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Puhelimen perustoiminnot

Soittaaksesi puhelun

1. Paina Puhelin-painiketta.

2. Valitse numero.

Vastataksesi puheluun

• Paina Puhelin-painiketta tai Answer-
näppäintä.

Aktiivinen puhelu näkyy aktiivisten 
puhelujen listalla puhelimen näy-
töllä.

Lopettaaksesi puhelun

• Paina Puhelin-painiketta tai End 
Call -näppäintä.

Puhelun laittaminen pitoon

1. Puhelun aikana, paina Hold-näp-
päintä. Pidossa oleva puhelu näkyy 
aktiivisten puhelujen listalla puheli-
men näytöllä.

Soittaaksesi toisen puhelun, paina 
New Call -näppäintä ja valitse nu-
mero.

• Palataksesi pidossa olevaan puhe-
luun, paina Resume-näppäintä.

• Jos useita puheluja on pidossa, paina
Ylös- tai Alas-painikkeita valitaksesi 
puhelimen näytöllä näkyvä puhelu ja
sen jälkeen paina Resume-näppäintä.

Numeron uudelleenvalinta

• Halutessasi valita uudelleen edellisen 
soitetun puhelun, paina Redial-näp-
päintä.

Puhelun vaimennuksen käyttä-

minen

• Puhelun aikana paina Vaimennus-
painiketta. Puhelimen LED-valot 
välkkyvät punaisena ja puhelimen 
näytöllä näkyy Mute-merkki.

• Puhelun vaimennuksen saat poistet-
tua painamalla Vaimennus-painiket-
ta uudelleen.

Neuvottelupuhelut

Soittaaksesi neuvottelupuhelun

1. Paina Puhelin-painiketta.

2. Valitse sen henkilön numero, jonka 
haluat mukaan neuvotteluun.

3. Kun tavoiteltu henkilö vastaa, paina
Conf-näppäintä lisätäksesi henkilö 
neuvotteluun.

4. Lisätäksesi muita henkilöitä neuvot-
teluun paina Conf-näppäintä. Näin 
automaattisesti aktivoit uuden puhe-
linlinjan ja laitat aiemmat puhelut 
pitoon.

5. Soita uusi puhelu toiseen numeroon.

6. Kun uuteen puheluun vastataan, 
paina uudestaan Conf-näppäintä li-
sätäksesi uuden puhelun neuvotte-
luun.

Toista kohdat 4-6 lisätessäsi osanot-
tajia neuvotteluun.

Huom! Voit myös lisätä osanottajia
neuvotteluun käyttämällä puhelinluet-
teloa.
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Lopettaaksesi neuvottelupuhelun

1. Paina Puhelin-painiketta.

Puhelun siirtäminen

1. Puhelun aikana, paina Transfer-
näppäintä, jolloin puhelu laitetaan 
pitoon.

2. Valitse numero mihin haluat siirtää 
puhelun.

3. Kun uuden puhelun soiton meno-
ääni kuuluu, paina Transfer-näp-
päintä uudestaan. Vaihtoehtoisesti, 
kun vastapuoli vastaa, kerro että 
aiot siirtää puhelun ja paina 
Transfer-näppäintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata,
paina Resume-näppäintä palataksesi
alkuperäiseen puheluun.

Puhelimen asetukset

Puhelimen äänenvoimakkuuden

säätö

• Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä.

Näytön kontrasti

1. Paina Menu-painiketta.

2. Valitse valikosta Settings.

3. Settings-valikosta, valitse Contrast.

4. Paina Ylös- tai Alas-painikkeita va-
litaksesi sopiva näytön kontrasti.

5. Paina Menu-painiketta palataksesi 
päävalikkoon tai Paluu-painiketta 
palataksesi perusnäyttötilaan.

Puhelinluettelo

Nähdäksesi puhelinluettelon

• Paina Ph Book-näppäintä.

• Soittaaksesi puhelinluettelossa ole-
vaan numeroon, paina Ylös- tai 
Alas-painikkeita valitaksesi halutun 
numeron. Paina Call-näppäintä soit-
taaksesi.

• Lisätäksesi tietue puhelinluetteloon, 
paina New Entry-näppäintä.

- Käyttämällä numeronäp-
päimistöä, näppäile etunimi,
sukunimi ja puhelinnumero
uudelle tietueelle. Paina Ylös- ja
Alas-näppäimiä valitaksesi Last
(=sukunimi), First (=etunimi) tai
Number (=numero) -kenttä.

Kun kirjoitat tekstiä, paina kir-
jainta vastaavaa numeronäppäin-
tä kunnes oikea kirjain tulee
näytölle. Esimerkiksi, jos haluat
kirjoittaa kirjaimen B, paina nu-
meronäppäintä 2 kahdesti ja kir-
joittaaksesi kirjaimen C, paina
näppäintä 2 kolmesti.

Paina <-näppäintä korjatessasi
kirjoittamaasi tekstiä.

- Paina Save-näppäintä tallentaak-
sesi tietue.

Huom! Puhelinluetteloon voit lisätä
maksimissaan 20 tietuetta.

• Muokataksesi puhelinluettelon tie-
tuetta, paina Ylös- tai Alas-painiket-
ta valitaksesi tietue. 
Paina View/Edit-näppäintä.
Voit muuttaa tai poistaa valitun tie-

tueen käyttämällä Change- tai 
Clr Entry-näppäimiä. Paina <-näp-
päintä muokataksesi tietuetta.

• Paina Save-näppäintä tallentaaksesi 
tekemäsi muutokset tai lopettaksesi 
muokkauksen tallentamatta, paina 
Poistu-painiketta.

• Paina Menu-painiketta palataksesi 
päävalikkoon tai paina Poistu-
painiketta palataksesi puhelimen 
normaalinäkymään.

Yrityksen puhelinluettelo

Etsiminen nimellä tai puhelinnu-

merolla

1. Paina Corp Dir-näppäintä.

2. Paina Ylös- tai Alas-painikkeita vali-
taksesi hakukenttä. Käytä numero-
näppäimiä kirjoittaaksesi hakuehto, 
joko etunimi, sukunimi tai puhelin-
numero.

3. Paina Search-näppäintä.

4. Kun hakuehdot tulevat näkyviin, 
käytä Ylös- tai Alas-painikkeita vali-
taksesi haetun tietueen.

5. Paina Dial-näppäintä soittaaksesi 
numeroon.

6. Poistuaksesi luettelosta, paina Exit-
näppäintä tai Poistu-painiketta.
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