, johon yrität soittaa, suorittaa
ulkoista puhelua tai on liian
kaukana tukiasemasta.

Odota, että luuri vapautuu ja
soita uudelleen.

Puhelinnumero ei tule
näytölle puhelua
vastaanotettaessa.

Tilauksesi ei sisällä tätä palvelua..

Ota yhteys puhelinkeskukseen
tai -laitokseen.

Luuri antaa hälytysäänen,
kun yrität soittaa ulkoista
puhelua.

o

Laitteistosi ei ole Onis
puhelimen kanssa yhteensopiva.

Ota yhteys puhelinasentajaan tai
-keskukseen.

Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä huoltoon, jonka puhelinnumero on viimeisellä
sivulla

Huolto ja häiriöiden poistaminen
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Hoito
Ennen puhelimen puhdistusta irrota verkko- ja puhelinjohdot. Pyyhi laitetta ensin
laimeaan saippuaveteen kostutetulla kankaalla tai säämiskällä ja sen jälkeen
kuivalla kankaalla. Tämä toimenpide riittää pitämään puhelimen uuden näköisenä.

Huomio :
Älä käytä pesuaineita tai liuottimia. Puhdista luurin latauksen kosketinnastat ja
tukiasema nukkaamattomalla kuivalla kankaalla.

Akkujen poistaminen
1 Vedä akkukotelon kansi alaspäin.
2 Poista akut .
3 Aseta akkukotelon kansi takaisin paikoilleen.

Varoitus!

Ni-MH
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Akut on hävitettävä voimassa olevien jätteidenkäsittelysäädösten
mukaan.

Huolto ja häiriöiden poistaminen

