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Toote toimimine Automaatvastaja

Märkus

Helistaja äratundmine (CLI) teenus ei tööta

Telefoniraamatu sisendit ei saa salvestada

Telefonitoru ei saa registreerida

Unustasin PINi

1.

2.

3.

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid

Pole võimalik teha kaugjuhtimise toiminguid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kontrollige oma tellimust võrguoperaatorilt.

Kustutage mõni telefoninumber, et vabastada
ruumi.

Kontrollige, et on vajutatud 3 sekundi vältel.

Iga baasjaam saab salvestada vaid kuni neli
telefonitoru.

Iga telefonitoru saab salvestada vaid ühe
baasjaama juurde.

Teie telefon seadistab algse vaikimisi PINi 0000.
Telefoniraamatu sissekandeid ei kustutata.

Kontrollige, et automaatvastaja on ühendatud
voolu adapteriga ja et adapter on ühendatud
vooluvõrguga.

Kontrollige, ega automaatvastaja mälu pole täis.
Kui on, kustutage mõned vanad sõnumid.

Proovige voolu väljalülitamist ja pärast minuti
möödumist uuesti sisselülitamist.

Kontrollige, et sisestate õige ligipääsukoodi.

Kasutage puutehelinaga telefoni.

Vajutage .

Vajutage       .

Vajutage ##**793.

Kui ülalmainitud lahendused ei tööta, ühendage nii
telefonitoru kui ka baasjaam vooluvõrgust lahti.
Oodake minut ja proovige uuesti.
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Võtke aega, et lugeda seda kasutusjuhendit enne
CD145 kasutamist. Selles on oluline informatsioon
ja märkused Teie telefoni kohta.

Philips kinnitab, et toode on vastavuses peamiste
nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC
ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni
www.p4c.philips.com

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive; 2000/96/EC) on tehtud, et

tooteid käideldakse ümber kasutades parimaid
võimalusi, taastamist ja ümbertöötlemistehnikaid, et
kindlustada inimtervis ja kõrge keskkonnakaitse
tase. Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida
saab ümber töödelda ja uuesti kasutada.

Informeerige end kohalikest elektriliste ja
elektrooniliste toodete, mis on märgistatud
alljärgneva sümboliga, kogumispunktidest.

Akusid ei tohiks ära visata tavalise olmeprügiga.

Philips on märgistanud pakendi standardsete
sümbolitega, mis toetavad ümbertöötlemist
ja edaspidist prügi ära viskamist.

On makstud rahalist abi, et toetada riiklikku
taastamist ja ümbertöötlemist.

Märgistatud pakendi materjal on
ümbertöödeldav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sellele tootele on vaja elektrivooluvoolu
vahemikus 220-240 volti. Elektrikatkestuse
korral võib side katkeda.

Elektrivõrk on ohtlik. Ainus viis laadija
vooluvõrgust lahti ühendamiseks, on selle
pistikust välja tõmbamine. Kindlustage, et
voolulüliti oleks alati kergesti ligipääsetav.

Hoiduge laadija ja akude kontaktist metall-
esemetega.

Hoiduge laadija kontaktist vedelikega.

Ärge kunagi kasutage teisi akusid, kui neid, mis
on tootega kaasas või on soovitatud Philipsi
poolt: plahvatusoht.

Alati kasutage juhtmeid, mis on tootega kaasas.

Käed-vabad funktsiooni aktiveerimine võib väga
järsku suurendada helitugevust: vaadake, et
telefonitoru poleks Teie kõrvale liiga lähedal.

See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid
voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad
olema saadaval hädaabikõnedeks. Visake ära kogu toode (kaasa arvatud juhtmed,

lülitid ja lisatarvikud) WEEE kogumispunktis.

Kui ostate asendustoote, andke vana toode
gasi edasimüüjale. Ta peaks selle vastu võtma,

sest seda nõuab WEEE direktiiv.

Äraviskamise juhendid vanadele
toodetele:

Kasutage üht neist ära viskamise
valikutest:

Juhised akude ära viskamiseks:

Pakendi informatsioon:

1.1 Nõuded voolule

1.2 Vastavus

1.3 Ümbertöötlemine ja vana toote
ära viskamine

Hoiatus

ta
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Sellest peatükist leiate kõige enam küsitud
küsimused ja vastused neile.

Telefonitoru ei lülitu sisse!

Telefon ei tööta üldse!

Ühendus katkeb kõne ajal!

Kehv helikvaliteet

Pole kutsungitaani!

vilgub

Ilmub

Helistaja ID ei tööta korralikult

Ootelolevale kõnele ei saa vastata

Telefonitoru ei kuva midagi peale vilkuva

Telefonitoru ei helise!

Helistaja ei kuule mind!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0

0

0
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0
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Vahetage akud: pange telefonitoru laadijasse.
Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Kontrollige, kas laadija on ühendatud.

Kasutage vaid kaasasolevaid laetavaid akusid.

Kontrollige, et adapter ja telefonijuhe on õigesti
ühendatud

Kontrollige, kas akud on laetud ja õigesti
paigaldatud.

Telefon ei tööta elektrikatkestuste ajal.

Laadige KAASASOLEVAD LAETAVAD AKUD.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liigutage baasjaama vähemalt meeter eemale
kõigist elektrilistest seadmetest.

Kontrollige ühendusi. Taasseadistage telefon:
tõmmake juhe pistikupesast välja ja pange sisse
tagasi.

Laadige akusid vähemalt 24 tundi.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kasutage kaasasolevat liinikaablit.

Ühendage liini adapter (kui vaja) liini juhtmega.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kontrollige akude taset.

Registreerige telefonitoru baasjaamaga.

Vahetage akud uute vastu välja (kasutage ainult
taaslaetavaid).

Kontrollige, et olete tellinud CID teenuse oma
kohalikult teenusepakkujalt.

Laske telefonil heliseda vähemalt korra enne
vastamist.

Kontrollige oma kohalikku teenusepakkujat ja
valige õige uuestihelistamise kestvus.

Proovige uuesti välja lülitades ja uuesti sisse
lülitades baasjaama vooluvõrku ja järgige
telefonitoru registreerimise toimingid (vaadake
peatükki 3.5).

Eemaldage ja pange tagasi telefonitoru akud.

Suurendage helitugevust.

Kontrollige, kas adapter ja telefonijuhe on õigesti
ühendatud.

Liigutage telefonitoru baasüksusele lähemale.

Kontrollige, et telefonitoru helin on sisse lülitatud
( ei kuvata LCD ekraanil).

Mikrofon võib olla vaigistatud: kõne ajal vajutage
.

Ühendus

Seadistamine

Heli

SY

8 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
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7 VAIKIMISI SEADISTUSED

Seadistus Vaikimisi väärtus

Kuulari helitugevus Tase 2

Helinatoon Meloodia 1

Helina helitugevus Tase 3

Klahvitoonid Sees

Uuesti helistamise aeg Riigist sõltuv

Valimise re iim Riigist sõltuv

Master PIN 0000

Uuesti valimise nimekiri Tühi

Kõnede logi Tühi

Telefoniraamatu mälu Jääb muutmata

Automaatvastaja Sees

Vastamise re iim Vasta ja Salvesta

Viivituse kutsungid 6 kutsungit

Sõnumi toon Väljas

Kaugjuhtimise PIN 0000

Baasi kõlari helitugevus 03

Personaalne väljuv teada Tühi

Vaikimisi välja mineva teate keel Riigist sõltuv

þ

þ
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1 OLULINE

1.4 GAP standard sobilikkuse
kasutamine

1.5 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetilised väljad (EMF)

GAP standard garanteerib, et DECTTM GAP
telefonitoru ja baasjaam on minimaalselt sobilikud
vaatamata nende märgistusest. Teie CD140/145
telefonitoru ja baasjaam on GAP sobilikud, mis
tähendab, et minimaalsed garanteeritud
funktsioonid on: telefonitoru registreerimine, liini
vastuvõtmine, kõne vastu võtmine ja valimine.
Spetsiifilisemad funktsioonid võivad olla mitte
saadaval, kui kasutate teist telefonitoru kui
CD140/145 oma baasjaamaga. CD140/145
telefonitoru registreerimiseks ja kasutamiseks teise
GAP standarditega baasjaamaga, järgige kõigepealt
tootja kasutusjuhendit, seejärel järgige juhiseid
peatükis 3.5. Teise telefonitoru registreerimiseks
CD140/145 baasjaamaga, pange jaam
registreerimise reþiimi (peatükk 3.5), seejärel
järgige juhiseid tootja kasutusjuhendit.

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju
kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt,
nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja
võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtmõtteid on võtta kasutusele
kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel,
et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega
ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad
toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele,
tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta
tervisekahjustusi.

Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti
nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt
tänapäeval teada olevatele teaduslikele
faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete
arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette
tulevikuarenguid, mida kasutada juba varakult
oma toodetes.

1.

2.

3.

4.

5.
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2 TEIE TELEFON

2.1 Karbi sisu

Märkus
Liini adapter võib olla ühendamata liini juhtmega. Võite leida liini
adapteri karbist. Sellisel juhul peate ühendama liini adapteri liini
juhtmega enne liini juhtme lülitamist liini pessa.
Mitme telefonitoruga pakis, leiate ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijat
vooluvarustuse üksustega ja lisa akud.

Telefonitoru Baasjaam Vooluvarustuse üksus

Liini juhe 2xAAA akut

Kasutusjuhend Garantii kaart

Kiire alguse juhend

23

6.9. Kuidas kustutada kõik
sissetulnud teated

6.10. Kuidas kuulata sissetulevat
kõnet

6.11. Kuidas kaugelt pääseda ligi
automaatvastajale

6.12. Kuidas muuta kaugjuhtimise
PIN

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Ootere iimis:þ
1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vajutage kahe sekundi jooksul, et kustutada
vanu sõnumeid.

Uusi kuulamata sõnumeid ei kustutata.

Saate kuulata kõnet samal ajal, kui automaatvastaja
võtab teadet. See võimaldab Teil identifitseerida
helistaja ja otsustada, kas tahate kõnet võtta või
mitte. Kui olete vajutanud , et vastata kõnel,
lõppeb salvestamine automaatselt.

Saadaval on viis helitugevust. Ootereþiimis vajutage
, et seadistada helitugevus madalamaks, et

lõpetada kõne kuulmine. Saate vajutada , et
suurendada helitugevust, et lülitada sisse
sissetuleva kõne kuulamine.

See funktsioon võimaldab teil kontrollida kõnesid,
või teha teisi toiminguid automaatvastajaga
helistades automaatvastajale ja sisestades
kaugjuhtumis koodi telefoni. Saate aktiveerida
kaugjuhitava ligipääsu:

Helistage väliselt telefonilt oma CD145le.

Kui automaatvastaja vastab kõnele ja alustab
väljuva sõnumi esitamist, vajutage #.

Sisestage 4kohaline PIN (vaikimisi reþiimis on
PIN kood 0000).

Kui PIN on õige, taasesitatakse salvestatud sõnumid
automaatselt.

Kui aga PIN on vale, kuulete veatooni, saate
proovida uuesti kaugjuhitavat PIN koodi. Kui on
uusi teateid, taasesitatakse need koheselt ja siis
taasesitatakse ka vanad teated pärast pikka piiksu.

Vajutage alljärgnevaid nuppe, et viia ellu
funktsioone:

Kui automaatvastaja on välja lülitatud, lülitub telefon
kaugligipääsu reþiimile pärast 10 helinat. Kasutaja
saab siis sisestada 4kohalise PINi (vaikimisi on
0000), et aktiveerida kaugligipääs.

Vajutage      .

Vajutage       ,      .

Sisestage vaikimisi/vana 4kohaline
kaugjuhtimise PIN (vaikimisi on 0000).

Vajutage      .

Sisestage oma uus kaugjuhtimise PIN.

Vajutage      .

Sisestage oma uus PIN uuesti, et kinnitada.

Vajutage , et salvestada seadistus.

Kaugjuhtimise PIN on erinev master PIN koodist.

0 Uus kaugjuhtimise PIN salvestatakse.

SYMB

6 AUTOMAATVASTAJA

Nupp Kirjeldus

1

2

3

6

7

8

9

#

Minge eelmise teate juurde tagasi.

Mängige teade.

Minge järgmise teate juurde edasi.

Kustutage taasesitatav teade.

Lülitage automaatvastaja sisse.

Peatage teate taasesitus.

Lülitage automaatvastaja välja.

Sisestage ligipääsu PIN, kui
automaatvastaja on sees ja
taasesitatakse väljuvat kõnet.
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6.6. Kuidas kustutada väljuvat
sõnumit

6.7. Kuidas valida vaikimisi
väljaminevat sõnumit

6.8. Kuidas mängida sissetulnud
teadet

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Vajutage ja .

Vajutage .

Vajutage , et kinnitada

Eelnevalt salvestatud väljuv teade kustutatakse ja
kostub lühike piiks.

Vajutage ja .

Vajutage .

Sisestage oma keelevalik (vaadake riikide
seadistuste tabelit peatükis 3.4).

Vajutage , et salvestada seadistus.

LED tuli vilgub baasjaamal, kui on sissetulnud
teateid. See lõpetab vilkumise, pärast uue teate
kuulamist. Uued sissetulnud teated taasesitatakse
järjekorras, millega nad salvestati. Vanu sõnumeid
saab taasesitada vaid juhul, kui uued on kuulatud.
LED tuli vilgub kiiremini, kui sõnumite mälu on täis.

0 Kuvatakse praegune seadistus.

6 AUTOMAATVASTAJA

Kirjeldus

Vajutage, et taasesitada või peatada sõnumi taasesitlus

Vajutage, et jätta vahele praegune teade ja kuulata järgmist

Vajutage, et minna tagasi eelmise teate juurde, kui seda vajutatakse 1 sekundi
jooksul hetkel käimasoleva taasesitluse ajal
Vajutage, et taasesitada praegust teadet kui seda vajutatakse pärast 1 sekundit
praeguse teate taasesitluse ajal

Suurendage (+) või vähendage (-) helitugevust taasesitluse ajal

Vajutage, et kustutada praeguse teate taasesitlus

Vajutage ja hoidke kaks sekundit, et kustutada kõik vanad teated ootere iimis.

.

.

.

.

.

.

þ

Nupud
baasjaamal

Märkus
Kui on sissetulev kõne taasesitluse ajal, peatatakse
taasesitlus koheselt. Saate vajutada , et vastata
kõnele.

7

2 TEIE TELEFON

2.2 Telefoni ülevaade

2.2.1 Telefonitoru
A Kõnede logi nupp

B Telefoniraamatu nupp

C Rääkimise nupp

D Uuesti valimine/Fläshknupp

E E Kustuta/Tagasi/Summuta nupp

F Tähestikuline numbrilaud

G Tärni nupp

H Vaigistamise nupp

Märkus

Ootere iimis: Vajutage, et minna kõnede logi
nimekirja

Ootere iimis: Vajutage, et minna
telefoniraamatusse

Ootere iimis: Vajutage, et vastata sissetulevale
kõnele
Ootere iimis: Vajutage, et teha kõnet

Ootere iimis: Vajutage, et minna uuestivalimise
nimekirja
Enne numbri valimist: Vajuatge, et sisestada
fläsh

Esimene number ei saa olla fläsh uuesti
valimise ajal

Muutmise/eelvalimise re iimis: Lühike vajutus,
et kustutada üks sümbol/number
Muutmise/eelvalimise re iimis: Pikk vajutus, et
kustutada kõik sümbolid/numbrid
Telefoniraamatu/kõnelogi/uuestivalimise
nimekirjas: Vajutage, et minna eelmisele
tasemele
Telefonikõne ajal: Vajutage, et summutada
mikrofon.

Ootere iimis: Lühike vajutus, et sisestada *
Ootere iimis: Pikk vajutus, et aktiveerida või
deaktiveerida numbrilaua lukk

Ootere iimis/valimisre iimis: Lühike vajutus, et
sisestada #
Ootere iimis: Pikk vajutus, et summutada helin
Valimisre iimis: Pikk vajutus, et sisestada
tühikut

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ
þ

þ þ

þ
þ
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I Kõne suunamine/Sisetelefon/Konverents

J Programmeerimise nupp

Ootereþiimis: Lühike vajutus, et algatada
sisetelefoni vestlust
Välise kõne ajal: Lühike vajutus, et algatada
sisekõne või vahetada sise- ja väliskõne vahel.
Pikk vajutus, et algatada konverentsi kõnet
välise kõnega ja teise sisekõnega.

Ootereþiimis: Vajutage, et siseneda
telefoniseadistuste reþiimi
Telefoniseadistuste reþiimis (välja arvatud
muutmise reþiimis): Vajutage, et kinnitada ja
salvestada seadistus.

2 TEIE TELEFON

2.2.2 Ekraani ikoonid telefonitorul

Näitab aku laetust. Kuvab tühja akut, kui aku hakkab tühjaks saama, muidu kuvatakse täis aku
ikooni.

Kuvatakse, kui telefon on kasutuses. Vilgub helisemise ajal.

Vilgub, kui on saabunud uus häälsõnum, mida pole veel avatud.

Kuvatakse kõne logi sirvimise ajal. Vilgub, kui on vastamata kõnesid.

Kuvatakse telefoniraamatu sirvimise ajal.

Kuvatakse, kui telefon on seadistuste reþiimis.

Kuvatakse, kui nupud on lukustatud.

Kuvatakse, kui mikrofon on summutatud.

Kuvatakse, kui telefonihelin on välja lülitatud.

Kuvatakse, kui automaatvastaja (TAM) on välja lülitatud. Kuvatakse, kui saabub automaatvastajale
sõnum.

Kuvatakse, kui telefonitoru on registreeritud ja baasjaama leviulatuses. Vilgub, kui telefonitoru on
levist väljas ja otsib baasi.

21

Teie CD145 on telefoni automaatvastaja, mis
salvestab aktiveerituna vastamata kõned. LED
märgutuli süttib baasjaamal, kui automaatvastaja on
sisse lülitatud. Saate salvestada kuni 99 sissetulevat
teadet maksimaalse salvestusajaga, umbes 15
minutit koos välja mineva teatega.

Vajutage baasjaamal, et lülitada
automaatvastaja sisse.

Vajutage baasjaamal, et lülitada välja
automaatvastaja.

Saate seada helisemise kordade arvu, enne kui
automaatvastaja vastab ja alustab Teie tervitusteksti
mängimist. Saate seada automaatvastaja vastama
pärast 3 kuni 8 helinat või tolli säästjaga. Vaikimisi
viivitus on 6 helinat.

Vajutage ja .

.

Vajutage üht numbrinuppudest (kolm
helinat) kuni (8 helinat) või (tolli
säästja), et valida oma soovitud
vastamisviivitus.

Vajutage , et salvestada seadistused.

Automaatvastaja mängib väljamineva teate, kui see
vastab kõnele. Teie telefonil on üks ette tehtud
häälsõnum keele kohta. Saate salvestada ka oma
sõnumi. Kui salvestate oma sõnumi, siis  seda
kasutatakse automaatvastaja kõne  vastamisel.

Vajutage ja .

.

Alustage oma sõnumi salvestamist pärast piiksu.

Maksimaalne tervitussõnumi pikkus on 60 sekundit.

Vajutage , et peatada ja salvestada igal aja
hetkel.

Kui Teie väljuv sõnum kustutatakse, kasutatakse
automaatselt eelsalvestatud sõnumit.

Vajutage ja .

.

Vajutage või , et peatada väljuva sõnumi
taasesitlust.

1.

1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

0

0

0

0

0

kuvatakse ekraanil.

kaob ekraanilt.

Vajutage

Kuvatakse hetkel olevat seadistust.

Vajutage

Teie salvestatud sõnum taasesitatakse kuulari
kaudu automaatselt.

Vajutage

Teie väljuva kõne teade taasesitatakse kuulari
kaudu.

6.1. Kuidas lülitada
automaatvastajat sisse

6.2. Kuidas lülitada
automaatvastajat välja

6.3. Kuidas seada vastamisviivitust

6.4. Kuidas salvestada välja
minevat teadet

6.5. Kuidas mängida välja minevat
sõnumit

Märkus

Märkus

6 AUTOMAATVASTAJA



20

5.5.11 Kuidas programmeerida
kõneposti numbrit

5.5.12 Kuidas pääseda ligi oma
kõneposti numbrile

5.5.13 Kuidas taastada tehase
algseadmed

Mõned võrguoperaatorid pakuvad kõneposti
teenust. Võtke ühendust oma võrguoperaatoriga
lisainformatsiooni saamiseks teenuse kohta. Saate
seadistada oma kõneposti numbrit otse.

Vajutage     .

Vajutage      .

Sisestage võrgu kõneposti number.

Vajutage , et salvestada seadistused.

Vajutage ja hoidke , et võtta ühendust Teie
kõnepostiga.

Saate taastada oma telefoni algseadistused
(vaadake peatükki 7) igal ajal. Pärast
algseadistamist kustutatakse kõik Teie seadistused
ja kõnelogid, kuid telefoniraamat jääb puutumata.

Vajutage .

Vajutage      .

Sisestage oma 4kohaline PIN.

Vajutage      .

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

3.

4.

0 Telefoni algseadistused taastatakse.

5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS

9

A Sündmuse LED tuli

B Stop/Esita nupp

C Automaatvastaja sees/väljas nupp

D Kustutamise nupp

E Tagasi nupp

F Edasi nupp

G +/– nupp

H Piipari nupp

Märkus

Väljas: Automaatvastaja süsteem on välja
lülitatud
Sees: Automaatvastaja süsteem on sisse
lülitatud
Tavaline vilkumine: Uus teade või salvestatakse
uut sissetulevat teadet
Kiire vilkumine: Teadete kast on täis

Vajutage, et mängida teadet (esimesena
salvestatud teade esitatakse esimesena)
Vajutage, et peatada teate taasesitus

Vajutage, et lülitada automaatvastajat sisse või
välja

Kustutage praegune teade taasesitluse ajal.
Pikk vajutus, et kustutada kõiki teateid, kui
automaatvastaja süsteem on ootere iimis

Lugemata teateid ei kustutata.

Vajutage, et minna tagasi eelmise teate juurde

Minge järgmise teate juurde teadete taasesituse
ajal

Suurendab (+) või vähendab (-) helitugevust
taasesitluse ajal

Vajutage, et kutsuda telefonitoru. Vajutage ja
hoidke 3 sekundit, et alustada registreerimise
protsessi

þ

2 TEIE TELEFON

2.2.3 Baasjaam
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3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

Ettevaatust

Hoiatus

Märkus

Vältige baasjaama asetamist liiga lähedale
metallobjektidele nagu kapid, radiaatorid või
elektriseadmed. See võib halvendada levi ja
helikvaliteeti. Paksude sisemiste ja välisseintega
hooned võivad halvendada signaali kandumist baasi
ja baasist välja.

Kui voolu adapter on ühendatud üksuse ja
vooluvõrguga on seadmes vool. Ainus võimalus
seadet voolu alt ära saada on adapteri vooluvõrgust
lahti ühendamine. Seetõttu kindlustage, et
elektripistik oleks kergesti ligipääsetav.

Voolu adapter ja telefoniliini juhe peavad olema
õigesti ühendatud, sest vale ühendus võib seadet
kahjustada.

Kasutage alati kaasasolevat telefonijuhet. Muidu
võite mitte saada kutsungitooni.

Sisestage voolujuhtme lüliti pesasse baasjaama
allosas.

Sisestage liinijuhtme ots pesasse baasjaama
allosas.

Ühendage teine liinijuhtme ots telefoniliini
pessa ja teine voolujuhtmeots voolupistikusse.

Liini adapter võib olla liinijuhtmega
ühendamata. Sellisel juhul peate ühendama
liinijuhtme liini adapteriga esimesena, enne
liinijuhtme liinipessa ühendamist.

1.

2.

3.
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5.5.5 Kuidas aktiveerida/deaktiveerida
klahvilukku

5.5.6 Kuidas muuta uuesti helistamise
aega

5.5.7 Kuidas valida valimisre iimi

5.5.8 Kuidas lülitada sisse ja välja
klahvihelisid

5.5.9 Kuidas seadistada automaatset
prefiksit

5.5.10 Kuidas muuta master PIN koodi

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vajutage ja hoidke       .

Vajutage ja hoidke uuesti, et deaktiveerida
klahvilukku.

Saate deaktiveerida klahvilukku vahetades
telefonitoru akusid.

Uuesti helistamise aeg on viivitus, mille ajal liin on
vaba pärast vajutamist. Vaikimisi seatud CD145
uuesti helistamise aeg peaks sobima kõige paremini
Teie võrguga. Te ei pea seda muutma.

Vajuatge      .

Vajuatge     .

Vajutage ühte numbrinuppudest kuni ,
et valida uuesti helistamise aeg.

Numbrid, mis on saadaval uuesti helistamise ajaks
varieeruvad riigiti.

Vajutage , et salvestada seadistused.

See valimisre iimi seadistus on riigist sõltuv. Pulse
re iim ei pruugi olla saadaval mõnedes riikides.

Vajutage       .

Vajutage       .

Vajutage pulsi re iimiks või tooni
re iimiks.

Vajutage , et salvestada valikud.

Vajutage      .

Kui klahvitoon on enne sisse lülitatud, siis
vajutage , et see välja lülitada.

Vajutage , et salvestada seadistusi.

Maksimaalne automaatse prefiksi pikkus on kuni 10
numbrit. Kui number on määratud, valitakse see
automaatselt iga telefoninumbri ette, millele
helistatakse.

Vajutage      ,       .

Sisestage eesnumber, mille sümbolite arv ei
tohi ületada 5 kohta.

Vajutage      .

Sisestage automaatne prefiksi number.

Vajutage , et salvestada seadistused.

Master PIN on 4kohaline PIN kood telefonitoru
registreerimiseks ja seadistamiseks. Vaikimisi PIN
on 0000. Seda PINi kasutatakse ka telefonitoru
kaitsmiseks. Teie telefonitoru on alati täpne, kui
küsitakse PINi.

Vaikimisi toote PIN kood on 0000. Kui muudate PIN
koodi, hoidke PIN koodi info ohutus kohas, millele
pääsete kergesti ligi. Ärge kaotage PIN koodi.

Vajutage      .

Vajutage       .

Sisestage vaikimisi/vana 4numbriline PIN kood
(0-9)

Vajutage       .

Sisestage uus 4numbriline PIN.

Vajutage       .

Sisestage uus 4numbriline PIN uuesti
kinnitamiseks.

Vajutage , et salvestada seadistused.

Kui sisestatakse vale PIN kood kostub pikk piiks ja
telefon naaseb ootereþiimi.

0

0

0

0

0

kuvatakse, kui klahvilukk on aktiveeritud.

kaob, kui klahvilukk deaktiveeritakse.

þ
þ

Kuvatakse hetke seisu seadistused.

þ
þ

Seejärel pole nupulevajutust enam kuulda.

Uus PIN on salvestatud.

þ

Soovitus

Märkus

Märkus

Märkus
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5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS

5.3  Kõnede logi

5.4  Uuesti valimise nimekiri

5.5 Seadistused

Märkus

Soovitus

See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud
helistaja liini identifitseerimise (CLI) teenuse oma
võrguoperaatorilt. Teie telefon saab salvestada kuni
10 vastamata kõnet. Vilgub, kui Teil on
vastamata kõnesid. Kui olete tellinud CLI, samuti
pole helistaja number salastatud, kuvatakse helistaja
number. Vastamata kõned kuvatakse
kronoloogilises järjekorras, viimati vastamata kõne
kõige esimesena.

Vajutage , et vaadata kõnede logi otse.

Kui kõnede logi on tühi, kuvatakse
"----------".

Vajutage korduvalt, et vaadata vastamata
kõnesid.

Vajutage      .

Vajutage      .

Vajutage      .

Vajutage      .

Teie telefon salvestab viis viimast numbrit, mille
olete valinud. Ainult iga numbri viimased 24 kohta
salvestatakse.

Vajutage      .

Vajutage korduvalt, et vaadata teisi valitud
numbreid.

Vajutage      .

Vajutage      .

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

Vajutage , et salvestada seadistused.

Teie telefonil on 10 erinevat helinameloodiat.

Vajutage     .

Vajutage      .

Vajutage üht numbrinuppudes 0st 9ni, et
valida soovitud telefonihelin.

Vajutage , et salvestada seadistus.

Saadaval on kolm erinevat helina tugevust.

Vajutage     .

Vajutage      .

Vajutage üht numbrinuppudest kuni ,
et valida soovitud helina tugevus.

Vajutage , et salvestada seadistused.

Võite vajutada ja hoida , et summutada helin:
kuvatakse.

Saadaval on kolm kuulari helitugevust.

Vajutage .

Vajutage      .

Vajutage (madal), (keskmine) või
(kõrge), et valida soovitud kuulari helitugevus.

Vajutage , et salvestada seadistused.

5.3.1 Kuidas vaadata kõnede logi

5.3.2 Kuidas kustutada kogu kõnede
logi

5.4.1 Kuidas vaadata uuesti valimiste
nimekirja

5.5.1 Kuidas seadistada kellaaega

5.5.2 Kuidas muuta helina tooni

5.5.3 Kuidas määrata helina tugevust

5.5.4 Kuidas määrata kuulari
helitugevus

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

0

0

0

0

0

0

Viimati vastamata kõne kuvatakse.

Kõik kõnelogi sisendid on kustutatud.

Viimati valitud number kuvatakse.

Mängitakse praegust helina meloodiat.

t

Mängitakse hetkelist helitugevust ja see
kuvatakse.

Kuvatakse hetkeline kuulari helitugevus.

11
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3.2 Akude paigaldamine

3.3 Asetage telefonitoru laadivasse
pessa

3.4 Telefoni seadistamine
Teie CD145 on kaasas kaks taaslaetavat akut. Enne
telefonitoru kasutamist paigaldage akud ja laadige
nad täiesti täis.

Libistage ära akude kate.

Paigaldage akud nagu näidatud patareide
laekas ja pange tagasi patareide kate.

Ainult tootes olevad riikide koodid ilmuvad
ekraanile.

Teie telefon seadistatakse vastavalt valitud riigi
koodile ja läheb tagasi ootereþiimi ekraanile.

1.

2.

Laadige telefonitoru vähemalt 24 tundi enne selle
esmakordset kasutamist.

Kui akud on täis laetud, on telefoni rääkimisaeg
umbes 12 tundi ja ooteaeg umbes 120 tundi.

Asetage telefonitoru baasjaama laadivasse
pessa.

Kui telefonitoru on täis laetud, kuvatakse .

Enne CD145 kasutamist peate seadistama
kasutamise riigi järgi.

Olenevalt oma riigist, võib riigi valiku ekraan mitte
ilmuda. Sellisel juhul, ei pea Te valima riigi koodi
telefoni seadistamiseks. Pärast selle mõneminutilist
laadimist, ilmub riikide valiku ekraan.

Telefoni seadistamiseks järgige alljärgnevaid
samme:

Vajutage .

Vajutage korduvalt, et kerida soovitud riigi
koodini (vaadake Riikide Seadistuse Tabelit).

Vajutage kinnitamaks.

1.

2.

1.

2.

3.

0

0
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Riikide Seadistuste Tabel

*Saada olevad väljuva
teate keeled

Kood Riik Pimesi väljuv teate keel

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

13

14-1

14-2

Saksamaa

Austria

Türgi

Inglismaa

Iirimaa

Prantsusmaa

Itaalia

Portugal

Kreeka

Hispaania

Holland

Belgia

Belgia

Saksa

Saksa

Türgi

Inglise 1 – Inglise

Inglise

Prantsuse 1 – Prantsuse
2 – Itaalia
3 – Portugali
4 – Kreeka
5 – Hispaania

1 – Taani
2 – Prantsuse
3 – Saksa
4 – Inglise

Itaalia

Portugali

Kreeka

Hispaania

Inglise

1 – Saksa

2 – Türgi

11-1

11-2

11-3

12

Ðveits

Ðveits

Ðveits

Prantsusmaa

1 – Prantsuse
2 – Saksa
3 – Itaalia
4 – Inglise

Inglise

15

21

16

22

17

23

18

24

25

26

27

28

29

Rootsi

Rumeenia

Norra

Poola

Soome

Tðehhi

Taani

Ungari

Slovakkia

Sloveenia

Horvaatia

Bulgaaria

Serbia

1 – Rootsi
2 – Norra
3 – Soome
4 – Taani
5 – Inglise

1 – Rumeenia

2 – Poola

3 – Tðehhi

4 – Ungari

5 – Inglise

Inglise

Inglise

17

5.1  Pooleliolev kõne

5.2 Telefoniraamat

Märkus

Soovitus

Soovitus

5.1.1 Vaigista/Muuda häälekaks
mikrofon

5.1.2 Kuidas kuulari helitugevust
kohandada

5.2.1 Kuidas salvestada numbrit
telefoniraamatusse

5.2.2 Kuidas vaadata telefoniraamatut

5.2.3 Kuidas muuta telefoniraamatu
sissekannet või kustutada seda

5.2.4 Kuidas kustutada kogu
telefoniraamat

Kõne ajal:

1.

2.

Kõne ajal:

2.

3.

Ootere iimis:

2.

3.

4.

5.

Ootere iimis:

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Vajutage .

Vajutage uuesti, et lülitada mikrofon uuesti
sisse.

Kuvatakse hetkel olev kuulari helitugevus.

Vajutage , või , et valida soovitud
kuulari helitugevus.

Saate salvestada kuni 20 telefoniraamatu sisendit
20s erinevas telefonitoru mälu asukohas. Igal
telefoninumbril tohib olla maksimaalselt 24
numbrikohta. Kui Teil on rohkem, kui üks
telefonitoru, on igal neist oma telefoniraamat.

.

Vajutage korduvalt, et valida soovitud mälu
asukohanumber

Sisestage telefoninumber.

Vajutage , et salvestada number.

Kui mälu asukoht on täis, kuvatakse seal
salvestatud number. Saate vajutada , et muuta
telefoninumbrit.

Vajutage , et vaadata telefoniraamatut.

Vajutage korduvalt, et vaadata teisi
telefoniraamatu sissekandeid.

Vaatamaks numbreid asukohtades 0 kuni 9,
vajutage otse mälu asukohanumbrit, et vaadata
salvestatud telefoniraamatu numbrit.

Vajutage      .

Vajutage korduvalt, kuni kuvatakse soovitud
number

Vajutage , et kustutada telefoninumber ühe
numbri haaval.

Saate vajutada ja hoida , et kustutada kogu
number, seejärel vajutage , et kustutada
telefoniraamatu sisend ja telefon läheb tagasi
ootere iimile.

Muutke number.

Vajutage , et kinnitada.

Vajutage      .

Vajutage      .

Vajutage      .

Vajutage      .

0

0

0

0

0

0

Mikrofon lülitatakse välja ja kuvatakse
ekraanil.

Vajutage .

Telefon läheb tagasi telefonikõne ühenduse
ekraanile.

Vajutage .

Vajutage

.

Number salvestatakse valitud mälu asukohta.

Number mälu asukohas 0 kuvatakse, kui seal on
enne salvestatud number.

Vajutage .

.

þ

Valitud mälukoha infomatsioon on uuendatud.

Kõik telefoniraamatu sisendid on kustutatud.

1.

þ

1.

þ

1.

5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS
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4.5.3 Kuidas teha 3-liikmelist
konverentsikõnet
Konverentsikõne funktsioon võimaldab üht
väliskõne jagada kahe telefonitoruga (siseliinis).
Kolm osalist saavad jagada vestlust ja selleks pole
võrguteenust vaja.

Vajutage .

Valige telefonitoru number, millega soovite
rääkida ja helistatud telefonitoru heliseb, kui on
vaba.

Vajutage helistatud telefonitorul, et luua
ühendus helistava telefonitoruga.

Vajutage ja hoidke helistaval torul.

Konverentsikõne on alustatud.

Väliskõne pannakse automaatselt ootele.

Välise kõne ajal:

1.

2.

3.

4.

0

0

Konverentsikõne ajal:

1.

2.

Vajutage , et panna väline kõne ootele ja
minna tagasi sisekõne juurde.

Vajutage ja hoidke , et luua uuesti
konverentsikõne

Kui üks telefonitorudest pannakse ära, jääb teise
telefonitoru ühendus väliskõnega alles.

Saate otsida telefonitoru vajutades baasjaamal.

Kõik baasjaamaga registreeritud telefonitorud
hakkavad häält tegema, saate selle lõpetada
vajutades telefonitorul või baasjaamal.

Märkus

4.6  Kuidas leida telefonitoru

4 TELEFONI KASUTAMINE

13

3 ALUSTAMINE

*Saada olevad väljuva
teate keeled

Kood Riik Pimesi väljuv teate keel

30

31

32

35

36

39

40

Singapur

Indoneesia

Malaisia

Austraalia

Uus Meremaa

Brasiilia

Mehhiko

Inglise

Inglise 1 – Brasiilia
2 – Hispaania
3 – Inglise

1 – Inglise

*Pimesi kuvatakse väljuv teatekeel 1, vaadake peatükist 6.7, kuidas valida teisi võimalikke väljuvaid teatekeeli.

Märkus

Nõuanne

Märkus

3.5 Telefonitoru registreerimine
Kui kord riik on valitud, seadistatakse automaatselt
telefonile selle riigi pimesi liini seadistused.

Kui valite riigi valesti või tahaksite riiki muuta pärast
esimesi seadistusi, saate vajutada , ,
sisestada 4-numbrilise PIN koodi (vaikimisi PIN on
0000) ja vajutada ootereþiimis vaikimisi
seadistusteks. Telefonitoru läheb tagasi riigi koodi
valimise ekraani juurde ja saate valida oma riigi
koodi uuesti. Kui riigi koode pole vaja läheb
telefonitoru ootere iimi tagasi.

Peate registreerima oma uue telefonitoru või kui
soovite registreerida seda uue baasjaamaga. Saate
registreerida kuni neli telefonitoru sama
baasjaamaga.

Enne 4-numbrilise PIN sisestamist, vajutage
baasüksusel kolme sekundi jooksul kui baas on
ootereþiimis.

Vajutage      ,      .

Sisestage vaikimisi 4-numbriline PIN kood
(vaikimisi PIN 0000)

Vajutage , et alustada registreerimist

Kui sisestatud PIN kood on vale, kostub pikk piiks ja
telefon naaseb ootereþiimile.

þ

1.

2.

3.
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4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1  Helistamine

4.2  Kõnele vastamine

4.3  Kõne lõpetamine

Märkus

Soovitus

Märkus

4.1.1 Eelvalimine

4.1.2 Otse valimine

4.1.3 Helistamine kõnede logist

4.1.4 Helistamine telefoniraamatust

4.1.5 Kõne taasvalimise nimekirjast

4.1.6 Helistamise taimer

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24
numbrit)

Vajutage , et valida number

Vajutage , et hõivata liin

Sisestage telefoninumber

See funktsioon on saadaval ainult, kui olete tellinud
Helistaja Äratundmisteenuse (CLI) oma
võrguoperaatorilt.

Vajutage , et vaadata viimast kõnelogi
sissekannet

Vajutage korduvalt, et kerida vastamata
kõnede nimekirjas, et valida soovitud vastamata
kõne

Vajutage , et valida valitud number

Vanimad sissekanded kustuvad, kui mälu on täis.

Vajutage ja kuvatakse esimene number
telefoniraamatus

Mälu asukohas 0 kuvatakse telefoninumber, kui see
on sinna eelnevalt salvestatud, muidu kuvatakse
vaid mälu asukohanumber 0-.

Vajutage korduvalt, kuni soovitud
telefoniraamatu number  kuvatakse

Numbritele, mis on salvestatud 0 kuni 9 all, saate
pääseda ligi otse sisestades telefoniraamatu
asukoha. Numbriteni pääsemiseks, mis on
salvestatud 10 kuni 19 alla vajutage korduvalt.

Vajutage , et valida valitud number

Vajutage       .

Telefonitoru salvestab viimati valitud viis kõnet.

Vajutage korduvalt, et näha teisi viimati
valitud numbreid

Vajutage , et valida valitud number

Helistamise taimer näitab hetkel käimas oleva kõne
kestvust, kui panete telefonitoru ära. Seda
näidatakse minutites ja sekundites (MM-SS).

Kui telefon heliseb, vajutage .

Vajutage telefoniühenduse ajal.

VÕI

Asetage telefonitoru baasjaamale

.

.

Kõne on alustatud.

.

.

Kõne on alustatud.

.

.

.

.

.

Kõne on alustatud.

Kuvatakse viimati valitud number.

.

.

Kõne on alustatud.

Kõne lõpetatakse.

.

Kõne lõpetatakse.

0

0

0

0

0

0

0
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4 TELEFONI KASUTAMINE

4.4  Tagasi helistamine 4.5  Sisetelefoni kasutamine

Märkus

Märkus

Märkus

Selle funktsiooni jaoks peate tellima teenuse oma
teenusepakkujalt. Saate kasutada seda funktsiooni,
et teha või saada teist kõnet. Funktsioonid mainitud
peatükkides 4.4.1 ja 4.4.2 võivad varieeruda riigiti ja
teenusepakkujatega. Konsulteerige
tagasihelistamise teenuse asjus oma
teenusepakkujaga.

Vajutage , et panna kõne ootele

Valige teise kõne number ja see hakkab
kutsuma

Kui teisele kõnele on vastatud, saate vajutada
ja , et vahetada kahe kõne vahel.

Selle teenuse kasutamiseks, peate teenuse tellima
oma teenusepakkujalt. Kui esimese kõne ajal tuleb
teine, kuulete perioodilist lühikest piiksu:

Vajutage , et vastata teisele kõnele.

Vajutage ja , et vahetada kahe kõne
vahel.

Kui olete tellinud helistaja identifitseerimisteenuse,
ilmub helistaja ID telefoni ekraanile.

Funktsioon on saadaval vaid juhul, kui on vähemalt
kaks registreeritud telefonitoru. See võimaldab Teil
teha sisekõnesid, suunata väliskõnesid ühelt
telefonitorult teisele ja teha konverentsikõnesid.

Vajutage .

Vajutage telefonitoru number, millega soovite
rääkida.

Vajutage telefonitorul, millele helistati.

Kui helistatud telefonitoru on kinni, kuuleb helistaja
kinnist tooni.

Vajutage .

Valige telefonitoru number, millega soovite
rääkida.

Saate vajutada , et vahetada sisekõne ja
väliskõne vahel.

Vajutage , et kanda üle väliskõne
telefonitorule.

4.4.1 Kuidas teha teist kõnet

4.4.2 Kuidas vastata teisele kõnele

4.5.1 Kuidas teha sisekõnet

4.5.2 Kuidas suunata välist kõnet
teisele telefonitorule

Kõne ajal:

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

Välise kõne ajal:

1.

2.

3.

0

0

0

0

0

Kuulete kutsuvat tooni.

.

Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

Siseliin on loodud.

Helistatud telefonitoru heliseb, kui see on vaba,
vajutage helistatud telefonitorul, et alustada
sisekõnet, väliskõne pannakse automaatselt
ootele.

Helistav telefonitoru kannab väliskõne helistatud
telefonitorule.

SYM


