
KÄYTTÖOHJE

PHONE-DEX



1. YLÖS/vastaamatta jääneet puhelut

2. Vasen valikkopainike / OK

3. Soittopainike

4. ALAS/uudelleensoittopainike

5. Uudelleensoittopainike

6. * ja näppäinlukko

7. # ja soittoäänen mykistäminen tai 
ottaminen käyttöön

8. Puhelinmuistio

9. R R-painike

10. Virtapainike ja puhelun katkaisupainike

11. Oikea valikkopainike / taaksepäin / 
sisäpuhelu
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Asentaminen

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi analogisessa puhelinverkossa, seuraavissa maissa AT, 
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Kytkeminen
1. Kytke virtalaite sähköpistorasiaan ja puhelinpistoke puhelinpistorasiaan.
2. Aseta akut (1,2 volttia, NiMH) paikoilleen merkintöjen mukaan.
3. Lataa näppäimistö ulospäin (24 tuntia ensimmäisellä kerralla).
4. Paina  (vasen valikkopainike).
5. Selaa {/} kohtaan HS SETTINGS/TOIMINNOT.
6. Paina OK (vasen valikkopainike).
7. Selaa valikkoa kohtaan LANGUAGE/KIELI. Paina OK.
8. Selaa haluamaasi asetukseen. Paina OK.
9. Paina L tai useita kertoja  jotta puhelin siirtyy lepotilaan.

Ota huomioon!
Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaite tuotteen ja verkkovirran välillä. 
Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy. 

Pvm/Aika
1. Paina  (vasen valikkopainike).
2. Siirry {/} -painikkeilla kohtaan TOIMINNOT. Paina OK.
3. Siirry kohtaan LUURIN NAYTT Paina OK.
4. Siirry kohtaan NAYTA KELLO. Paina OK.
5. Siirry kohtaan PAIVA & AIKA. Paina OK.
6. Siirry kohtaan ASETA AIKA. Paina OK.
7. Aseta kellonaika (HH-MM). Paina OK.
8. Siirry kohtaan ASETA PAIVA. Paina OK.
9. Syötä päivämäärä (PP KK VV). Paina OK.
10. Poistu valikkonäytöistä painamalla L tai  useita kertoja.
Myös päivämäärän ja kellonajan esitysmuotoa voidaan muuttaa.
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Akku
Kun uudet akut on ladattu täyteen (10 tuntia), niiden teho riittää noin 100 tunnin valmius- tai 
noin 10 tunnin puheaikaan. Nämä ajat edellyttävät käyttämistä huoneenlämpötilassa. Akkujen 
täysi kapasiteetti saavutetaan, kun akkuja on ladattu 4–5 kertaa. Akkuja ei voi yliladata eivätkä 
ne vahingoitu liian kauan kestävästä lataamisesta.

Varoitus!
Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja.
Takuu ei kata väärien akkujen käyttämisestä johtuvia vaurioita.

Ota huomioon!
Puhelu ei muodostu, jos akkujen varaus on liian vähäinen tai tukiasema on liian kaukana. Älä aseta 
tukiasemaa muiden elektronisten laitteiden lähelle tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi suoralle 
auringonpaisteelle tai voimakkaalle lämmölle! Muutoin on olemassa häiriöiden mahdollisuus. Laite 
voi kuumentua lataamisen aikana. Se on täysin vaaratonta. Käytä vain alkuperäisiä tai vastaavia 
ladattavia akkuja (1,2 Volittia, NiMH). Takuu ei kata virheellisten akkujen aiheuttamia vahinkoja.
Hävitä käytetyt akun ohjeiden mukaisesti.

Akun varaustason ilmaisin
Kun akut ovat lähes tyhjiä, näytössä vilkkuu merkki  ja puhelun aikana kuuluu varoitusääniä.

Huomaa, että akun ilmaisin vilkkuu näytössä, kun luuri on tukiasemassa, eikä se sammu tai 
pysähdy, vaikka akku on ladattu.

Kantama
Puhelimen peittoalue vaihtelee 50 ja 300 metrin välillä sen mukaan, miten vapaasti puhelun 
välittävät radioaallot voivat edetä. Peittoaluetta voi laajentaa kääntämällä päätä siten, että luuri 
on tukiaseman puolella päätä. Lähestyttäessä peittoalueen rajaa äänenlaatu heikkenee ennen 
puhelun katkeamista. 

Symboli 6 ilmaisee peittoaluetta. Se sammuu tai vilkkuu peittoalueen ulkopuolella.

Eco functionality (ekologinen toimivuus)
Olemme ottaneet käyttöön ECO FUNCTIONALITY -tarran, jotta asiakkaamme voivat tunnistaa 
valikoimamme tuotteet, jotka rasittavat ympäristöä tavallista vähemmän.

Tällä tarralla varustetuilla tuotteilla on seuraavat ominaisuudet:

• Tavallista pienempi virrankulutus sekä käyttö- että valmiustilassa.

• Joustava lähetysteho perusyksikön kantaman mukaan.
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Käyttäminen

Puhelimesi on suunniteltu toimimaan langattomien Widex-kuulokojeiden kanssa. Tämä 
tarkoittaa, että puhelimen ääni siirtyy suoraan kuulokojeisiin. Kun laitat puhelimen 
jommankumman korvan lähelle, ’ding-dong’-ääni kertoo, että toiminto on aktivoitunut. Kun 
puhelin viedään kantaman ulkopuolelle, kuulokojeet palaavat kuunteluohjelmaan numero 1 
(tavallisesti Master, eli pääohjelma).

Jos puhelimen ääni on liian heikko tai voimakas, voimakkuutta voi säätää puhelimen ylös/alas-
näppäimestä. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan.

Jos puhelimen käyttäjällä ei ole kuulokojetta, puhelin toimii kuten tässä käyttöohjeessa on 
muutoin kuvattu.

Soittaminen
1. Näppäile puhelinnumero. Voit pyyhkiä painamalla oikeanpuoleista valikkopainiketta C.
2. Voit soittaa painamalla q. Voit lopettaa painamalla lyhyesti L.

Vastaaminen
1. Odota, että puhelin soi.
2. Voit vastata painamalla q. Voit lopettaa painamalla lyhyesti L.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painikkeilla {/}.

Uudelleensoittaminen
Paina r. Voit selata 5 viimeksi soitettua numeroa painamalla {/}. Paina q.

Mikrofonin mykistysnäppäin
Mikrofoni voidaan poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön puhelun ollessa meneillään 
painamalla C.

Haku
Luuri soi painettaessa tukiaseman painiketta J . Merkkiääni päättyy automaattisesti hetken 
kuluttua, jos käsipuhelimen painiketta L painetaan, tai jos tukiaseman painiketta J 
painetaan.

Tilapäinen ”Ei saa häiritä”
Voit mykistää soimisen tilapäisesti painamalla luurissa C puhelimen soidessa.

Valopainikkeet
Huomaa, että kaksi ylintä painiketta on “valopainikkeita”. Niiden toiminto näkyy niiden 
yläpuolella näytöllä.
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Puhelinmuistio
Voit tallentaa 20 numeroa ja nimeä. Jos numeronäyttötoiminto on tilattu, puhelimen 
näyttöön tulee soittajan nimi, jos numero on tallennettu muistioon. Voit valita soittoäänen 
puhelinmuistioon tallennetun numeron mukaan (edellyttää numeronäyttötoiminnon tilaamista).

Nimien ja numeroiden tallentaminen luuriin

1. Paina b . Paina .
2. Siirry kohtaan LISÄÄ UUSI. Paina OK.
3. Saat haluamasi nimen näkyviin painamalla vastaavaa numeropainiketta useita kertoja. Paina 

OK.
4. Anna puhelinnumero suuntanumeroineen. Voit poistaa painamalla C. Paina OK.
5. Selaa haluamaasi soittoääneen. Paina OK.

Puhelinmuistion hallitseminen

1. Paina b . Voit selata muistipaikasta toiseen painamalla {/}. Voit etsiä nopeasti 
syöttämällä ensimmäisen kirjaimen painamalla vastaavaa numeronäppäintä.

2. Voit soittaa numeroon näppäimen q avulla. Voit tehdä erilaisia valintoja painamalla 

Muokkaa numeroa

1. Paina  (vasen valikkopainike).
2. Siirry {/} -painikkeella kohtaan MUISTIO, paina OK.
3. Siirry nimen kohdalle, jota haluat muokata, ja paina .
4. Siirry kohtaan EDIT/MUOKKAA, paina OK.
5. Tarkasta, että nimi on oikein ja paina OK.
6. Numero näkyy ja osoitin vilkkuu numeron perässä
7. Poista numero painamalla C.
8. Syötä oikea numero ja paina OK.

9. Valitse soittoääni ja paina OK.

Poista numero

1. Paina  (vasen valikkopainike).
2. Siirry{/} -painikkeella kohtaan MUISTIO, paina OK.
3. Siirry nimen kohdalle, jonka haluat poistaa, ja paina .
4. Siirry kohtaan DELETE/POISTA, paina OK.
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Saapuneet numerot (numeronäyttö)
Soittajan tiedot näkyvät näytössä. Lisäksi näet 10 viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun 
tiedot. Jos kaikkiin puheluihin ei ole vastattu, valmiustilassa näyttöön tulee teksti UUSI PUH. ja 
luettelossa näkyy . Tämä toiminto on tilattava operaattorilta.

Numeroiden katseleminen ja soittaminen niihin

1. Paina { Selaa haluamaasi muistipaikkaan käyttämällä }.
2. Voit soittaa numeroon näppäimen q avulla. Voit tehdä erilaisia valintoja painamalla  

( = taaksepäin).

Uusien puheluiden/numerolokin poistaminen

1. Siirry {-painikkeella uuden puhelinnumeron kohdalle ja paina  (vasen valikkopainike)
2. Siirry } -painikkeella kohtaan POISTA tai jos numeroita on useampia, siirry kohtaan 

POISTA KAIK., ja paina OK.

3. Näytöllä näkyy VAHVISTA, paina OK.

Numeronäyttöviestit

Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi joskus viestejä:

NRO EI SAATU Tuntematon numero. esimerkiksi ulkomailta tullut puhelu.

SALATTU NRO Salainen numero. Numeron näkyminen on estetty.
a Ilmoitus odottavasta viestistä* (ei käytössä suomessa).

*Poistaminen: Paina { , ja pidä 4 painettuna.
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Asetukset
Toiminnot
1. Paina . Selaa valikkoa kohtaan TOIMINNOT. Paina OK.
2. Valitse haluamasi toiminto, esimerkiksi KIELI. Paina OK.
3. Selaa haluamaasi asetukseen. Paina OK.
ASETA HER Kun herätys on käytössä, valmiustilassa näytössä näkyy  Muistutusäänen 

kesto on 45 sekuntia. Voit vaimentaa herätyksen painamalla mitä puhelimen 
painiketta tahansa. Jos TORKKU on otettu käyttöön, äänimerkki kuuluu 
uudestaan seitsemän minuutin kuluttua. Voit poistaa herätyksen pysyvästi 
valikon avulla tai pitämällä L painettuna muutaman sekunnin ajan. 
Muistutusäänen äänenvoimakkuus on sama kuin soittoäänen.

SOITTOÄÄNI Luurin soittoääni.
SISÄ/ULKO = sisäpuhelu/ulkolinjapuhelu.

Ota huomioon!
Melodia 2,3,4... voi jatkua enintään kahdeksan sekunnin ajan, jos puheluun vastataan 
toisesta puhelimesta.

VAROITUSÄÄNI Varoitusäänet kuuluvat painikkeita painettaessa, akun tyhjentyessä tai kun 
luuri on peittoalueen ulkopuolella.

KIELI Kieliasetuksista on lisätietoja luvussa Kytkeminen.
OMA NIMI Tämä teksti näkyy lepotilassa.
NIMI/KELLO Oma nimi/kello näkyy lepotilassa.
AUTOM VAST Puheluun vastataan, kun luuri nostetaan tukiasemasta.
PÄIVÄ & AIKA Ajan ja päivämäärän asettaminen.

Järjestelmäasetukset
Laitetta toimitettaessa tunnusluku oli 0000.

1. Paina . Selaa valikkoa kohtaan JÄRJESTELMÄ. Paina OK.
2. Selaa haluamaasi toimintoon. Paina OK.
3. Määritä haluamasi asennus. Paina OK.

POISTA LUURI Luurin rekisteröinnin peruuttaminen. 
VAROITUS: Luuria, jonka rekisteröinti on poistettu, ei voi enää käyttää 
järjestelmässä!

R-PAINIKEAIK PITKA = Ranska ja Portugali. LYHYT = Muut maat mm. Suomi

PIN-KOODI Koodia (esimerkiksi 0000) voidaan muuttaa.
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Laajennettu järjestelmä 
(Kaksi tai useampia luureja, esim. duo, trio...)
Sisäpuheluissa käytettävä kutsunumero näkyy valmiustilassa puhelimen näytössä. Tukiasema 
kannattaa sijoittaa käyttöalueen keskelle. Näin kaikilla luureilla on suunnilleen yhtä suuri 
peittoalue.

Sisäpuhelu

1. Paina  (oikea valikkopainike).
2. Anna haluamasi luurin kutsunumero 1-5.
Jos sisäisen puhelun aikana saapuu ulkoinen puhelu, kuulet äänimerkin. Lopeta sisäinen puhelu 
painamalla L ja vastaa sitten ulkoiseen puheluun painamalla q.

Puhelun siirto/puhelinneuvottelu

1. Ulkolinjapuhelu on meneillään.
2. Paina . Selaa valikkoa kohtaan SISÄPUHELU. Paina OK.
3. Anna haluamasi luurin kutsunumero 1-5.
4. Siirtäminen: paina L,

puhelinneuvottelu: pidä * painettuna.

Uuden luurin rekisteröiminen
Kaikki pakkauksen sisältämät luurit on rekisteröity tukiasemaan. Tätä toimintoa tarvitaan vain 
erillisille luureille tai tehtäessä huoltotöitä. Voit rekisteröidä yhteen tukiasemaan enintään 5 
luuria.

Ota huomioon!
Tämä malli on GAP-yhteensopiva (Generic Access Profile), mikä tarkoittaa, että luuria ja 
tukiasemaa voidaan käyttää yhdessä useimpien GAP-yhteensopivien laitteiden kanssa, 
riippumatta valmistajasta. GAP-protokolla ei kuitenkaan voi taata, että kaikki toiminnot 
olisivat käytettävissä. Lisäluureja ei ole saatavilla lisävarusteena.

1. Pidä tukiaseman painiketta J painettuna noin 6 sekuntia.
2. Paina  . Selaa valikkoa kohtaan REKISTERÖI. Paina OK.
3. Anna tukiaseman PIN-koodi (esimerkiksi 0000). Paina OK.
4. Jos rekisteröinti onnistui, laite palaa valmiustilaan minuutin kuluessa.
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Vianmääritys

Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu kunnolla 
paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika 
on jossakin lisävarusteessa.

Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin luona. Jos laite 
toimii siinä, vika on puhelinlinjassa.

Puhelin soi, mutta numero ei näy

• Numeronäyttötoiminto on tilattava operaattorilta.

Puhelun aikana kuuluu varoitusääni tai puhelin ei voi muodostaa yhteyttä

• Akut ovat tyhjentyneet. Lataa luuri.

• Luuri voi olla peittoalueen rajalla. Siirry lähemmäs tukiasemaa.

Jos puhelin ei toimi

• Tarkista, että pistokoe ja puhelinjohto on yhdistetty oikein.

• Tarkista, että luurin akut on ladattu täyteen.

• Kytke toinen, toimiva puhelin puhelinpistorasiaan.

Puhelin jatkaa soimista

• Kun puheluun on vastattu toisesta puhelimesta, puhelin voi soida jopa 8 sekunnin ajan.

Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. 
Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.
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Takuu

Takuu
Tällä laitteella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, 
josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä ostokuittia tai laskukopiota vastaan. Takuu ei 
ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutok-
sista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä, 
huonosta hoidosta tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä 
muita sähköjännitteen vaihteluja. On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi. Akut ovat kulu-
via osia eivätkä kuulu takuun piiriin. Käytä VAIN alkuperäisiä tai vastaavia ladattavia akkuja 
(1,2 Volittia, NiMH).

Specific Absorption Rate (SAR)
Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Enimmäisraja WHO:n 
mukaan on 2W/kg (10g kudosta kohti).Tämän puhelimen mitattu arvo on 0,04 W/kg (10g kudosta kohti). 
Tukiaseman lähellä, eli 20% maksimikantoalueen sisällä, SAR-arvo pienentyy arvoon 0,02 W/kg 
(10g kudosta kohti).

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä
Doro vakuuttaa täten, että PHONE-DEX täyttää direktiivien 1999/5/EU sekä 2002/95/EU oleelliset 
 vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset. Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa
www.doro.com/dofc
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