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Kasutage ainult taaslaetavaid patereisid.
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Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne
CD140 kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend
sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta
käivaid märkusi.

Hoiatus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv
1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele
määrustele. Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt
www.p4c.philips.com.

Äraviskamisjuhendid vanadele toodetele:

WEEEE direktiiv (Waste Electrical and
Electronic Equiptment; 2002/96/EC) on
mõeldud selleks, et kindlustada toodete
ümbertöötlemine parimal võimalikul
moel, kasutades tehnoloogiaid,  mis
kaitsevad inimtervist ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada.

Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud
elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike
kogumissüsteemidega.

Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete
sümbolitega, mis on mõeldud toote
ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele
õhutamiseks.

Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud
rahaline annetus.

Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.

1.1 Voolunõuded

1.2 Kinnitus

1.3 Ümbertöötlemine ja äraviskamine
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!

See seade vajab 220-240 volti elektrilist varu.
Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada.

Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku
võrku. Ainus moodus, kuidas laadija voolu-
allikast lahti ühendada, on ühendada see
vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks
alati kergesti ligipääsetav.

Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel
puutuda kokku metallobjektidega.

Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.

Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid
või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel
korral esineb plahvatusoht.

Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid
juhtmeid.

”Käed vabad” funktsiooni rakendamine võib
järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli:
veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga
lähedal.

See seade ei ole disainitud nii, et saaksite
voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid.
Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas
alternatiivne helistamisvõimalus.

Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed,
pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE
kogumisasutusse.

Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma
vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile
vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.

Kasutage ühte kahest allolevast
äraviskamismoodusest:

Patareide kohta käivad äraviskamisjuhendid:

Pakendi kohta käiv informatsioon:

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Dokumendi number: 3111 285 32151
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Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige
sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Ühendus

Ülesseadmine

Heli

Toote käitumine

Käsiseade ei lülitu sisse

Telefon ei tööta üldse

Kõne ajal kaob ühendus

Kehv audiokvaliteet

Puudub toon

Ilmub ikoon.

Helistaja ID ei tööta korralikult.

Ei saa vastata ootel kõnele

Käsiseadme ekraanil ei ole muud kui vilkuv
ikoon.

Käsiseade ei helise

Helistaja ei kuule mind

Vahelesegamised raadiole või televiisorile

Kõneliini identifitseerimise teenus (CLI) ei tööta.

Telefoniraamatu sisestust ei saa salvestada

Ei saa käsiseadet registreerida

Unustasite oma PIN koodi
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Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale
laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Kontrollige laadija ühendusi.

Kasutage ainult KAASASOLEVAID TAASLAE-
TAVAID PATAREISID.

Veenduge, et adapter ja telefonijuhe oleksid
õigesti ühendatud.

Kontrollige, kas patareid on täielikult laetud ja
õigesti installeeritud.

See telefon ei tööta voolukatkestuse ajal.

Laadige KAASASOLEVAID TAASLAETAVAID
PATAREISID.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest
seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Kontrollige ühendusi. Algkäivitage seade: ühen-
dage juhtmetest lahti ja seejärel uuesti tagasi.

Laadige patareisid vähemalt 24 tundi.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kasutage kaasasolevat liinijuhet.

Ühendage (vajadusel) liiniadapter liinijuhtmega.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kontrollige patareitaset.

Registreerige käsiseade baasjaama.

Asendage patareid uutega (kasutage ainult
taaslaetavaid patareisid).

Kontrollige kohaliku telefonifirma kaudu, kas Te
olete CID teenusega liitunud.

Laske telefonil enne vastamist vähemalt üks kord
heliseda.

Uurige kohalikult telefonifirmalt ja valige õige
tagasihelistamise kestus.

Proovige uuesti, ühendades baasjaama voolu-
võrgust välja ja siis uuesti sisse ning järgige käsi-
seadme registreerimise protseduure (vaadake
peatükki 3.5).

Eemaldage ja pange käsiseadme patareid tagasi.

Suurendage helitugevust.

Veenduge, et adapter ja telefonijuhe on õigesti
ühendatud.

Liigutage käsiseade baasjaamale lähemale.

Veenduge, et käsiseadme helin ei ole maha
keeratud (et ekraanil ei oleks ikooni).

Mikrofon võib olla summutatud: Kõne ajal
vajutage nuppu.

Liigutage vooluadapter või baasjaam võimalikult
kaugele.

Kontrollige oma liitumist võrguoperaatoriga.

Kustutage mõni sisestus, et vabastada mälu-
ruumi.

koon vilgub.

!

!

!

Veenduge, et vajutate nupule vähemalt 3
sekundit.

Iga baasjaam saab enda alla registreerida kuni 4
käsiseadet.

Iga käsiseadme saab registeerida vaid ühte
baasjaama.

Vajutage nuppu.

* Teie telefon pöördub tagasi vaikimisi olnud
seadistustele ja saate vaikimisi olnud PIN koodi
0000. Telefoniraamatu sisestusi ei kustutata.

1.

2.

3.

Vajutage nuppu.

Vajutage ##**793

iiiiiii

Sm
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1.4 GAP standardse nõusoleku
kasutamine

1.5 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetväljad ("EMF")

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP
käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset
kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie
CD140/145 käsiseade ja baasjaam on GAP -
ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud
funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile
minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine.
Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla
kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga
mõnda muud käsiseadet kui CD140/145.

Et registreerida ja oma CD140/145 käsiseadet mõne
teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada,
järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes
juhistes kirjeldatud, seejärel järgige peatükis 3.5
kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi
käsiseadme registreerimiseks CD140/145
baasjaamaga, pange baasjaam
registreerimisreþiimile (peatükk 3.5), seejärel
järgige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis.

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju
tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes
elektroonilised aparaadid omavad võimet
eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete
juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja
ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad
seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise
ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke
tervise kõrvalnähte.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna
kättesaadavatele teaduslikele tõestusmater-
jalidele turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda
võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid
varakult oma toodetele.

1.

2

3

4

5

.

.

.

.
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Telefoni
käsiseade

Baasjaam

Voolujuhe

Liinijuhe* 2 AAA taaslaetavat
patareid

Kiire alguse teejuht

Kasutusjuhend
Garantii

2 TEIE TELEFON

2.1 Mis on karbis?

4 Märkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtmega ühendatud. Võite liiniadapteri leida karbist. Sel juhul peate
juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, voolujuhtmetega laadijat ja lisaks olevad
taaslaetavad patareid.
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5.5.12 Häälsõnumi postkasti numbrile ligipääs

5.5.13 Vaikimis olnud seadistuste taastamine

1.

3.

4.

1. Vajutage ja hoidke nuppu all, et valida oma

häälsõnumi postkasti number.

2. Vajutage nuppu.

Saate oma telefoni seada mistahes ajal tagasi
algväärtustele (vaadake peatükki 5.6). Peale
algseadistust on kõik Teie isiklikud seadistused ja
kõneregistri sisestused on kustutatud, kuid Teie
telefoniraamat jääb muutmata.

Vajutage nuppu.

Sisestage oma 4-kohaline PIN kood.

Vajutage nuppu.

! Telefon on seatud tagasi algväärtustele.

5.6 Vaikimisi olevad seadistused

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

Element Vaikimisi olev väärtus

Kuuldeava helitugevus Tase 2

Helina meloodia Meloodia 1

Helisemise helitugevus Tase 3

Nuputoonid Sees

Tagasihelistamise aeg Riigist sõltuv

Helistamise re iim Riigist sõltuv

Peamine PIN 0000

Korduvvalimiste nimekiri Tühi

Kõneregister Tühi

Telefoniraamatu mälu Jääb muutmata

þ
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5.5.6 Tagasihelistamise aja valimine

1.

3.

þ

Tagasihelistamise aeg on ajaviivitus, peale mida liin
katkestatakse nupule vajutamise järel. Teie
seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamise
aeg peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja
seetõttu ei peaks Te seda muutma.

Vajutage nuppu.

Vajutage ühte numbrinuppudest kuni
, et valida tagasihelistamise aeg.

þ

2.

4.

5.5.7 Helistamise re iimi valimine

1.

2.

3.

4.

5.5.8 Nuputoonide sisse / välja lülitamine

1.

2.

3.

5.5.9 Automaatse prefiksi seadmine

1.

2.

3.

4.

5.

5.5.10 Peamise PIN koodi muutmine

Ärge kaotage PIN koodi ära!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5.5.11 Häälsõnumite postkasti numbri
programmeerimine

1.

3.

4.

Vajutage nuppu.

Kasutatavad tagasihelistamise ajavõimalused
varieeruvad riigiti.

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

Helistamise reþiimi seadistused on riigist sõltuvad.
Mõningates riikides ei pruugi pulseeriv toon olla
kasutatav.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage pulseeriva tooni saamiseks

nuppu ja tavatooni jaoks nuppu.

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

Vajutage nuppu.

Kui nuputoonid on eelnevalt sisse lülitatud, siis

vajutage nende maha võtmiseks

nuppu.

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

Maksimaalne automaatse prefiksnumbri pikkus on
10 numbrimärki. Kui see number on valitud, siis
sisestatakse see iga väljamineva kõne numbri ette.

Vajutage , .

Sisestage otsitav number, kus otsitava numbri
pikkus ei saa olla pikem kui 5 numbrimärki.

Vajutage .

Sisestage automaatse prefiksi number.

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

Peamine PIN on 4-kohaline PIN kood, mis on ette
nähtud käsiseadme registreerimiseks ja telefoni
algseadistamiseks. Vaikimisi olev PIN kood on
0000. Seda PIN koodi kasutatakse ka Teie seadme
seadistuste kaitsmiseks. Kui mõnel funktsioonil on
vaja PIN koodi, siis seade küsib seda Teie käest.

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te seda koodi
muudate, siis hoidke uus PIN kood kindlas kohas,
kus Teil on sellele lihtne ligipääs.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Sisestage 4-kohaline vaikimisi olev / hetkel olev
PIN kood (0 kuni 9).

Vajutage nuppu.

Sisestage uus 4-kohaline PIN kood.

Vajutage nuppu.

Sisestage kinnitamiseks uuesti uus 4-kohaline
PIN kood.

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

Kui olete kogemata sisestanud vale PIN koodi, siis
tuleb kuuldavale pikk piiks ja telefon pöördub tagasi
jõudere iimile.

Mõned võrguteenuse pakkujad pakuvad häälsõnumi
postkasti teenuseid. Selle funktsiooni kohta
rohkema informatsiooni saamiseks kontakteeruga
oma võrgupakkujaga. Saate häälsõnumi postkasti
numbri seada otse nupuga.

Vajutage nuppu.

2. Vajutage nuppu.

Sisestage oma võrgu häälsõnumi postkasti
telefoninumber.

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

!

!

!

Kuvatakse hetkel olevad seadistused.

Edasised nupuvajutused ei ole kuuldavad.

Uus PIN kood on salvestatud

SYMB

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

7

A Kõneregistri nupp

B Telefoniraamatu nupp

C Rääkimise nupp

D Korduvvalimise / Välkteate nupp

E Kustuta / Tagasi / Summuta nupp

Jõudere iimil: Vajautage kõneregistri nimekirjale ligipääsuks

Jõudere iimil: Vajutage telefoniraamatule ligipääsuks

Jõudere iimil: Sissetuleva kõne ajal vajutage kõnele vastamiseks.

Jõudere iimil: Vajutage kõne alustamiseks.

Kõne ajal: Vajutage kõne lõpetamiseks.

Jõudere iimil: Vajutage korduvvalimise nimekirjale ligipääsuks

Eelvalimise re iimil: Vajutage välkteate sisestamiseks

Eelvalimise ajal ei saa esimene number olla välkteade.

Kuvamise / eelvalimise re iimil: Lühike vajutus, et kustutada üks
sümbol / number.

Kuvamise / eelvalimise re iimil: Pikk vajutus, et kustutada kõik
sümbolid / numbrid.

Telefoniraamatu vaatamise / kõneregistri vaatamise / korduvvalimise
nimekirja vaatamise re iimil: Vajutage, et väljuda jõudere iimile.

Telefoniseadistuste re iimil: Vajutage, et pöörduda eelmisele tasemele.

Kõne ajal: Vajutage, et summutada mikrofon.

þ .

þ

þ

þ

þ .

þ .

þ

þ

þ þ

þ

4 Märkus

2 TEIE TELEFON

2.2 Ülevaade telefonist

2.2.1 Käsiseade
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2 TEIE TELEFON

F Klaviatuur

G Tärni nupp

H Trellide nupp

I Kõne suunamine / Sisesidesüsteem / Konverents

J Programmi nupp

Jõudereþiimil: Lühike vajutus, et sisestada *.

Jõudereþiimil: Pikk vajutus, et aktiveerida või deaktiveerida klaviatuuri
lukustus

Jõude/valimise reþiimil: Lühike vajutus, et sisestada #.

Jõudereþiimil: Pikk vajutus, et summutada helin.

Valimise reþiimil: Pikk vajutus, et sisestada paus.

Jõudereþiimil: Lühike vajutus, et alustada sisesidesüsteemi kõnega.

Väljastpoolt tuleva kõne ajal: Lühike vajutus, et alustada sisekõnega või
vahetada kõnesid sise- ja väliskõne vahel.

Pikk vajutus, et alustada konverentskõne väliskõne ja teise sisekõnega.

Jõudereþiimil: Vajutage, et siseneda telefoniseadistuste reþiimi.

Telefoniseadistuste reþiimil (välja arvatud kuvamisreþiim): Vajutage
kinnitamiseks ja seadistuste salvestamiseks.
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5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.3.1 Kõneregistrile ligipääs

1.

2.

5.3.2 Kogu kõnereistri kustutamine

1.

2.

3.

4.

5.4.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1.

2.

5.5.1 Aja seadmine

1.

2.

3.

4.

5.5.2 Helina meloodia seadmine

1.

2.

3. 0 9

4.

5.5.3 Helisemise helitugevuse seadmine

1.

2.

3.

4.

5.5.4 Kuuldeava helitugevuse seadmine

1.

2.

3.

4.

5.5.5  Klaviatuuri lukustuse aktiveerimine /
deaktiveerimine

1.

2.

Vajutage kõneregistrile otseseks ligipääsuks
nuppu.

Kui kõneregister on tühi, siis kuvatakse .

Vajutage korduvalt nuppu, et vaadata üle
ka teised vastamata kõned.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Teie telefon suudab salvestada 5 viimati valitud
numbrit. Salvestatakse iga numbri 24 esimest
numbrimärki.

Vajutage nuppu.

Vajutage korduvalt nuppu, et vaadata üle
ka teised valitud numbrid.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Sisestage aeg 24-tunni formaadis (TT-MM).

Seadistuste salvestamiseks vajutage
nuppu.

Teie telefonil on kaasas 10 erinevat helinat.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage ühte numbrinuppudest kuni , et
valida oma lemmik helina meloodia.

Vajutage seadistuste salvestamiseks
nuppu.

Võimalikud on 3 helisemise helitugevusastet.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage ühte numbrinuppudest kuni
, et valida oma lemmik helisemise

helitugevus.

Vajutage seadistuste salvestamiseks
nuppu.

Helisemise maha keeramiseks vajutage ja hoidke all
nuppu. Ekraanile kuvatakse ikoon.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage (madal), (keskmine) või

(kõrge), et valida oma lemmik kuuldeava

helitugevus.

Vajutage seadistuste salvestamiseks
nuppu.

Vajutage ja hoidke nuppu all.

Vajutage ja hoidke nuppu, et
deaktiveerida klaviatuuri lukustus.

Saate klaviatuuri lukustuse deaktiveerida ka
käsiseadme patareisid vahetades.

!

!

!

!

!

!

!

!

Kuvatakse viimane vastamata kõne.

Kõik kõneregistri sisestused on kustutatud.

Kuvatakse viimasena valitud number.

Mängitakse ette seadmel hetkel olev helina
meloodia.

Mängitakse ette ja kuvatakse ka ekraanil seadmel
hetkel olev helisemise helitugevus.

Kuvatakse hetkel olev kuuldeava helitugevus.

Kui klaviatuuri lukustus on aktiveeritud, siis
kuvatakse ikoon.

Kui klaviatuuri lukustus on deaktiveeritud, siis
ikoon kaob.

"_ _ _ _ "

5.4 Korduvvalimise nimekiri

5.5 Seadistused
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5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Kõne ajal

5.2 Telefoniraamat

5.3 Kõneregister

5.1.1 Mikrofoni summutamine / mitte
summutamine

Kõne ajal:

1.

2.

5.1.2 Kuuldeava helitugevuse reguleerimine

1.

2.

3.

5.2.1 Numbri salvestamine telefoniraamatusse

Jõudere iimil:

1.

2.

3.

4.

5.

5.2.2 Telefoniraamatule ligipääs

Jõudere iimil:

1.

2.

5.2.3 Telefoniraamatu sisestuse kuvamine või
numbri kustutamine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.2.4 Kogu telefoniraamatu kustutamine

1.

2.

3.

4.

Vajutage nuppu.

Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle
nuppu.

Vajutage nuppu.

Kuvatakse hetkel olev kuuldeava
helitugevusaste.

Vajutage oma eelistatud kuuldeava helitugevuse
taseme valimiseks , või .

Saate oma telefoni erinevatesse mälukohtadesse
salvestada kuni 20 telefoniraamatu sisestust. Iga
telefoninumber saab olla maksimaalselt 24-
numbrimärgiline. Kui Teil on rohkem kui üks
käsiseade, siis teadke, et igal käsiseadmel on oma
telefoniraamat.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage korduvalt nuppu, et valida
soovitud mälu asukoha number.

Sisestage telefoninumber.

Vajutage numbri salvestamiseks nuppu.

Kui mälu asukoht on hõivatud, siis kuvatakse sinna
salvestatud number. Telefoninumbri kuvamiseks
saate vajutada nuppu.

Vajutage telefoniraamatule ligipääsuks
nuppu.

Teiste telefoniraamatu sisestuste ülevaatamiseks
vajutage nuppu.

Mäluasukohtadesse 0 kuni 9 salvestatud numbritele
ligipääsuks saate vajutada otse mälu asukoha
numbri.

Vajutage nuppu.

Vajutage korduvalt nuppu, kuni kuvatakse
soovitud number.

Vajutage numbrimärkide ükshaaval
kustutamiseks nuppu.

Te saate kogu numbri ühekorraga kustutamiseks
vajutada ja hoida all nuppu, seejärel vajutage
telefoniraamatu sisestuse kustutamiseks
nuppu ja telefon pöördub tagasi jõudereþiimile.

Kuvage number.

Vajutage kinnituseks nuppu.

Vajutage nuppu.

See omadus on kasutatav, kui olete liitunud
kõneliini identifitseerimise teenusega (CLI). Teie
telefon salvestab kuni 10 vastamata kõnet. Kui Teil
on vastamata kõnesid, siis ikoon vilgub, et seda
Teile meelde tuletada.

Kui olete liitunud kõneliini identifikatsiooniga (Caller
Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja
number (kui number ei ole salastatud). Vastamata
kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus
viimane vastamata kõne on nimekirja tipus.

!

!

!

!

!

!

Mikrofon on välja lülitatud ja ekraanile kuvatakse
.

Telefon pöördub tagasi kõneühenduse ekraanile.

Number on valitud mäluasukohta salvestatud.

Kui asukohta 0 on varem salvestatud number,
siis see kuvatakse.

Valitud mälu asukoha sisu on uuendatud.

Kõik telefoniraamatu sisestused on kustutatud.

þ

þ

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.

Vajutage nuppu.
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2.2.2 Ekraaniikoonid käsiseadmel

9

2 TEIE TELEFON

Tähistab patareide taset. Kuvatakse tühja patarei ikoon, kui patareitase on madal, vastasel korral
kuvatakse täis patarei ikooni.

Kuvatakse, kui telefon on kasutuses. Helisemise ajal vilgub.

Vilgub, kui on vastu võetud uusi sõnumeid ja neid ei ole veel loetud.

Kuvatakse, kui lehitsetakse kõneregistrit. Vilgub, kui on vastamata kõnesid.

Kuvatakse, kui lehitsetakse telefoniraamatut.

Kuvatakse, kui telefon on telefoniseadistuste re iimil.þ

Kuvatakse, kui klaviatuur on lukustatud.

Kuvatakse, kui mikrofon on summutatud.

Kuvatakse, kui helin on välja lülitatud.

Kuvatakse, kui käsiseade on registreeritud ja baasjaama levis. Vilgub, kui käsiseade on levist
väljas või otsib baasjaama.

2.2.3 Baasjaam

A Piipariteate saatmise nupp

Käsiseadmele piipariteate saatmine.

Vajutage ja hoidke kolm sekundit all,
et alustada
registreerimisprotseduuriga.
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3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

Vältige baasjaama paigutamist suurtele
metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised
seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja
helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad
võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja
tulevaid signaale.

Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse
ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku.
Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja
lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust.
Seetõttu, tagage, et elektripistik oleks kergesti
ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe
peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrektne
ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid
seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel
korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

Sisestage voolujuhtme otsik baasjaama all
olevasse pesasse.

Sisestage liinijuhtme otsik baasjaama all
olevasse pesasse.

Ühendage liinijuhtme teine ots telefoniliini
pesasse ja voolujuhtme teine ots elektri-
pistikusse.

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa
kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama
liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel
ühendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus!

1.

2.

3.

4 Märkus
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4 TELEFONI KASUTAMINE

4.5.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

1.

2.

3.

4.5.3 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Kõne ajal:

1.

2.

3.

4.

Konverentskne ajal:

1.

2.

Kõne ajal:

Vajutage nuppu.

Vajutage käsiseadme numbrit, millele tahate
helistada.

Sise- ja väliskõne vahel valimiseks saate kasutada
nuppu.

Vajutage nuppu, et suunata väliskõne
helistavale käsiseadmele.

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte
väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis).
Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja
võrguregistreering ei ole vajalik.

Vajutage nuppu.

Vajutage käsiseadme numbrit, millele tahate
helistada ja see kässeade heliseb.

Vajutage kõne loomiseks helistatud seadmel
nuppu.

Vajutage ja hoidke seadmel, millelt helistate,
nuppu all.

Vajutage nuppu, et panna väliskõne ootele

ja minge tagasi sisekõne juurde.

Vajutage ja hoidke nuppu, et luua jälle
konverentskõne.

Kui konverentskõne ajal üks osapool lõpetab kõne,
siis teine käsiseade jääb ikkagi väliskõnega
ühendusse.

Saate määrata käsiseadme asukoha, vajutades
baasjaamal nuppu.

Kõik baasjaama registreeritud käsiseadmed toovad
kuuldavale piipariheli ja saate selle lõpetada,
vajutades käsiseadmel nuppu või baasjaamal
jälle nuppu.

!

!

!

Käsiseade, millele helistate, hakkab helisema.
Vajutage seadmel, millele helistate
nuppu, et luua sisesidesüsteem ja väljastpoolt
tulev kõne pannakse automaatselt ootele.

Konverentskõne on loodud.

Väliskõne pannakse automaatselt ootele.

4.6 Kuidas käsiseade üles leida

SYMBOL

SYML

SYM

SYMB

4

4

Märkus

Märkus



14

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1.5 Korduvvalimiste nimekirjast helistamine

1.

2.

3.

4.1.6 Kõnetaimer

4.4. Topeltkõne

4.4.1 Kuidas luua teine kõne?

Kõne ajal:

1.

2.

3.

4.4.2 Kuidas teisele kõnele vastata?

1.

2.

4.5.1 Sisekõne tegemine

1.

2.

3.

Vajutage .

Käsiseade salvestab 5 viimati valitud numbrit.

Vajutage korduvalt nuppu, et näha teisi
viimati valitud numbreid.

Vajutage nuppu, et helistada valitud numbrile.

Kõnetaimer näitab Teie hetk tagasi lõpetatud kõne
kestust. See kuvatakse minutite ja sekundite
formaadis (MM-SS).

Kui telefon heliseb, siis vajutage nuppu.

Vajutage kõne ajal nuppu.

VÕI

Pange käsiseade tagasi baasjaamale

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema
kohaliku teenusepakkuja kaudu teenusega liitunud.
Te saate seda funktsiooni kasutada, et teha või võtt
avastu teine kõne. Peatükkides 4.4.1 ja 4.4.2
mainitud operatsioonid võivad riikide ja kohalike
teenusepakkujate lõikes varieeruda. Konsulteerige
oma kohaliku teenusepakkujaga.

Vajutage nuppu, et panna hetkel kestev
kõne ootele.

Sisestage teise kõne number ja sellele
helistatakse.

Kui teisele kõnele vastatakse, siis saate kahe

kõne vahel ringi liikumiseks vajutada

.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema
kohaliku teenusepakkuja kaudu teenusega liitunud.
Kui mingi kõne ajal tuleb teine kõne ootele, siis
kuulete iga natukese aja tagant lühikest piiksatust.

Vajutage teisele kõnele vastamiseks
nuppu.

Vajutage esimese ja teise kõne vahel

liikumiseks ja nuppu.

Kui olete Kõne ID teenusega liitunud, siis kuvatakse
ekraanile helistaja ID.

See omadus on kasutatav vaid siis, kui eksisteerib
vähemalt 2 registreeritud käsiseadet. See võimaldab
Teil teha omavahelisi kõnesi, suunata väljastpoolt
tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja teha
konverentskõnesid.

Vajutage .

Vajutage käsiseadme numbrit, millele tahate
helistada.

Vajutage helistatud seadmel nuppu.

Kui helistatud seade on kinni, siis tuuakse
kuuldavale kinnine toon.

!

!

!

!

!

!

!

Ekraanile kuvatakse viimasena valitud number.

Kõne on loodud

Kõne lõpetatakse

Kõne lõpetatakse.

Kuulete valimistooni.

Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

Sisesidesüsteemi kõne on loodud.

4.2 Kõnele vastamine

4.3 Kõne lõpetamine 4.5 Kuidas sisesidesüsteemi kasutada

ja

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus
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3 ALUSTAMINE

3.2 Taaslaetavate patareide
installeerimine

3.3 Käsiseadme paigutamine
laadimishargile

3.4 Telefoni konfigureerimine

Teie CD140 on varustatud kahe taaslaetava
patareiga. Enne käsiseadme kasutamist installeerige
patareid käsiseadmesse ja laadige need täis.

Libistage patareiuks lahti.

Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu
näidatud) ja pange kaas tagasi peale.

Enne esmakordset seadme kasutamist laadige seda
vähemalt 24 tundi.

Kui patarei on täis laetud, siis on Teie CD140
rääkimisaeg umbes 12 tundi ja puhkereþiimil
olemise aeg umbes 120 tundi.

Paigutage käsiseade baasjaama laadimis-
hargile.

Kui käsiseade on täielikult laetud, siis kuvatakse
ikooni.

Enne esmakordset CD140 kasutamist peate selle
vastavalt riigile, kus Te seda kasutate,
konfigureerima. Sõltuvalt riigist ei pruugi seda
riigivalimise ekraani ilmuda. Sel juhul ei pea Te
riigikoodi valima, et oma telefoni konfigureerida.
Peale paariminutilist laadimist ilmub riigikoodi
valiku ekraan. Järgige neid samme, et oma telefon
konfigureerida.

Vajutage .

Vajutage korduvalt nuppu, et kerida oma

soovitud riigikoodini (vaadake riigiseadistuste

tabelit).

Vajutage kinnitamiseks nuppu.1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

!

!

Ekraanile ilmuvaid ainult nende riikide koodid,
mis on selle toote jaoks kättesaadavad.

Teie telefon on konfigureeritud vastavalt Teie
poolt valitud riigikoodile ning läheb seejärel
tagasi jõudereþiimi ekraanile.

SYMB
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3 ALUSTAMINE

Riigiseadistuse tabel

RiikKood

13

3 ALUSTAMINE

4 TELEFONI KASUTAMINE

4

4

Märkus

Märkus

Ü Nõuanne

Kui riik on valitud, siis rakendatakse telefonile
automaatselt valitud riigi vaikimisi olevaid
seadistusi.

Kui Te valisite riigi valesti või tahaksite peale esmast
konfigureerimist riiki muuta, siis saate vajutada

, , sisestada 4-kohalise PIN koodi (vaikimisi
olev PIN kood on 0000) ja vajutada nuppu
jõudereþiimil selle vaikimisi olevatele seadistustele.
Käsiseade läheb tagasi riigikoodi valimise ekraanile
ja Te saate riigikoodi uuesti valida. Kui riigivalikut ei
ole vaja teha, siis läheb käsiseade tagasi
jõudere iimile peale algseadistust.

Te peate oma uue käsiseadme registreerima ja
registreerimine on vajalik ka siis, kui tahate
käsiseadme mõnda teise baasjaama registreerida.
Ühte baasjaama saab registreerida maksimaalselt 4
käsiseadet. Enne 4-kohalise PIN koodi sisestamist

vajutage baasjaamal umbes kolm sekundit
nuppu (kui baasjaam on puhkere iimil).

Vajutage , .

Sisestage vaikimisi olev või eksisteeriv 4-
kohaline PIN kood (vaikimisi on PIN koodiks
0000).

Vajutage registreerimise alustamiseks
nuppu.

Kui Teie poolt sisestatud PIN kood on vale, siis
kõlab pikk piiksatusheli ja telefon pöördub
puhkere iimile.

þ

þ

þ

3.5 Käsiseadme registreerimine

1.

2.

3.

SYM

SYMBOL

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1.

2.

4.1.2 Otsene valimine

1.

2.

4.1.3 Helistage kõneregistrist

1.

2.

3.

4.1.4 Helistage telefoniraamatust

1.

2.

Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit).

Vajutage nuppu, et helistada.

Vajutage liinile minemiseks nuppu.

Sisestage telefoninumber.

See omadus on kasutatav, kui olete liitunud oma
võrguoperaatori kõneliini identifitseerimise
teenusega (CLI).

Vajutage nuppu, et näha viimaseid kõne-
registri sisestusi.

Vajutage korduvalt nuppu, et liikuda läbi
vastamata kõnede nimekirja, et valida soovitud
vastamata kõne.

Vajutage valitud numbri valimiseks nuppu.

Kui mälu on täis, siis viimane sisestus kustutatakse.

Vajutage nuppu ja kuvatakse esimene
number telefoniraamatus.

Mäluasukohta 0 sisestatud numbrit näidatakse, kui
sinna on salvestatud eelnevalt number, vastasel
korral kuvatakse vaid mäluasukoha number -0-.

Vajutage korduvalt nuppu, kuni kuvatakse
Teie soovitud telefoninumber.

Numbritele, mis on salvestatud asukohtadesse 0
kuni 9, saate sisestada telefoniraamatu
asukohanumbri otse, et pääseda oma soovitud
numbrile ligi. Mäluasukohtadesse 10 kuni 19
salvestatud numbrite jaoks vajutage korduvalt
nuppu.

3. Vajutage valitud numbrile helistamiseks
nuppu.

!

!

!

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

4 Märkus
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