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Yleiskuva Gigaset DA310
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Pikavalintanäppäimet
Nimikyltti pika- ja lyhytvalintanäppäimiin
määriteltyjä numeroita varten
Lyhytvalintanäppäin
Tallennusnäppäin
Valinnantoisto-/taukonäppäin
Välipuhelunäppäin
Mykistysnäppäin
Luurin äänenvoimakkuuden säätönäppäin
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Puhelimen liittäminen

¤

Yhdistä puhelimen liitäntä (1) huoneiston puhelinliitäntään. Käytä mukana
toimitettua puhelinjohtoa ja tarvittaessa toimitussisältöön kuuluvaa
sovitinta.

¤

2

5

Ohjaa puhelinjohto johtouraa pitkin: käytettäessä laitetta pöydällä ohjaa johto
yläpuolelta (2), kiinnitettäessä laite seinälle ohjaa
johto alapuolelta (3).

¤
5

Liitä luuri
puhelimeen
kierteisellä
johdolla (4).

1
4

6

3

Kiinnitys seinälle
Poraa seinään kaksi reikää 100 mm etäisyydelle toisistaan ja kiinnitä niihin
kaksi ruuvia.
Irrota luurin kiinnikeosa (5) ruuvimeisselillä ja aseta kiinnike luurin koteloon (6).
Aseta puhelin ruuveihin.

¤
¤
¤

Turvaohjeet
Noudata puhelimen sijoittamisessa,
liittämisessä ja käyttämisessä ehdottomasti seuraavia ohjeita:
u Käytä vain mukana toimitettuja
pistokkeita ja johtoja!
u Kytke johto ainoastaan sille
tarkoitettuun liitäntään.
u Käytä vain sallittuja lisälaitteita.
u Aseta johto siten, että siitä ei
aiheudu vaaraa!
u Sijoita laite liukumattomalle
alustalle!

u Puhelinta ei saa käyttää kylpy- tai
suihkuhuoneissa (kosteissa
tiloissa) turvallisuussyistä. Puhelinta ei ole roiskevesisuojattu.
u Älä koskaan sijoita puhelinta
lämmönlähteiden tai sähkölaitteiden läheisyyteen tai suoraan
auringonpaisteeseen.
u Suojaa puhelinta kosteudelta,
pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja
höyryiltä.
u Älä koskaan avaa puhelinta itse!
u Älä kosketa liittimiä terävillä tai
metallisilla esineillä!
u Älä kanna puhelinta johdoista!
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u Kun luovutat Gigaset DA310
-puhelimen toiselle henkilölle,
anna myös käyttöohje.

Puhelimen käyttöönotto
Suositukset puhelimen sijoituspaikan suhteen:
u Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen
läheisyyteen.
u Käyttö on sallittu +5°C–+40°C
lämpötiloissa.
u Puhelimen ja radiolaitteiden,
kuten radiopuhelinten, haku- tai
TV-laitteiden, välisen etäisyyden
on oltava vähintään yksi metri.
Puhelussa saattaa muutoin
esiintyä häiriöitä.
u Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti
puhelimen käyttöikään.
u Huonekalujen pintakäsittely voi
kärsiä joutuessaan kosketuksiin
puhelimen osien (esim. laitteen
jalkojen) kanssa.

Puhelinnumeroiden
valinta ja tallennus
Puhelinnumeron valinta
c~

Nosta luuri ja valitse
puhelinnumero.

Valinnantoisto
Viimeksi valittu puhelinnumero
tallennetaan automaattisesti.
cI
Nosta luuri ja paina
valinnantoistonäppäintä.

Lyhytvalinta
Voit tallentaa 4 puhelinnumeroa
pikavalintanäppäimiin B ja
10 puhelinnumeroa lyhytvalintanumeroiksi numeronäppäimiin (0–9)
(kukin enintään 21 merkkiä).

Puhelinnumeron tallennus

K

Paina tallennusnäppäintä.

joko pikavalinnaksi
B
Paina pikavalintanäppäintä.
tai lyhytvalinnaksi
J
Paina lyhytvalintanäppäintä.
Q ... O Määrittele lyhytvalintanumero.
~
Näppäile pika- tai
lyhytvalintanumeroksi
tallennettava puhelinnumero.
K
Paina tallennusnäppäintä.

Numeron valinta
pikavalintanäppäimellä

cB

Nosta luuri ja paina
pikavalintanäppäintä.
Voit täydentää valittua numeroa
näppäilemällä perään lisää numeroita.

Numeron valinta
lyhytvalintanumerolla

cJ

Q ... O

Nosta luuri ja paina
lyhytvalintanäppäintä.
Paina lyhytvalinnalle
määriteltyä numeronäppäintä.

Ohjeita pika- ja
lyhytvalintanäppäimiin
määriteltyjen numeroiden
tallennukseen ja poistamiseen

Näppäinten * ja # numerot
tallennetaan määritellystä valintatavasta riippumatta, mutta ne valitaan
kuitenkin vain äänitaajuusvalinnassa
( s. 4).
Jos näppäillyssä puhelinnumerossa
on yli 21 merkkiä, tallennettu
numero poistetaan.

£
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Valintatauot
Voit lisätä yhden tai useamman valintatauon (ei ensimmäiseksi merkiksi)
I-näppäimellä. Valintatauot tallentuvat muistiin. Niitä tarvitaan joissakin alaliittymissä (esim:
0 I 2368).
u Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin joukkoon:
Tallennettu puhelinnumero
valitaan kokonaisuudessaan,
mukaan lukien 2 sekunnin
mittainen valintatauko.
u Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin jälkeen:
Tallennetun puhelinnumeron
valintatauon jälkeinen osa
valitaan vasta I-näppäimen
painamisen jälkeen.

Puhelimen asetukset
Luurin äänenvoimakkuuden
säätö
Luurin äänenvoimakkuutta voidaan
säätää kahdelle eri tasolle.
F
Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.
Kun puheluun vastataan seuraavan
kerran, käytössä on alkuperäinen
äänenvoimakkuus.

Mykistys
Voit asettaa puhelimen mikrofonin
pois päältä puhelun aikana:
C
Paina mykistysnäppäintä.
Kytke mikrofoni takaisin päälle
painamalla mykistysnäppäintä
uudelleen tai mitä tahansa muuta
näppäintä.

Soittoäänen asetus
Voit asettaa soittoäänen melodian ja
äänenvoimakkuuden tai kytkeä
soittoäänen pois päältä.

cK

#
Q ... O

K

Nosta luuri ja paina
tallennusnäppäintä.
Paina ruutunäppäintä.
Paina yhtä numeronäppäimistä, ks. taulukko.
(0: Soittoääni on pois
päältä, kunnes luuri
nostetaan seuraavan
kerran).
Paina tallennusnäppäintä.
Äänenvoimakkuus
hiljainen

Soittoääni 1
Soittoääni 2
Soittoääni 3

4
M

nor- voimamaali
kas

2 3
5 L
N O

Käyttö
puhelinvaihteessa
Erikoistoiminnot/
välipuhelunäppäin
Voit soittaa ulkopuhelun aikana välipuhelun tai siirtää puhelun. Paina tällöin välipuhelunäppäintä H. Jatko
riippuu puhelinvaihteen asetuksista.
Välipuhelunäppäimen käyttöä varten on puhelimen flash-aika (keskeytysaika) määritettävä puhelinvaihteen asetusten mukaisesti. Lisätietoja on puhelinvaihteen
käyttöohjeessa.

Valintatavan/flash-ajan
muuttaminen
Puhelin tukee seuraavia valintatapoja:
T2: Äänitaajuusvalinta, flash-aika
280/600 ms
(riippuu laitevariantista)

T1: Äänitaajuusvalinta, flash-aika
100 ms
P: Impulssivalinta
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Puhelinvaihteesta riippuen on tarvittaessa muutettava puhelimen valintatapaa tai flash-aikaa.
Käytä tähän
puhelimen pohjassa
olevaa työntökytkintä.

Vaihto tilapäisesti
äänitaajuusvalintaan kytkimen
ollessa P-asennossa
Käyttääksesi äänitaajuusvalintaa
edellyttäviä toimintoja (esim. puhelinvastaajan etäkäyttö), voit määrittää puhelimen käyttämään puhelun
ajaksi äänitaajuusvalintaa vaihtamatta kytkimen asentoa.
Kun yhteys on muodostettu:
*
Paina tähtinäppäintä.
Kun yhteys on katkaistu valintatavaksi palautetaan impulssivalinta.

Käyttö julkisissa
puhelinvaihteissa
Julkiset puhelinvaihteet tarjoavat –
joissakin tapauksissa vain tilauksesta
tai maksua vastaan – hyödyllisiä lisäpalveluita (esim. kutsunsiirto, jonotus varatulle numerolle, kolmen osapuolen neuvottelu). Nämä palvelut
valitaan tietyillä näppäinyhdistelmillä, jotka saat verkko-operaattoriltasi.
Voit tallentaa koko näppäinyhdistelmän ja kiinteän kutsunsiirron
kohdenumeron tavallisena puhelinnumerona pika- tai lyhytvalintanäppäimeen.

Välipuhelunäppäin
Julkisissa puhelinvaihteissa tarvitaan
välipuhelunäppäintä joidenkin lisäpalveluiden, esim. jonotus, kun
varattu -toiminnon, käyttöön.
Puhelimen flash-aikaa on tarvittaessa muutettava julkisen puhelinvaihteen asetusten mukaan. Käytä

tähän puhelimen pohjassa (
olevaa työntökytkintä.

£ s. 4)

Liite
Puhdistusohjeet
Pyyhi laite kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaineita
tai mikrokuituliinaa.
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa.
Laitteeseen saattaa muodostua
staattista varausta.

Laitteen kastuminen

!

Jos laite kastuu:
1 Anna nesteen valua laitteesta.
2 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
Säilytä laitetta tämän jälkeen
(näppäimistö alaspäin)
vähintään 72 tuntia kuivassa,
lämpimässä paikassa (ei: mikroaaltouunissa, uunissa tms.).
3 Kytke laite päälle vasta, kun se
on täysin kuiva.
Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta kun se on
täysin kuivunut.
Harvinaisissa tapauksissa puhelimen
pinta saattaa muuttua sen joutuessa
kosketuksiin kemiallisten aineiden
kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi
kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kysymyksiä ja vastauksia
Nostat luurin, mutta et kuule
valintaääntä:
Onko johto liitetty puhelimeen ja
puhelinliitäntään oikein?
Kuulet valintaäänen, mutta puhelin ei soita puhelua: Liitäntä on kunnossa. Onko valintatapa asetettu
oikein?
Puhekumppanisi ei kuule sinua:
Oletko painanut mykistysnäppäintä?
Kuulet puhelun aikana säännöllisiä impulssiääniä: Liittymä vastaanottaa keskuksesta maksusykäyksiä,
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joita puhelin ei osaa tulkita. Ota
yhteys verkko-operaattoriin.

Ympäristö
Ympäristöarvomme
Gigaset Communications GmbH
kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden
puolesta. Ideamme, teknologiamme
ja toimintamme palvelevat ihmisiä,
yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön
pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme
sitoutuneet tuotevastuuseen, joka
kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja
hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo
tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.
Lisätietoa ympäristöystävällisistä
tuotteista ja toimintatavoista saat
internetistä osoitteesta
www.gigaset.com/fi.

Ympäristönvalvontajärjestelmä
Gigaset
Communications
GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja
ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu
syyskuussa 2007 TüV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu
17.02.1994 TüV Süd Management
Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten
viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti,
osoittaa, että tuote on
Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys
vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on
käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta
myyvästä liikkeestä.

Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu
huomioon.
Gigaset Communications GmbH
vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä
koskevat oleelliset vaatimukset ja
muut direktiivin 2014/30/EU ja
2014/35/EU ehdot.
Kopio direktiivin 2014/30/EU ja
2014/35/EU mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy
Internet-osoitteesta:
www.gigaset.com/docs

Lisätietoja ongelmatilanteissa
Jos analogisen verkkoyhteyden
kautta käytettävän viestintäjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai
laitetta myyvään liikkeeseen.
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