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Versity 92/95/96 -sarjat, Spectralink 

 
 
 
 

 
Johdanto 
Tämä pikaopas sisältää yhteenvedon 

Versity-älypuhelimen käytetyimmistä 

toiminnoista. 

Spectralinkin Versity-älypuhelimet 

perustuvat tuttuun Android™-

käyttöjärjestelmään ja vakuuttavat 

kestävyydellään. Spectralinkin sovellukset 

on optimoitu yritysten tarpeisiin, ja niiden 

edistyneet toiminnot on suunniteltu 

työkäyttäjille. 

95xx- ja 92xx-mallit ovat Wi-Fi-laitteita, 

jotka yhdistyvät yrityksen langattomaan 

verkkoon. 96xx-mallit toimivat sekä LTE-

puhelimina että Wi-Fi-puhelimina. 

9x40-malleissa on älypuhelimille tuttu 

sulavalinjainen profiili, ja 9x53-malleissa 

on sisäänrakennettu viivakoodinlukija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Älypuhelimiin saa tilauksesta 

erityisominaisuuksia tai -toimintoja. 

Siksi Versity-älypuhelimesi voi joiltakin 

osin poiketa tässä kuvatuista malleista. 

Lisätietoja omasta Versity-

älypuhelimestasi saat järjestelmän 

pääkäyttäjältä. 

Tämä asiakirja on laadittu vastaamaan 

tuotteita mahdollisimman tarkasti. 

Mahdolliset poikkeamat sisällön ja 

tuotteiden välillä voivat johtua julkaisun 

jälkeen käyttöönotetuista toiminnoista ja 

ohjelmistopäivityksistä. Lisätietoja saat 

järjestelmän pääkäyttäjältä. 

Luethan laitteen turvallisuusohjeet 

osoitteesta [link] ennen puhelimen 

käyttöä. 

Pidätämme oikeuden tämän 

asiakirjan sisältämien tietojen 

muutokseen ilman erillistä ilmoitusta. 
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Älypuhelimen toiminnot ja painikkeet 
 

Viestin merkkivalo vilkkuu, kun olet saanut ilmoituksen, ääniviestin tai viestin. 

Liiketunnistin havaitsee näytön edessä olevan esteen, esimerkiksi sen, että 

näyttö on korvaasi ja poskeasi vasten puhelun aikana. Liiketunnistin kytkee 

näytön pois päältä, jollet siirrä puhelinta kauemmaksi kasvoiltasi. 

Viestin merkkivalo 

92-sarja 
95/96-sarja 

Viestin merkkivalo 

Etukamera 

Kaiutin 

Liiketunnistin 

Liiketunnistin 

Etumikrofoni 



Spectralink Versity -pikaopas 

3 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectralink Versity 9x53 -mallien yläpäädyssä on 

toimintavalmis viivakoodinlukija. 

Puhelimen takaosassa on irrotettava, ladattava akku. 

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ovat vasemmalla 
sivulla. 

Voit määrittää suosikkitoimintosi kätevästi sijoitettuihin 

ohjelmoitaviin painikkeisiin. 

Vyökiinnike napsautetaan kiinni puhelimen sivuilla 

oleviin loviin. 

Virtapainike 

9240:n yläosa 

Hälytyspainike 

Viivakoodinlukija 

9553:n yläosa 

Kuulokeliitäntä 

Hälytyspainike 

Kuulokeliitäntä 

Hälytyspainike 

Mikrofoni 

9540:n yläosa 

Takaosa 

Takakamera 

Salamavalo/ 
taskulamppu 

Sormenjäljenlukija 

Ladattava akku 

Akkukotelon 
kannen lukko 

Takakaiutin 

Laturin 
kosketuspinta 

USB-latausliitäntä 

Kaiuttimen aukko 

Kuulokeliitäntä 

Kiinnitysnauhan aukko 

USB-latausliitäntä 

Laturin kosketuspinta 

92xx:n alaosa 

95/96xx:n alaosa 

95/96:n sivut 

Lovet 
vyökiinnikettä 

varten 

Ohjelmoitava 
painike 

Virtapainike 

Äänenvoim. + 

Äänenvoim. – 



Spectralink Versity -pikaopas 

4 

 
 
 

 

 

Spectralink-sovellukset 
Sovellukset eli ”äpit” sisältävät 

älypuhelimen käyttäjän tarvitsemia 

toimintoja. Tässä pikaoppaassa kuvataan 

Spectralink Biz Phone -sovelluksen 

päätoiminnot, mutta tulet todennäköisesti 

käyttämään myös monia muita sovelluksia. 

Lisätietoja on Spectralink-käyttöoppaassa. 

 

 

 

Sovellusten käynnistysnäyttö 
Avaa sovellusten käynnistysnäyttö 

puhelimen alaosasta. Täältä löydät kaikki 

puhelimeesi ladatut sovellukset. Jos 

tarvitset muita sovelluksia, pyydä apua 

järjestelmän pääkäyttäjältä. 
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Androidin käyttäminen 
Spectralinkin Versity-älypuhelimissa käytetään Android-käyttöjärjestelmää. 

 
 

 

Android-asetusten määrittäminen 

Voit määrittää puhelimeesi haluamasi asetukset samalla tavalla kuin muissa 

Android-laitteissa. Avaa Android Settings -sovellus (Android-asetukset) 

napauttamalla sen kuvaketta ja valitse esimerkiksi soittoäänet ja 

äänenvoimakkuudet. Settings-sovelluksen löydät joko kotinäytöltäsi tai asennettujen 

sovellusten näytöltä. Avaa asennettujen sovellusten näyttö käyttämällä elettä. 

Järjestelmän pääkäyttäjä on saattanut ottaa käyttöön EMM/MDM-järjestelmän, joka 

estää loppukäyttäjää tekemästä muutoksia joihinkin sovelluksiin ja asetuksiin. 

 

 

Mikä on elenavigointi? 

Elenavigointi korvaa Etusivu-, Takaisin- ja Sovellukset-painikkeet, jotka ovat 

yleensä puhelimien näytön alaosassa. Elenavigoinnilla varustetulla näytöllä 

siirrytään erilaisten pyyhkäisyjen avulla. Tässä asiakirjassa esittelemme tärkeimpiä 

eleitä. 

Spectralinkin 95/96-sarjassa on oletusasetuksena 3 painikkeen navigointi, mutta 

voit määrittää käyttöön elenavigoinnin päivitettyäsi puhelimeen 

Android 10 -käyttöjärjestelmän. 

Joissakin yrityksissä järjestelmän pääkäyttäjä valitsee elenavigoinnin sisällön. 
 
 

Laitteen virran kytkeminen 

1 Kytke älypuhelimen virta päälle 

painamalla virtapainiketta pitkään. 

Vapauta painike, kun ensimmäinen 

näyttö avautuu. 

2 Odota, että käynnistysnäyttö vaihtuu 

ensin Spectralink-näyttöön ja sitten 

Android-näyttöön. 

3 Etusivun sisältö: 

 

4 Kytke näyttö pois päältä ja lukitse älypuhelin 

painamalla virtapainiketta nopeasti. Avaa 

näyttö painamalla virtapainiketta nopeasti. 

Puhelin saattaa kysyä käyttäjätunnustasi tai 

pyytää käyttämään sormenjäljenlukijaa. 

Älypuhelimen kytkeminen pois päältä 

1 Paina virtapainiketta pitkään. 

Virran sammutusikkuna 

avautuu: 

2 Napauta Power off (sammuta 

virta). Puhelin kytkeytyy pois 

päältä. 

3 Tässä tilassa voit myös kytkeä 

puhelimen takaisin päälle ja 

soittaa hätäpuhelun (jos se on 

ohjelmoitu puhelimeen) 
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Biz Phone -sovelluksen käyttäminen 

  Avaa Biz Phone -sovellus napauttamalla Biz 

Phone -kuvaketta. 

Puhelun soittaminen 

Biz Phone aukeaa. Voit näppäillä puhelinnumeron 

tai valita sen Favorites-luettelostasi (suosikit). 

Soita puhelu valitsemalla yhteystieto tai 

napauttamalla numeroa ja painamalla vihreää 

soittopainiketta. 
 
 
 
 

Puheluun vastaaminen 

Vastaa puheluun pyyhkäisemällä vihreää 

vastauspainiketta oikealle. 
 

Voit käyttää toimintopalkin kuvakkeita 

puhelun aikana. Selkeillä kuvakkeilla 

valitset nämä toiminnot: pito, mykistys, 

lopeta puhelu ja äänilähteen valinta. 
 

Saapuvan puhelun soittoäänen 

mykistys 

Kun haluat mykistää saapuvan puhelun 

soittoäänen katkaisematta puhelua, paina 

äänenvoimakkuuden säätöpainiketta. 

Saapuvan puhelun hylkääminen 

Hylkää puhelu pyyhkäisemällä punaista 

hylkäyspainiketta vasemmalle. Soittoääni 

lakkaa. 

Kun hylkäät puhelun, vastaamattoman 

puhelun ilmoitus näkyy hetken ajan 

tilanäytöllä. Ilmoitus häviää näkyvistä, mutta 

vastaamattoman puhelun kuvake jää 

näkyviin tilanäytölle. 

Vastaajaviestin kuvake näkyy näytöllä, jos 

sinulle on jätetty vastaajaviesti (ja jos 

yrityksesi on ottanut käyttöön 

vastaajapalvelun). Vastaamattomat puhelut 

näkyvät Recents-luettelossa (viimeisimmät). 

Useiden puheluiden soittaminen 
samanaikaisesti 

1 Napauta ensimmäisen puhelun aikana 

Lisää puhelu -painiketta. Ensimmäinen 

puhelu siirtyy pitoon ja Lisää 

puhelu -soittovalikko avautuu. Puhelin 

saattaa ensin pyytää avaamaan 

lukituksen. 

2 Valitse puhelun vastaanottaja 

soittovalikon vaihtoehdoilla. 

3 Soita numeroon napauttamalla vihreää 

soittopainiketta. 

4 Kun puheluun vastataan, meneillään 

olevien puheluiden näytöllä näkyy kaksi 

puhelua ja tieto siitä, että ensimmäinen 

puhelu on pidossa. Voit vaihtaa 

puheluiden välillä napauttamalla toista 

puhelua, jolloin aiempi siirtyy pitoon. 



Spectralink Versity -pikaopas 

7 

 
 
 

 

Puhelun siirto puhumatta puhelun 
vastaanottajille 

1 Kun ensimmäinen vastaanottaja on 

yhdistetty puheluun, napauta 

Puhelunsiirto-painiketta. 

 

2 Soittovalikko aukeaa. Valitse 

vastaanottaja soittovalikon 

vaihtoehdoilla. (Puhelin saattaa ensin 

pyytää avaamaan lukituksen.) 

3 Siirrä puhelu napauttamalla vihreää 

soittopainiketta. 

4 Puhelin soittaa uudelle 

vastaanottajalle, yhteys 

ensimmäiseen soittajaan katkaistaan 

ja edellinen näyttö avautuu. 

Puhelun siirto (puheyhteys puhelun 
vastaanottajiin) 

Tällä toiminnolla voit puhua kummalle 

tahansa puhelun vastaanottajista ennen 

puhelun siirtoa. 

Puhelun siirto niin, että 
vastaanottajiin on puheyhteys 

1 Kun ensimmäinen vastaanottaja on 

yhdistetty puheluun, lisää puhelu 

toiselle vastaanottajalle edellä olevien 

ohjeiden mukaan. Ensimmäinen puhelu 

siirtyy pitoon. 

2 Kun toinen vastaanottaja vastaa 

puheluun, ilmoita, että aiot siirtää 

puhelun. 

3 Avaa meneillään olevat puhelut 

näkyviin napauttamalla Puhelunsiirto-

painiketta. 

4 Siirrä puhelu napauttamalla 

ensimmäistä puhelua. 

Edellinen näyttö avautuu, tai jos meneillään 

on muita puheluita, niiden näyttö avautuu. 

Neuvottelupuhelun soittaminen 

Neuvottelupuhelussa voit olla yhteydessä 

kahteen muuhun henkilöön. Versity-

puhelimien neuvottelupuhelussa on 

korkeintaan kolmen osallistujan tuki (sinä ja 

kaksi muuta). 

1 Kun ensimmäinen vastaanottaja on 

yhdistetty puheluun, lisää puhelu 

toiselle vastaanottajalle edellä olevien 

ohjeiden mukaan. Ensimmäinen puhelu 

siirtyy pitoon. 

2 Valitse puhelun vastaanottaja 

soittovalikon vaihtoehdoilla. 

3 Soita numeroon napauttamalla vihreää 

soittopainiketta. 
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4 Kun puheluun vastataan, käynnissä 

olevien puheluiden näytöllä näkyy kaksi 

puhelua, joista ensimmäinen on 

pidossa. Voit kertoa puhelun 

vastaanottajalle, että aiot muodostaa 

neuvottelupuhelun. 

 

 

5 Napauta puheluiden 

yhdistämispainiketta. Kun olet 

yhteydessä molempiin henkilöihin eli 

neuvottelupuhelussa on kolme 

osallistujaa, neuvottelupuhelun ikkuna 

näyttää tältä: 

 

 
Yhdistä 
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Ilmoitukset
Ilmoitusten kuvakkeet näkyvät tilarivin 

vasemmalla puolella. Puhelimessa näkyvät 

esimerkiksi sähköpostin, kalenterin ja 

vastaajaviestien kuvakkeet. Puhelimen ja 

valintamerkin sisältävä kuvake tarkoittaa, 

että älypuhelin on yhdistetty 

puhelupalvelimeen Biz Phone -sovelluksen 

kautta ja voit soittaa puheluita. 
 

 

Avaa ilmoitusvalikko pyyhkäisemällä 
alaspäin. 

Tyhjennä ilmoitusvalikko napauttamalla 

alakulmassa Clear all (tyhjennä kaikki). 

 

Kun älypuhelin on valmiustilassa ja sen 

näyttö on musta, vilkkuva merkkivalo 

tarkoittaa saapunutta ilmoitusta (jos 

asetettu). 
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Pika-asetukset 
Avaa pika-asetusten valikko etusivulta 

pyyhkäisemällä näytön yläreunassa olevan 

tilarivin kohdalta alaspäin. Toinen pyyhkäisy 

tuo näkyviin lisäasetukset. 

Pikavalintaruutujen sisältö riippuu 

älypuhelimen mallista ja käyttöön otetuista 

toiminnoista. Seuraavissa kuvissa on 

esimerkkejä lisäasetuksista. 

Kolmannella näytöllä olevalla High 

touch -asetuksella voit lisätä näytön 

herkkyysvastetta esimerkiksi käsineitä 

käyttäessäsi. 

 
Avaa valikko pyyhkäisemällä alaspäin 

 

 
 

Suurenna valikkoa pyyhkäisemällä uudelleen 
alaspäin 

 

Avaa lisäasetukset pyyhkäisemällä oikealle 

 

Järjestelmän pääkäyttäjä on saattanut estää 

joidenkin pikavalintaruutujen käytön. Kokeile 

valita lisää ruutuja napauttamalla kynän 

kuvaketta. 

Lisätietoja pika-asetusten valikon sisällöstä 

saat järjestelmän pääkäyttäjältä. 

 

 



Spectralink Versity -pikaopas 

11 

 
 
 

 

 

Lataaminen 
Näillä ohjeilla opit lataamaan älypuhelimesi. 

Järjestelmän pääkäyttäjä on antanut 

käyttöösi lataustarvikkeet: USB-johdon, 

lataustelineen tai yleislaturin. 

Akku on ehdottomasti ladattava täyteen 

ennen älypuhelimen ensimmäistä 

käyttökertaa. 

Tämä takaa akun optimaalisen varauksen ja 

käyttöiän. 

Akku on ladattava ennen ensimmäistä 

käyttökertaa ja aina, kun akun 

varauskuvake näyttää varauksen olevan 

vähissä. Akku on ladattu täyteen, kun koko 

kuvake on valkoinen. 

 Akku latautuu Täynnä Lähes tyhjä 
 

Akun irrottaminen 

Avaa akkukotelo liu’uttamalla puhelimen 

takaosassa olevan akkukotelon kannen 

lukkoa kohti puhelimen yläosaa. Kun kansi 

on auki, akku on helppo nostaa ulos 

kotelosta. Jos kansi ei aukea helposti, aseta 

pieni lattameisseli lukon alaosaan ja työnnä 

sitä varovasti kohti puhelimen yläosaa. 

Lukkoa ei saa työntää suurella voimalla, 

kammeta eikä vääntää. 

 
 
 

 

Akun vaihtaminen 

Kohdista akun yläosassa olevat kiinnikkeet 

akkukotelon aukkoihin. Napsauta akku 

paikalleen painamalla sen alaosasta. 

 

Akun vaihtaminen puhelimen ollessa 

päällä (Hot Swap) 

Spectralinkin Hot Swap -toiminnon avulla voit 

vaihtaa tyhjentyneen akun täyteen akkuun. 

Ota täyteen ladattu akku esille ennen kuin aloitat 

Hot Swap -toiminnon. 

1 Irrota akku puhelimesta. 

2 Vaihda akku 1 minuutin kuluessa.  

Kun toiminto on päällä, puhelin pysyy päällä 

pienellä virralla akun vaihdon aikana. 

Kun vaihdat akkua tällä tavalla, puhelin saattaa 

kytkeytyä pois päältä, jos käytät puhelinta 

samalla muuhun toimintoon tai jos se kuluttaa 

jostain syystä enemmän virtaa. 

 

95/96:n akku 

Kiinnikkeet 

Lukko 

Napsauta paikalleen 
painamalla alaosasta 
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Lataustelineet ja akkulaturit 

Voit ladata yhden Versity-älypuhelimen 

lataustelineessä ja vara-akun laturin 

akkukotelossa. Puhelimen kaikkia 

toimintoja voi käyttää latauksen aikana. 

Punainen ja vihreä merkkivalo kertovat 

varaustilan. 
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Huomautus 

Spectralink Corporation on laatinut tämän asiakirjan Spectralinkin henkilöstön ja asiakkaiden käyttöön. Asiakirjan sisältämät piirrokset 

ja tekniset tiedot ovat Spectralinkin omaisuutta, eikä niitä saa osittainkaan jäljentää ilman Spectralinkin kirjallista etukäteislupaa, eikä 

niitä saa esittää perusteena millekään lisenssille, jonka perusteella valmistetaan, käytetään tai myydään näiden pohjalta valmistettuja 

laitteita. 

Spectralink pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän asiakirjan sisältämiin teknisiin tietoihin ja muihin tietoihin ilman 

ennakkoilmoitusta. Lukijan vastuulla on tiedustella Spectralinkiltä, onko tällaisia muutoksia tehty.  

TÄMÄN ASIAKIRJAN MINKÄÄN SISÄLLÖN, TIEDON TAI MUUNLAISEN TOTEAMUKSEN, KUTEN TÄSSÄ KUVATUN TUOTTEEN 

KAPASITEETTIA, KÄYTETTÄVYYTTÄ TAI SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAN TIEDON, EI KATSOTA OLEVAN SPECTRALINKIN 

MYÖNTÄMÄ TAKUU MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN EIKÄ SPECTRALINK VASTAA SIITÄ MILLÄÄN TAVALLA. 

 

Takuu 

Tuotetakuu ja ohjelmistolisenssi ja -takuu sekä muut asiakkaan avuksi suunnatut asiakirjat löytyvät osoitteesta 

http://support.spectralink.com. 

 
Yhteystiedot  

Yhdysvallat Tanska Yhdistynyt kuningaskunta 

+1 800-775-5330 +45 7560 2850 +44 1344 206591 

Spectralink Corporation Spectralink Europe ApS Spectralink Europe Aps—UK branch 

2560 55th Street Bygholm Soepark 21 E Stuen Suite B1, The Lightbox 

Boulder, CO 80301 8700 Horsens Bracknell, Berkshire, RG12 8FB 

USA Denmark United Kingdom 

info@spectralink.com infoemea@spectralink.com infoemea@spectralink.com 
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