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THR880 KÄSIRADIO

147x57x35/245g

1880Li-Ion

25-40h

2-4,5h

11-25h 

1300

24

255

on

on

1W

60

on

on

200

on

Koko ja paino

Akku

Valmiusaika

Puheaika

Käyttöaika

Ryhmiä

DGNA-ryhmiä

Puhelinluettelo

Värinäyttö

WAP-selain

Lähetysteho

Suorakanavia

Pakettidata

Puhepalaute

Kansiot

Pikavalikkopainike
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Merkkivalo
- vihreä;lähetys
- oranssi;jonotus
- punainen;epäonnistui

Kaiutinpainike

Äänenvoimakkuus

Mikrofoni

Lisälaiteliitin

THR880 puhelinpuoli

Virtakytkin

Kuuloke

Näppäimistö
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Hätäkutsu

Vaihtopainike
*lyhyt painallus = valittu/viimeksi    
valittu
*pitkä painallus = kotiryhmä

Puheryhmävalitsin
Mikrofoni 
aktiivipidikkeessä

Kaksoistangentti.

Tangentti

Pikavalikkopainike

Lisälaiteliitin

Kaiutin

THR880 radiopuoli
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RADION KÄYNNISTÄMINEN

Paina virtakytkintä pitkään kytkeäksesi virran päälle/pois

Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina OK

YT 1

KUTSU



5

Valikkorakenne

• Statusviestit 

• Viestit 

• Puhelutiedot 

• Ryhmät 

• Käyttöprofiili

• Asetukset 

• Laskin 

• Kalenteri

• Muistilista 

• Palvelut
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NÄYTÖN SYMBOLIT

Kentän voimakkuus/vastaanottajan signaalin voimakkuus suorakanavalla

Akun varaustila

Kaiutin käytössä

Kaiutin ja kuuloke ei ole käytössä

Saapunut tekstiviesti

Saapunut statusviesti

Äänetön profiili

Näppäimistö lukittu

Herätyskello on päällä

Modeemiyhteys on päällä

Modeemiyhteys keskeytetty

Skannaus päällä

Suorakanavatila

YT 1

KUTSU
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NÄYTÖN SYMBOLIT

Yksisuuntainen puhelu

Kaksisuuntainen puhelu

Radio lähettää (transmission)

Radio vastaanottaa (recieve)

Puhelu auki, kumpiHARn osapuoli ei puhu

Pikapuhelu auki, kumpiHARn osapuoli ei puhu

Valitun ryhmän puhelu auki, kuHARn osapuoli ei puhu

Skannatun ryhmän puhelu auki, kuHARn osapuoli ei puhu

YT 1

KUTSU
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NÄYTÖN SYMBOLIT

Mahdolliset opasteviestit näytöllä

Ei sallittu tällä käyttötasolla

•käyttöoikeutesi eivät riitä suorittamaan toiminnetta

Ei yhteyttä verkkoon

• radio ei ole verkon kuuluvuusalueella

Ryhmän ominaisuus muuttunut

• puheryhmän ominaisuus on muuttunut

• jos haluat lisätietoja paina Näytä tai katso Ryhmäloki

Huom. Radio ei näytä, jos se on pois verkosta 

-ellei yritä lähettää!

YT 1

KUTSU
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NÄPPÄINLUKKO

• radiossa on kaksi näppäinlukkoa 

• valikko ja * lyhyesti, aktivoi ”normaalin” näppäinlukon

- näytöllä teksti ”Näppäimet lukittu”

• valikko ja * pitkään, aktivoi ”laajan” näppäinlukon

- näytöllä teksti ”Kaikki näppäimet lukittu” 

(tangentti, vaihtopainike ja hätäkutsu toimii)

• avaa ja * vapauttaa näppäinlukon

Näppäinlukon aktivointi/passivointiYT 1

KUTSU



10

KAIUTIN JA KUULOKE

Kaiuttimen aktivointi/passivointi näppäin

• lyhyt painallus; kaiutin käytössä/ei käytössä 

• pitkä painallus; kaiutin ja kuuloke käytössä/ei käytössä

(soittaessasi tai vastaanottaessasi puhelun kuuloke on

puhelun ajan käytössä)

YT 1

KUTSU
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KANSION VALINTA

Paina ”alanuolta” aktivoidaksesi kansion valinnan 

• valitse kansio nuolinäppäimillä tai

• paina kansion nimen ensimmäisien kirjaimien mukaisia 

numeronäppäimiä 

• vahvista kansion valinta painamalla ”valitse”

YT 1

KUTSU
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PUHERYHMÄN VALINTA

Paina ”ylänuolta” aktivoidaksesi puheryhmän valinnan 

• valitse puheryhmä nuolinäppäimillä 

• haluamasi puheryhmän kohdalla paina ”Valinnat”

• Valitse; puheryhmä tulee valituksi ryhmäksi

• Kotiryhmäksi; puheryhmä tulee kotiryhmäksi

•Lähetä viesti; voit lähettää tekstiviestin koko ryhmälle

• Lähetä status, voit lähettää statuksen tai soittopyynnön

koko ryhmälle

• Skannaukseen/Pois skannauksesta

YT 1

KUTSU
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PUHERYHMÄN VALINTA

Puheryhmävalitsin

• kääntämällä myötäpäivään numerot  suurenevat

• kääntämällä vastapäivään numerot  pienenevät

• äänipalaute kertoo valitun puheryhmän numeron
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KOTIRYHMÄN PIKAVALINTA

Paina vaihtopainiketta pitkään vaihtaaksesi 

kotipuheryhmään 

• äänipalaute kertoo onnistuneesta kotiryhmän

valinnasta 

HUOM ! kotiryhmä ’kelluu’ valitun kansion ryhmien päällä 

eikä siten vastaa 1. Sukupolven koti-painiketta
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VAIHTOPAINIKE

Vaihtopainike, toimii myös näppäinlukkojen aikana

• lyhyt painallus vie edelliseen valittuun puheryhmään

(vaihtaa vain valitun ja edellisen välillä, ei koske kotiryhmää)

• pitkä painallus vie AINA kotipuheryhmään

• äänipalaute kertoo toiminteen onnistumisen
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PIKAVALIKKO 

Pikavalikkopainiketta selaamalla voi valita:

•Skannaus päälle/Skannaus pois, riippuen nykyisestä asetuksesta

•Järjestelmätila/Suorakanava, riippuen nykyisestä asetuksesta

•Yleinen profiili

•Äänetön profiili

•Status 1 - 5, jos ne on määritelty

YT 1

KUTSU
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PIKAVALIKKO radiopuolelta

SAT  PRI

PRI PO HÄLY

Pikavalikosta halutun toiminteen käyttöönotto:

• painele pikavalikkopainiketta lyhyesti päästäksesi haluamasi 

toiminteen  kohdalle

• päästyäsi haluamasi toiminteen kohdalle paina pikavalikkopainiketta

heti pitkään

Äänipalaute kertoo kunkin toiminteen nimen niitä selattaessa 

ja äänimerkki kuuluu valittaessa toiminto käyttöön.
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PIKAVALIKKO puhelinpuolelta

Pikavalikosta halutun toiminteen käyttöönotto:

•paina pikavalikkopainiketta kerran

•siirry nuolinäppäimillä haluamasi toiminnon kohdalle

•paina valitse 

Puhepalaute kuuluu vain pikavalikkopainiketta kerran painettaessa.

Äänimerkki kuuluu valittaessa toiminto käyttöön.

YT 1

KUTSU
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HÄTÄKUTSU

SAT  PRI

PRI PO HÄLY

Paina hätäkutsupainiketta pitkään ( n.4-5sek)

• VIRVE:ssä HÄTÄKUTSU ohjautuu joko DWS-päivystäjän 

puheikkunaan HÄTÄ-yksilöpuheluna tai  HÄTÄ-puheryhmään

(kunkin viranomaisenhallintoyksikön oma hätäpuheryhmä )

• -- aloita HÄTÄ-liikenne ILMAN TANGENTIN PAINAMISTA

• ketä kutsut (esim. valvomo, valvomo )

• kuka kutsuu (esim. tässä vahti 05, vahti 05 )

• missä olet ( esim. pohjoinen sisääntulo, pohjoinen sisääntulo )

•mikä hätänä millaista apua tarvitset ( esim. mielenosoittajia 

tunkeutuvat alueelle, lisää voimaa )

• -- päivystäjä vastaa, jatko hätäliikenne kuten on aloitettukin

-- näytössä teksti ”priorisoitu puhelu”

--HÄTÄ puhelu ryhmässä muille ryhmässä oleville näkyy puhujan 

tunniste ja sana ”priorisoitu”

• Hätäkutsutilan poistaminen:

-- toiminne poistetaan painamalla punaista luuria 

HUOM ! ELLEI VASTATA alle 30s HÄTÄ 112

HUOM ! 

Toimii ainoastaan silloin, kun radio on 

verkon peittoalueella
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HILJAINENHÄTÄKUTSU

SAT  PRI

PRI PO HÄLY

Paina hätäkutsupainiketta ja heti sen jälkeen vaihtopainiketta

• VIRVE:ssä HILJAINENHÄTÄKUTSU ohjautuu DWS- päivystäjälle

• -- KÄYTETÄÄN UHKAAVISSA TAI MUUTEN EPÄILYTTÄVISSÄ 

TILANTEISSA (esim. sanallinen uhkatilanne josta voi muodostua vaara 

tai hätätilanne)

• -- aloita HILJAINEHÄTÄ- liikenne (näppäimet ja muut hallintalaitteet 

on lukittu)

• -- puhu normaalisti puheesta pitää tulla ilmi

•kuka puhuu (esim. Mitä sinä ajattelit kun tulit vahti 05 luo )

• missä olet ( esim. Aurinko se pilkistelee täällä pohjoisessa 

sisääntulossa )

•mikä on tilanne millaista tukea tarvitaan ( esim. Jutellaan

rauhassa mikä hätä tässä, muuten sä oot varmaan Idolstähti saanko 

nimmarin kuvan kera )

• Hätäkutsutilan poistaminen:

-- vain PÄIVYSTÄJÄN toimesta  HUOM ! 

Toimii ainoastaan silloin, kun radio on 

verkon peittoalueella
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SUORAKANAVAT

Paina” pikavalikko” kaksi kertaa peräkkäin

Suorakanavan aktivointi:

Äänipalaute kertoo ”suorakanavatila”, vahvista valinta 

painamalla pikavalikkonäppäintä välittömästi pitkään 

uudestaan

Järjestelmätilan aktivointi:

Äänipalaute kertoo ”järjestelmätila”, vahvista valinta 

painamalla pikavalikkonäppäintä välittömästi pitkään 

uudestaan

YT 1

KUTSU
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PUHERYHMIEN ASETUKSET 1/3

Paina ”valikko” ja valitse 4

Muokattavana

• näet valitun kansion nimen sekä kansion skannattavien   

puheryhmien määrän/puheryhmien kokonaismäärän

• painamalla Valitse-näppäintä näet kansiossa olevat 

puheryhmät ja voit selata niitä

• pisteet ryhmän nimen edessä kertovat skannaus-

prioriteetin (1=matala, 2=normaali, 3=korkea)

• ruutu kertoo, että kyseessä on valittu ryhmä???

• kenoviiva kertoo, että skannattu?? ryhmä ei ole 

käytettävissä

Valittu kansio

• näyttää valitun kansion nimen

• Valitse-näppäintä painettuasi voit valita nuolinäppäimil-

lä tai kansion alkukirjaimien mukaisia näppäimiä paina-

malla uuden valitun kansion

YT 1

KUTSU
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PUHERYHMIEN ASETUKSET 2/3

• painamalla Valinnat-näppäintä haluamasi ryhmän 

kohdalla voit muuttaa/katsoa seuraavia toiminteita:

• Skannaustila; skannataan/ei skannata

• Ryhmän status; aktiivinen/ei-aktiivinen

- aktiivinen: ryhmä valittuna, kotiryhmänä tai 

skannattu                 

- ei-aktiivinen: ei mikään edellisistä

(myös:ei käytettävissä, ei sallittu, tuntematon)

• Ryhmän prioriteetti; matala, normaali, tai korkea

• Aseta kotiryhmäksi

Näytä taustakansio

• mahdollinen kuulutusryhmä

YT 1

KUTSU
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PUHERYHMIEN ASETUKSET 3/3

Ryhmäasetukset

• näyttää valitun kansion ryhmäasetukset

• Skannaus; käytössä/ei käytössä

• Ryhmäpuhelut; käytössä/ei käytössä

• Kotiryhmän prioriteetti; matala, normaali, korkea

• Näytä kotiryhmä; näyttää nykyisen kotiryhmän

Ryhmäloki

• pitää kirjaa verkon tai käyttäjän toimenpiteistä 

ryhmien suhteen

• esim. käyttäjän tekemät muutokset 

ryhmän/ryhmien skannausprioriteettiin

YT 1

KUTSU
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KÄYTTÖPROFIILIT

• Yleinen

• ota käyttöön; profiili otetaan käyttöön

• muokkaa

- soittotapa 

- soittoääni 

- tangenttipuhelujen soittoääni

- soiton voimakkuus

- viestin merkkiääni

- statusviestin merkkiääni

- näppäinäänet

- varoitusäänet

- kaiutin ja kuuloke (käytössä/ei käytössä)

- hälyttävät puhelut

- äänipalaute (käytössä/ei käytössä)

- merkkivalo (käytössä/ei käytössä)
• Äänetön

Paina ”valikko” ja valitse 5

• Kokous

• Ulkoilma

• Hakulaite

YT 1

KUTSU
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YLEISET ASETUKSET 1/2 

Paina ”valikko” ja valitse 6

----------

• Puheluasetukset

• Tangentin asetus; oletus/valittu ryhmä

• Kakkostangentin asetus; Puhelu päivyst, Soittop. päiv, 

Kotiryhmäpuh.        

• Yleiset käyttöasetukset

• Aktiivinen tila; järjestelmä/suorakanava

• Suorakanavaskannaus; käytössä/ei käytössä 

------------

• Näytön kirkkaus; pimeä -- kirkas

YT 1

KUTSU
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YLEISET ASETUKSET 2/2

• Näppäinlukon asetukset

• Automaattinen näppäinlukko; näppäimistö, kaikki 

näppäimet, ei käytössä

• Näppäinlukon koodi; käytössä, ei käytössä

(jos käytössä, niin pyytää PIN-koodin)

• Turvavalikko

• PIN- koodin kysely; päällä/pois päältä

PIN-KOODIN VAIHTAMINEN ON 

EHDOTTOMASTI KIELLETTY

YT 1

KUTSU
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TANGENTIN ASETUS:

Valikko-Asetukset-Puheluasetukset-Tangentin asetus 

(Valikko+643):

varmista tangentin tila (Oletus)

KAKKOSTANGENTIN ASETUS:

Valikko-Asetukset-Puheluasetukset-Kakkostangentin 

asetus: (Valikko+644): 

varmista tangentin tila

RADION AKUN VARAUSTILA

KOKEILE KOTIPAINIKKEEN TOIMINTA

OTA KOEYHTEYS PÄIVYSTÄJÄÄN TAI    

PARTIOKAVERIISI  

TARKASTA RADIO AINA OTTAESSASI  SEN    
KÄYTTÖÖN

YT 1

KUTSU
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YLEISIÄ ASIOITA

HAR

PO HÄLY


