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CD 130

Laadige telefonitoru enne
kasutamist 24 tundi

Eestikeelne kasutusjuhend



MÄRKUSED



MÄRKUSED TERVITUSREÞIIM

Enne CD 130 telefoni kasutamist peate selle konfigureerima vastavalt oma asukohamaale. Paigaldage patareid.
Laadige telefoni paari minuti jooksul, ekraanile kuvatakse tervitusaken.

1. Vajutage klahvile .

2. Riikide nimekirja sirvimiseks kasutage klahvi .

3. Soovitud riigi valimiseks vajutage klahvile .

Telefoni CD 130 ümberkonfigureerimisest lugege lähemalt lk. 33.

Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

Märkus: BACK,Kui te vajutate klahvile kuvatakse telefonitoru ekraanile uuesti riikide valikuaken.

3



SISUKORD

4

Tervitusre iim...................................................................................................3
Sisukord .........................................................................................................4
Oluline informatsioon..........................................................................................5
Komplekti kuuluvad tarvikud 6
Telefonitoru ja baasjaam......................................................................................7
Ikoonid telefoniekraanil .......................................................................................9
Baasjaama paigaldamine ...................................................................................10
Patareide paigaldamine .....................................................................................11
GAP standardi kasutamine ..................................................................................11
Menüü ülesehitus .............................................................................................13
Telefonitoru sisse (ON) ja välja (OFF) lülitamine........................................................14
Klahviluku aktiveerimine / deaktiveerimine ..............................................................14
Teksti ja numbrite sisestamine .............................................................................14
Helistamine....................................................................................................15
Uuesti valimise nimekiri.....................................................................................17
Telefoniraamat ................................................................................................19
Kõneregister ...................................................................................................22

Sisekõne sooritamine ........................................................................................24

Muud funktsioonid ............................................................................................25

Isiklikud seaded...............................................................................................26

Seaded .........................................................................................................28

þ

........................................................................................................

Telefonitoru otsimine ....................................................................................................................................25
Kettvalimine ..................................................................................................................................................25
Kellaaja ja äratuse seaded .............................................................................................................................25

Telefonitoru meloodia valimine või telefonitoru vaigistamine (Ringer OFF)...................................................26
Telefonitoru helina valimine ..........................................................................................................................27
Klahvihelide aktiveerimine / deaktiveerimine.................................................................................................27
Telefonitoru nimetuse muutmine ..................................................................................................................27
Automaatse vastamise reþiimi aktiveerimine / deaktiveerimine....................................................................28
Ekraani keele muutmine................................................................................................................................28

Tagasihelistamise kellaaja muutmine ............................................................................................................28
Numbrivalimisreþiimi muutmine .................................................................................................................. 29
Kaugekõne koodid ........................................................................................................................................29
Kõne keelamise funktsioon seadistamine või muutmine...............................................................................29
Kõne keelamise funktsioon aktiveerimine / deaktiveerimine..........................................................................30
Prefiksi aktiveerimine / deaktiveerimine ........................................................................................................30
Hädaabinumbrid ...........................................................................................................................................31
Telefonitoru registreerimine ..........................................................................................................................31
Telefonitoru eemaldamine süsteemist...........................................................................................................32
PIN koodi muutmine .....................................................................................................................................32
Algseadete taastamine (baasjaam ja telefonitoru) .........................................................................................32
Asukohamaa valimine ...................................................................................................................................33
Algseaded .....................................................................................................................................................33
Probleemide lahendamine.............................................................................................................................34
Informatsioon ..............................................................................................................................................36



36

INFORMATSIOON

Ohutusinfo

Kooskõlastatus

Ohutusnõuded

Keskkonnaohutus

Taaskasutamine ja hävitamine

See seade ei ole mõeldud hädaabikõnede tegemiseks, kui elektrit ei ole. Hädaabikõnedeks peab leiduma mõni
muu lahedus.

Siinkohal kinnitab PHILIPS, et seade CD 130 on vastavuses direktiivi 1999/5/EC elementaarsete nõuetega ning
muude määrustega. Seda telefoni on võimalik ühendada ainult pakendil märgitud riikide
analoogtelefonivõrkudesse. Vastavusdeklaratsioon on ära toodud meie koduleheküljel

Vältige telefonitoru kokkupuutumist veega. Ärge avage telefoni ega baasjaama. Või tekkida kõrgepingeoht!
Vältige elektripistikute ning aku kokkupuutumist kergestisüttivate materjalidega. Kasutage ainult
komplektikuuluvat patareid, vastasel juhul võib tekkida plahvatusoht.

Järgige kohalikke  keskkonnaohutuse nõudeid pakkematerjalide, vanade patareide ning vanade seadmete
hävitamisel.

Vanade seadmete hävitamine:

WEEE direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) põhieesmärk on tagada, et seadmeid
taaskastutatakse vastavalt kõigile kohalikele taaskasutusvõimalustele, nii et ei tekiks ohtu inimtervisele ega
elusloodusele.

Teie toode koosneb kõrgekvaliteetsetest varuosadest, mida on võimalik ümber töödelda ja uuesti kasutada.

Ärge hävitage oma vanu elektroonikaseadmeid majapidamisprahi hulgas!

Kohalikud vanade elektroonikaseadmete kogumiskohad on tähistatud järgnevate tähistega.

Hävitage oma vanad elektroonikaseadmed järgnevalt;

1. Viige terved seadmed (ka kaablid, kontaktid ja lisaseadmed) WEEE vanade seadmete kogumispunktidesse.

2. Kui te ostate uue toote, tooge vana seade poodi tagasi. Poed peavad selle vastavalt WEEE direktiivile vastu
võtma.

Philips maksab makse rahvusvahelisele jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise keskusele.

Tähistatud pakkematerjali on võimalik ümber töödelda.

www.p4c.philips.com

Philipsi pakenditel on toodud taaskasutamise märgid, et tagada jäätmete hävitamine keskkonnasäästlikul
viisil.

.
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KOOSKÕLASTATUS, KESKKOND NING OHUTUS

Ohutusinfo
Enne telefoni CD 130 kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Kasutage alati komplektikuuluvat liinikaablit, vastasel juhul ei pruugi te kuulda valikutooni.

Kui te kasutate DSL internetiühendust, veenduge, et igasse liinipesasse oleks paigaldatud DSL filter ning
et modem ning telefon oleksid ühendatud õigetesse pesadesse (kummagi jaoks on eraldi pesa).

lk. 34 ja 35.

Voolutarbivus

Telefoniühendus

Vajate abi?

>

>

>

See seade töötab voolupingetel 220-240 volti, alternatiivne monofaasiline vool, välja arvatud standardiga
EN 60950 määratud IT seadmed. Kui vooluühendus katkeb, võib ka telefoniühendus katkeda.

Rohkem vastuseid ja korduma kippuvaid küsimusi on toodud kodulehel:

www.p4c.philips.com

Probleemide lahendamine:

Hoiatus! Elektrivooluvõrk on klassifitseeritud kui ohtlik, vastavalt standardi EN 60950 kriteeriumile.
Seadme täielikuks elektrivõrgust lahtiühendamisest peate seadme seinapistiku kontaktist eemaldama.
Veenduge, et elektrikontakt asuks seadme läheduses ning sellele oleks kerge ligi pääseda.
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KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD

CD 130 baasjaam
CD 130 telefonitoru

2 NiMH AAA 550
mAh taaslaetavat

patareid

Voolujuhe

Kasutusjuhend Garantiibroðüür Kiire alustamise
juhend

Telefonijuhe* Vööklamber
(sõltuvalt riigist)

* Hoiatus: ühendage enne kaabel ja
adapter ning alles seejärel ühendage see liinipesasse.

Märkus:

Liiniadapter võib olla pakitud liinikaablist eraldi. Sellisel juhul

CD 130 mitme telefonitoruga pakendis on veel lisaks üks või mitu telefonitoru ning
voolujuhtmega laadijad ning taaslaetavad lisapatareid.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM

Raadiole või tele-
viisorile on segav hääl

Helistaja numbrinäidu
kuvamise teenus (CLI)
ei tööta

Telefoniraamatusse ei
ole võimalik sisestust
salvestada.

PÕHJUS

! CD 130 baasjaam või vooluvõrgu
a d a p t e r o n l i i g a l ä h e d a l
elektriseadmetele

! Teenus ei ole aktiveeritud

! Telefoniraamatu mälu on täis

LAHENDUS

! Liigutage baasjaama nii kaugele kui
võimalik.

! Kontrollige oma võrgu operaatorilt, kas
teenus on aktiveeritud.

! Kustutage mõni kirje, et teha ruumi
uutele kirjetele.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Telefoni probleemide lahendamine

PROBLEEM

Patarei ikoon ei hakka
vilkuma, kui
telefonitoru asetatakse
baasjaamale.

Puudub
helistamistoon

Puudub helin

Piirkonna ikoon ei ilmu
ekraanile

Piirkonna ikoon vilgub
ekraanil

Liin on katkev

Telefonitoru näitab
kirja "not available" (ei
ole saadaval)

!

!

ku i ü r i t a t akse
lisada baasjaamale
teist telefonitoru

kui kasutatakse
telefonitoru

PÕHJUS

!

!

!

Halb ühendus

Määrdunud kontaktid

Patareid on laetud

!

!

!

!

!

Puudub vool

Patareid on tühjad

Te olete baasjaamast liiga kaugel

Vale liinikaabel

Liiniadapter pole korralikult
juhtmega ühendatud

! Helin on välja lülitatud

!

!

Puudub vool

Telefonitoru on baasjaamast liiga
kaugel

! Telefonitoru ei ole baasjaama
registreeritud

!

!

Telefonitoru on baasjaamast liiga
kaugel

Baasjaam on li iga lähedal
elektriseadmetele, raudbetoon-
seintele või metallist ukseraami-
dele

! Uue te le fon i toru l isamise
protseduur on ebaõnnestunud,
proovige uuesti

!

!

Maksimaalne arv telefonitorusid
(5) on juba lisatud

Baasjaam on hõivatud teise
telefonitoruga

LAHENDUS

!

!

!

Liigutage telefonitoru

Puhastage kontakte alkoholiga
niisutatud lapiga

Laadimiseks puudub vajadus

!

!

!

!

!

Kontrollige ühendusi. Eemaldage tele-
fon vooluvõrgust ja ühendage tagasi.

Laadige patareisid vähemalt 24 tundi
järjest

Liikuge baasjaamale lähemale

Kasutage alati komplektisolevat
liinikaablit

Ühendage liinadapter liinikaabliga

! Seadistage helin (lehekülg 26)

!

!

Kontrollige ühendusi

Liikuge baasjaamale lähemale

! Registreerige telefonitoru baasjaamal
(lehekülg 31)

!

!

Liikuge baasjaamale lähemale

Liigutage baasjaama, et leida parem
asukoht (mida kõrgemal, seda parem)

!

!

!

Eemaldage baasjaam vooluvõrgust ja
ühendage tagasi.

Eemaldage patareid ja asetage tagasi.

Registreerige telefonitoru (lk 30)

! Liikuge baasjaamale lähemale

! Liigutage baasjaama, et leida parem
asukoht (mida kõrgemal, seda parem)
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TELEFONITORU JA BAASJAAM

CD 130 telefonitoru

1. Kuular

2. Ekraan

Ikoonide kohta on kirjeldused toodud lk. 8.

3. Menüüklahv ja kinnitusklahv OK

4. Uuestival imise nimekir i, vaigistamisklahv ja
tagasiliikumise klahv

5. Liikumisklahvid

6. Kõne lõpetamise klahv

7. Helin ON/OFF ja # sisestamine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ootereþiimis: lühike vajutus, et siseneda peamenüüsse
Lühike vajutus, et menüüdes ühe sammu võrra edasi liikuda.
Toimetamise ajal ja telefoniraamatus: lühike vajutus kinnitamiseks
Kõneregistris või uuesti valimise nimekirjas: valitud kirje
salvestamine telefoniraamatusse.

Ootereþiimis: lühike vajutus, et siseneda uuestivalimise nimekirja.
Kõne ajal: telefonitoru mikrofoni vaigistamine / sisse lülitamine.
Toimetamise ajal: viimati sisestatud numbri tühistamine.
Telefoniraamatus: kirje nime ja numbri kuvamine.
Kõneregistris: helistaja nime/ numbri ja helistamise kellaaja /
kuupäeva kuvamine.

Kerige üles / alla, et kõneregistrit, uuestivalimise nimekirja või
telefoniraamatut üles- ja allasuunas sirvida.
Kerige üles, et ootere iimil kõneregistrisse siseneda.
Kerige alla, et ootere iimil telefoniraamatusse siseneda

Lühike vajutus, et kõne lõpetada või menüüdest väljuda
(ootereþiimi sisenemine).
Pikk vajutus, et telefonitoru välja lülitada.
Toimetamise lõpetamine ja telefoniraamatust, uuestivalimise
nimekirjast või kõneregistrist väljumine.

Lühike vajutus, et valimise ajal sisestada #.
Pikk vajutus pausi (P) sisestamiseks numbrivalimise ajal.
Pikk vajutus, et helin sisse/välja (ON/OFF) lülitada.

þ
þ
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TELEFONITORU JA BAASJAAM

8. Sisekõne

9. Tagasihelistamisklahv

10. Mikrofon

11. Klahvilukk ja sisestamine

12. Kõnele vastamise klahv

0

0

0

0

0

0

0

0

Lühike vajutus, et sisekõnet alustada.

Ootereþiimis: kuupäeva/kellaaja kuvamise ja telefonitoru nime kuvamise vahel valimine.
Pikk vajutus, et sisestada R operaatorteenuste ajal liinil.

Lühike vajutus, et sisestada .
Pikk vajutus, et ootere iimil klahve lukustada/ avada.

Ootereþiimis: kõnele vastamine
Telefoniraamatus, uuestivalimise nimekirjas või kõneregistris: valitud numbrile helistamine.
Telefonitoru kõlari sisse (ON) / välja (OFF) lülitamine (käed-vabad reþiimi aktiveerimiseks vajutage sellele
klahvile kaks korda).

þ

* Ettevaatust! Käed-vabad reþiimi aktiveerimine tõstab järsult kõlarist kostva heli valjust. Ärge hoidke
telefonitoru kõrvale liiga lähedal.

Telefoni CD 130 baasjaam

Otsingunupp

Otsingunupp võimaldab teil leida kadunud telefoni, kui see
asub baasjaama levipiirkonnas ja selle patareid on laetud.
Vajutage sellele nupule, kuni telefon hakkab helisema. Helina
lõpetamiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
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SEADED

Asukohamaa valimine

Algseaded (kehtivad peale algseadete taastamist)

Kasutage seda funktsiooni, kui teil peaks osutuma vajalikuks CD 130 ümber konfigureerida.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , kuni ekraanile kuvatakse (asukohamaa valimine).

3. Valige klahvi abil soovitud asukohamaa ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

4. Ekraanile kuvatakse (kas kinnitada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Telefonitoru helitugevus : MEDIUM (keskmine)

Telefonitoru helin  : MELODY 1

Kuulari helitugevus: VOLUME 2

Kõlari helitugevus: VOLUME 3

Telefonitoru klahvihelid: ON (sees)

Patareide tühjenemise signaal: ON (sees)

Telefonitoru menüükeel : sõltuvalt asukohamaast

Automaatne kõnele vastamine : OFF (väljas)

Telefonitoru nimi: PHILIPS

Telefonitoru kellaaeg / kuupäev: 00:00 01-01

Numbrivalimisreþiim: sõltuvalt asukohamaast

Flash time : sõltuvalt asukohamaast

PIN kood : 0000

Äratuskell: OFF (väljas)

Äratuskella helin: MELODY 1

Kaugekõne kood: tühi

Kõnede keelamine: tühi

Hädaabinumber : tühi

Uuesti valimise nimekiri: tühi

Telefoniraamat: ei muutu

Kõneregister: ei muutu

Prefiks: tühi

ADVANCE SET

COUNTRY SEL.

CONFIRM?
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SEADED

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

PIN koodi muutmine

Algseadete taastamine (baasjaamal ja telefonitorul)

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (eemaldamine).

3. Vajutage klahvile ja sisestage oma PIN kood (algselt on PIN koodiks 0000).

4. Valige klahviga eemaldatava telefonitoru järjekorranumber ja vajutage klahvile . Ekraanile

kuvatakse tekst (eemaldatud).

Algselt on PIN koodiks 0000. Soovitame teil see ära muuta. PIN kood võib olla kuni 8 numbri pikkune.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (PIN kood).

3. Vajutage klahvile , sisestage oma PIN kood ja vajutage klahvile .

4. Sisestage uus PIN kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Telefoni algseadeid on võimalik taastada (lugege lähemalt lk. 33). Algseadete taastamisel tühistatakse kõik
isiklikud seaded, alles jäävad telefoniraamatu ja kõneloetelu sisestused.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , kuni ekraanile kuvatakse (algseadete taastamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kinnitada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
.

ADVANCE SET

UNREGISTER

UNREGISTERED

ADVANCE SET

PIN

ADVANCE SET

RESET UNIT

CONFIRM?

Märkus: Kui te viite telefonitoru teenindusse, eemaldage see esmalt
süsteemist.

SYMB

Telefoni ekraanile kuvatakse informatsioon telefoni toimingutest. Telefoni ekraanile kuvatakse järgmisi sümboleid:

Esmasel kasutamisel võib olla vajalik veidi oodata, enne kui sümbolid ekraanile ilmuvad.

Kui ikoon on sisse lülitatud, on telefoni aku täielikult laetud. Kui ikoon , siis annab see
märku sellest, et telefonitoru on vaja laadida.

Käimas on välikõne. Kui ikoon vilgub, tähistab see, et sisse on tulemas või et liin on juba
kinni teise telefoniga.

Kõnepostis on uus teade.

Kõneregistris on uusi kõnesid või kõneregistrit sirvitakse.

Sirvitakse telefoniraamatut.

Äratuskell on sisse lülitatud.

Telefoni kõlar on sisse lülitatud.

Telefonihelin on välja lülitatud.

Telefonitoru on baasjaamas registreeritud. Kui ikoon , tähistab see, et telefonitoru ei ole
baasjaamas registreeritud või asub väljaspool selle tegevusraadiust.

Lülitub sisse, kui te sisenete menüüsse. Telefoniraamatus: järgmisele menüütasandile
liikumine.

Lülitub sisse, kui te sisenete menüüsse. Telefoniraamatus: kõrgemale menüütasandile
liikumine. Toimetamise ajal: viimati sisestatud numbri / tähemärgi kustutamine.

Saadaval on lisavalikuid.

vilgub

kõne

vilgub

IKOONID TELEFONI EKRAANIL

9
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BAASJAAMA PAIGALDAMINE

Baasjaama paigaldamine

Veenduge, et vahemaa seadme ning kontaktide vahel oleks piisav, nii et voolujuhe ulatuks vabalt seinani.
Baasjaama korralikuks paigaldamiseks ühendage liini- ja voolujuhe baasjaama külge. Ühendage juhtmed
seinakontaktidesse. Kui te kasutate DSL internetiühendust, veenduge, et igasse liinipesasse oleks paigaldatud
DSL filter ning et modem ning telefon oleksid ühendatud õigetesse pesadesse (kummagi jaoks on eraldi pesa).

Veenduge, et liini- ning voolujuhtmed oleksid õigetesse pesadesse ühendatud, ebaõige ühendus võib seadmeid
kahjustada.

1. Ühendage komplekti kuuluv liinijuhe.

2. Ühendage voolujuhe.

Hoiatus!

Hoiatus!

Elektrivooluvõrk on klassifitseeritud kui ohtlik, vastavalt standardi EN 60-950
kriteeriumile. Seadme täielikuks elektrivõrgust lahtiühendamisest peate seadme seinakontaktist
eemaldama.

Kasutage alati tootega koos tarnitud liinikaablit. Vastasel juhul ei pruugi seade töötada.
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SEADED

Hädaabinumbrite valimine ja vahetamine

Telefonitoru registreerimine

Hädaabinumbrite funktsioon võimaldab teil määrata kuni 3 telefoninumbrit, millele on võimalik alati helistada,
kuigi kõnede keelu funktsioon on sisse lülitatud. Hädaabinumbri suurim lubatud pikkus on 4 kohta.
Hädaabinumbrite muutmiseks on vaja sisestada PIN kood.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (hädaabinumber).

3. Vajutage klahvile ja sisestage oma PIN kood (algselt on PIN koodiks 0000).

4. Vajutage klahvile ja valige klahviga hädaabinumbri asukoht: , või ja vajutage klahvile .

5. Sisestage hädaabinumber (kuni 4 numbri pikkune) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Baasjaamale saab registreerida kuni 5 telefonitoru.

Kui te olete kogemata telefonitoru eemaldanud, saate te selle uuesti registreerida.

Lisatelefonitorud tuleb registreerida enne, kui asute telefoni kasutama.

Lisatelefonitoru registreerimiseks vajutage esmalt puhkereþiimis otsinguklahvile 5 sekundi jooksul.

Seejärel sooritage 1 minuti jooksul järgnevad tegevused:

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (registreerimine).

3. Vajutage klahvile ja sisestage oma PIN kood (algselt on PIN koodiks 0000).

Kui registreerimine õnnestus, kuulete telefonitorust pikka kinnitustooni ja telefonitorule määratakse automaatselt
järjekorranumber (1 kuni 5).

ADVANCE SET

SOS NUMBER

1  2 3

ADVANCE SET

REGISTRATION

Hoiatus: Kui te soovite CD 130 baasjaamaga siduda teise tootjafirmade poolt toodetud telefonitoru, siis
veenduge, et see telefonitoru oleks ühilduv GAP'iga, muidu ei tööta see õigesti (lugege lähemalt lk. 11).
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SEADED

1. Valige klahviga keelatud numbri asukoht: , , või ja vajutage klahvile .

2. Sisestage keelatud number (1 kuni 4 numbri pikkune) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kõnede keelamine).

3. Vajutage klahvile ja sisestage oma PIN kood (algselt on PIN koodiks 0000).

4. Vajutage klahvile ja valige klahviga (sees) või (väljas) ja vajutage kinnitamiseks klahvile
.

See funktsioon võimaldab teie telefonil valida kõige odavama operaatori prefiksi. Prefiks võib olla kuni 5-
kohaline. Kui te salvestate prefiksi, siis sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri algusesse.

1. Vajutage klahvile ja kerige SYMBOL klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (prefiks).

3. Sisestage soovitud prefiks (kuni 5-kohaline) ja vajutage kinnitamiseks
klahvile .

kustutage sisestatud prefiksnumber vajutades klahvile, kuni ekraanile

kuvatakse -----” (tühi prefiksnumber). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

1 2 3 4

ADVANCE SET

CALL BARRING

ON OFF

ADVANCE SET

PREFIX

Prefiksnumbri salvestamine:

VÕI

Prefiksnumbri kustutamine:

”

Märkus: Kui te soovite keelata rahvusvahelisi kõnesid, sisestage see
algusega 00.

SYMB

Kõnede keelu sisse / välja lülitamine

Prefiksi aktiveerimine / deaktiveerimine

PATAREIDE PAIGALDAMINE NING VAHETAMINE

GAP KASUTAMINE

11

Patareide paigaldamine ning vahetamine

Patareide sisestamiseks avage patareikarbi kaas, asetage patareid nagu märgitud joonisel
ja pange patareikaas tagasi. Kui patareiikoon vilgub, on tarvis patareisid laadida.
Täielikuks patareide laadimiseks kulub 24 tundi. Esmakasutamisel võib osutuda vajalikuks
mõne minutid oodata, enne kui ekraanile kuvatakse vastavad tähised.

Garantii ei kehti patareide puhul ja teiste varuosade puhul, mis kasutamise jooksul
kuluvad.

......Patareisid ei tohi hävitada olmeprügi hulgas.

Märkus:

Hoiatus!

Baasjaam peab laadimise ning kasutamise ajal olema alati ühendatud
seinakontakti. Kasutage alati taaslaetavaid patareisid.

Kasutage alati tootega koos tarnitud liinikaablit. Vastasel juhul ei pruugi
seade töötada.

Patareide eluiga ning töötamispiirkond

Optimaalne patarei eluiga saavutatakse pärast 3 täielikku tühjaks ja täis laadimist. Kui olete telefoni
töötamispiirkonna äärealal ning heli muutub sahisevaks, liikuge baasjaamale lähemale. Võimalikult suure
töötamisraadiuse saavutamiseks paigaldage baasjaam võimalikult kaugele muudest elektriseadetest.

GAP standard tagab, et kõik DECT GAP telefonid ning baasjaamad vastavad miinumum-operatiivstandarditele,
See tähendab, et teie CD 130 abil saab teostada järgnevaid miinimumfunktsioone: telefonitoru registreerimine,
kõne vastuvõtmine ning väljahelistamine. Muud funktsioonid ei pruugi olla saadaval, kui kasutate mõnda muud
telefonitoru.

Oma CD 130 telefonitoru registreerimiseks ja kasutamiseks koos GAP baasjaamaga järgige kasutusjuhendis
toodud õpetusi, seejärel lugege lähemalt lk. 31.

Patareide eluiga
kasutuses

Patareide eluiga
puhkereþiimis

Töötamisraadius
tubastes tingimustes

Töötamisraadius välistes
tingimustes

kuni 300 meetrit.kuni 50 meetritkuni 150 tundikuni 12 tundi



Puhkereþiimis menüüdesse sisenemiseks vajutage klahvile .

Menüü sirvimiseks kasutage .

Valiku kinnitamiseks vajutage .

Menüüst väljumiseks või eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage

liikumisklahve

klahvile OK

klahvile
BACK.SYMB

12

GAP KASUTAMINE

MENÜÜDE KASUTAMINE

Mõne muu telefonitoru registreerimiseks CD 130 baasjaamaga viige baasjaam registratsioonireþiimi (lk. 31) ning
järgige oma telefoni kasutusjuhendis toodud õpetusi.

DECT on ETSI kaubamärk, registreeritud DECT tehnoloogia rakendajate heaks.
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SEADED

Numbrivalimisreþiimi muutmine*

Kõnede keelamine

Kaugekõne koodid*

* Sõltub riigist

Algselt on teie telefon seadistatud sobivasse numbrivalimisreþiimi ja teil ei tarvitse seda muuta.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (tagasihelistamise kellaaeg).

3. Vajutage klahvile ja valige klahviga (toonvalimine) või (pulssvalimine) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Kui teie kohalik teenusepakkuja pakub helistaja tuvastamise teenust kaugekõne koodide abil, peate te eemaldama
kohaliku koodi, kui te helistate tagasi kõneregistri numbrile. funktsioon võimaldab teil eemaldada
kõneregistri numbritelt kohaliku koodi. Kohaliku kõne kood võib olla 1 kuni 4 numbri pikkune. Algselt on
seadistatud tühi kood.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kaugekõne kood).

3. Seadete kuvamiseks vajutage klahvile .

4. Sisestage uus kohalik kood (kohalik kood võib olla kuni 4 numbri pikkune). Salvestamiseks vajutage
klahvile .

See funktsioon võimaldab teil piirata telefoni kasutamist keelates teatud numbrite (või numbriosade) valimise.
Keelata on võimalik kuni 4 telefoninumbrile helistamist.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kõnede keelamine).

3. Vajutage klahvile ja sisestage oma (algselt on PIN koodiks 0000).

4. Vajutage klahvile , kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (keelatud
number).

ADVANCE SET

RECALL TIME

TONE PULSE

AREA CODE

ADVANCE SET

AREA CODE

ADVANCE SET

CALL BARRING

PIN kood

BARR NUMBER

* Sõltub riigist

rrrrr
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ISIKLIKUD SEADED

SEADED

Automaatse vastamise re iimi (Auto Answer) sisse / välja lülitamine

Ekraani keele muutmine

þ

Kui valitud on , siis vastatakse kõnele telefonitoru tõstmisega baasjaamalt.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (isiklikud
seaded).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (automaatne
vastamine).

3. Vajutage klahvile ja valige klahviga: sisse / välja lülitamine. Vajutage kinnitamiseks
klahvile .

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (isiklikud
seaded).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (keeled).

3. Vajutage klahvile ja valige klahviga soovitud keel. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

ON

PERSONAL SET

AUTO ANSWER

(ON) (OFF)

PERSONAL SET

LANGUAGE

Tagasihelistamise kellaaja muutmine

See funktsioon võib olla vajalik, kui te kasutate operaatorteenuseid. Algselt seadistatud tagasihelistamise kellaaja
vahemik peaks võimalikult hästi sobima teie võrguga ja seetõttu ei tarvitse teil seda muuta.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (tagasihelistamise kellaaeg).

3. Vajutage klahvile ja valige klahviga (lühike) või (pikk) ja vajutage kinnitamiseks
klahvile .

ADVANCE SET

RECALL TIME

SHORT LONG

13

MENÜÜ ÜLESEHITUS



Vajutage üks kord klahvile :

Vajutage kaks korda klahvile :

Vajutage üks kord klahvile :

Vajutage kaks korda klahvile :

Vajutage kolm korda klahvile :

P

PE

PET

PETE

PETER

14

TEKSTI JA NUMBRITE SISESTAMINE

TELEFONITORU SISSE (ON) JA VÄLJA (OFF) LÜLITAMINE

KLAHVILUKU AKTIVEERIMINE / DEAKTIVEERIMINE

Telefoniraamatu sisestusi on võimalik sisestada tähthaaval, vajutades vastav arv kordi vastavale klahvile.

Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvile tähise all.BACK

Näide nime "Peter" kirjutamiseks;

Telefonitoru sisse (ON) ja välja (OFF) lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi .

Klahviluku aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks puhkereþiimis vajutage pikalt klahvile .

Ekraanile kuvatakse tekst (klahvilukk).KEYS LOCKED

Klahvid Tähed
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ISIKLIKUD SEADED

* Ettevaatust! Ärge hoidke helisevat telefonitoru kõrvale liiga lähedal, kuna vali telefonihelin võib
kahjustada teie kõrvakuulmist.

Telefonitoru helina valimine

Klahvihelide sisse / välja lülitamine

Telefonitoru nimetamine

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (isiklikud
seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (telefonitoru helin). Vajutage klahvile ja
kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (telefonitoru helin).

3. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse helina seaded. Võimalik on
valida helinatoonide 1-10 vahel.

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (isiklikud
seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (telefonitoru helin). Vajutage klahvile ja
kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (klahvihelid).

3.

Algselt on telefonitoru nimetus: . Telefonitoru nimetus võib olla kuni 10 tähemärgi pikkune.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (isiklikud
seaded).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (telefonitoru
nimetus).

3. Vajutage klahvile , sisestage klahvide abil soovitud nimi ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

PERSONAL SET

HANDSET TONE
RING MELODY

PERSONAL SET

HANDSET TONE
KEY TONE

PHILIPS

PERSONAL SET

HANDSET NAME

Vajutage klahvile ja kerige klahviga, kuni ekraanile kuvatakse klahvihelide seaded: sisse / välja
lülitamiseks. Vajutage kinnitamiseks klahvile

(ON)
(OFF)
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ISIKLIKUD SEADED

3. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse äratuskella seaded.

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Äratuskell heliseb kuni minut aega, ootereþiimis kuvatakse ekraanile ikoon.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (kell /
äratuskell).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse
(äratuskellahelin).

3. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse äratuskella seaded. Võimalikud
valikuvariandid on: (meloodia 1), (meloodia 2) või (meloodia 3).

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Võimalikud valikuvariandid on: (väljas), (ühekordne), (iga päev)OFF ON ONCE ON DAILY

Äratuskellahelina valimine

CLOCK/ALARM

ALRM TONE

MELODY 1 MELODY 2 MELODY 3

Märkus: Kui äratuskell heliseb, saate selle katkestada vajutusega suvalisele klahvile.

Telefonitoru helina tugevuse seadistamine või vaigistamine (Ringer
OFF)

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (isiklikud
seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (telefonitoru helin). Vajutage klahvile ,
ekraanile kuvatakse (helina tugevus).

3. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse helina seaded. Võimalikud
valikuvariandid on: (tugev), (keskmine), (vaikne) või (helin väljas).

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

PERSONAL SET

HANDSET TONE
RING VOLUME

HIGH MEDIUM LOW RINGER OFF
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HELISTAMINE

Kõnele vastamine / kõne lõpetamine

Kõne sooritamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõne vastuvõtmiseks klahvile.

Sissetuleva kõne ajal vilgub ekraanil ikoon.

2. Vestluse lõpetamiseks vajutage klahvile või asetage telefonitoru tagasi baasjaamale.

1. Vajutage klahvile .

2. Valige telefoninumber .

1. Valige telefoninumber .

2. Vajutage klahvile .

1. Vajutage klahvi alla.

2. Sirvige nimekirja ja valige klahvi abil soovitud nimi.

3. Vajutage klahvile .

Helistamine numbrile

Numbri valimine enne helistamist

Helistamine telefoniraamatu kirjele

Märkus:

* Ettevaatust!

Märkus:

Kui te olete sisse lülitanud automaatse vastamise (Auto Answer) reþiimi (lugege lähemalt lk. 28),
saate kõnele vastata tõstes telefonitoru baasjaamalt või laadijalt.

Ärge hoidke helisevat telefonitoru kõrvale liiga lähedal, kuna vali telefonihelin võib
kahjustada teie kõrvakuulmist.

Sisestuse parandamiseks kasutage klahvi.
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HELISTAMINE

Telefonitoru kõlari sisse (ON) / välja (OFF) lülitamine (käed-vabad reþiim)

Kõne ajal kuulari ja kõlari helitugevuse muutmine

Kõne ajal mikrofoni vaigistamine

Kõneloendur

1. Telefonitoru kõlari aktiveerimiseks vajutage klahvile kaks korda.

2. Telefonitoru kõlari deaktiveerimiseks vajutage uuesti klahvile.

Vajutage klahvile (Kuularile on võimalik valida 3 erineva helitugevuse vahel, kõlarile 5 erineva helitugevuse
vahel).

Kõne ajal mikrofoni vaigistamine / heli taastamiseks vajutage klahvile .

Kui te vastate kõnele (või valite numbri), kuvatakse ekraanile kõneloendur (TT-MM-SS).

Märkus:

* Ettevaatust! þ

Teil on võimalik valida 5 kõlari helitugevuse taseme vahel.

Käed-vabad re iimi aktiveerimine tõstab järsult kõlarist kostva heli valjust. Ärge hoidke
telefonitoru kõrvale liiga lähedal.
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MUUD FUNKTSIOONID

Otsimine

Kettvalimine

Kellaaja ja äratuse seaded

See funktsioon võimaldab teil otsida kadunud telefonitorusid.

Vajutage baasjaamal klahvile . Helisevad kõik baasjaamaga registreeritud telefonitorud. Kui telefonitoru on
leitud, vajutage helisemise lõpetamiseks suvalisele klahvile.

Kui te olete telefoniraamatusse sisestanud ainult firma põhitelefoninumbri ilma laiendusteta, võimaldab see
funktsioon teil lisada soovitud inimese alamnumbri (laienduse) ja valida selle numbri.

1. Võtke telefonitoru klahviga ja vajutage klahvile , et avada telefoniraamat.

2. Valige klahviga soovitud sisestus ja vajutage klahvile , et valida esimene osa.

3. Sisestage soovitud laiend . Iga number vilgub, et anda valimisest märku.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (kell /
äratuskell).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kellaaeg / kuupäev).

3. Vajutage klahvile ja sisestage klahvide abil kuupäev.

4. Vajutage klahvile ja sisestage klahvide abil kellaaeg. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

5. Kellaaja ja kuupäeva kuvamiseks vajutage pikalt klahvile .

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile (kell /
äratuskell).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (äratuskella
seadistamine).

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Äratuskella seadistamine ja muutmine

CLOCK/ALARM

DATE/TIME

kuvatakse CLOCK/ALARM

SET ALARM

Märkus: Kui te olete ühenduses ISDN liiniga, võidakse kellaaega ja kuupäeva uuendada peale iga
telefonikõnet. Kontrollige ISDN süsteemi kellaaega ja kuupäeva.
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SISEKÕNE

Seda funktsiooni on võimalik kasutada vaid juhul, kui baasjaamale on registreeritud mitu telefonitoru. See
funktsioon võimaldab teil sooritada tasuta sisekõnesid ühelt telefonitorult teisele ja kasutada konverentskõnet.

1. Vajutage klahvile .

2. Sisestage telefonitoru number (Ühele baasjaamale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru
(telefonitorud 1-5)).

3. Vastamiseks vajutage klahvile ja sisekõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

1. Pikk vajutus klahvile , sisestage telefonitoru number .

2. Vajutage klahvile .

1. Pikk vajutus klahvile , sisestage telefonitoru number .

2. Sise- ja väliskõne vahel saate nüüd lülitada pika vajutusega klahvile .

1. Pikk vajutus klahvile , sisestage telefonitoru number .

2. Pikk vajutus klahvile , ekraanile kuvatakse (konverentskõne). Konverentskõnes võib
osaleda kuni 3 inimest.

Sisekõne

Liiniloleva kõne suunamine ühele telefonitorule

Sise- ja väliskõne vahel lülitamine

Konverentskõne

VÕI

CONFERENCE

Märkus:

Märkus:

Sisekõne ja konverentskõne on võimalikud vaid siis, kui telefonitorud on registreeritud samale
baasjaamale.

Kui lisatelefonitoru ei kuulu Philips CD 130 komplekti, ei pruugi see funktsioon toimida,

Vajutage klahvile , et helistada kõikidele telefonitorudele.

Uuesti valimise nimekirjas on toodud 5 viimati valitud telefoninumbrit.

1. Vajutage klahvile .

2. Uuesti valimise nimekirja sirvimiseks kasutage klahvi .

3. Väljumiseks vajutage klahvile .

1. Vajutage klahvile .

2. Uuesti valimise nimekirja sirvimiseks kasutage klahvi .

3. Vajutage klahvile .

1. Vajutage klahvile ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (numbri salvestamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (nime sisestamine).

4. Sisestage nimi ja vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (salvestatud).

1. Vajutage klahvile ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

3. Vajutage klahvile , sisestage soovitud number ja vajutage klahvile .

Uuesti valimise nimekirja sisenemine / sealt väljumine

Helistamine uuesti valimise nimekirja numbrile

Numbri salvestamine uuesti valimise nimekirjast telefoniraamatusse

Numbri muutmine uuesti valimise nimekirjas

SAVE NUMBER

ENTER NAME

SAVED

2. Vajutage klahvile , vajutage klahvile alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri muutmine).EDIT NUMBER

Märkus: Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvile SYMBOL. Teksti ja numbrite sisestamisest lugege
lähemalt lk. 14.
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UUESTI VALIMISE NIMEKIRI
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UUESTI VALIMISE NIMEKIRI

Numbri kustutamine uuesti valimise nimekirjast

Kõikide numbrite kustutamine uuesti valimise nimekirjast

1. Vajutage klahvile ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

2. Vajutage klahvile , vajutage klahvile alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri
kustutamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

1. Vajutage klahvile , vajutage klahvile alla, kuni ekraanile kuvatakse (nimekirja
kustutamine).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
. Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

DEL. NUMBER

DELETE?

DELETE LIST

DELETE?
SYMBi
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KÕNEREGISTER

Numbri kustutamine kõneregistrist

Kõikide numbrite kustutamine kõneregistrist

1. Kerige klahviga üles ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri
kustutamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
.

1. Kerige klahviga üles ja vajutage klahvile .

2. Kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (nimekirja kustutamine).

3. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

DEL. NUMBER

DELETE?

DELETE LIST

SYMB
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KÕNEREGISTER

See funktsioon on võimaldatud, kui te olete oma operaatorilt tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

- informatsioon võrguteadete kohta (sõltub operaatori teenustest).

1. Kerige klahviga üles ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

2. Detailide sirvimiseks vajutage klahvile .

3. Kõneregistrist väljumiseks vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse kas:

** Numbrid, mis ei ole nimekirjas, salastatud numbrid.

Telefoninumbrit, helistaja nime ja kõne kuupäeva on võimalik sirvida klahvi abil. Kellaaeg ja kuupäev
sõltuvad võrgust.

1. Kerige klahviga üles ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

2. Vajutage klahvile .

1. Kerige klahviga üles ja valige soovitud sisestus klahvi abil.

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (numbri salvestamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (nime sisestamine).

4. Sisestage soovitud nimi ja vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (salvestatud).

Kõneregistris on toodud 20 viimati sissetulnud kõne:

helistaja number*

helistaja nimi (kui sisestus on kantud telefoniraamatusse)*

(tundmatu kõne), kui helistajat ei ole võimalik tuvastada. **

* Sõltub operaatori teenustest

Kõneregistrisse sisenemine / sealt väljumine

Kõneregistri sirvimine

Helistamine kõneregistri numbrile

Numbri salvestamine kõneregistrist telefoniraamatusse

!

!

! UNKNOWN CALL

SAVE NUMBER

ENTER NAME

SAVED
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TELEFONIRAAMAT

Telefoni sisseehitatud telefoniraamatusse on võimalik salvestada kuni 30 nime ja numbrit. Sisestused
salvestatakse tähestikulises järjekorras.

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile , ekraanile kuvatakse (telefoniraamat).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (numbri lisamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (nime sisestamine).

4. Sisestage soovitud nimi ja vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (numbri
sisestamine).

5. Sisestage telefoninumber ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile , ekraanile kuvatakse (telefoniraamat).

2. Vajutage klahvile ja vajutage klahvi alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri
muutmine).

3. Vajutage klahvile , valige soovitud sisestus klahvi abil ja vajutage nime kuvamiseks klahvile .

4. Sisestage soovitud nimi ja vajutage numbri kuvamiseks klahvile .

5. Sisestage soovitud number ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Uue sisestuse lisamine

Telefoniraamatu sisestuse nime või numbri muutmine

PHONEBOOK

ADD NUMBER

ENTER NAME

ENTER NUMBER

PHONEBOOK

EDIT NUMBER

Märkus:

Märkus:

Tähemärkide kustutamiseks vajutage klahvile . Tühikute sisestamiseks vajutage klahvile
. Teksti ja numbrite sisestamisest lugege lähemalt lk. 13.

Puhkereþiimi tagasi pöördumiseks vajutage klahvile või .
Telefoniraamatusse on võimalik kirjet lisada ka uuesti valimise nimekirjast ja kõneregistrist (sõltub
teenuse olemasolust võrgus).

SYMB
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TELEFONIRAAMAT

Telefoniraamatu nimekirja sirvimine

Numbri muutmine telefoniraamatu sirvimise ajal

Numbri kustutamine telefoniraamatu sirvimise ajal

Kogu telefoniraamatu kustutamine telefoniraamatu sirvimise ajal

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile ja kerige nimekirjas üles või alla .

Sisestage soovitud nime esitäht (näiteks vajutage klahvile 3 D“ tähe kuvamiseks või kaks korda klahvile 3
E“ tähe kuvamiseks).

2. Kirjete kuvamiseks: vajutage klahvile .

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile , ekraanile kuvatakse (telefoniraamat).

2. Vajutage klahvile ja vajutage klahvi alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri
muutmine).

3. Nime kuvamiseks vajutage klahvile ja uue nime sisestamiseks kasutage klahve.

4. Numbri kuvamiseks vajutage klahvile ja uue numbri sisestamiseks kasutage klahve. Vajutage
kinnitamiseks klahvile .

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile , ekraanile kuvatakse (telefoniraamat).

2. Vajutage klahvile ja vajutage klahvi alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri
kustutamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
. Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile ja .

2. Kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (nimekirja kustutamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
. Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

VÕI

PHONEBOOK

EDIT NUMBER

PHONEBOOK

DEL. NUMBER

DELETE?

DELETE LIST

DELETE?

“

“rrrri

SYMB

SYMB
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TELEFONIRAAMAT

Numbri kustutamine telefoniraamatust puhkereþiimis

Kogu telefoniraamatu kustutamine puhkere iimis

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile , ekraanile kuvatakse (telefoniraamat).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (numbri
kustutamine).

3. Nimekirja kuvamiseks vajutage klahvile ja valige soovitud sisestus klahviga.

4. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
. Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

1. Vajutage puhkereþiimis klahvile , ekraanile kuvatakse (telefoniraamat).

2. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse (nimekirja
kustutamine).

3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
. Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

PHONEBOOK

DEL. NUMBER

DELETE?

PHONEBOOK

DELETE LIST

DELETE?

þ
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