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Asentaminen
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi analogisissa puhelinverkoissa 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.

Liitännät
1. Liitä kierteinen johto puhelimen luuriin ja puhelimen merkilläQ varustettuun liitäntään.
2. Kytke verkkovirtasovitin (jos kuuluu varustukseen) sähköpistorasiaan ja yksikössä olevaan DC

12V-liitäntään.
3. Liitä puhelinlinjan johto seinässä sijaitsevaan verkon pistorasiaan ja yksikössä olevaanT-mer-

killä varustettuun liitäntään.
4. Puhelimen valintaäänen pitäisi kuulua, kun nostat puhelimen luurin.

Huomaa! Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa, aiemmasta puhelimesta peräisin oleva johto ei
välttämättä ole yhteensopiva.

Asetus
Asetusvalikkoon pääset painamalla -näppäintä. Vahvista asetus0-näppäimellä, jonka jälkeen
näytölle ilmestyy automaattisesti seuraava asetettava asetus. Jos haluat siirtyä seuraavaan asetuk-
seen, painav/V-näppäintä. Puhelin palaa valmiustilaan, jos 60 sekunnin sisällä ei tehdä mitään
tai kun painetaanb-näppäintä.

1. Paina .
2. SUOMI näkyy näytössä.
3. Valitse haluamasi kieli näppäimilläv/V. Paina0.
4. Valitse haluamasi kontrastiasetus (NÄYTÖN KONTRASTI, 2) näppäimilläv/V. Paina0.
5. Valitse haluamasi tuntimäärä (00-23) näppäimilläv/V. Paina0.
6. Valitse haluamasi minuuttimäärä näppäimilläv/V. Paina0.
7. Valitse haluamasi päivä näppäimilläv/V. Paina0.
8. Valitse haluamasi kuukausi näppäimilläv/V. Paina0.
9. Valitse ÄÄNITAAJ.VALINTA tai PULSSIVALINTA näppäimilläv/V. Paina0.

Huomaa! Jos et ole varma, mitä tilaa käyttää, valitse ÄÄNITAAJ.VALINTA, sillä se toimii
useimmissa paikoissa.

10. Valitse R-PAINIKEAIKA näppäimilläv/V (100 (EU/UK/AUS), 270 (Ranska/Portugali) ja 600
(Uusi-Seelanti). Paina0.

11. Kun UUSI PUHELU IND. näkyy näytössä, paina0. Valitse PÄÄLLÄ/POIS ja vahvista0-
painikkeella.

12. Painikkeet1 ja2 voidaan ohjelmoida palvelun käyttönumeroon. KunPALVELUN KÄYTTÖ tu-
lee näytölle, paina0. Käytä näppäimiäv/V valitaksesi NÄPPÄIMEN 1 tai NÄPPÄIMEN 2, ja
paina sitten0-näppäintä. Muokkaa numeroa näppäimistön avulla. Paina0. Kirjoita palvelun
nimi. Paina0.

Kellonajan, kielen tai kontrastin vaihtaminen
Jos haluat myöhemmin muuttaa kellonajan tai kielen jne. asetuksia, toista edellä kuvatut vaiheet.

Paristot
4 x AA alkaliparistoa tarvitaan näyttöä varten (ei ole taustavaloa) sähkökatkoksen sattuessa. Lisävah-
vistus (tehostus) ja kaiutinpuhelin eivät toimi, jos sähkökatkon aikana..

Kun näytöllä on , vaihda kaikki 4 paristoa. Käytä ainoastaan hyvälaatuisia alkaliparistoja.

1. Irrota puhelimen johto ja paristolokeron kansi.
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2. Aseta paristot (4 x AA) niin, että niiden navat ovat varmasti oikeinpäin.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin.

Seinäkiinnitys
Puhelin voidaan kiinnittää seinälle puhelimen mukana tulevan seinäkiinnittimen ja kahden ruuvin
avulla.

VAROITUS
Varmista ennen poraamista, että valitsemasi seinän sisällä ei ole sähköjohtoja tai vesi- tai
kaasuputkia.

1. Poraa seinään kaksi reikää, 83 mm päähän toisistaan päällekkäin.
2. Kiinnitä ruuvit paikoilleen siten, että ne työntyvät seinästä ulospäin noin 5 mm.
3. Irrota luurin kytkentä ja luuri.
4. Aseta kannattimen ohjaintapit (A) puhelimen takana oleviin reikiin (B), liu'uta sen jälkeen kan-

natinta ylöspäin kunnes se napsahtaa paikalleen.

B

A

5. Aseta puhelin siten, että seinällä olevat ruuvit kiinnittyvät kannattimen reikiin. Liu'uta sen jäl-
keen puhelinta alaspäin, kunnes se roikkuu ruuveista.

6. Irrota luurin pidike (C) painamalla sitä ylöspäin. Asenna se ylösalaisin siten, että sen pieni liuska
(D) osoittaa ylöspäin. Pidike pitää luurin paikoillaan sen kannattimessa, kun puhelin on asennet-
tu seinälle.

C

D

C

7. Kiinnitä luurin kytkentä ja luuri takaisin paikoilleen. Aseta luuri ripustuskiinnikkeen kanssa takai-
sin paikoilleen puhelimeen.
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Käyttäminen

Näyttö
Valmiustilassa päiväys ja kellonaika näkyvät näytöllä, samoin kuin soittajien tietoihin tallennettu pu-
heluiden kokonaismäärä ja uusien puhelujen lukumäärä.

Ajastin
Puhelun aikana näytössä näkyy puhelun ajastin, joka näyttää puhelun keston. Ajastin on helppo tapa
seurata, miten kauan puhelu kestää.

Soittaminen
Tavallinen soitto
1. Nosta luuri.
2. Syötä haluamasi puhelinnumero.

Numeron ennakkovalinta
Tämän toiminnon avulla voit näppäillä ja muuttaa puhelinnumeroa, ennen kuin siihen soitetaan.

1. Syötä haluamasi puhelinnumero. Virheelliset numerot voi poistaac-näppäimellä.
2. Nosta luuri.

Uudelleenvalinta
Viimeksi valittuihin puhelinnumeroihin voi helposti soittaa uudelleen.

1. Nosta luuri ja paina -näppäintä soittaaksesi viimeksi valittuun numeroon.

2. Paina -näppäintä useita kertoja selataksesi soitettujen numeroiden listaa. Nosta luuri, kun
haluat soittaa valittuun numeroon.

Soittaminen handsfree-toiminnolla
1. Paina -näppäintä, handsfree-toiminto aktivoituu.
2. Syötä haluamasi puhelinnumero.

3. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

Huomaa! Halutessasi voit valita luuri- tai handsfree-tilan helposti painamalla -näppäintä tai
nostamalla luurin.
Muistathan, että handsfree-tilassa voi puhua vain yksi henkilö kerrallaan. Vaihtaminen kaiuttimen ja
mikrofonin välillä tapahtuu automaattisesti. Siksi on olennaista, ettei puhelimen välittömässä
läheisyydessä kuulu kovia ääniä, esim. musiikkia, koska se häiritsisi handsfree-toimintoa.

Palvelunumeroiden valinta
Pikavalintanäppäimet operaattorin palvelujen käyttönumeroille.

1. Paina pitkään näppäintä1 tai2, kunnes palvelun käyttönumero tulee näyttöön.
2. Paina0-näppäintä tai valitse numero nostamalla luuri.

Äänenvoimakkuuden säätö
Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana -näppäimellä.

Luurin äänimerkin tasoa voi säätää puhelun aikana -näppäimellä.
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Huomaa! Toimii vain, kun tehokas vahvistus on käytössä.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta (handsfree-toiminnolla) käyttämällä puhelimen sivulla

olevaa äänenvoimakkuuden säädintä.

Lisävahvistus (tehostus)

Ota vahvistus käyttöön painamalla 60dB-näppäintä. Vahvistus kytkeytyy pois päältä puhelun loput-
tua, jotta normaalikuuloisille ihmisille ei aiheudu vaaraa.

VAROITUS
Luurin/Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden voi säätää hyvin voimakkaaksi. Vahvistus on
tarkoitettu ainoastaan huonokuuloisten käyttöön.

Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa
Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Ota toiminto käyttöön valitsemalla kuulolait-
teesta T-tila. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen
kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä
yhdessä ennen ostamista.

T: Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-ti-
laan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhe-
linta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan
ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Soittoääni
Soittoäänen voimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivussa olevalla kytkimellä

Pikavalinta
Voit käyttää näppäimiäA,B pikavalintanäppäiminä.

Pikavalinta numeroiden tallentaminen
1. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytössä näkyy TALLENNA NUMERO.
2. Syötä puhelinnumero. Paina .
3. Syötä nimi. Paina -näppäintä. Näytössä näkyy MUISTI PAIKKA?.
4. ValitseA–B painamalla vastaavaa näppäintä. Näytössä näkyy TALLENNETTU

Pikavalinta
1. Paina yhtä pikavalintanäppäimistäA taiB. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä.

2. Soita nostamalla luuri tai soita kaiutintilassa painamalla0 tai .

Puhelinmuistio
Puhelinmuistioon mahtuu 50 nimeä ja puhelinnumeroa. Puhelinmuistion yhteystiedot ovat aakkos-
järjestyksessä. Jokaisen nimen pituus voi olla enintään 16 merkkiä, ja puhelinnumeroissa voi olla
enintään 22 numeroa.
Jos olet tilannut Soittajan tiedot -palvelun, näytölle tulee soittajan nimi/numero puhelun saapuessa
(jos numero on tallennettu puhelinmuistioon tai muistiin).
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Huomaa! Jos haluat käyttää puhelinmuistion toimintoja, varmista, että näytössä näkyyb. Jos

näytössä näkyy , painab-näppäintä.

Merkkitaulukko
Jokaiseen numeronäppäimeen on yhdistetty tiettyjä merkkejä.

1 [Espace] + & - / X 1

2 A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2

3 D E F ë 3

4 G H I ï 4

5 J K L 5

6 M N O Ñ ñ Ö ə ö 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 Ü ü

9 W X Y Z 9

* ` @ ( ) * < >

0 , . : ? = 0

# $ _ % ! #

Yhteystietojen tallentaminen
1. Painab.
2. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytössä näkyy TALLENNA?. Paina .
3. Syötä puhelinnumero. Paina .
4. Syötä nimi. Paina ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä yhden tai useamman ker-

ran, katsoMerkkitaulukko.
5. Paina . Näytössä näkyy TALLENNETTU.

Jos puhelinnumeroon on lisättävä tauko, paina -näppäintä. Virheellisesti näppäillyt merkit voi
poistaac-näppäimellä.

Numeron valitseminen puhelinmuistiosta
1. Painab.
2. Selaa näppäimilläv/V. Käytä pikahakua painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaa-

vaa numeronäppäintä yhden tai useamman kerran, katsoMerkkitaulukko.
3. Paina0-näppäintä ja nosta luuri.

Yhteystietojen muokkaaminen
1. Painab.
2. Selaa haluamasi merkinnän kohdallev/V-näppäimillä.
3. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytössä näkyy MUOKKAA?.
4. Paina pitkään -näppäintä.
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5. Korjaa/vaihda numero näppäimilläc jav/V. Paina .
6. Korjaa/vaihda nimi, katsoMerkkitaulukko. Paina -näppäintä. Näytössä näkyy TALLENNETTU.

Yhteystietojen poistaminen
1. Painab.
2. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle painamallav/V-näppäintä.
3. Painac-näppäintä. Näytössä näkyy POISTA?.

Vihje: Poistaaksesi kaikki yhteystiedot paina pitkäänc-näppäintä, kunnes näytössä näkyy
POISTA KAIKKI?.

4. Pidäc-näppäintä pohjassa, kunnes numero katoaa.

Soittajan tiedot (soittajan tunnistetiedot)
Soittajan tietojen avulla näet kuka soittaa ennen kuin vastaat puheluun. Sen avulla näet myös kuka
on soittanut, jos et ole voinut vastata puhelimeen. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon,
soittajan nimi näkyy näytöllä. Vastaanotetut puhelut tallentuvat aikajärjestyksessä, ja järjestysnume-
ro näkyy näytössä.

Kun soittajien tiedoille varattu muisti on täynnä, vanhin numero poistuu automaattisesti aina, kun
lokiin tallentuu uusi puhelu. Uusista puheluista ilmoitetaan näytölllä tekstillä jaT-symbolilla,
uuden puhelun symboli vilkkuu.

Huomaa! Jotta numerot näkyisivät, on tilattava verkko-operaattorilta Soittajan tiedot -palvelu.
Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Saapuvien puhelujen tarkastelu ja soittaminen
1. Paina .
2. Selaa vastaanotettuja puhelinnumeroita/puheluita painamallav/V-näppäimiä.
3. Paina0-näppäintä ja nosta luuri.

Viesti
Puhelinnumeroiden lisäksi näytöllä voi näkyä seuraavia tietoja:

TUNTEMATON NRO Ei vastaanotettuja tietoja, esim. ulkomaanpuhelu
SALAINEN NUMERO Puhelu tulee salaisesta numerosta tai PBX-järjestelmästä

T Numeroa ei ole nähty aiemmin

Z Tältä henkilöltä on tullut useita puheluita

q Puhelu on vastaanotettu koputuspalvelua käytettäessä

VIESTI ODOTTAA /5 Viesti-ilmaisin*

*Viesti-ilmoituksen voi poistaa manuaalisestic-näppäimellä.

Puhelinnumeroiden poistaminen
1. Siirry haluamasi numeron kohdallev/V-näppäimillä.
2. Painac-näppäintä, jolloin näytölle tulee POISTA?, tai paina pitkäänc-näppäintä, kunnes näy-

tölle tulee POISTA KAIKKI?.
3. Pidäc-näppäintä pohjassa, kunnes numero katoaa.
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Numeroiden siirtäminen puhelinmuistioon
1. Selaa haluamasi merkinnän kohdallev/V-näppäimillä.
2. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytölle tulee KOPIOI NUMERO?.
3. Paina pitkään -näppäintä. Näytölle tulee TALLENNETTU.
Numeroita ja nimiä voi lisätä/muokata samalla tavalla kuin kohdassa Yhteystietojen muokkaaminen,
s.5.

Muuta

Vianmääritys
Varmista, että puhelimen johto on ehjä ja asianmukaisesti kytketty. Kytke kaikki lisälaitteet, jatkojoh-
dot ja muut puhelimet irti. Jos ongelma ratkesi tällä, ongelma on jossain muussa laitteessa.
Testaa laite toimivaksi tiedetyssä linjassa (esim. naapuritalossa). Jos laite toimii siellä, vika on toden-
näköisesti puhelinlinjassasi. Ilmoita verkko-operaattorillesi.

Huolto ja kunnossapito
VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja
varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista ja saattaa mitätöidä puhelimen
tyyppihyväksynnän ja takuun. Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaite tuotteen ja verkkovirran
välillä. Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa,
jos laitetta on käytetty asiattomasti.

• Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapii-
rejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamis-
ta takaisin paikoilleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja
elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laittei-
den elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.

• Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan,
sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.

• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja

hienomekaniikan.
• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
• Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen

on oltava helposti käytettävissä.
Nämä neuvot koskevat puhelinta, akkua ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys
laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu
Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana mahdollisesti esiintyvän
käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Ostotodistus vaaditaan aina, kun
takuuaikana tarvitaan huoltoa tai tukea.
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Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta,
nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon
laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään uk-
kosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi
ukkosen ajaksi.
Paristot ovat kuluvia osia eivätkä kuulu minkään takuun piiriin.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly lop-
pukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Doro vakuuttaa täten, että tyyppi Doro Magna 4000 täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:
2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä
seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Ulkoista virtalähdettä koskeva vakuutus ekologisesta
suunnittelusta ja energiatehokkuudesta
Täten Doro vakuuttaa, että laitteelle tarkoitettu ulkoinen virtalähde täyttää vaatimukset, jotka asete-
taan komission asetuksessa (EU) 2019/1782 ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ul-
koisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla.

Valmistajan nimi tai tuotemerkki,
kaupallinen rekisteröintinumero
ja osoite

Tenpao International
Address:Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi
Bun Road,Kwun Tong,Kowloon, HongKong

Mallitunniste S005BNV1200030 (EU version) S005BNB1200030 (UK version)

Syöttöjännite (VAC) 100-240 100-240

AC-syöttötaajuus (Hz) 50-60 50-60

Lähtöjännite (VDC) 12.0 12.0

Lähtövirta (A) 0.3 0.3

Lähtöteho (W) 3.6 3.6

Keskimääräinen aktiivinen te-
hokkuus (%)

78.97 78.97

Kuormittamaton virrankulutus
(W)

0.038 0.038
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