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CE hyväksyntä..................................................................................................................16

Turvallisuusohjeet
Nämä ohjeet on tarkoitettu puhelimen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata näitä ohjeita. Jos näin
ei tapahdu, se saattaa aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai jopa mahdollisen vaaran terveydelle.

Älä käytä puhelinta ajon aikana. Pysäköi auto ennen puhelun soittamista tai vastaamista.

Sammuta puhelin tankkauksen aikana. Älä käytä puhelinta huoltoaseman, syttyvien tai
kemiallisten aineiden lähellä. Varoitus! Puhelin voi räjähtää jos altistettuna avotulelle.
Älä käytä puhelinta lennon aikana. Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä ilmaaluksessa.
Älä käytä puhelinta sellaisten lääkinnällisten laitteiden, kuten sydämentahdistimen, lähellä
pyytämättä lääkärin lupaa.
Radiosignaalit voivat vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn.
Älä kosketa antennin paljaita osia puhelun aikana, se vaikuttaa puhelun vastaanottoon ja
kasvattaa akun kulutusta.
Älä yritä purkaa puhelinta tai muokata sitä itse. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa
tämän palvelun.
Kun liität lisävarusteet puhelimeen, lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Älä käytä luvattomia
tuotteita.
Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita tai tuotteita, jotka valmistaja on hyväksynyt.

Jos et ymmärrä tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä Microdatan tekniseen tukeen.
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Puhelinlaitteen ulkoasu

1

Luurin kytkin

11

Mykistys

2

Vasen toimintopainike

12

Suuntanäppäin alas

3

LCD Näyttö

13

Aakkosnumeeriset
näppäimistöt

4

Suuntanäppäin ylös

14

Soitto / Uudelleenvalinta /
“Send”

5

Valikko / Valitse

15

Äänen voimakkuus

6

Oikea toimintopainike

16

Kaiutinpuhelin
Hands free

7

Virtakytkin näppäin

17

Puhelinluettelo

8

LED merkkivalo
(punainen/vihreä)

18

Muistinäppäin / Pikavalinta

9

Suuntanäppäin oikealle

19

Kuulokkeiden näppäin

10

Viestit

20

Siirto-näppäin

22

Antenniliitäntä

21

Suuntanäppäin
vasemmalle
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22

Kaapelin pistoke

24

Akun kansi

23

Micro USB portti

25

3,5 mm kuulokeliitäntäportti

SIIRTO-näppäimet
•Siirrä puhelu pitoon ja toiseen käynnissä olevaan puheluun.
MENU näppäin
•Valikko: Avaa puhelimen valikko painamalla tätä.
KUULOKE näppäin
•Kuulet äänen kuuloketilassa päälle/pois.
PUHELINLUETTELO näppäin
•Avaa puhelinmuistio painamalla -painikkeita valitsemalla yhteystiedot, jos haluat soittaa tai lähettää viestin.
Muisti näppäin
•Jos haluat käyttää joitakin asetettuja pikavalintoja, ne valitaan tämän näppäimen avulla
TOIMINTO näppäin
•Valitse vaihtoehto näytön vasemmassa alakulmassa.
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Merkkivalo
•Vihreä: Lataus päällä, sammuu lataukset loputtua
•Vihreä tumma/vaalea vilkkuu: Lataus päällä, sekä vastaamaton puhelu / avaamaton SMS viesti
•Punainen vilkkuu: Lukematon viesti, vastaamaton puhelu, akun varaustaso alhainen.
Virtakytkin POWER ON/OFF näppäin
•Paina lopettaaksesi aktiivisen puhelun.
•Poistu valikosta ja valmiustilaan palaaminen.
•Virtakytkin: Voit ottaa puhelimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä painettuna 3 sekuntia.
Suuntanäppäimet (YLÖS/ALAS/OIKEALLE/VASEMMALLE)
•Paina siirtääksesi valinnan ylös- tai alaspäin asetusten ohjelmoinnin aikana.
•Paina siirtyäksesi LCD-näytössä, kun kirjoitat tai muokkaat viestiä.
Viestinäppäin
•Avaa Saapuneet-kansion painamalla.
MYKISTYS näppäin
•Paina keskustelun aikana, kun haluat ottaa mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Uudelleenvalinta näppäin
•Paina valmiustilassa avataksesi puhelujen luettelot, valitsemalla numeron ja painamalla sitten
UUDELLEENVALINTA -näppäintä.
Äänenvoimakkuus näppäin
•Paina lisätäksesi tai pienentääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta
HANDSFREE näppäin
•Aktivoi kaiutinpuhelun toiminto painamalla tätä.
USB portti
•Akun lataukseen, virtalähde liitäntä.

1. Verkko / Signaali

2. Päiväys

3. Valikko pikavalinta

4. Akun tila

5. Aika

6. Yhteystiedot
Vastaamaton puhelu / Lukematon SMS viesti
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Asennus
Asenna D379H-pöytäpuhelin noudattamalla seuraavia ohjeita:
1.

Irrota akkukotelon kansi ja poista akku ja aseta SIM-kortti laitteeseen. PIN-koodikyselyn poisto on
suositeltavaa. Älä käytä väkivaltaa SIM-kortin asennuksessa tai poistamisessa. Muista irrottaa virtalähde ja
akku aina, kun asennat tai poistat SIM-kortin!

2.

Aseta akusta tuleva valkoinen liitin paristokotelossa olevaan liittimeen (nuolen osoittama kohta). Asenna
sininen akku kuvan mukaiseen asentoon. Asennustila on napakka ja asennusta helpottaa se, että akku
työnnetään tilaan johtimet edellä. Tämän jälkeen sulje suojakansi niin, että sen lukitus napsahtaa.
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3.

Aseta pöytäjalusta paikalleen sekä antenni jonka jälkeen voit asentaa virtalähteen. Laite käynnistyy.

Puhelimen ominaisuudet
Puhelun soittaminen
Valitse numero

Sinulla on useita vaihtoehtoja puhelun soittamiseen:
Nosta luuri tai paina HANDSFREE-näppäintä, valitse puhelinnumero ja pain
SEND-näppäin (oikealla alhaalla) numeron valitsemiseksi..

Valitse puhelinluettelosta

Avaa puhelinluettelo ja valitse yhteystieto, johon haluat soittaa. Paina VALITSEnäppäintä valitaksesi valitun yhteystiedon.
Kommunikoi kaiuttimen kautta tai nosta luuri.

Valitse lokitiedoista

Paina Valikko-näppäintä, puhelun lokit näkyvät vastaamatta jääneen puhelun / soitetun
puhelun / vastaanotetun puhelun> OK-näppäimellä ylös- tai alas-näppäimellä
selataksesi luetteloa ja painamalla sitten ohjelmanäppäintä valitun tietueen
valitsemiseksi. Kommunikoi kaiuttimen kautta tai nosta luuri.

Pikavalintojen toiminta

- Paina "Valikko" näppäintä nuolinäpäimellä alas kunnes tulee "Asetukset", paina "ok"
- nuolinäpäimellä alas "Puhelinasetukset" ja paina "ok"
- nuolinäpäimellä alas "Pikavalinta asetukset" ja paina "ok"
- nuolinäpäimellä alas "Pikavalinta" ja paina "ok"
- nuolinäpäimellä alas "M1" (=muistipaikka 1) ja paina "Valinnat", "Muokkaa" ja "ok"
- "Syötä numero" kohtaan anna puhelinnumero esim "0942474920"
ja paina "ok", "Poistu" ja "Takaisin".

Pikavalintojen käyttö

Paina ylintä (M1) pikavalintanäppäintä ja nosta luuri sen jälkeen ylös (tässä
järjestyksessä), jolloin puhelin soittaa automaattisesti määriteltyyn numeroon.
Jos määrittelet pikavalintoja myös numeronäppäimille niin painamalla määrittelemääsi
numeroa pitkään, puhelin soittaa kyseiseen muitipaikkaan määriteltyyn numeroon.
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Puheluun vastaaminen
Kun puhelin hälyttää, puhelin käyttäytyy puhelimen profiilin mukaan.
Se näyttää soittajan nimen, jos verkko tukee sitä. Soittajan nimen näyttö riippuu siitä, oletko tallentanut soittajan
yhteystiedot puhelinmuistioon.
Nosta luuri vastaamaan puheluun tai paina HANDSFREE-näppäintä vastataksesi kaiutinpuhelintilassa.
Vaihtoehdot puhelun aikana:
Mykistä puhelu

Mykistä mikrofoni käytöstä painamalla Mykistä.
Palaa normaaliin puhelun keskusteluun painamalla Mute uudelleen.

Säädä puhelua

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME-näppäintä.

Puhelu pitoon

Voit siirtää ja poistaa puhelun pidosta Valikko näppäimellä

Avaa puhelinluettelo

Paina Puhelinluettelo päästäksesi yhteystietoihin.

Valinnat saapuvan puhelun vastaanottamisessa:
Hylkää puhelu

Voit lopettaa puhelun painamalla Power ON / OFF -näppäintä.

Lopeta puhelu

Voit lopettaa puhelun painamalla POWER ON / OFF -näppäintä tai palauttaa
luurin telineeseen.

Hätäpuhelut
Laitteessa ei tarvitse olla SIM-korttia, jos haluat soittaa hätäpuheluja.
Kansainvälinen puhelu

Jos haluat soittaa kansainvälisen puhelun, paina * -näppäintä kahdesti näyttääksesi "+" -merkin näytöllä,
kirjoita sitten maakoodi, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero:
Esimerkiksi; 44 soittaaksesi Englantiin, 86 soittaaksesi Kiinaan.
Näppäile +44XXXXXXXXXXX, soittaaksesi Englantiin.
Soita vastaajaan
Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, määritä ensin Vastaajapalvelun numero valikossa Valikko > Viestit >
Vastaajapalvelin > Vastaaja
1 Valitse Kuuntele puhepostiviestejä kuullaksesi viestisi
2 Vastaajapalvelun numero valitaan.
3 Kun puhelu muodostaa yhteyden, noudata vastaajapalvelun ohjeita kuullaksesi ääniviestisi.
Puheluloki
Vastatut puhelut
Puhelin tallentaa vastattujen puhelujen luettelon puhelinnumerolla tai nimellä (jos soittajan numero on merkitty
puhelinluettelon muistiin tallennetun nimen ja numeron kanssa), puhelun päivämäärä ja kellonaika.
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1 Valitse Puhelut-päävalikosta Vastaanotettu puhelu.
2 Näyttöön tulee vastaanotetun puhelujen luettelo, valitse haluamasi rivi luettelosta.
3 Paina Valikko ja valitse sitten; Tiedot, Puhelu, Kirjoita viesti, Lisää yhteystietoihin, Poista tai Poista kaikki.
Soitetut puhelut
Puhelin tallentaa luettelon puhelinnumeroista, joista olet viimeksi valinnut tai yrittänyt soittaa.
1 Valitse Puhelut-päävalikosta Soitetut puhelut.
2 Valitun puhelujen luettelo tulee näkyviin, valitse haluamasi rivi.
3 Paina Valikko ja valitse sitten; Tiedot, Puhelu, Kirjoita viesti, Lisää yhteystietoihin, Poista tai Poista kaikki.
Vastaamattomat puhelut
Puhelin tallentaa uusimman luettelon vastaamattomista saapuvista puheluista.
1 Valitse Puhelut-valikosta Vastaamaton puhelu.
2 Selaa luetteloa painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
3 Paina Valikko ja valitse sitten; Tiedot, Puhelu, Kirjoita viesti, Lisää yhteystietoihin, Poista tai Poista kaikki.
Puhelun kesto
Puhelin tallentaa soitettujen puhelujen, vastaanotettujen puhelujen ja viimeisimmän puhelun keston kertyneen ajan.

Puhelinluettelo
Jos haluat tarkastella puhelimen yhteystietoja, paina Yhteystiedot-näppäintä tai paina Valikko > yhteystiedot >
näkymää
Soitto

Soita valitulle yhteystiedolle.

Kirjoita viesti

Avaa SMS-kirjoitusvalikko, kun haluat kirjoittaa viestin yhteystiedolle.

Muokkaa

Voit muokata puhelinmuistiin tallennettuja yhteystietoja, numeroa ja nimeä.

Siirrä puhelimeen

Siirrä yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen.

Kopioi puhelimeen

Kopioi SIM-kortin yhteystiedot puhelimeen.

Poista

Poista valitut yhteystiedot.

Asetukset
Voit määrittää puhelimen yleisen toiminnallisuuden. Paina Valikko-näppäintä ja valitse sitten Asetukset.
Puheluasetukset
Odottava puhelu

Voit näyttää saapuvat puhelut puhelun aikana.

Puhelun siirto

Siirtää puhelun toiseen numeroon. Valitse asetus; Ehdollinen uudelleenlähetys, Varattu siirto,
Ei vastausta, Ei palvelunsiirtoa tai Peruuta kaikki

Puhelunesto

Tämä ominaisuus on verkosta riippuvainen. Tarkista operaattorin ja SIM-kortin asetuksista
vaihtoehdot puheluiden estoihin.

Puhelinasetukset
Päiväys & Aika
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Päivämäärä ja aika

Kytke kellonaika ja päivämäärä näyttö päälle tai pois päältä valmiustilassa.

Aikamuoto

Aseta kellonajan muoto joko 12 tunniksi tai 24 tunniksi.

Päivämäärämuoto

Aseta päivämäärän esitysmuoto.

Päiväerotin

Aseta päivämäärän näytön erotin

Automaattinen päivitysaika

Aktivoi tai sammuttaa ajan päivityksen

Kieliasetukset

Aseta puhelimen kieli joko englanniksi, suomeksi tai automaattiseksi.

Pikanäppäinasetukset

Aseta pikanäppäimet / näppäin / toimintonäppäin / muistinäppäin

Auto power on/off

Jos haluat asettaa automaattisen virran päälle / pois päältä, aktivoi asetus
Valikko> Asetukset> Puhelinasetukset> Automaattinen virta päälle / pois

Virranhallinta

Akun tilan tarkkailu.

Näyttö
Valmiustilan asetukset

Aseta päälle / pois päältä aika ja päivämäärä

Taustavalo

Valitse LCD-näytön taustavalo ： Aina päällä, 5 sekuntia, 10 sekuntia, 15 sekuntia,
20 sekuntia, 30 sekuntia.

Näppäimistön lukitus

Aseta näppäimistön lukitustoiminto ： Off, 30 Seconds tai 1 min.

Turvallisuusasetukset
Puhelin kysyy puhelinnumeroa, oletuskoodi on 1234.
PIN1-virta päälle -asetukseksi

Valitse Käytössä, jos haluat ottaa käyttöön SIM-kortin PIN1-koodin, ennen kuin
puhelin käynnistyy. Voit myös vaihtaa PIN1-koodin valitsemalla Vaihda PIN1.

Puhelinlukko

Aseta asetukseksi Käytössä, jos haluat ottaa puhelinkoodin syöttämisen käyttöön
ennen kuin puhelin käynnistyy, muuten asetukseksi on valittu Pois.
Oletuskoodi on 0000.

Profiilit
Puhelimen voi asettaa eri profiileihin. Profiilissa määritellään esim. soittoäänet.
Liitännät
Puhelin voi asettaa verkkoyhteyden. Tämä toiminto on asetettava SIM-kortilla.

Viestit
Lue viesti
Kun vastaanotat tekstiviestin, kuulet hälytyksen. Avaa painamalla Viestit-näppäintä tai Valikko ja sitten Viesti.
Tekstiviestin lukeminen:

Viesti > Saapuneet-kansio. Viestiluettelot näkyvät lukemattomista tai
viimeksi katsotuista. Valitse viesti luettelosta ja paina sitten Hyväksy-näppäintä
lukeaksesi sisältöä.

Paina SMS-viestin lukunäkymässä Valinnat, jos haluat tehdä seuraavat toimet:
Poista

Poistaa nykyisen viestin.

Vastaa

Avaa viestin vastauksen lähettäjälle.

Jatkolähetä

Välittää viestin muille yhteystiedoille.
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Kirjoita viesti
Ennen kuin aloitat, varmista, että palvelukeskuksen numero on asetettu. Palveluntarjoaja toimittaa numeron ja se
tallennetaan yleensä SIM-kortille.
1 Paina Viestinäppäintä tai Valikkoa ja valitse sitten Viesti> Kirjoita viesti
2 Kirjoita viesti. Voit seurata kirjoittamiesi merkkien määrää.
Poista virheellinen syöttö painamalla Clear-näppäintä ja poista koko merkintä painamalla Clear-näppäintä.
Aseta tekstinsyöttötila painamalla # -näppäintä. Abc, abc, ABC, 123.
Lisää tilaa lisäämällä 0-näppäintä.
Paina 1 -näppäintä toistuvasti syöttääksesi “,. ? ! 1 "merkkiä.
Avaa erikoismerkkivalikko painamalla * -näppäintä. Selaa haluamasi merkin kohdalle selausnäppäimillä
ja paina sitten syöttääksesi.
3 Kun olet valmis viestin, paina Valinnat ja valitse;
Lähetä - Lähettää viestin valitsemalla vastaanottajan numeron tai etsimällä vastaanottajalta yhteystietoluettelosta.
Lisää malli - lisää tekstiviestin malliin.
Lisää phiz - Käytä navigointinäppäimiä vierittääksesi haluamasi hymiön kohdalle ja paina sitten syöttääksesi.
tallenna luonnoksena - Tallentaa viestin Luonnos-hakemistoon.
SMS-asetukset
Voimassaoloaika

Aseta aikaväli, jonka aikana SMS-keskus yrittää lähettää jakson sanoman; 1 tunti, 6 tuntia,
24 tuntia, 72 tuntia, 1 viikko tai maksimi.

Tilaraportti

Aseta asetukseksi Käytössä, jos haluat, että verkko lähettää toimitusraportin.

Vastaa polku

Aseta Päälle, jos haluat käyttää samaa palvelukeskuksen numeroa, muuten aseta
vaihtoehto pois päältä.

Tallenna lähetetty

Tallenna jos haluat tallentaa lähetetyn viestin, muuten valitse Älä tallenna;

Suositeltavat tallennusvälineet
Viestikapasiteetti

Aseta tallennustilan muistipaikka; SIM- tai Puhelinmuisti.

Näyttää puhelimen ja SIM-viestin muistin tilan.

FM radio
Jos haluat ottaa radion käyttöön, paina Valikko> FM-radio> Valitse
FM-radion sammuttaminen: Valitse FM-radion kotivalikosta Lopeta FM-radio.
Aseta taajuus ：

Voit syöttää suosikkisi FM-radiokanavan kaistanleveyden taajuuden.

1 Paina FM-radion päävalikossa OK> Manuaalinen haku> OK.
2 Syötä taajuus välillä 88 ja 108MHz.
3 Jos haluat tallentaa kanavan kanavaluetteloon, paina Valinnat> Tallenna esiasetuksena.
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Kanavat:
Paina Valikko> FM-radio> OK> Valinnat> Kanava listaus> OK> Valinnat> Kanava, jos haluat toistaa / muokata /
poistaa valitun kanavan.
Automaattinen haku ：
1 Paina FM-radion kotivalikossa Valitse> Valinnat> Automaattinen haku ja tallenna.
2 Paina kehotteessa “OK” aloittaaksesi.
3 Puhelin etsii selkeitä FM-radiokanavia ja tallentaa ne Kanavaluettelon muistiin.
Vaihda kanavaa painamalla Vasen- tai Oikealle-näppäintä.
Äänenvoimakkuus:
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen vasenta- ja oikeaa reunaa.

Työkalut
Hälytys
Käyttäjä voi asettaa 3 herätyskellon asetusta.
1 Valitse; Hälytys 1, 2 tai 3.
2 Valitse Päällä.
3 Muokkaa haluamasi aika, soittoääni, toistuvuus ja päivä valitsemalla Asetukset.
4 Tallenna hälytys painamalla OK-näppäintä.
Laskin
Laskin sallii yksinkertaisen aritmeettisen toiminnan (lisäys, vähennys, kertolasku ja jako).
1 Paina Valikko> Työkalut ja valitse sitten Laskin.
2 Syötä ensimmäiset numerot (enintään 9 numeroa).
3 Paina Valinnat-näppäintä ja valitse sitten vaihtoehto:
Lisää (M +), vähennä (M-), kerro (MR), Jaa (MC) tai Poista merkki.
4 Syötä toinen numero (enintään 9 numeroa).
5 Näytä vastaus ruudun ylärivillä painamalla Valinnat
Kalenteri
Voit tarkastella kalenteria.
Paina Up-näppäintä toistuvasti nähdäksesi edellisten kuukausien päivämäärän. Paina alas-näppäintä
toistuvasti nähdäksesi kalenteripäivän tulevina kuukausina.

Bluetooth
Voit siirtää tiedostoja ja liittää langattoman Bluetooth-kuulokkeet. Valitse Bluetooth ja määritä Bluetooth-nimesi.
Käynnistä bluetooth-näkyvyys, ja muut laitteet voivat ottaa puhelimeen yhteyttä / muodostaa parituksen,
oletussalasana 0000.

Microdata Finland Oy
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Osaluettelo
KUVA

KUVAUS

D379H puhelimen perusyksikkö

Antenni TNC liittimellä

Luuri

Virtalähde
Käyttöjännite: 100-240VAC 0.25A
Ulostulo: 5VDC 1A

USB Micro kaapeli
Väri: Musta
Pituus: 1.5m

Akku
Li-ion teknologia 3.7VDC
Kapasiteetti: 1000mAh

D379H luurin liitäntäjohto
Väri: Musta

D379H tukijalka
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VAROITUS!
1.Käytä kuulokkeita varovasti, kuulokkeiden voimakkuuden voi säätää liian kovalle ja vahingoittaa kuuloa

2. RÄJÄHDYSVAARA JOS AKUKSI VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPINEN AKKU. KÄYTETTYJEN
AKKUJEN HÄVITTÄMINEN OHJEIDEN MUKAISESTI
3. Tuote on liitettävissä vain USB 2.0 -liitäntään
4. Virtalähde on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla
5. Käyttölämpötila:-10ºC-40ºC (sisätilat)
6. Pistoke katsotaan sovittimen irrotuslaitteeksi
7. Laite täyttää RF-määritykset, kun laitetta käytetään 1,5 cm etäisyydeltä.

Tekniset tiedot
• Taajuusalueet:

- 3G/WCDMA: 900/2100MHz
- 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHz

• Standard SIM-korttipaikka (iso), ei tarvitse datasopimusta
• Irroitettava 5dBi antenni TNC-liittimellä
• Handsfree-kaiutinpuhelintoiminto
• Irroitettava luuri (RJ-11)
• Headset-liitäntä (3.5mm)
• SMS-tekstiviestituki
• PIN-koodikyselytuki (PIN1 & PIN2)
• 5x pikavalintapainiketta
• LCD-näyttö taustavalolla
• Mute-näppäin (äänetön)
• Soitonsiirrot, puheluhistoria
• Sisäänrakennettu puhelinluettelo
• Kielivalinnat: suomi, englanti, espanja
• Seinäkiinnitettävä
• Vaihdettava akku (LiON 3.7VDC @ 1000mAh)
- Puheaika akulla: 2-2.5h, Toimintavalmius akulla: 50-60h
• Virtakytkin (ON/OFF)
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila: -10...+45C (sisätilat)
• Mitat: 210 x 170 x 45mm, Paino: 680g
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CE hyväksyntä

Microdata Finland Oy

www.microdata.fi

tuki@microdata.fi

Puh: 09 4247 4920

16

