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Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja 
julkaisutiedote
LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN 
PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ
Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muussa maassa kuin siinä, mistä se 
on alunperin ostettu, eikä valmistajan antama takuu ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään 
muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Laadinta- ja julkaisutiedote
Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, 
ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja 
koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien 
välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien 
painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan niihin rajoittumatta.
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15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas
Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kiina

Vakuuttaa seuraavassa, että:

Tuotteiden kuvaus : Digitaalinen langaton kuuloke
Mallin nimi : BCL-D70
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1
Tämän oppaan 
käyttäminen 1

Kiitos, että olet hankkinut Brother -laitteen. 
Ohjeiden lukeminen auttaa saamaan eniten 
hyötyä langattomasta DECT™ (Digital 
Enhanced Cordless Telecommunication) - 
kuulokkeesta. 
Langattoman kuulokkeen akku on tarkoitettu 
käyttäjän vaihdettavaksi. Tietoja 
vaihtamisesta on kohdassa Akun 
vaihtaminen sivulla 26.

Oppaassa käytetyt symbolit ja 
käytänteet 1

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja 
käytänteitä.

Yleisiä tietoja 1

Lihavoitu 
teksti

Lihavoidulla fontilla on merkitty 
langattoman kuulokkeen tai 
laitteen (tukiaseman) 
ohjauspaneelin 
erikoisnäppäimet.

Kursivoitu 
teksti

Kursivoidulla fontilla on 
merkitty tärkeät kohdat tai sillä 
viitataan asiaan liittyvään 
toiseen aiheeseen.

Courier 
New

Laitteen nestekidenäytön 
viestit tunnistetaan Courier 
New -fontista.

 Varoitukset kertovat, miten 
henkilövahingot voidaan ehkäistä.

 Huomautukset sisältävät 
varotoimenpiteitä, jotka täytyy 
huomioida, jotta vältytään 
mahdollisilta langattomalle 
kuulokkeelle tai muulle omaisuudelle 
aiheutuvilta vahingoilta.

 Vinkit neuvovat, miten eri tilanteissa 
voi toimia tai miten toimintoa voi 
käyttää muiden ominaisuuksien 
kanssa.
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1
Johdanto 1

Langattomassa kuulokkeessa on useita 
toimintoja, joita voidaan käyttää Brother-
laitteesi puheluominaisuuksien 
parantamiseen.

Uudelleenvalinta
Voit uudelleenvalita yhden 10 viimeksi 
valitusta numerosta. Voit myös tallentaa 
tämän numeron Muistioon.

Numeroiden tallennus:
Voit tallentaa enintään 100 nimeä, joiden 
numerot ovat saatavilla Muistiossa.

Siirto:
Jos sinulla on useampia lisävarusteena 
hankittuja langattomia kuulokkeita, voit 
myös siirtää puhelun toiseen 
langattomaan kuulokkeeseen. Voit siirtää 
puhelun myös toiseen langattomaan 
kuulokkeeseen.

Sisäpuhelin:
Käytä sisäpuhelintoimintoa sisäpuheluihin 
langattoman kuulokkeen ja laitteen 
(tukiaseman) välillä, jos käytössä on muita 
langattomia kuulokkeita. Voit soittaa 
sisäpuhelun myös toiseen langattomaan 
kuulokkeeseen. 

Kokouspuhelu kolmen osapuolen 
välillä:
Kokouspuhelussa kaksi käyttäjää voivat 
puhua kolmannen osapuolen kanssa 
laitteesta (tukiasemasta) ja langattomasta 
kuulokkeesta samanaikaisesti.

Alkuasetukset 1

Brother-laite tukee enintään kolmea 
langatonta lisäkuuloketta eli yhteensä neljää 
langatonta kuuloketta. Jos olet hankkinut 
langattoman kuulokkeen lisävarusteena, 
seuraa alla olevia asennusohjeita. Laitteen 
yhteydessä hankkimasi langattoman 
kuulokkeen suhteen tulee sinun noudattaa 
Pika-asennusoppaan asennusohjeita.

Telakointiaseman 
sähköjohdon kytkeminen 1

a Kytke liitin pistokkeeseen (1) ja kiinnitä 
johto sen pidikkeen (2) ympärille kuvan 
mukaisesti.
 

b Kytke verkkolaite pistorasiaan.
 

1 2



Luku 1

3

Akun asentaminen 1

a Aseta akun (2) liitin (1) alla näytetyn 
suuntaisesti.
 

b Aseta akku piirroksessa näkyvään 
asentoon.
 

c Aseta akun kansi paikalleen 
liu'uttamalla se kuulokkeen 
takapuolelle.
 

Vinkki
Varo että akun liitosjohto ei jää väliin.

 

d Lataa akku jättämällä langaton kuuloke 
telakointiasemaan ainakin 12 tunnin 
ajaksi ennen käyttöä. (Katso Akun 
lataus sivulla 25.) Voit jatkaa 
kuulokkeen asetusten tekoa tänä 
aikana.
 

1

2
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1

Maan asettaminen 1

Ensi kertaa akkua asentaessasi tulee sinun 
asettaa maa, jotta langaton kuuloke toimisi 
oikein paikallisten puhelinlinjojen kanssa.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Valitse maa painamalla a- tai b-
näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Vahvista painamalla 1-näppäintä.

Langattomien kuulokkeiden 
rekisteröiminen 1

Voit rekisteröidä laitteeseen (tukiasemaan) 
enintään kolme langatonta lisäkuuloketta eli 
yhteensä neljä langatonta kuuloketta. 

a Paina laitteen (tukiaseman) 
kosketusnäytöltä VALIK.

b Paina a tai b saadaksesi näyttöön 
Perusasetukset.

c Paina Perusasetukset.

d Paina a tai bsaadaksesi näyttöön 
Rekist. kuuloke.

e Paina Rekist. kuuloke.

f Paina Rekisteröi.
Laite (tukiasema) etsii langatonta 
kuuloketta.

g Paina langattoman kuulokkeen 
Menu/OK-näppäintä.

h Paina a tai b ja valitse 
REKIST. KUULOKE.
Paina Menu/OK-näppäintä.

i Paina a tai b ja valitse TUKIASEMA 1, 
TUKIASEMA 2, TUKIASEMA 3 tai 
TUKIASEMA 4.
Paina Menu/OK-näppäintä.

Vinkki
• Mikäli olet jo rekisteröinyt kuulokkeen 

tukiasemaan, varmista, että valitset 
sellaisen tukiasemanumeron, joka ei ole 
käytössä. Esimerkiksi, jos rekisteröit 
kuulokkeen lisätukiasemaan ja valitset 
TUKIASEMA 1, kohtaan TUKIASEMA 1 
aikaisemmin tallennettu tukiasema 
korvautuu uudella ja kuulokkeella ei ole 
enää yhteyttä siihen.

• Laite (tukiasema) on jo tallennettu 
kuulokkeen kohtaan TUKIASEMA 1.
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j Anna laitteen (tukiaseman) rekisteröity 
nelinumeroinen PIN-koodi 
(tehdasasetus on “0000”) näppäilemällä 
se langattoman kuulokkeen 
valintanäppäimillä. 
Paina Menu/OK-näppäintä.

Vinkki
• Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, 

langaton kuuloke ei rekisteröitynyt. Yritä 
rekisteröidä langaton kuuloke uudelleen.

• Jos haluat asentaa toisen langattoman 
kuulokkeen, toista vaiheet f - j kautta.

• Voit muuttaa PIN-koodin. (Katso PIN-
koodin muokkaus sivulla 22.)

• Voit rekisteröidä laitteeseesi 
(tukiasemaan) GAP (Generic Access 
Profile) -yhteensopivan DECT™ -
kuulokkeen. Suorita vaiheet a - f ja vie 
rekisteröinti sitten loppuun seuraten 
kuulokkeesi mukana tulleita ohjeita. 
Toiminnot rajoittuvat ulkopuhelujen 
soittamiseen ja vastaanottamiseen. Kaikki 
kuulokkeet eivät ehkä toimi laitteesi 
kanssa.

 

k Paina Stop/Exit-näppäintä laitteen 
(tukiaseman) ohjauspaneelista.

Langattomien kuulokkeiden 
rekisteröinnin poistaminen 1

Voit perua langattoman kuulokkeesi 
rekisteröinnin. Jos sinulla on käytössä 
useampi kuin yksi langaton kuuloke, 
rekisteröinnin peruminen poistaa kaikki 
laitteen (tukiaseman) kanssa rekisteröidyt 
kuulokkeet.

a Paina laitteen (tukiaseman) 
kosketusnäytöltä VALIK.

b Paina a tai b saadaksesi näyttöön 
Perusasetukset.

c Paina Perusasetukset.

d Paina a tai bsaadaksesi näyttöön 
Rekist. kuuloke.

e Paina Rekist. kuuloke.

f Paina Päätä.
Paina Kyllä vahvistaaksesi valinnan.

g Paina Stop/Exit-näppäintä.
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1
Paikan valinta 1

Valitse paikka, jossa lämpötila on 10°C:n 
ja 35°C:n välillä.

ÄLÄ aseta kuuloketta ja lataustelinettä 
lähelle lämpöpattereita, ilmastointilaitteita, 
vettä tai kemikaaleja.

ÄLÄ altista langatonta kuuloketta ja 
lataustelinettä suoralle auringonvalolle, 
liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai 
pölylle.

ÄLÄ käytä langatonta kuuloketta lähellä 
sähkötoimisia lääkintälaitteita.

Suosittelemme vähintään kolmen metrin 
välimatkaan laitteen (tukiaseman) tai 
langattoman kuulokkeen ja mahdollisten 
radiohäiriöitä aiheuttavien lähteiden 
välille.

 

Tärkeitä turvaohjeita 1

VAROITUS
 

Käytä ainoastaan tämän langattoman 
kuulokkeen mukana toimitettua 
verkkolaitetta ja telakointiasemaa.
 

 

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa. 
Pääsyä pistorasian luo ei saa estää.
 

 

Käytä ainoastaan aitoa ladattavaa 
Brother-akkua.
 

 

ÄLÄ hävitä akkua polttamalla. Se voi 
räjähtää.
 

 

Syöpyvä neste vuotaa harvoin. Jos sitä 
pääsee silmiin, pese se välittömästi pois 
vedellä. Käänny tarpeen tulleen lääkärin 
puoleen.
 

 

ÄLÄ anna akun koskettaa mitään johtavaa 
materiaalia. Se voi aiheuttaa oikosulun 
akkuun.
 

 

Pienet metalliesineet kuten neulat tai niitit 
saattavat joutua puhelimen kuulokkeeseen.

 

HUOMAUTUS
 

ÄLÄ poista valkoista muovia, joka suojaa 
akkua.

 

3 m3 m
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Ohjauspaneelin 
esittely 1

 

1 Nestekidenäyttö
Näytön ohjeet auttavat langattoman 
kuulokkeen asetusten määrittämisessä ja 
käytössä.

2  Uudelleenvalinta/Tauko
Valitsee uudelleen jonkin 10:stä viimeksi 
valitusta numerosta. Voit myös lisätä tauon 
puhelinmuistion numeroihin.

3 Kuulokepistoke
Voit kytkeä langattomaan puhelimeesi 
ulkopuolisen mikrofonilla varustetun 
kuulokkeen (ei kuulu toimitukseen). 
Kuulokepistokkeeseen päästään avaamalla 
kuulokepistokkeen kansi, joka sijaitsee 
langattoman kuulokkeen vasemmalla puolella. 
Voit kytkeä millaisen standardikuulokkeen 
tahansa, kunhan se käyttää 2,5 mm:n 
minipistoketta.

4 C (Poista)
Paina siirtääksesi kohdistinta taaksepäin ja 
poista kirjain.

5  (Puhu)
Paina puhelun valitsemiseksi tai siihen 
vastaamiseksi.

6 Valintanäppäimet
Valitse näillä näppäimillä puhelin- ja 
faksinumerot ja syötä langattomaan 
kuulokkeeseen tietoja.

7  (Kaiutinpuhelin)
Voit puhua keskustelukumppanille nostamatta 
langatonta kuuloketta.

8 Latausvalo
Vihreä merkkivalo syttyy langattoman 
kuulokkeen latauksen aikana.

9 R
Tällä näppäimellä saat yhteyden ulkolinjaan tai 
voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon, kun 
laite on yhdistetty sisäiseen 
puhelinvaihteeseen.

10 Valikkonäppäimet:
Äänenvoimakkuusnäppäimet

 d   c 
Voit säätää näillä näppäimillä langattoman 
kuulokkeen äänimerkin, kaiuttimen tai 
kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
a 
Hakee valintamuistiin tallennettuja 
numeroita.
a tai b
Painamalla näitä pääset selaamaan 
valikoita ja asetuksia.

11 Menu/OK
Pääset valikkotilaan ohjelmoimaan ja 
tallentamaan langattoman kuulokkeen 
asetuksia.

1

4

5

6

7

2

10

8

9

3

11

12

13
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1
12  (Lopeta)

Paina puhelun päättämiseksi tai nykyisen 
toiminnon peruuttamiseksi.

13 Int (Mykistys/Sisäpuhelu)
Siirtää meneillään olevan puhelun pitoon. 
Lisäksi näppäintä painamalla voidaan puhua 
sisäpuhelimeen, siirtää tuleva puhelu 
langattomaan kuulokkeeseen tai soittaa 
kolmen osapuolen konferenssipuhelu.

Nestekidenäytön merkinnät 1

Nestekidenäyttö näyttää langattoman 
kuulokkeen nykyisen tilan.
 

1 Langattoman tila
Nelitasoinen ilmaisin näyttää langattoman 
kuulokkeen signaalin vahvuuden.

2 Kaiutinpuhelin
Voit nähdä, milloin puhut kaiutinpuhelimessa.

3 Soittoäänen äänenvoimakkuuden tila
Voit nähdä milloin soittoäänen voimakkuudeksi 
on asetettu Ei.

4 Akun tila
Nelitasoinen ilmaisin näyttää akun tilan.

       0 Täynnä

       0 Täynnä

1 2 3 4
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Perustoiminnot 2

Soittaminen 2

a Nosta langaton kuuloke.

b Syötä numero valintanäppäimillä tai 
valitse valintamuistiin tallennettu 
numero.
 

c Paina -näppäintä.

d Puhu selkeästi mikrofoniin.

e Lopeta puhelu painamalla -
näppäintä.

f Laske langaton kuuloke takaisin 
paikalleen.

Vinkki
Jos haluat soittaa puhelun nostamatta 
langatonta kuuloketta, paina -
näppäintä tai näppäile numero 
valintanäppäimillä.

 

Puheluihin vastaaminen 2

a Nosta langaton kuuloke 
lataustelineestään vastataksesi 
puheluun. Jos langaton kuuloke ei ole 
telineessä, on sinun painettava 

 vastataksesi puheluun.

b Päätä puhelu painamalla -
näppäintä.

c Laske langaton kuuloke takaisin 
paikalleen.

Kun laite (tukiasema) tai langaton kuuloke 
soi, sen sijaan, että nostaisit langattoman 
kuulokkeen ja painaisit , voit 
myös painaa langattoman kuulokkeen 
painiketta . Puhu selkeästi langattomaan 
kuulokkeeseen. Katkaise puhelu painamalla 

.

Jos yhteys on huono, soittaja voi kuulla 
äänesi kaikuvan puhelun aikana. Jos tämä 
ongelma ilmenee, nosta kuuloke ja paina  
käyttääksesi puhelinta.

Vinkki
Vaikka vastaisit faksipuheluun, laite 
(tukiasema) vastaanottaa faksin 
automaattisesti. Katso Käyttöoppaasta 
Faksin tunnistus.

 

Puhelin 2
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2

Mykistys 2

Jos haluat asettaa puhelun pitoon, paina Int-
näppäintä. Vapauta puhelu painamalla 
uudelleen Int-näppäintä. Voit myös siirtää 
puhelun laitteeseen (tukiasemaan) tai toiseen 
langattomaan kuulokkeeseen, jos käytössä 
on valinnainen langaton lisäkuuloke. (Katso 
Puhelun siirtäminen keskustelun 
lopuksi sivulla 13.)

Etsintä 2

Voit etsiä Muistioon tallennettuja nimiä.

a Nosta langaton kuuloke.

b Paina a ( )-näppäintä ja tee jokin 
seuraavista:

Valitse nimi, jolle haluat soittaa, 
painamalla a- tai b-näppäintä.
Kirjoita nimen ensimmäinen kirjan 
valintanäppäimillä ja paina 
sitten a-tai b-näppäintä ja valitse 
nimi, jolle haluat soittaa.

Puheluhistoria/
Uudelleenvalinta 2

Laite pitää muistissa viimeiset 10 
puhelinnumeroa, joihin olet soittanut. Voit 
valita yhden näistä numeroista, soittaa siihen, 
lisätä sen Muistioon tai poistaa sen muistista.

a Paina -näppäintä.
Voit myös valita PUH.HIST. painamalla 
Menu/OK-näppäintä.

b Valitse numero painamalla a- tai b-
näppäintä ja tee jokin seuraavista:

Aloita puhelu painamalla 
-näppäintä.

Tallenna tai poista numero 
painamalla Menu/OK-näppäintä ja 
siirry vaiheeseen c.

c Tee jokin seuraavista:
Jos haluat tallentaa numeron, valitse 
LIS. PUH.LUETT. painamalla a- 
tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.
(Katso Tallennettujen numeroiden 
muuttaminen sivulla 12.)
Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
POISTA.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä.
Jos haluat poistaa kaikki tallennetut 
numerot, valitse POISTA KAIKKI 
painamalla a- tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä.

Tauko 2

Kun näppäilet numerot käsin, voit painaa  
asettaaksesi 3.5 sekunnin pituisen tauon 
numeroiden välille.  Jos soitat 
ulkomaanpuhelua, voit pidentää taukoa 
painamalla  niin monta kertaa kuin haluat.
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Numeroiden 
tallentaminen 
numerovalinnan 
helpottamiseksi 2

Voit helpottaa numerovalinnan 
langattomasta kuulokkeesta. Kun valitset 
valintamuistiin tallennetun numeron, 
nestekidenäyttöön tulee näkyviin nimi (jos se 
on tallennettu) tai numero.

Numeroiden tallentaminen 2

Voit tallentaa nimen ja numeron enintään 100 
paikkaan. Kun valitset numeron, sinun 
tarvitsee painaa vain muutamaa näppäintä 
(esimerkiksi a ( ), a tai b ja ).

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
PUHELINLUETTELO.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LISÄÄ.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Tee jokin seuraavista:
Näppäile nimi valintanäppäimillä 
(korkeintaan 16 merkkiä).
Paina Menu/OK-näppäintä.
(Katso ohjeita kirjainten 
näppäilemisestä kohdasta Tekstin 
kirjoittaminen sivulla 18.)
Tallenna numero ilman nimeä 
painamalla Menu/OK-näppäintä.

e Syötä puhelinnumero (korkeintaan 20 
numeroa).
Paina Menu/OK-näppäintä.

f Tee jokin seuraavista:
Jos haluat tallentaa toisen numeron, 
siirry vaiheeseen c.
Lopeta asetus painamalla -
näppäintä.

Numeroiden tallentaminen 
puheluhistoriasta 2

Voit tallentaa numeroita puheluhistoriasta. 

a Paina -näppäintä.
Voit myös valita PUH.HIST. painamalla 
Menu/OK-näppäintä.

b Valitse numero, jonka haluat tallentaa, 
painamalla a- tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LIS. PUH.LUETT..
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Tee jokin seuraavista:
Näppäile nimi valintanäppäimillä 
(korkeintaan 16 merkkiä).
Paina Menu/OK-näppäintä.
(Katso ohjeita kirjainten 
näppäilemisestä kohdasta Tekstin 
kirjoittaminen sivulla 18.)
Tallenna numero ilman nimeä 
painamalla Menu/OK-näppäintä.

e Vahvista painamalla Menu/OK-
näppäintä.
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Tallennettujen numeroiden 
muuttaminen 2

Voit muuttaa tallennettua nimeä tai numeroa. 

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
PUHELINLUETTELO.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
MUUTA.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Valitse nimi tai numero, jota haluat 
muuttaa painamalla a- tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Tee jokin seuraavista:
Näppäile nimi valintanäppäimillä 
(korkeintaan 16 merkkiä).
Paina Menu/OK-näppäintä.
(Katso Tekstin 
kirjoittaminen sivulla 18.)
Ellet halua muuttaa nimeä, paina 
Menu/OK-näppäintä.

Vinkki
Tallennetun nimen tai numeron 
muuttaminen:

Jos haluat vaihtaa merkin, aseta kohdistin 
muutettavan merkin alle painamalla d- tai 
c-näppäintä ja paina C-näppäintä. Syötä 
sen jälkeen oikea merkki.

 

f Tee jokin seuraavista:
Syötä uusi numero (korkeintaan 20 
numeroa).
Paina Menu/OK-näppäintä.
Ellet halua muuttaa numeroa, paina 
Menu/OK-näppäintä.

g Paina -näppäintä.

Tallennettujen numeroiden 
poistaminen 2

Voit poistaa tallennetun nimen tai numeron. 

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
PUHELINLUETTELO.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Tee jokin seuraavista:
Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
POISTA.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Jos haluat poistaa kaikki tallennetut 
numerot, valitse POISTA KAIKKI 
painamalla a- tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä ja 
paina sitten -näppäintä.

d Valitse nimi tai numero, jonka haluat 
poistaa painamalla a- tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä.

e Paina -näppäintä.
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Lisätoiminnot 2

Voit siirtää puhelun, soittaa sisäpuhelun tai 
kokouspuhelun kolmen osapuolen välillä. Jos 
käytössäsi on useita langattomia kuulokkeita, 
sinun on rekisteröitävä jokainen kuuloke 
laitteeseen (tukiasemaan). Katso 
Langattomien kuulokkeiden 
rekisteröiminen sivulla 4. Laitteen 
(tukiaseman) mukana tullut langaton kuuloke 
on jo rekisteröity Kuuloke 1.

Puhelun siirtäminen 
keskustelun lopuksi 2

Laitteesta (tukiasemasta) 2

a Kun olet valmis, paina Mute/Intercom-
näppäintä. 

b Paina 1, 2, 3 tai 4 valintanäppäimillä 
valitaksesi kuulokkeen, johon haluat 
siirtää puhelun.

c Sulje puhelin vahvistettuasi, että toinen 
osapuoli on linjalla.

Vinkki
Jos kukaan ei ole linjalla, vapauta puhelu 
pidosta painamalla Mute/Intercom-
näppäintä.

 

Langattomasta kuulokkeesta 2

a Paina Int-näppäintä, kun olet lopettanut. 

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
KESKUSYKSIKKÖ.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina -näppäintä vahvistettuasi, 
että toinen osapuoli on linjalla.

Vinkki
• Jos kukaan ei ole linjalla, vapauta puhelu 

pidosta painamalla Int-näppäintä.
• Jos käytössä on yksi tai useampi 

valinnainen langaton kuuloke, voit valita 
yhden näistä kuulokkeista vaiheessa b.

 

Sisäpuhelimen käyttö 2

Sisäpuhelintoiminnolla voit soittaa 
sisäpuheluja langattoman kuulokkeen ja 
laitteen (tukiaseman) välillä. Jos käytössä on 
muita langattomia kuulokkeita (maks. 4), voit 
soittaa sisäpuhelun myös toiseen 
langattomaan kuulokkeeseen.

Puhelu laitteesta (tukiasemasta) 2

a Paina Mute/Intercom-näppäintä.

b Paina 1, 2, 3 tai 4 valintanäppäimillä 
valitaksesi kuulokkeen, johon haluat 
yhdistää.

c Kun olet valmis, lopeta puhelu.

Puhelu langattomasta kuulokkeesta 2

a Nosta langaton kuuloke.

b Paina Int-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
KESKUSYKSIKKÖ.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Kun olet valmis, lopeta puhelu.

Vinkki
Jos käytössäsi on yksi tai useampi 
lisävarusteena hankittu langaton kuuloke, 
voit valita yhden näistä kuulokkeista 
vaiheessa c.

 

KESKUSYKSIKKÖ Laite
KUULOKE#1 Laitteeseen kuuluva 

kuuloke
KUULOKE#2 Langaton kuuloke 

(lisävaruste)
KUULOKE#3 Langaton kuuloke 

(lisävaruste)
KUULOKE#4 Langaton kuuloke 

(lisävaruste)
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Kolmen osapuolen välisen 
kokouspuhelun soittaminen 2

Ulkolinjapuhelun aikana voit lisätä toisen 
henkilön kolmen osapuolen välistä 
kokouspuhelua varten.

Puhelu langattomasta kuulokkeesta 
laitteeseen (tukiasemaan) 2

a Paina puhelun aikana Mute/Intercom-
näppäintä. 

b Paina 1, 2, 3 tai 4 valintanäppäimillä 
lisätäksesi kuulokkeen, johon haluat 
soittaa.

c Paina Mute/Intercom-näppäintä 
vahvistettuasi, että toinen osapuoli on 
linjalla.

Puhelu langattomasta kuulokkeesta 
laitteeseen (tukiasemaan) 2

a Paina puhelun aikana Int-näppäintä. 

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
KESKUSYKSIKKÖ.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina Int-näppäintä vahvistettuasi, että 
toinen osapuoli on linjalla.

Vinkki
Jos käytössä on yksi tai useampi 
lisävarusteena hankittu langaton kuuloke, 
voit valita yhden näistä kuulokkeista 
vaiheessa b.

 

Tukiaseman valitseminen 2

Jos rekisteröit useita tukiasemia 
langattomaan kuulokkeeseen, voit valita 
käytettävän tukiaseman. (Katso 
Langattomien kuulokkeiden 
rekisteröiminen sivulla 4.)

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
VALITSE TUKIAS..
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
TUKIASEMA 1, TUKIASEMA 2, 
TUKIASEMA 3 tai TUKIASEMA 4.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Paina -näppäintä.

Näppäinlukko 2

Näppäinlukko estää langattoman kuulokkeen 
luvattoman käytön. Kun näppäinlukko on 
käytössä, kuulokkeella voi ainoastaan 
vastata puheluihin.

Näppäinlukon kytkeminen päälle 2

a Paina Menu/OK, #-näppäimiä.
Nestekidenäytössä näkyy: 
NÄPP. LUKITTU.

Näppäinlukon kytkeminen pois päältä2

a Paina Menu/OK, #-näppäimiä.
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Näytöllä ohjelmointi 3

Käytön helpottamiseksi langattoman 
kuulokkeen voi ohjelmoida näytöllä 
valikkonäppäimiä käyttämällä. 
Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta 
langattoman kuulokkeen kaikki 
asetusvaihtoehdot voi ottaa käyttöön 
vaivattomasti.

Koska langaton kuuloke ohjelmoidaan 
näytöllä, olemme laatineet yksityiskohtaiset 
ohjelmointiohjeet. Seuraa valikon ja 
ohjelmointiasetusten vaiheiden läpi 
opastavia ohjeita näytöllä.

Valikkonäppäimet 3

Valikkotilan käyttäminen:

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Valitse asetus painamalla a- tai b-
näppäintä.

c Kun haluttu asetus tulee näyttöön, 
valitse se painamalla Menu/OK-
näppäintä.
Sen jälkeen näyttöön tulee seuraava 
asetus.

d Valitse asetus painamalla a- tai b-
näppäintä.

e Paina Menu/OK-näppäintä.
Kun lopetat asetusten määrittämisen, 
näyttöön tulee HYVÄKSYTTY.

Muistiin tallennus 3

Akkujen latauksen tyhjennyttyä valikon 
asetukset eivät katoa, sillä ne tallentuvat 
laitteeseen pysyvästi. Päivämäärä ja aika on 
ehkä joskus asetettava uudelleen.

Valikko ja toiminnot 3

 

Avaa valikko.

Siirry valikon seuraavalle tasolle.

Hyväksy asetus.

 

Poista väärä kirjain, kun sinun 
täytyy syöttää tekstiä 
langattomaan kuulokkeeseen.

Palaa takaisin edelliselle 
valikkotasolle.

 

Selaa näytössä olevan valikon 
läpi.

 

Poistu valikosta.
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3

Valikkotaulukko 3

Valikkotaulukko helpottaa langattoman kuulokkeen ohjelmien valikkoasetusten ja -vaihtoehtojen 
ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna, ja ne on merkitty tähdellä.

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Asetukset Kuvaukset Sivu
PUHELINLUETTELO LISÄÄ

MUUTA

POISTA

POISTA KAIKKI

— — Voit lisätä, muuttaa tai 
poistaa numeron.

11

PUH.HIST. — POISTA

POISTA KAIKKI

LIS. PUH.LUETT.

— Voit valita numeron 
puheluiden muistista ja 
soittaa siihen, lisätä sen 
puhelinmuistioon tai poistaa 
sen.

10

MUOKKAA PIN — — — Voit vaihtaa laitteen 
(tukiaseman) PIN-koodin.

22

LUURIN ASETUK. ASETA SOIT.ÄÄNI ÄÄNIMERKKI KYLLÄ*

EI

Säätää äänimerkin 
äänenvoimakkuuden.

19

SOITTOÄÄNI ÄÄNIMERKKI 1*

ÄÄNIMERKKI 2

ÄÄNIMERKKI 3

ÄÄNIMERKKI 4

ÄÄNIMERKKI 5

MELODIA 1

MELODIA 2

Voit valita soittoäänen. 19

AUTOM.KESÄAIKA — KYLLÄ

EI

Vaihtaa automaattisesti 
kesä-/talviaikaan.

20

LCD-KONTRASTI — ooooooo

oooooon

ooooonn

oooonnn*

ooonnnn

oonnnnn

onnnnnn

Säätää näytön kontrastia. 20

PVM&AIKA — — Asettaa nestekidenäytölle 
päivämäärän ja kellonajan.

20
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LUURIN ASETUK.
(Jatkuu)

VALITSE KIELI — ENGLANTI

RANSKA

SAKSA

HOLLANTI

ITALIA

ESPANJA

PORTUGALI

NORJA

RUOTSI

SUOMI*

TANSKA

Voit muuttaa näytön kielen 
haluamaksesi.

21

VALITSE 
TUKIAS.

— TUKIASEMA 1*

TUKIASEMA 2

TUKIASEMA 3

TUKIASEMA 4

Voit valita tukiaseman. 14

KUUL. OLETUS — — Palauttaa kaikki asetukset 
tehdasasetuksiin.

22

REKIST. KUULOKE — — TUKIASEMA 1

TUKIASEMA 2

TUKIASEMA 3

TUKIASEMA 4

Siirtää puhelut 
langattomasta kuulokkeesta 
laitteeseen (tukiasemaan).

4

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Asetukset Kuvaukset Sivu
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Tekstin kirjoittaminen 3

Kun tallennat nimen tai numeron 
puhelinmuistion muistiin, sinun on ehkä 
syötettävä tekstiä langattomaan 
kuulokkeeseen. Useimpiin 
numeronäppäimiin on merkitty kolme tai neljä 
kirjainta. Näppäimissä 0, # ja l ei ole 
kirjaimia, sillä niillä syötetään 
erikoismerkkejä.

Painamalla toistuvasti oikeaa 
numeronäppäintä saat näkyviin haluamasi 
merkin.

Välilyöntien lisääminen
Syötä välilyönti nimeen painamalla c-
näppäintä merkkien välillä kahdesti.

Virheiden korjaaminen
Jos näppäilit väärän kirjaimen ja haluat 
vaihtaa sen, paina d-näppäintä siirtääksesi 
osoittimen väärän kirjaimen alle, paina 
C-näppäintä poistaaksesi kirjaimen ja 
näppäile sitten oikea kirjain. Voit myös siirtyä 
taaksepäin ja kirjoittaa kirjoittaa kirjaimia 
väliin.

Kirjainten toistaminen
Kun haluat kirjoittaa kirjaimen, joka on 
samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, 
siirrä kohdistinta oikealle painamalla c-
näppäintä ja paina näppäintä sitten 
uudelleen.

Skandinaaviset kirjaimet, erikoismerkit ja 
symbolit 
Paina l-, #- tai 0-näppäintä toistuvasti, 
kunnes haluamasi erikoismerkki tai symboli 
tulee esiin.

Paina 
näppäintä

yhden 
kerran

kaksi 
kertaa

kolme 
kertaa

neljä 
kertaa

2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S
8 T U V 8
9 W X Y Z

Paina l-
näppäintä

kun 
haluat 
valita

(välilyönti) ! " # $ % & ' 
( ) l + , - . / m

Paina #-
näppäintä

kun 
haluat 
valita

: ; < = > ? @ [ ] ˆ _

Paina 0-
näppäintä

kun 
haluat 
valita

Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
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Yleiset asetukset 3

Soittoäänen 
äänenvoimakkuus 3

Voit valita eri äänenvoimakkuuksista väliltä 
Korkea - Ei.

a Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 
d- tai c -näppäintä.

Tämä asetus on voimassa, kunnes se 
muutetaan.

Vinkki
• Jos valitset Ei, näyttöön tulee hetkeksi 

viesti . 

• Vaikka valitset Ei, langaton kuuloke soi 
matalimmalla äänenvoimakkuudella, kun 
vastaanotat siirretyn puhelun.

 

Äänimerkin 
äänenvoimakkuus 3

Kun äänimerkki on kytketty päälle, laite antaa 
äänimerkin näppäintä painettaessa.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
ASETA SOIT.ÄÄNI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
ÄÄNIMERKKI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
KYLLÄ tai EI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

f Paina -näppäintä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus3

Voit valita kaiuttimen eri 
äänenvoimakkuuksista väliltä Korkea - Ei.

a Paina -näppäintä.

b Paina  d- tai c -näppäintä.
Tämä asetus on voimassa, kunnes se 
muutetaan.

c Paina -näppäintä.

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuus 3

Voit säätää langattoman kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta aina, kun puhut 
puhelimessa.

a Paina  d- tai c -näppäintä.
Tämä asetus on voimassa, kunnes se 
muutetaan.

Soittajakuvio 3

Voit valita soittoäänen viiden äänimerkin 
(tavallinen soittoääni) tai kahden erilaisen 
melodian joukosta.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
ASETA SOIT.ÄÄNI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
SOITTOÄÄNI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
ÄÄNIMERKKI 1, ÄÄNIMERKKI 2, 
ÄÄNIMERKKI 3, ÄÄNIMERKKI 4, 
ÄÄNIMERKKI 5, MELODIA 1 tai 
MELODIA 2.
Paina Menu/OK-näppäintä.

f Paina -näppäintä.
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Automaattinen kesä-/talviaika3

Voit säätää langattoman kuulokkeen 
siirtymään automaattisesti kesä- ja 
talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden 
tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin 
taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt 
päivämäärän ja ajan oikein PVM&AIKA -
asetustoiminnossa.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
AUTOM.KESÄAIKA.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Valitse KYLLÄ tai EI painamalla 
a- tai b-näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Paina -näppäintä.

Näytön kontrasti 3

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta 
säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön 
teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa 
parantaa.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LCD-KONTRASTI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Muuta kontrastia painamalla d- tai c-
näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Paina -näppäintä.

Päivämäärä ja kellonaika 3

Langaton kuuloke näyttää päivämäärän ja 
kellonajan.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
PVM&AIKA.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Syötä päivää tarkoittavat kaksi numeroa 
valintanäppäimillä.
(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä 
on 0 1.)

e Syötä kuukauden kaksi numeroa 
valintanäppäimillä.
(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä 
0 3.)

f Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa 
valintanäppäimillä.
Paina Menu/OK-näppäintä.
(Esim. valitse vuosi 2008 näppäilemällä 
0 8.)

g Syötä aika 24 tunnin muodossa 
valintanäppäimillä.
Paina Menu/OK-näppäintä.
(Esim. näppäile 1 5, 2 5, jos kello on 25 
minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

h Paina -näppäintä.

Soittoäänen nimi

MELODIA 1 Isoisäni kello
MELODIA 2 Neljä vuodenaikaa - Kevät 1.
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Kielen valitseminen 3

Voit muuttaa nestekidenäytön kieliasetuksia.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
VALITSE KIELI.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Valitse kieli painamalla a- tai b-
näppäintä.
Paina Menu/OK-näppäintä.

e Paina -näppäintä.

Kaikuhallinta 3

Joissakin olosuhteissa ääni kaikuu 
langattoman kuulokkeen käytön aikana. Voit 
vähentää tai poistaa kaikumisen valitsemalla 
kaikuhallinta-asetuksista sopivan tason 
laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelia 
käyttäen. Tason asetusten muuttumiseen 
kuluu hieman aikaa. Tämän aikana 
puheluihin ei voi vastata.

a Paina laitteen (tukiaseman) 
kosketusnäytöltä VALIK.

b Paina a- tai b-saadaksesi näyttöön 
Yleiset aset..

c Paina Yleiset aset..

d Paina a- tai b-saadaksesi näyttöön 
Kaikusäätö.

e Paina Kaikusäätö.

f Paina Taso 1, Taso 2, Taso 3 tai 
Taso 4.

g Paina Stop/Exit-näppäintä.
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3

PIN-koodin muokkaus 3

Voit vaihtaa laitteen (tukiaseman) 
PIN-koodin. Tehdasasetus on 0000.

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
MUOKKAA PIN.
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Näppäile nykyinen nelinumeroinen 
PIN-koodi.
Paina Menu/OK-näppäintä.

d Näppäile uusi nelinumeroinen 
PIN-koodi.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Paina 1-näppäintä vahvistaaksesi 
valinnan.

e Paina -näppäintä.

Vinkki
Merkitse uusi PIN-koodi huolellisesti 
muistiin ja säilytä sitä varmassa paikassa. 
Jos unohdat tai hukkaat PIN-koodin, ota 
yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi.

 

Kaikkien asetusten 
palauttaminen 
tehdasasetuksiin 3

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset 
tehdasasetuksiin. Näitä ovat puhelinmuistion 
muisti, puheluhistoria ja muut asetukset. 

a Paina Menu/OK-näppäintä.

b Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
LUURIN ASETUK..
Paina Menu/OK-näppäintä.

c Paina a- tai b-näppäintä ja valitse 
KUUL. OLETUS.
Paina Menu/OK-näppäintä.
Paina 1-näppäintä vahvistaaksesi 
valinnan.
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4
Vianetsintä 4

Jos langattomassa kuulokkeessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja seuraa 
vianetsintäohjeita. 

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center 
sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet. Vieraile sivustossamme 
http://solutions.brother.com.

Ongelmia langattoman kuulokkeen toiminnassa 4

Vianetsintä ja kunnossapito 4

Ongelmat Toimenpiteet
Langaton kuuloke ei toimi. Tarkista, että akku on ladattu oikein. (Katso Akun lataus sivulla 25.)

Valinta tai vastaanotto ei toimi. Tarkista laitteen (tukiaseman) puhelinlinjan toiminta. 

Tarkista, että laite (tukiasema) on kytketty verkkoon. Valintaominaisuuden osalta, 
tarkista, että laite (tukiasema) ei ole Virransäästötilassa. 

Tarkista, että akku on ladattu oikein. (Katso Akun lataus sivulla 25.)

Siirry lähemmäksi laitetta (tukiasemaa). Langaton kuuloke voi olla liian kaukana 
laitteesta (tukiasemasta).

Jos olet rekisteröinyt kuulokkeen useampaan laitteeseen (tukiasemaan), tarkista, 
että olet valinnut oikean laitteen (tukiaseman) puhelinvalikosta. (Katso 
Tukiaseman valitseminen sivulla 14.)

Huono puhelinlinja Varmista, että laitteen (tukiaseman) ja langattoman kuulokkeen välillä ei ole 
mahdollisia radiohäiriöitä aiheuttavia lähteitä.

Siirry lähemmäksi laitetta (tukiasemaa). Langaton kuuloke voi olla liian kaukana 
laitteesta (tukiasemasta).

Puhelinkeskustelun aikana voit yrittää parantaa kuulovastaanottoa korjaamalla 
laitteen (tukiaseman) oikealla puolella sijaitsevan antennin asentoa.

Siirry pois seinien läheisyydestä.

Akku ei lataudu. Tarkista, että langattoman kuulokkeen akku on asennettu oikein. (Katso Akun 
vaihtaminen sivulla 26.)

Tarkista, että langaton kuuloke on asetettu oikein kannattimeen ja että 
merkkivaloon syttyy vihreä valo. (Katso Akun lataus sivulla 25.)

Puhdista kuulokkeen ja kannattimen lataukseen tarkoitetut liittimet. (Katso 
Puhdistaminen sivulla 26.)

Akun tehokkuus on alhainen vielä 
latauksen jälkeenkin.

Akku on vaihdettava. (Katso Akun vaihtaminen sivulla 26.)

Langaton kuuloke antaa 
äänimerkkejä puhelun aikana.

Siirry lähemmäksi laitetta (tukiasemaa). Langaton kuuloke voi olla liian kaukana 
laitteesta (tukiasemasta).

Akun lataus saattaa olla purkautunut. Jos haluat jatkaa puhelua, siirrä puhelu 
laitteeseen (tukiasemaan) ja vastaa Kaiutinpuhelin-näppäimellä.  (Katso 
Puhelun siirtäminen keskustelun lopuksi sivulla 13.) Lataa akku. (Katso Akun 
lataus sivulla 25.)

http://solutions.brother.com


Vianetsintä ja kunnossapito

24

4
Virheviestit 4

Pitkälle kehitellyissä toimistolaitteissa esiintyy virheitä silloin tällöin. Jos näin käy, langaton 
kuuloke pystyy yleensä tunnistamaan virheen ja näyttää virheviestin. Alla olevassa taulukossa on 
selitetty useimmin esiintyvät virheviestit.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää 
uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Vieraile sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com.

Et voi soittaa sisäpuhelua. Langaton kuuloke tai laite (tukiasema), johon haluat soittaa, voi olla käytössä 
sisäisessä tai ulkoisessa puhelussa. Odota, että linja on vapaa.

Jos käytössä on useampi laite (tukiasema), tarkista, että kuuloke on rekisteröity 
oikeaan laitteeseen (tukiasemaan).

Varmista, että laite (tukiasema) ei ole virransäästötilassa. Paina sitten 

langattoman kuulokkeen  -painiketta palataksesi takaisin 
valmiustilaan.

Et voi rekisteröidä langatonta 
lisäkuuloketta.

Tarkista, että sekä langaton kuuloke että laite (tukiasema) on valmiustilassa.

Virheviesti Syy Toimenpide
ALHAINEN LATAUS
ASETA KUULOKE
LATAUSTELINEESEN

Langattoman kuulokkeen akun 
lataus on purkautunut.

Lataa akku. (Katso Akun lataus sivulla 25.)

ETSITÄÄN
TUKIASEMAA  
(TUKIASEMAA
EI HAVAITTU)

Langaton kuuloke on liian kaukana 
laitteesta (tukiasemasta).

Siirrä langatonta kuuloketta lähemmäksi laitetta 
(tukiasemaa).

Laitetta (tukiasemaa) ei ole kytketty 
verkkovirtaan.

Varmista, että laite (tukiasema) on kytketty 
verkkovirtaan.

Et ole rekisteröinyt langatonta 
kuuloketta.

Rekisteröi langaton kuuloke. (Katso 
Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen 
sivulla 4.)

Laitteen (tukiaseman) oikealla 
puolella oleva antenni on 
ala-asennossa.

Varmista, että antenni on yläasennossa.

TUKIASEMA 
KÄYT.

Laitetta (tukiasemaa) käytetään 
sisäiseen puheluun.

Odota, että linja on vapaa. 

Laitetta (tukiasemaa) asetetaan 
langattoman kuulokkeen 
rekisteröintiä varten.

Odota, että rekisteröinti on valmis.

Laitetta (tukiasemaa) käytetään 
puhelinvastaajan, vastausviestin 
nauhoituksen tai saapuvien 
viestien toimintoihin.

Odota kunnes laite (tukiasema) on taas 
valmiustilassa.

KUULOKETTA EI 
VOI REKISTERÖIDÄ

Kuulokkeen rekisteröiminen 
epäonnistui.

Yritä langattoman kuulokkeen rekisteröintiä 
uudelleen. (Katso Langattomien kuulokkeiden 
rekisteröiminen sivulla 4.)

Ongelmat Toimenpiteet

http://solutions.brother.com
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Säännöllinen 
kunnossapito 4

Akun lataus 4

Jos akun varaustila on liian alhainen, on akku 
ladattava. Akun varausmittari näkyy 
nestekidenäytön oikeassa alareunassa. 

a Varmista, että laitteen (tukiaseman) 
telakointiaseman verkkolaite on kytketty 
pistorasiaan.

b Aseta langaton kuuloke 
telakointiasemaan valintanäppäimet 
eteenpäin.
 

LINJA KÄYTÖSSÄ Toinen henkilö on laitteen 
(tukiaseman) kaiutinpuhelimessa 
tai toisessa langattomassa 
kuulokkeessa. 

Odota, että linja on vapaa. 

Laite (tukiasema) vastaanottaa 
fakseja.

Odota, että linja on vapaa.

VIRTA 
KATKAISTU

Laite (tukiasema) on 
virransäästötilassa.

Jos haluat soittaa puhelun, paina laitteen 
(tukiaseman) Power Save –näppäintä, jolloin 
laite siirtyy pois virransäästötilasta. Paina sitten 

langattoman kuulokkeen  -
painiketta palataksesi takaisin valmiustilaan.

Virheviesti Syy Toimenpide
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4

Puhdistaminen 4

Puhdista langattoman kuulokkeen ulkopinta 
pehmeällä kankaalla. Latauskontaktit on 
puhdistettava myös kerran kuussa. Jos 
latauskontaktit eivät ole puhtaita, akku ei 
ehkä lataudu kunnolla.

HUOMAUTUS
 

Käytä pH-arvoltaan neutraalia 
puhdistusainetta. Haihtuvilla liuottimilla, 
kuten tinnerillä tai bensiinillä, 
puhdistaminen voi vahingoittaa 
langattoman kuulokkeen ulkopintaa.
 

 

ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä 
puhdistusaineita.
 

 

ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian 
poistamiseen ohjauspaneelista. Se voi 
vaurioittaa paneelia.

 

Puhdista latauskontaktit seuraavalla 
tavalla: 4

a Irrota latausteline verkkovirrasta.

b Puhdista sekä langattoman kuulokkeen 
että lataustelineen latauskontaktit (1) 
pumpulipuikolla.
 

Akun vaihtaminen 4

Mikäli akun varausmittari laskee kovin 
nopeasti latauksen jälkeen, tarkasta, että olet 
ladannut akun oikein. Mikäli akun 
suorituskyky on edelleenkin heikko, on aika 
vaihtaa se.

VAROITUS
 

Käytä aitoa uudelleen ladattavaa Brother-
akkua (BCL-BT20). Ellei näin tehdä, laite 
voi vaurioitua tai se voi aiheuttaa 
henkilövahingon.

 

HUOMAUTUS
 

ÄLÄ poista valkoista muovia, joka suojaa 
akkua.

 

a Paina aluetta (1), joka on merkitty akun 
kanteen (2) ja poista kansi 
langattomasta kuulokkeesta.
 

b Poista vanha akku ja ota esille liitin.

c Aseta uuden akun (2) liitin (1) alla 
osoitettuun suuntaan.
 

1
1

2

1

2
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d Aseta akku piirroksessa näkyvään 
asentoon.
 

e Aseta akun kansi paikalleen 
liu'uttamalla se kuulokkeen 
takapuolelle.
 

Vinkki
• Akun vaihdon jälkeen on asetettava 

päivämäärä ja aika. 
(Katso Päivämäärä ja kellonaika 
sivulla 20.)

• Huolehdi siitä, että loppuunkulunut akku 
hävitetään paikallisten nikkelimetalli-
hybridiakkujen hävittämisestä annettujen 
määräysten mukaisesti.
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5

5

Yleistä 5

Langaton kuuloke 5

Akku 5

Tekniset tiedot 5

Taajuus 1,9 GHz  
Normaali DECT™
Monikuulokemahdollisuus Enintään 4 kuuloketta
Mitat  

Paino (akku mukaan 
lukien)

149 g

Nestekidenäyttö 16-numeroinen, 3-linjainen (+1-linja Pictiä varten), 
taustavalaistu (oranssi)

Latauksen merkkivalo Kyllä (LED-valo)
Täysi latausaika 12 tuntia
Kun käytössä (PUHE) 10 tuntia
Kun ei käytössä 
(Valmiustila)

200 tuntia

Tyyppi BCL-BT20
Käyttöteho Ni-MH 3,6 V 730 mAh

31,6 mm

154 mm

49,6 mm
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Telakointiasema 5

Verkkolaite 5

Perusominaisuudet 5

Mitat  

Paino 71,6 g
Tehonkulutus (latauksen 
aikana)

Lataus:  Keskimäärin 2 W

Tyyppi BCL-ADC
Syöttöteho AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Lähtöteho DC 11,0 V

Puhelinmuistio Enintään 100 numeroa nimineen
Uudelleenvalinta Kyllä
Soittoäänet Kyllä (2 melodiaa, 5 signaalia)
2-tie sisäpuhelin Kuulokkeesta kuulokkeeseen ja kuulokkeesta tukiasemaan
Puheajan näyttö Kyllä

85 mm 69 mm

67 mm
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EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419
 

                                                         Vain Euroopan Unioni
Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki kertoo, että kun tämä laite on 
loppuun käytetty, on se hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään 
keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on hyödyksi meidän kaikkien 
ympäristölle. (Vain Euroopan Unioni)

EU-direktiivi 2006/66/EY ja EN61429
 

Akku on merkitty yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä 
akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen 
mukana. Näin toimimalla suojellaan ympäristöä kaikkien parhaaksi.

Tavaramerkki
Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

DECT on ETSI:n tavaramerkki.

© 2008 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki muut tässä Käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Vieraile Brotherin www-sivustossa
http://www.brother.com

Tämän tuotteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, josta se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt
tai -jälleenmyyjät tukevat vain kyseisestä maasta ostettuja laitteita.
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