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Olulised ohutusjuhised
• Kasutage ainult tehnilistes andmetes nimetatud toiteallikat.
• Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
• Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.

Kuular
Kõlar
REDIAL/C
MENU/OK

Kõne keskel

MENU/OK Suvandimenüü avamine
REDIAL/C Kordusvalimise loendi avamine

Mikrofon

1 Ühendage
• Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
(Vaadake võrgus olevat kasutusjuhendit)

Ooterežiimil

Suvandimenüü avamine

Telefonialuse ühendamine
1 Ühendage toiteadapteri
otsad:
• telefonialuse
tagaküljel olevasse
vahelduvvoolu
sisendpessa;
• seinal olevasse
elektripistikusse.
2 Ühendage liinijuhtme
otsad:
• telefonialuse
tagaküljel olevasse
telefonikaabli pessa;
• seinal olevasse
telefoniliini pesasse.

Menüüs

Valiku kinnitamine

Kordusvalimise loendi avamine

Toimingu tühistamine

Helitugevuse suurendamine

Telefoniraamatu avamine

Üleskerimine

Helitugevuse vähendamine

Kõnelogi avamine

Allakerimine

Uuestihelistamise klahv*
* sõltub võrgust

Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

Kõne lõpetamine

Käsitelefoni sisse-/väljalülitamine
(vajutage ja hoidke all)

Menüüst/toimingust
väljumine

Mikrofoni vaigistus sees/väljas
Kõlari sisse-/väljalülitamine

Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

Kõlar

Ainult multikäsitelefonide korral
3 Ühendage toiteadapteri otsad:
• telefonialuse tagaküljel olevasse vahelduvvoolu
sisendpessa;
• seinal olevasse elektripistikusse.

Kõlar on sisse lülitatud.
Heli on väljas.

/
/

Kõlari helitugevuse reguleerimine.
• Eelmise sõnumi esitamine.
• Praeguse sõnumi taasesitamine.
• Praeguse sõnumi kustutamine.
• Kõigi sõnumite kustutamine (vajutage ja hoidke all).

Ribade hulk näitab käsitelefoni ja telefonialuse levi. Mida rohkem
ribasid kuvatakse, seda parem on signaal või ühendus.
Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevaid kõnesid vaadates.
Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.

Salvestatud sõnumite kuulamine / kuulamise lõpetamine.

See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnesid
vaadates.
Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata
kõnesid vaadates.

• Käsitelefonide leidmine
• Täiendavate käsitelefonide registreerimine.

See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see
sees.

Järgmisele sõnumile liikumine.
Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine

Automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. Jääb
põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
Kui kasutate oma teenusepakkuja kõneposti, hakkab ikoon uue
sõnumi saabumisel vilkuma.
Seda kuvatakse pidevalt, kui häälsõnumeid juba kõnelogist
vaadatakse.
Kui ikooni ei kuvata, siis häälsõnumeid ei ole.
* Sõltub võrgust
Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/
vähendate helitugevust.
Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage klahvi
REDIAL/C.

2 Alustamine
Telefoni konfigureerimine

1 Aku on juba käsitelefoni paigutatud. Enne laadimist eemaldage
akusalve ukselt kaitsev lint.
2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum
(sõltuvalt riigist).
3 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
4 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
• Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi / , et
määrata [am] või [pm].

Telefoni laadimine

Laadige 8 tundi
Käsitelefoni laadimiseks asetage see telefonialusele. Kui käsitelefon
on telefonialusele asetatud korrektselt, kostab kohale asetumise heli.
»» Algab käsitelefoni laadimine.

Märkus
• Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.

Aku taseme kontrollimine
Ikoon

Olek
Kui käsitelefon ei ole telefonialusel / laadijaga
ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni
madal) näitavad ribad.
Kui käsitelefon on telefonialusel/laadijaga ühendatud,
annab ribadega näidik sellest laadimise lõpuni märku.
Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete häiretooni.
Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

3 Nautige
Helistamine

• Helistamiseks vajutage klahvile
ja valige telefoninumber.
• Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvile
.
• Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Kuulari helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage

või

.

Telefoniraamat
Kirje lisamine
1 Vajutage klahvi MENU/OK, siis valige suvand
[Telefoniraamat] > [Lisa uus], seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvi MENU/OK.
2 Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks klahvi MENU/OK.
3 Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks klahvi MENU/OK.

Kõne valimine telefoniraamatust

Kõnelogi

1 Vajutage ja valige kirje

.

Helistamine
2 Vajutage

.

Üksikasjade kuvamine
2 Vajutage klahvi MENU/OK.
3 Valige suvand [Vaata].

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse
2
3
4
5
6
7

Vajutage klahvi MENU/OK.
Valige käsk [Salvesta nr].
Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.
Sisestage nimi.
Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.
Salvestamiseks vajutage klahvi MENU/OK.

1 Vajutage klahvi MENU/OK, siis valige suvandid [Aut. vastaja]
> [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi
MENU/OK.
2 Valige suvand [Ainult vast.] või [Salvesta ka], seejärel
vajutage kinnitamiseks klahvi MENU/OK.
3 Valige suvand [Salvestamine], seejärel vajutage kinnitamiseks
klahvi MENU/OK.
4 Pärast piiksatust salvestage mikrofoni lähedal.
5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi MENU/OK.
»» Saate äsja salvestatud teadaannet käsitelefonist kuulata.

Käsitelefonide registreerimine

Kordusvalimise loend

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone.
Telefonialusele saab registreerida kuni 4 käsitelefoni.
1 Vajutage käsitelefonil klahvi MENU/OK.
2 Valige suvandid [Teenused] > [Registreeri], seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvi MENU/OK.
3 Sisestage süsteemi PIN-kood (0000).
4 Vajutage PIN-koodi kinnitamiseks klahvi MENU/OK.
5 Vajutage telefonialusel ja hoidke 5 sekundit all.
»» Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Helistamine

Tehaseseadete taastamine

Kõnekirje kustutamine

1 Vajutage või vajutage klahvi MENU/OK, siis valige suvand
[Telefoniraamat] > [Vaata], seejärel vajutage kinnitamiseks
klahvi MENU/OK.
2 Valige kontakt.
3 Vajutage
kõne tegemiseks.

2 Vajutage klahvi MENU/OK.
3 Valige käsk [Kustuta] või [Kustuta kõik].
4 Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.

Mälu otseteed

1 Vajutage klahvi REDIAL/C ja valige kirje.

Teil on mälule kaks otseteed (klahvid 1 ja 2) Salvestatud numbri
automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimil all.
Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt eelseadistatud teie
võrguoperaatori kõnepostinumbrile [1_voicemail] ja teabeteenuse
numbrile [2_info svc] (sõltuvalt võrgust).

Teadaande salvestamine (ainult CD196)

2 Vajutage

.

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse
2
3
4
5
6
7

Vajutage klahvi MENU/OK.
Valige käsk [Salvesta nr].
Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.
Sisestage nimi.
Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.
Salvestamiseks vajutage klahvi MENU/OK.

Kõnekirje kustutamine
2 Vajutage klahvi MENU/OK.
3 Valige käsk [Kustuta] või [Kustuta kõik].
4 Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.
1 Vajutage klahvi MENU/OK.
2 Valige suvandid [Teenused] > [Lähtesta], seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvi MENU/OK.
»» Käsitelefon küsib kinnitust.
3 Kinnitamiseks vajutage klahvi MENU/OK.
»» Kõik seaded lähtestatakse.

Tehnilised andmed
Aku
• HFR:
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 650 mAh akut
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh akut
• SANIK:
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 650 mAh akut
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh akut

Adapter
Telefonialus ja laadija:
• Philips: S003PV0600050:
sisend: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; väljund: 6 V 500 mA
• Philips: SSW-1920EU-2:
sisend: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; väljund: 6 V 500 mA

Märkus.
• Teil on võimalik installida digitaalse abonendiliin DSL-filteri, et
vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSLhäiring.
• WOOX Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

Korduma kippuvad küsimused
Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

• Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
• Kui käsitelefonil kuvatakse tekst [Ilma reg.-ta], registreerige
käsitelefon (Lisateabe saamiseks vaadake peatüki „Nautige“
jaotist „Käsitelefonide registreerimine“.)

• Kontrollige, kas akud on õigesti sisestatud.
• Kontrollige, kas käsitelefon on korralikult laadijale asetatud.
Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
• Kontrollige, kas dokkimise toon on sisse lülitatud. Kui käsitelefoni
on õigesti laadijale asetatud, kuulete dokkimise tooni.
• Laadimisklemmid on määrdunud. Ühendage seade esmalt
seinakontaktist lahti ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
• Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid
käsitelefone telefonialusega registreerida?
Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitelefonid, mida ei
kasutata, ja proovige uuesti.

Valimistoon puudub
• Kontrollige telefoni ühendusi.
• Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti
seadistusi muuta?
Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise.
Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti
• Kontrollige, kas akud on laetud.
• Kontrollige, kas elektritoide ja telefonikaablid on ühendatud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)
• Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
• Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage
telefonialus neist eemale.
• Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.
Kontrollige, kas käsitelefoni helinatoon on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.
• Te pole selle teenusega liitunud.Võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
• Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

Philips tervitab teid!
Registreeri toode veebilehel www.philips.com/welcome

Kas vajate abi?
Kasutusjuhend / võrguabi
www.philips.com/support
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