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• Puheryhmäkansioita 200

• Ryhmiä 1300

• DGNA-ryhmiä 24

• Taajuusväli 380 – 400 MHz 

• Puhelinluettelo 255

• Pikavalikkopainike

• Puhepalautteet

• Akku          1880 Li-Ion
• Valmiusaika  25-40 h
• Puheaika 2-4,5 h
• Käyttöaika    11-25 h
• Lähetysteho 1W

• Aktiivinen TFT-
värinäyttö

• Sisäinen GPS-
• vastaanotin
• WAP-selain
• IP-pakettidata

Koko ja paino

147x57x35x247



Merkkivalo
• Vihreä; lähettää
• Oranssi; jonottaa
• Punainen; läh. epäonnistui

Kaiutinpainike HI/LO       

Virtakytkin

Äänenvoimakkuus

Kuuloke

Näppäimistö

Mikrofoni

Lisälaiteliitin

Puhelinpuoli

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



Mikrofoni aktiivipidikkeessä

Pikapainike

PTT-tangentti

Pikavalikkopainike

Hätäkutsu

Puheryhmänvalitsin

Paluu-painike
• lyhyt; valittu/viimeksi valittu
• pitkä; kotiryhmä

Kaiutin

Lisälaiteliitin

Radiopuhelinpuoli



RADION KÄYNNISTÄMINEN

Paina virtakytkintä pitkään kytkiessäsi 
virta päälle tai pois

Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina OK

Pin-koodin voi poistaa käytöstä

Tervehdystekstiksi on hyvä asettaa laitteen 
käyttäjän tunniste

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



NÄYTÖN SYMBOLIT…

Saapunut statusviesti

Äänetön profiili

Näppäimistö lukittu

Herätyskello on päällä

Modeemiyhteys on päällä

Modeemiyhteys keskeytetty

Skannaus päällä

Suorakanavatila

Kentän voimakkuus/vastaanottajan signaalin voimakkuus suorakanavalla

Akun varaustila

Kaiutin käytössä

Kaiutin ja kuuloke ei ole käytössä

Saapunut tekstiviesti



NÄYTÖN SYMBOLIT…

Yksisuuntainen puhelu

Kaksisuuntainen puhelu

Radio lähettää (transmission)

Radio vastaanottaa (recieving)

Puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

Pikapuhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

Valitun ryhmän puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

Skannatun ryhmän puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu



NÄYTÖN SYMBOLIT

 Ei sallittu tällä käyttötasolla

 Käyttöoikeutesi eivät riitä suorittamaan tätä 

toimintoa

 Ei yhteyttä verkkoon

 Radio ei ole verkon kuuluvuusalueella

Ryhmän ominaisuus muuttunut

 Puheryhmän ominaisuus on muuttunut

 Lisätietoja saat painamalla  Näytä tai katso Ryhmäloki

Varmistu peittoalueella oleminen tarkastamalla kentän 

voimakkuus.

Tarvittaessa paina tangenttia! 

Mahdolliset opasviestit näytöllä



NÄPPÄINLUKKO

 Radiossa on kaksi näppäinlukkoa

 Valikko ja * lyhyesti, aktivoi ”normaalin 

näppäinlukon” ja näytöllä teksti ”Näppäimet 

lukittu”

Näppäinlukon aktivointi/passivointi

Valikko ja * pitkään, aktivoi ”laajan” 
näppäinlukon näytöllä teksti ”Kaikki näppäimet 
lukittu” 

(1-tangentti, paluupainike ja hätäkutsu toimii)

Avaa ja * vapauttaa näppäinlukon

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



KAIUTIN JA KUULOKE

 Lyhyt painallus; kaiutin käytössä/ei käytössä 

 Pitkä painallus; kaiutin ja kuuloke käytössä/ei 

käytössä (soittaessasi tai vastaanottaessasi puhelun 

kuuloke on puhelun ajan käytössä)

Kaiuttimen aktivointi/passivointi näppäin

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



PUHERYHMÄKANSION VALINTA

 Valitse kansio nuolinäppäimillä tai

 Paina kansion nimen ensimmäisten kirjainten mukaisia 

numeronäppäimiä 

 Vahvista kansion valinta painamalla ”valitse”

Paina ”alanuolta” aktivoidaksesi kansion valinnan

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



PUHERYHMIEN HALLINNOINTI 

Avaa hallinnointi painamalla nuolinäppäintä ylös (kuvakkeet 
yläreunasta poistuvat) 

Voit tarkastella ko. kansion skannaukset, etenemällä nuolella tai

Voit etsiä haluamasi ryhmän jonka asetuksiin teet muutoksia. 

Kun ryhmä on näytöllä, paina ”valinnat” ja valitse esiin tulevalta 

listalta se toimenpide, jonka aiot ko. ryhmälle tehdä. Hyväksy 

toimenpide painamalla ”valitse”

 Lisävalintoja puheryhmille ovat:

 Kotiryhmäksi; puheryhmä kakkostangentin taakse   

(muutetaan vain tarvittaessa)

 Lähetä viesti; voit lähettää tekstiviestin koko ryhmälle

 Lähetä status, voit lähettää statuksen (=hälytysmerkkiääni) 

EI SUOTAVA TOIMINNE tai soittopyynnön koko ryhmälle

 Ryhmän prioriteetti; ryhmän skannausprioriteetin 

muuttaminen (matala, normaali, korkea)

 Skannaukseen / Pois skannauksesta

KANSIO

RYHMÄ 1

Paina ”ylänuolta” aktivoidaksesi puheryhmien 

hallinnoinnin

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



 Ryhmän valintaan / vaihtamiseen ko. kansiossa

Paluu-painike

Opastava puhepalaute

 Lyhyt painallus: paluu viimeksi valittuun ryhmään

 Pitkä painallus: paluu kotiryhmään

Kiertokytkin

Kiertokytkin ja paluupainike



Puheryhmän valinta kiertokytkimellä

 Kääntämällä myötäpäivään numerot  suurenevat

 Äänipalaute kertoo valitun puheryhmän paikan numeron

valitussa kansiossa

 Kääntämällä vastapäivään numerot  pienenevät

Puheryhmän 
valintakytkin



Kotiryhmän pikavalinta

HUOM ! kotiryhmä ’kelluu’ valitun kansion ryhmien päällä 

eikä siten vastaa 1. Sukupolven koti-painiketta

 Äänipalaute kertoo onnistuneesta kotiryhmän valinnasta 

Kotiryhmä siirtyy näytöllä olevaksi ryhmäksi

Paina vaihtopainiketta pitkään vaihtaaksesi kotipuheryhmään



Pikapainike

Kotiryhmätangentti = 
kakkostangentti

Painikkeen käyttö:

 Kotiryhmäpuhelu (ryhmäpuhelu)

 Kotiryhmätangentin takana oleva ryhmä näkyy 

näytössä, kun käyttäjä painaa tangenttia

Muista tarkistaa työvuoron alussa, kotiryhmäsi!

Tee tarvittaessa muutos, katso dia 11.

Laite kuuntelee kotiryhmäänsä aina, vaikka ko. 

ryhmää ei olisi parametroitu kaikkiin kansioihin.



Puhepalautteet opastavat 

valinnoissa
Pikavalikkopainike

 Skannaus päälle/pois (vihje = pika mykistys)

 Suorakanavatila/Järjestelmätila

 Painele pikavalikkopainiketta lyhyesti päästäksesi haluamasi 

toiminnon kohdalle ja paina heti pitkään, jolloin haluamasi  

toiminto aktivoituu.

HUOM ! Vaihtaessasi äänettömästä profiilista 

yleiseen profiiliin, kaiutin aktivoituu automaattisesti

Yleinen profiili 

 Äänetön profiili 

 Statuksien lähettäminen

 TEHTÄVÄ VASTAANOTETTU

 MATKALLA

 KOHTEESSA

 VAPAA / KUUNTELULLA

 ASEMALLA 

Pikavalikko, käyttö radiopuolelta



Pikavalinta, käyttö puhelinpuoli 

 Pikavalintapainikkeen vaihtoehtoinen käyttötapa (vrt. 

edellinen dia):

Paina pikavalikkopainiketta kerran

 Siirry nuoli- tai pikavalikonnäppäimillä haluamasi 

toiminnon kohdalle

 Paina valitse 

 Puhepalaute kuuluu vain pikavalikkopainiketta 

kerran painettaessa

 Äänimerkki kuuluu valittaessa toiminto käyttöön

Pikavalikkopainike

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



Suorakanava

 Suorakanavan aktivointi:

Äänipalaute kertoo ”suorakanavatila”, vahvista valinta 

painamalla pikavalikkonäppäintä välittömästi pitkään 

uudestaan

 Järjestelmätilan aktivointi:

Äänipalaute kertoo ”järjestelmätila”, vahvista valinta 

painamalla pikavalikkonäppäintä välittömästi pitkään 

uudestaan

 Äänimerkki ja ilmoitus näytöllä kertoo 

onnistuneesta valinnasta

Paina pikavalikkopainiketta 
kaksikertaa

PÄIVYSTYS

ITÄ KOTI



 Muokkaa ryhmäkansioita

 Näet valittuna olevan kansion nimen sekä kansion 
skannattavien puheryhmien määrän/puheryhmien 
kokonaismäärän

 Painamalla Valitse-näppäintä avautuu kansiolista

 Voit valita muokattava kansion ja sieltä 
muokattavan puheryhmän

 Käytössä olevan kansion puheryhmiä voi valita; 
kotiryhmäksi, muuttaa prioriteettia tai laittaa 
skannaukseen/pois skannauksesta

Muiden kansioiden puheryhmiä voi valita vain 
kotiryhmäksi

 Pisteet ryhmän nimen edessä kertovat skannaus-
prioriteetin (1=matala, 2=normaali, 3=korkea)

 Suorakulmio ilmaisee valitun ryhmän.

 Punainen kenoviiva ilmaisee ettei skannattu ryhmä 
ole käytettävissä

Puheryhmät

Paina Valikko ja valitse 5



Painamalla Näytä-näppäintä haluamasi ryhmän kohdalla, 

saat seuraavat tiedot: 

 Käsiteltävä kansio, ryhmän nimi

• Ryhmän prioriteetti; matala, normaali, korkea. 

Valitun ryhmän prioriteettitaso on normaalin ja  

korkean välissä

 Skannaustila: skannataan/ ei skannata

 Ryhmän tila: aktiivinen, kotiryhmänä tai 

skannattuna    

 Ryhmän tila: ei-aktiivinen, ryhmä ei ole mikään 

edellisistä; ei käytettävissä, ei sallittu tai tuntematon

Puheryhmät



 Näytä taustakansio

 Näyttää radiossa olevat taustaryhmät

 Näyttää verkon tai käyttäjän puheryhmämuutokset 
Esimerkiksi; käyttäjän tekemät muutokset ryhmän tai
ryhmien skannausprioriteetteihin
 100 tapahtumaa

 Ryhmäasetukset

Puheryhmät

 Skannaus päälle/pois päältä

 Ryhmäpuhelu päällä/pois päältä

 Kotiryhmän prioriteetti

 Kotiryhmä

 Ryhmäloki



Tarkasta käyttöönotettaessa

 VALITTU KANSIO JA PUHERYHMÄ

 AKUN VARAUSTILA

 PÄÄTELAITTEEN KUTSUTUNNUS

 KAIUTTIMEN ASETUS JA SÄÄDÖT

 PÄÄTELAITTEEN SKANNAUSTILA

 KOKEILE KOTIPAINIKKEEN TOIMINTA

 OTA KOEYHTEYS SOVITUSSA PUHERYHMÄSSÄ

 POISTA TURHAT VIESTIT

 TARKASTA PUHERYHMIEN SKANNAUKSEN TILA

 VALITTU KÄYTTÖPROFIILI



Tausta-aineisto 1 prioriteettiskannaus

 Eri ryhmille voi määritellä eri skannausprioriteetit tärkeysjärjestyksen mukaan: 

 Korkea

 Valittu ryhmä

 Normaali 

 Matala 

 Mahdollistaa usean ryhmän kuuntelun ja vastaamisen skannattuun ryhmään

Taustaryhmät ovat aina skannattuina

 Kun skannaus on päällä, käyttäjä kuulee:

 Valitun kansion skannattuja ryhmiä

 Kotiryhmää, vaikka se olisi eri kansiossa

 Taustaryhmiä



Tausta-aineisto 2 puhelinluettelo

 Voidaan tallentaa nimiä, puhelinnumeroita ja e-mail-osoitteita

 Tilaa vähintään 255 nimelle ja jokaiselle voi antaa:

 20 merkin nimen

 5 puhelinnumeroa

 2 tekstikenttää

 Jokaiselle numerolle valitaan puhelutyyppi:

 Alanro (oman vaihteen alanumero)

 Puhelin

 Tetra



Tausta-aineisto 3 puhelutyypit

 Yleiseen puhelinverkkoon

 Puhelut oman vaihteen alanumeroihin

 TETRA hätäpuhelut

 Piilotetut TETRA-hätäpuhelut

 Altapurkava puheenvuoro

 Prioriteettiskannaus

 Suorakanavaskannaus

 Duplex-puhelut verkon sisällä

 Ryhmäpuhelut verkon sisällä

 Pikapuhelut kahden VIRVE-käyttäjän välillä

Tiedotepuhelut taustaryhmiin

 Suorakanavapuhelu



Tausta-aineisto 4 WAP ja pakettidata

 Dial-up yhteys

WAP

 Mahdollistaa pääsyn eri tietokantakyselyihin ja raporttien tekoon

 THR880 voidaan käyttää modeemina

 AT-komentorajapinta sovelluskehitykseen

 Valmiita viestipohjia usein lähetettävien viestien nopeuttamiseksi

 Voidaan siirtää viestikansioihin myöhempää käyttöä varten

 Ennustava tekstinsyöttö valittavissa

 Tekstiviestit

 Voidaan lähettää

 Yksittäisille käyttäjille

 Puheryhmille


