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Puudub toon!

Helistaja ei kuule mind hästi!

Sagedased mürahäired raadios või televiisoris!

Toote käitumine!

Nupuklahvistik ei tööta!

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

Ei kuvata helistaja numbrit!

Käsiseade läheb pidevalt jõudere iimile!

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja
ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

Peamine PIN kood on vale!

Vastamismasin ei salvesta sõnumeid!

Kaugjuhtimise ligipääs ei tööta!

Telefon lõpetab kaugligipääsu ajal kõne!

Vastamismasin lõpetab enne, kui salvestamine on
lõpetatud!
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Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi.

Patareid on tühjad: Laadige patareid.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat
liinijuhet.

Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter
liinijuhtmega.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest
seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest
nii kaugele kui võimalik.

Lukustage klaviatuur lahti: Jõudere iimil olles
pikk vajutus nupul.

See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib
kõne ajal energiat.

Maksimaalne arv käsiseadmeid (6) on juba
ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate
mõne olemasoleva seadme maha registreerima.

Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid.

Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada
ja seejärel uuesti ühendada ning järgige
käsiseadme registreerimise protseduuri
(vaadake peatükki ”Registreerimine” lk 29).

Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma
seotust võrguoperaatoriga.

Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi
nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt
jõudereþiimile. Seade läheb jõudereþiimile ka
siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale.

Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks
vaba ruumi.

Vaikimisi olev peamine PIN kood on 0000.

Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi
peamise PIN koodi juurde (kui olete seda
vahepeal muutnud) (vaadake peatükki ”Seadme
algseadistamine” lk 30).

Mälu on täis: Kustutage vanad sõnumid.

reþiim on aktiveeritud.
Deaktiveerige ja aktiveerige

reþiim (vaadake peatükki
”Vastamisreþiimi seadmine” lk 32).

Aktiveerige kaugjuhtimise ligipääs (vaadake
peatükki ”Kaugjuhtimise ligipääs” lk 32).

Teil on peamise PIN koodi sisestamiseks kulunud
rohkem kui 4 sekundit. Sisestage kood uuesti 4
sekundi jooksul.

Mälu on täis: Kustutage vanad sõnumid.

ž

þ

ANSWER ONLY
ANSWER ONLY

ANSWER & REC

36

10 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Prinditud PRC-s

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Dokumendi number: 3111 285 32941

1 OLULINE

5

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

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

Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku
võrku. Ainus moodus, kuidas laadi ja
vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see
vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks
alati kergesti ligipääsetav.

Võrgu pinge klassifitseeritakse kui TNV-3
(Telecommunication Network Voltages) nagu on
defineeritud standardses EN 60-950-s.

Kahjustuste ja seadme väärkäitumise
ärahoidmiseks:

Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel
puutuda kokku metallobjektidega.

Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.

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.

Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või
otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse
kuuma kätte.

Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge
laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.

Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni
ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna
need ained võivad seadet kahjustada.

Ärge kasutage seadet kohtades, kus on
plahvatusoht.

Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega
kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti

ja kahjustada toodet.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad kutsuda esile häireid.

Kasutamis- ja hoidmistemperatuurid:

Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati
0 ja 35C vahel (32 kuni 95F).

Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -
20 ja 45C vahel (-4 kuni 113F).

Madala temperatuuriga kohtades võib patareide
eluiga olla lühem kui muidu.

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv
1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele
määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote
pakendil kirjas olevates riikides
analoogtelefonivõrku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt
www.p4c.philips.com.

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP
käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset
kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie
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 CD240/245.

Et registreerida ja oma CD240/245 käsiseadet mõne
teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada,
järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes
juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 29 kirjeldatud
protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme
registreerimiseks CD240/245 baasjaamaga, pange
baasjaam registreerimisreþiimile (lk 29), seejärel
järgige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis.

1.1 Voolunõuded

1.2 Kinnitus

1.3 GAP standardse nõusoleku
kasutamine
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1 OLULINE

1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

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.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun
viige end kurssi alloleva sümboliga
tähistatud elektriliste ja elektrooniliste
toodete kohalike
kogumissüsteemidega.

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

.

.

.

-Kasutage ühte kahest allolevast
äraviskamismoodusest:

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

Patareide kohta käivad äraviskamisjuhendid:

Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.

Pakendi kohta käiv informatsioon:

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

2 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.

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

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

5. 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.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetväljad ("EMF")
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Ekr an

Üldised telefoni omadused

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja
kõneregister

Patareid

Voolu tarbimine

Kaal ja mõõtmed

Temperatuurivahemik

Niiskus

a
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Eesrindlik LCD taustavalgus

Taustavalgus jääb peale iga tegevust (nagu
näiteks sissetulev kõne, nupuvajutused,
käsiseadme tõstmine baasjaamalt jne) umbes 15
sekundiks sisse.

LCD taustavalguse värv on merevaigukollane

Kaksikreþiimi helistaja nime & numbri identi-
fitseerimine.

10 polüfoonilist helina meloodiat.

100 sisestusega telefoniraamat.

5 sisestusega korduvvalimiste nimekiri.

20 sisestusega kõneregister.

2 x HR AAA NiMh 550 mAh patareid.

Jõudereþiimil voolu tarbimine: umbes 800 mW.

160 grammi

117mm x 109mm x 82mm (kõrgus x sügavus x
laius)

Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)

Hoidmisel: -20 ja 45° vahel (-4 kuni 113° F)

Kasutamisel: 40° C ajal kuni 95%

Hoidmisel: 40° C ajal kuni 95%

Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige
sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale
laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Kontrollige laadija ühendusi.

Kontrollige, et RING VOLUME (helitugevus) ei oleks
seatud RINGER OFF (helin maas) peale ja
kontrollige, et ekraanil ei kuvata ikooni (vaadake
peatükki Seadke helina helitugevus” lk 24).

Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal
nupule.

Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse!

Käsiseade ei lae!

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

Kõne ajal kaob ühendus!

Telefon on levist väljas”!

Ülesseadmine

Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna
SEARCHING...ja ikoon vilgub!

Laadimise ajal kuvatakse käsiseadme ekraanile
INITIAL!

Heli

Käsiseade ei helise!

Helistaja ei kuule mind!

!

!

!

!

!

!
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Patareid on täis: Te ei pea patareisid enam
laadima.

Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsi-
seadet.

Must kontakt: Puhastage patareide kontakti
alkoholiga niisutatud riidetükiga.

Laadige patareid.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.

Algseadistage oma seade ja alustage uuesti
käsiseadme registreerimisega.

Laadige patereisid veel paar minutit, et seade
saaks normaalselt käivituda.

”

” SYMB



8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.7.2.1 Kaugligipääsu aktiveerimine / deaktive-
erimine

8.7.2.2 Vastamismasina kontrollimine välis-
kõnega

8.8.1 Seadista käsiseadme kõneekraaning

On

1.

ANSW MACHINE

OK

ANSW SETTINGS

OK

HS

SCREENING

OK

2. ON OFF

OK

8.8.2 Seadke baasi kõneekraaning

On

1.

ANSW MACHINE

OK

ANSW SETTINGS

OK

BS

SCREENING

OK

2. ON OFF

OK

1.

ANSW MACHINE

OK

ANSW SETTINGS

OK

REMOTE

ACC

OK

2. ACTIVATED

DEACTIVATED

OK

1.

2.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda (vastamise

seadistused) valikusse ja vajutage

nuppu, kerige nuppu, et siseneda

. (kaugligipääs) valikusse ja vajutage

nuppu

Kerige (aktiveeritud) või

(deaktiveeritud) peale ja vajutage

kinnitamiseks nuppu.

Valige teiselt telefonilt oma kodunumber.

Vajutage telefonil, millelt Te helistate, 8 sekundi
jooksul # nuppu ja sisestage kaugligipääsukood
(sama mis peamine PIN kood).

Järgnev tabel näitab, kuidas pääseda allolevatele
funktsioonidele kaugligipääsu protseduuri ajal ligi:

þ

!

!

!

!

!

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Vastamismasin vastab ja mängib ette Teie
tervitussõnumi.

Kui ligipääsukood on vale, siis kõlab veatoon. Peale
veatooni kõlamist saate uuesti proovida
ligipääsukoodi sisestamist.

Vastamismasin katkestab koheselt kõne, kui 8
sekundi jooksul ei ole PIN koodi tuvastamist.

Kui kaugligipääsukood on õige, siis kuulete
kinnitustooni.

Mine eelmise sõnumi juurde

Mängi ette kõik salvestatud sõnumid
(uued ja vanad) või mängi käesolev
sõnum uuesti

Mine järgmise sõnumi juurde

Mängi käesolev väljaminev sõnum

Kustuta käesolev sõnum

Lõpeta sõnumite ettemängimine või
lõpeta väljamineva sõnumi
ettemängimine

Kui käsiseadme kõneekraaning on sisse lülitatud

( ), siis kuulete sissetulevat kõne käsiseadme

kõlari kaudu ja saate otsustada, kas võtta kõne

vastu või mitte. Kõne vastu võtmiseks vajutage

nuppu.

See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , kerige nuppu,

et siseneda (vastamise

seadistused) valikusse ja vajutage

nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(käsiseadme ekraaning) valikusse

ja vajutage nuppu.

Kerige (sees) või (väljas) peale ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

Kui baasi kõneekraaning on sisse lülitatud ( ), siis
kuulete sissetulevat kõne baasjaama valjuhääldi
kaudu ja saate otsustada, kas võtta kõne vastu või
mitte.

See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , kerige nuppu,

et siseneda (vastamise

seadistused) valikusse ja vajutage

nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(baasjaama ekraaning) valikusse ja

vajutage nuppu.

Kerige (sees) või (väljas) peale ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

8.8 Kõne kuvamine

!

!

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

SYMB

SYMBOL

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

34 7

Käsiseade Baasjaam
Patareide kaas

Juhe*2 AAA taaslaetavat
patareid

Voolujuhe

Kasutusjuhend
Garantii

Kiire alguse
teejuht

4 Märkus

Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi.
.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, voolujuhtmetega laadijat ja lisaks olevad
taaslaetavad patareid.

Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama
juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse

2 TEIE TELEFON

2.1 Mis on karbis?
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2 TEIE TELEFON

A. Kuuldeava

B. Ekraan

C Menüünupp & Vasakpoolne tarkvaranupp

D Korduvvalimise nupp & Parempoolne tarkvaranupp

E Liikumisnupud

F Rääkimise nupp

G Lõpetamise nupp

H Klaviatuuri lukustamise nupp

I Helin sees / väljas nupp & pausi panemise nupp

J Valjuhääldi nupp

Vaadake lk 10, et saada ülevaadet ekraaniikoonidest.

Jõudere iimil: Peamenüüsse minemine.

Teistel re iimidel: Valige otse käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

Jõudere iimil: Ligipääs korduvvalimise nimekirja. Vajutage pikalt alla, et
pöörduda kellaaja / kuupäeva kuvamise re iimi.

Kõne ajal: Käsiseadme mikrofoni summutamine / mittesummutamine.

Teistel re iimidel: Valige otse käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

Jõudere iimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et
pääseda ligi telefoniraamatule.

Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava ja
kõlari helitugevust.

Teistel re iimidel: Kerige menüü nimekirja üles / alla või minge
telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris eelmisele
või järgmisele elemendile.

Jõudere iimil: Sissetuleva kõne vastamiseks.

Kõne ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Teistel re iimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas
või kõneregistris valitud numbrile.

Jõudere iimil: Pikk vajutus, et lülitada käsiseade sisse / välja.

Kõne ajal: Kõne lõpetamine.

Teistel re iimidel: Jõudre iimile tagasi pöördumiseks.

Jõudere iimil: Sisestage *. Pikk vajutus, et klaviatuur lukustada / lahti
lukustada.

Kõne ajal: Sisestage *.

Jõudere iimil: Sisestage #. Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja.

Kõne ajal: Sisestage #. Pikk vajutus, et panna pausi.

Jõudere iimil: Lülitage valjuhääldi sisse ja valige number. Vastake
sissetulevale kõnele kasutades käed vabad” re iimi.

Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja.

þ
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þ
þ
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2.2 Ülevaade Teie telefonist

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.5  Isiklike väljaminevate sõnumite
salvestamine

8.6 Lülitage vastamismasin
käsiseadmega sisse / välja

8.7 Vastamismasina seadistused

Saate salvestada ühe isikliku väljamineva sõnumi.
See isiklik väljaminev sõnum asendab vaikimisi oleva
sõnumi. Vaikimisi olnud väljamineva sõnumi tagasi
saamiseks kustutage lihtsalt oma salvestatud
väljaminev sõnum. Kui Te ei ole oma salvestatud
väljamineva sõnumiga päris rahul, siis salvestage
lihtsalt uus sõnum (sellega kirjutate vana sõnumi
üle).

Korrake samme 1 kuni 4 peatükist

Vastamisreþiimi seadmine” lk 32.

Kerige nupp valikule

(salvesta OGM) ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (salvestan).
Salvestamise lõpetamiseks vajutage
nuppu.

Väljamineva sõnumi maksimaalne pikkus on 1 minut.

Vajutage mistahes ajal (tagasi) nuppu, et
salvestamine lõpetada ja pöörduda tagasi eelmisesse
menüüsse.

Korrake samme 1 kuni 4 peatükist Vastamis-
reþiimi seadmine” lk 32.

Kerige nupp valikule (mängi

OGM) ja vajutage nuppu.

Vajutage mistahes ajal (tagasi) nuppu, et
ettemängimine lõpetada ja pöörduda tagasi
eelmisesse menüüsse.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , kerige nuppu, et

siseneda (vastamine sees /

väljas) valikusse ja vajutage nuppu.

Kerige (sees) või (väljas) peale ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

See on helinate arv, enne kui vastamismasin vastab
ja alustab Teie tervitussõnumi ettemängimisega. Te
saate seada vastamismasina Teie tervitussõnumit
ette mängima peale kuni helinat või seate
vastamismasina hoopis helinasäästaja peale.
Vaikimisi olev helinate arv on 5.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , kerige nuppu, et

siseneda (vastamise

seadistused) valikusse ja vajutage

nuppu, vajutage nuppu, et siseneda

(helinaviivitus) valikusse.

Kerige nupp oma soovitud helinaviivituse

seadistuseni (1 kuni 9 helinat või

(helinasäästja)) ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

Helinasäästja reþiim võib säästa kaugekõne raha, kui
Te kontrollite oma sõnumeid kuskilt kaugelt. Kui Teie
vastamismasinas on uusi sõnumeid, siis väljaminev
sõnum hakkab mängima peale 3ndat helinat. Kui uusi
sõnumeid ei ole, siis mängitakse väljaminev sõnum
ette peale 5ndat helinat. Seega, kui tahate kontrollida,
kas Teile on uusi sõnumeid, ilma et peaksite
ülemäära palju kõnetasu maksma, siis saate peale
4ndat helinat toru hargile panna.

1.

2. RECORD OGM

OK

3. RECORDING
OK

BACK

1.

2. PLAY OGM

OK

BACK

1.

ANSW MACHINE

OK

ANSWER ON / OFF

OK

2. ON OFF

OK

1 9

1.

ANSW MACHINE

OK

ANSW SETTINGS

OK

OK

RING DELAY

2.

TOLL SAVER

OK

”

”

þ

!

!

!

!

!

!

!

Kõlab kinnitustoon ja salvestamine algab.

Kui salvestate uue väljamineva sõnumi, siis
kirjutatakse eelmine (kui eksisteeris) sõnum
automaatselt üle.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Salvestatud väljaminev sõnum salvestatakse
automaatselt.

Eelmisena salvestatud väljaminev sõnum (kui
eksisteerib) mängitakse ette ja ekraanipilt
pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

8.5.1 Oma isikliku väljamineva sõnumi ette-
mängimine

8.7.1 Helinaviivitus

4

4

4

Märkus

Märkus

Nõuanne

SYMB

SYMB

SYMB

33



8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.1.2 Käsiseadme abil vanade sõnumite ette
mängimine

Hoiatus

-

Saate vanu sõnumeid ette mängida, kui seadmes ei ole
uusi sõnumeid. Kõigepealt mängitakse ette esimesena
salvestatud sõnum.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , vajutage nuppu,

et siseneda (mängi) valikusse.

Vajutage nuppu.

Sõnumi taasesituse ajal saate vajutada

nuppu, et valida erinevate saadaolevate valikute

vahel (vaadake peatükki Käsiseadme kaudu uute

sõnumite ettemängimine” lk 31).

Kustutatud sõnumeid ei saa enam tagasi tuua.

Lugemata kirju ei kustutata.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin) peale

ja vajutage , kerige nuppu, et siseneda

(kustuta kõik) valikusse ja vajutage

nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Te saate salvestada iseenda või teiste vastamismasinat
kasutavate inimeste jaoks meeldetuletussõnumi.
Vastamismasin käsitleb memosalvestist sama moodi kui
mistahes sissetulevat sõnumit ja uue sõnumi indikaator

vilgub meeldetuletuseks.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

SYMBOL nupp (vastamismasin)

peale ja vajutage , kerige nuppu, et

siseneda (kustuta kõik) valikusse ja

vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (salvestan).

Salvestamise lõpetamiseks vajutage

nuppu.

Vajutage mistahes ajal (tagasi) nuppu, et
salvestamine lõpetada ja pöörduda tagasi eelmisesse
menüüsse.

Saadaval on kaks vastamisre iimi: 1) ainult vasta ja 2)
vaikimisi olev vasta & salvesta, vastamisre iim on siis

(vasta ja salvesta), mille koral Teie
vastaskõneleja saab vastamismasinasse jätta sõnumi.
Saate selle muuta (ainult vasta) re iimi
peale, mille tulemusena ei saa Teie vastaskõneleja
vastamismasinasse sõnumeid jätta.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (vastamismasin) peale

ja vajutage , kerige nuppu, et siseneda

(vastamisreþiim) valikusse ja

vajutage nuppu.

2. Kerige nupp (ainult vasta)  või

(vasta ja salvesta) valikule ja

vajutage nuppu.

Sõltuvalt vastamisre iimist, mille olete valinud,
mängitakse vastav väljaminev sõnum niipea ette, kui
vastamismasin korjab üles sissetuleva kõne. Vaikimisi
väljamineva sõnumi keel sõltub tervitusre iimis
(WELCOME) valitud riigist (lk 13).

Ekraanile kuvatakse (vali OGM).

Vajutage kinnitamiseks nuppu.

Kerige nupp valikule

(isiklikustatud) ja vajutage nuppu.

1.

ANSW MACHINE

OK OK

PLAY

2. OK

3. OK

1.

ANSW MACHINE

OK

DELETE ALL

OK

2. DELETE ?

OK

1.

ANSW MACHINE

OK

RECORD MEMO

OK

2. RECORDING

OK

BACK

ANSWER & REC

ANSWER ONLY

1.

ANSW MACHINE

OK

ANSWER MODE

OK

ANSWER ONLY

ANSWER & REC

OK

3. SELECT OGM

OK

4. PERSONALISED

OK

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kõigepealt mängitakse ette esimesena salvestatud
sõnum, mängitakse kuni viimase sõnumini.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Salvestamine algab.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Salvestatud memo salvestatakse automaatselt.

Vastamisreþiim on seatud.

Kui soovite oma vastaskõnelejat tervitada isikliku
sõnumiga (mitte vaikimisi välja mineva sõnumiga),
siis jätkake sammudega 3 ja 4.

Saate nüüd jätkata oma isikliku väljamineva sõnumi
salvestamist (vaadake peatükki ”Isiklike väljaminevate
sõnumite salvestamine” lk 34).

”

þ

þ
þ

þ

þ

þ

þ

8.2 Kustuta kõik sõnumid

8.3 Memo salvestamine

8.4 Vastamisre iimi seadmineþ

SYMBO

SYMB

SYMB

SYMB

SYM

4 Märkus

4 Märkus

4 Märkus

32 9

2 TEIE TELEFON

K Kõne suunamise nupp & Sisesidesüsteemi nupp

L Mikrofon

M Valjuhääldi

Hoiatus!

N Patareide uks

Jõudere iimil: Algatage sisekõne.

Kõne ajal: Hoidke liini ja kasutage teist käsiseadet.

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



10

A Inforiba

B OK nupp

C nupp

D BACK (tagasi) nupp

BACK

BACK

Näitab, et patareid on täis laetud. Ikoon
vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid
hakkavad tühjaks saama.

Näitab, et väljast tuleb kõne sisse,
väliskõne on ühendatud või väliskõne on
ootel. Ikoon vilgub sisesidesüsteemi
reþiimi ajal.

Näitab, et seade on uued häälsõnumid
vastu võtnud. Ikoon vilgub, kui on
lugemata sõnumeid.

Näitab uusi vastamata kõnesid
kõneregistris.

Ilmub siis, kui olete saanud ligipääsu
telefoniraamatusse.

Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.

Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud

Ilmub, kui olete aktiveerinud
helinasummuti.

Näitab, et käsiseade on registreeritud ja
baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Ikoon vilgub,
kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda.

Ilmub menüüre iimil olles, et kinnitada Teie valikut.

Näitab, et saadaval on rohkem valikuid. Kasutage
liikumisnuppe, et kerida üles / alla. Ikoon vilgub, kui
käsiseade on levist väljas.

Ilmub menüüre iimil olles. Valige , et
pöörduda tagasi eelmisele menüütasemele. Valige

, et kustutada viimasena sisestatud number /
sümbol.

þ

þ

\[

2 TEIE TELEFON

2.3 Ekraaniikoonid

31

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

Teie telefonil on vastamismasina funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata kõned. Vastamismasin
suudab salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestamisaeg on 15 minutit (kaasa arvatud Teie isiklike
väljaminevate sõnumite korral).

Vastamismasina peamiste funktsioonide kasutamiseks nagu piipariteate saatmine, sõnumite ettemängimine,
sõnumite kustutamine ja baasjaama helitugevuse reguleerimine, saate Te kasutada baasjaama kontrollnuppe.
Baasjaama kontrollnuppude funktsioonide kirjeldusi lugege peatükist Ülevaade baasjaamast” lk 11.
Vastamismasina funktsioonidele ligipääsuks saate kasutada ka käsiseadme vastamismasina menüüd.
Vastamismasina valikute seadmiseks on olemas ka menüü.

Esimese asjana lülitage baasjaamal nuppu, et lülitada vatamismasin sisse.

Alternatiivselt saate vastamismasina lülitada sisse ka oma käsiseadme kaudu (vaadake peatükki Lülitage
vastamismasin käsiseadmega sisse / välja” lk 33).

Viimasena salvestatud sõnum mängitakse valjuhääldi abil esimesena ette. Kui kõik uued sõnumid on ette

mängitud, siis vastamismasin peatub ja ikoon lõpetab vilkumise.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp (vastamismasin) peale ja

vajutage , vajutage nuppu, et siseneda (mängi) valikusse.

Ettemängimise ajal saate Te:

”

”

8.1 Mängi

8.1.1. Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine

1. ANSW MACHINE

OK OK PLAY

2.

! Ettemängimise ajal kuvatakse ekraanil sõnumi numbrit. Ettemängimise ajal on ekraanil o_o XX HH/MM”, kus

XX märgistab sõnumi numbrit ja TT/MM näitab tundi / minuteid. Kuu / Päev, mida esitatakse kui KK/PP,
kuvatakse alternatiivselt TT/MM-ga.

„

Reguleerida helitugevust: Vajutage nuppu.

Lõpetada ettemängimine: Vajutage nuppu, et pöörduda tagasi menüüsse.

Korrata: Vajutage ja vajutage , et siseneda valikusse

.

Järgmine sõnum: Vajutage , kerige valikule ja vajutage

.

Eelmine sõnum: Vajutage kerige valikule ja vajutage .

Kustuta sõnum: Vajutage , kerige valikule ja vajutage . Kõlab

kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

BACK PLAY

OK OK

REPEAT

OK NEXT MESSAGE

OK

OK, PREV MESSAGE OK

OK DELETE OK

SYML
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7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.10 Seadme algseadistamine

7.11 Riigi valik

7.12 Vaikimisi olevad seadistused

Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele
seadistada.

Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud
seadistused, kõneregister ja korduvvalimiste
nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt
vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie
telefoniraamat jääb peale algkäivitust muutmata.

Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul
ilmub peale algkäivitust jälle tervitusreþiim
(WELCOME) (vaadake peatükki 3.3).

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda

(algseadista seade) valikusse ja vajutage

nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kinnita?).

Vajutage kinnitamiseks nuppu.

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist.

Saate valida WELCOME reþiimi ajal valitud riigist
erineva riigi.

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile
automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi
olevad seadistused (näiteks koduvvalimise aeg,
helistamisreþiim, keel jne).

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda

(valige riik) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kerige nuppu, et valida oma riik ja

vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kinnita?).

Vajutage kinnitamiseks jälle nuppu.

Helisemise helitugevus MEDIUM

Helina meloodia MELODY 1

Kuuldeava helitugevus VOLUME 2

Kõlari helitugevus VOLUME 3

Nuputoon ON (sees)

Automaatvastus OFF (väljas)

Seadme nimi PHILIPS

Kellaaeg / kuupäev 01/01; 00:00

Peamine PIN 0000

Alarm OFF (väljas)

Alarmi heli MELODY 1

Kõne tõkestus OFF (väljas)

þ

vastamist

speakerphone level

Hoiatus!

1.

ADVANCED SET

OK

RESET UNIT

OK

2. CONFIRM?

3. OK

1.

ADVANCED SET

OK

SEL. COUNTRY

OK

2.

OK

3. CONFIRM?

OK

!

!

!

Kõlab kinnitustoon.

Seade on seatud algväärtustele (vaadake
peatükki ”Vaikimisi olevad seadistused” lk 30).

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Vastamismasin

Vastamisre iim ANSWER & REC
mode ON
(vastamine ja
salvestamine
sees)

Helisemiste arv enne 5

Väljaminevad sõnumid EMPTY (tühi)

Baasjaama ekraaning ON with default

(sees koos vaikimisi
olevate kõlarite
tasemega)

Käsiseadme ekraaning OFF (väljas)

Baasjaama kõlar LEVEL 5 (tase 5)

Kaugligipääs DEACTIVATED
(deaktiveeritud)

4

4

Märkus

Märkus

SYMB

SYMB

SYM

SYMB

SYMB

matymas/ perþiûra

matymas/ perþiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiûra

matymas/ perþiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiûra

11

A Mängi / Lõpeta nupp .

B LED indikaator

C Sisse / välja nupp

D Kustutamise nupp

E Eelmine sõnum / Sõnumi taasesitamise nupp

F Järgmise sõnumi nupp

G Helitugevuse nupud

H Piipariteate saatmise nupp

Mängib telefonisõnumid ette (esimesena
mängitakse esimesena salvestatud sõnum).

Sõnumite esitamise lõpetamiseks.

Näitab, et Teil on uusi lugemata sõnumeid.

Näitab, et vastamismasina mälu on täis.

Näitab, et vastamismasin on sisse lülitatud.

Näitab käivat TAM operatsiooni.

Näitab käivat kaugoperatsiooni käsiseadme abil.

Lühike vajutus, et lülitada vastamismasin sisse /
välja.

Hetkel ette mängitava sõnumi kustutamine selle
taasesituse ajal.

on selleks, et kustutada kõik sõnumid,
kui vastamismasin on jõudereþiimil (lugemata
sõnumeid ei kustutata).

Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi esimese
sekundi jooksul, siis annab käsu minna eelmisele
sõnumile. Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi ajal,
nii et seda on üle 1 sekundi ette mängitud, siis
annab käsu korrata antud sõnumit.

Sõnumi taasesituse ajal saate hüpata järgmisele
järgmisele sõnumile.

Kõlari helitugevuse suurendamiseks /
vähendamiseks sõnumi taasesituse ajal.

Eksisteerib 9 helitugevustaset.

Käsiseadmele piipariteate saatmine.

, et alustada
registreerimisprotseduuriga.

Aeglane vilkumine (1 sekundiline intervall):

Kiire vilkumine (0.5 sekundiline intervall):

Stabiilne:

Pikk vajutus

Pikk vajutus

SYMBOL

2 TEIE TELEFON

2.4 Ülevaade baasjaamast



12

3.1 Baasjaama ühendamine

3.2 Telefoni installeerimine

1.

2.

3.

Hoiatus!

Hoiatus!

Hoiatus!

3.2.1 Patareide installeerimine

Hoiatus!

1.

2.

Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse
telefoni juhtmepesa ja elektripistiku lähedusse.

Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama
vastavatesse ühenduspesadesse.

Ühendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots
vastavatesse pesadesse.

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

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.

Baasjaamal ei ole ON / OFF  lülitit. 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.

Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis
laadima ja installeerima.

Patareide esmakordsel sisestamisel kuvatakse
käsiseadme ekraanile sõna INITIAL. Kui patareid on
pooltühjad, siis ei suuda seade normaalselt
käivituda. Laadige käsiseadet mõned minutid, et see
saaks normaalselt käivituda.

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA
taaslaetavaid patareisid. Kui Te kasutate alkaline või
mõnda muud tüüpi patareisid, siis võib eksisteerida
patareide lekkimise oht.

Libistage patareiuks lahti.

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

4 Märkus

3 ALUSTAMINE
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7.7 Registreerimine

7.8 Maha registreerimine

7.9 Peamise PIN seadmine

Allpool kirjeldatud protseduuri leiate ka oma
käsiseadmest. Protseduurid võivad sõltuvalt
käsiseadmest, mida soovite registreerida, veidi
varieeruda. Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme
tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema
baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada.
Ühte baasjaama saab registreerida kuni 6 käsiseadet.
Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks
on vajalikud primaarsed PIN koodid.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit alla

baasjaamal olevat nuppu.

Vajutage seadmel nuppu, kerige nupp

(edasijõudnute seadistused)

peale ja vajutage , kerige nuppu, et

siseneda (registreerimine)

valikusse ja vajutage nuppu.

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis
seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see
peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Ekraanile kuvatakse (ootan).

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda

(registreeri maha) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Kerige nuppu, et valida käsiseadme

number, mida maha registreerida ja vajutage

nuppu.

1.

2.

ADVANCED SET

OK

REGISTRATION

OK

3.
OK

4. WAITING_ _

ADVANCED SET

OK

UNREGISTER

OK

2.
OK

OK

!

!

Eduka registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja
käsijaama numbrid (1 kuni 6) määratakse
baasjaama poolt automaatselt.

Eduka maha registreerimise järel kõlab
k i n n i t u s t o o n e k r a a n i l e k u v a t a k s e

.

1.

3.

1.

ADVANCED SET

OK

PIN

OK

2.

OK

3.

OK

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha,
siis seade loobub maha registreerimise
protseduurist ja seade pöördub tagasi jõudere iimi.

Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei
kuulu CD240 / 245 hulka, saate maha
registreerimiseks kasutada vaid CD240 / 245
käsiseadet.

Peamist PIN koodi kasutatakse kõne tõkestamise /
beebikõne numbrite seadistamiseks, käsiseadme
registreerimiseks / maha registreerimiseks.
Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000. Peamise
PIN-i maksimaalseks pikkuseks on 8 numbrimärki.
PIN-i kasutatakse ka Teie käsiseadme seadistuste
kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel küsib seade
Teie käest PIN koodi.

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate
PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas
Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge
kaotage PIN koodi.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda (PIN kood)

valikusse ja vajutage nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood

ja vajutage kinnitamiseks nuppu.

Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi

muutmise kinnitamiseks nuppu.

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma
telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info
saamiseks järgmist peatükki Seadme
algseadistamine”.

UNREGISTERED

ž

þ

”

! Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse
ekraanil tärnikestena.

4

4

4

4

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Nõuanne

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB
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7.5 Prefiksi seadmine 7.6 SOS number

See funktsioon võimaldab Teil määrata
prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri
algusesse (vaadake Eelvalimine” lk 16). Saate seda
funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal
otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja
asendada sellest mõned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombnatsiooni jaoks
sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda (prefiks)

valikusse ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (otsi
numbrit). Vajutage sisenemiseks
nuppu.

Sisestage otsitav numbrikombinatsioon
(maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage
kinnitamiseks nuppu.

Ekraanile kuvatakse . (prefiksi
number). Vajutage sisenemiseks
nuppu.

Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 5
numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole

sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number

automaatselt eelvalitud numbrile peale nupu

vajutamist.

*, # või P-ga algavatele eelvalitud numbritele

prefiksnumbreid peale nupu vajutamist ei

lisata.

See funktsioon võimaldab Teil teha teatud
numbritega algavaid hädaabikõnesid, isegi kui see
number on tõkestatud (vaadake Kõne tõkestamine”

lk 26). Saate seada kuni 3 SOS numbrit, kus iga
number sisaldab kuni 4 numbrimärki.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda (SOS

number) valikusse ja vajutage nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks SYMBOL nuppu.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Kerige (number 1),

(number 2) või (number 3) peale

ja vajutage nuppu.

Sisestage SOS number (maksimaalselt 4

numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

”

þ

”

þ

1.

ADVANCED SET

OK

PREFIX

OK

2. DETECT DIGIT
OK

3.

OK

4. PREFIX NUM
OK

5.

OK

1.

ADVANCED SET

OK

SOS NUMBER

OK

2.
OK

1. NUMBER 1 NUMBER

2 NUMBER 3

OK

2.

OK

!

!

!

!

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud otsitud number.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud prefiksi number.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

SYM

SYMB

SYMB

SYM

SYMB

SYMB

4

4

Märkus

Märkus
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3.2.2 Patareide laadimine

Hoiatus!

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda
vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb
liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest
heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui
patareitase langeb väga madalale, siis lülitub telefon
kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt välja
ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui
seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks.

Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon
.

Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon
jääb paigale.

Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme
täielikku laadimistsüklit (üle 15 tunni) ja ära
kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi
rääkimisaega ja 150 tundi puhkereþiimil oleku aega.

Telefoni levi on toas ja õues vastavalt kuni 50 ja kuni
300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest
kaugemale, siis hakkab antenni ikoon vilkuma.

Kui jõuate seadme levipiirile ja kõne muutub
katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale lähemale.

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle
vastavalt riigile, kus Te seda kasutate,
konfigureerima. Peale paariminutilist laadimist
ilmub erinevates keeltes ekraanile sõna WELCOME.
Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi
WELCOME ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te
valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi.
Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma
eelnevalt riiki määramata.

Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks

nuppu.

Kasutage nuppu, et leida oma riik.

Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.

Saate riigiseadistusi muuta ka mistahes ajal
tulevikus (vaadake Riigi valimine” lk 30). Kui 15
sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis
pöördub käsiseade automaatselt jõudereþiimile.
Seade pöördub jõudere iimile ka siis, kui paigutate
selle tagasi baasjaamale.

3.3 Tervitusre iimþ

!

!

Vastavalt valitud riigiile konfigureeritakse
automaatselt vaikimisi olevad liiniseadistused ja
menüükeel.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks vaadake lk
23 olevat peatükki ”Kuupäeva ja kellaaja
seadistamine”.
Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

”

þ
SYM

SYM

4

4

Märkus

Märkus

Ü

Ü

Nõuanne

Nõuanne
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3.4 Menüü struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud.

Igasse valikusse sisenemiseks vajutage vasakpoolset menüünuppu .

Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe .

3 ALUSTAMINE

*Sõltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.
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7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.4 Beebikõne
Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis saate
käsiseadme mistahes nupule vajutades helistada.
See funktsioon on väga kasulik hädaabikõnede
tegemisel.

Saate beebikõne numbri jaoks sisestada kuni 24
numbrimärki.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage kerige

nuppu, et siseneda

(beebikõne) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks SYMBOL nuppu.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Vajutage nuppu, et siseneda
(beebikõne) valikusse.

Kerige (sees) peale ja vajutage
nuppu.

Ekraanile kuvatakse .

Kerige nupp

(edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage

, kerige nuppu, et siseneda

(beebikõne) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Vajutage nuppu, et siseneda

(beebireþiim) valikusse. Kerige

(väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda

(beebikõne) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Kerige (beebinumber)

peale ja vajutage nuppu.

Sisestage beebikõne number (maksimaalselt 24

numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

7.4.1 Beebikõne reþiimi aktiveerimine

1.

ADVANCED SET

OK,

BABY CALL

OK

2.
OK

3. OK BABY
CALL

4. ON
OK

5. BABY CALL ON

7.4.2 Beebikõne reþiimi deaktiveerimine

1. ADVANCED SET

OK

BABY CALL

OK

2.
OK

3. OK BABY

MODE OFF

OK

7.4.3 Beebikõne numbri muutmine

1.

ADVANCED SET

OK

BABY CALL

OK

2.
OK

3. BABY NUMBER

OK

4.

OK

þ

þ

!

!

!

!

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud beebikõne number.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus
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7.1 Tagasihelistamisaja muutmine

7.2 Helistamisre iimi muutmine (riigist
sõltuv)

7.3 Kõne tõkestamine

Tagasihelistamisaeg (või valimise viivitus) on

ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse nupule

vajutamise järel. Saate seada lühikese või pika aja.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev
tagasihelistamisaeg peaks Teie riigi võrgus kõige
paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda
muutma.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , vajutage

nuppu, et siseneda

(tagasihelistamisaeg).

Kerige (lühike) või (pikk)

peale ja vajutage kinnitamiseks nuppu.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisre iim
peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja
seetõttu ei peaks Te seda muutma.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda

(helistamisre iim) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kerige (toon) või

(pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

Kõne tõkestamise funktsioon võimaldab Teil takistada
teatud käsiseadmetel mingite konkreetsete
numbritega algavate telefoninumbrite valimise. Saate
seade kuni 4 erinevat tõkestatud numbrit, kus iga
number sisaldab kuni 4 numbrit.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda (kõne

tõkestamine) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks SYMBOL nupp

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Vajutage nuppu, et siseneda
(tõkestusreþiimi) valikusse.

Kerige (sees) või (väljas) peale ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

Kui on aktiveeritud, siis kuvatakse
ekraanil .

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

Vajutage nuppu, et siseneda

(tõkestatav number) valikusse.

Kerige (number 1),

(number 2), (number 3) või

(number 4) peale ja vajutage nuppu.

Sisestage tõkestatav number (maksimaalselt 4

numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

1.

ADVANCED SET

OK

OK RECALL TIME

2. SHORT LONG

OK

1.

ADVANCED SET

OK

DIAL MODE

OK

2. SYMBOL TONE PULSE

OK

7.3.1 Kõne tõkestamise aktiveerimine / deaktiveeri-
mine

1.

ADVANCED SET

OK

CALL BARRING

OK

2.
OK

3. OK BARR MODE

4. ON OFF

OK

CALL BARRING
BR

3. OK BARR

NUMBER

4. NUMBER 1 NUMBER 2

NUMBER 3 NUMBER

4 OK

5.

OK

þ

þ

þ

þ

þ

!

!

!

!

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

þ

u.

7.3.2 Tõkestatava kõne numbri muutmine

Kui valitakse keelatud number, siis kõne lihtsalt ei
ühendata. Kui see juhtub, tuuakse kuuldavale
veatoon ja telefon pöördub tagasi jõudere iimile.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda (kõne

tõkestamine) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood
ja vajutage kinnitamiseks nuppu.

þ

þ1.

ADVANCED SET

OK

CALL BARRING

OK

2.
OK

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

4

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

15
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*Sõltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.
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4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne tegemine 4.2 Kõnele vastamine

4.3 Kõne lõpetamine

4.1.1 Eelvalimine

1.

2.

4.1.2 Otsene valimine

1.

2.

4.1.3. Helistage korduvvalimise nimekirjast

1.

2.

3.

4.1.4 Helistage kõneregistrist

1.

2.

3.

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1.

2.

3.

AUTOMAATSE VASTAMISE

4.2.1 Käed vabad” vastamine

BACK

Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).

Vajutage nuppu.

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette
prefiksnumbri , vaadake rohkema informatsiooni
saamiseks peatükki Prefiksi seadmine” lk 28.

Vajutage liinile minemiseks nuppu.

Valige number.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu.

Korduvvalimise nimekirjas liikuge nupuga.

Vajutage nuppu.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu.

Kõnede nimekirjas liikuge nupuga.

Vajutage nuppu.

Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega,
et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja
nime (vaadake peatükki Kõneregistrile ligipääs” lk
17).

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu.

Telefoniraamatus liikuge nupuga.

Vajutage nuppu.

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga

ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit

konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline

on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule

vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-

ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga

algavaid sisestusi jne.

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge
palun hoidke seadet kõrvale liiga lähedal, sest helin
võib kahjustada Teie kuulmisvõimet.

Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

Sissetulev kõne omab ülemvõimu teiste sündmuste
osas. Sissetuleva kõne ajal loobub telefon
automaatselt teistest käigus olnud tegevustest nagu
näiteks telefoni seadistuste määramine, menüüs
ringi liikumine jne.

Kui reþiim (vaadake
peatükki Automaatvastamise aktiveerimine /
deaktiveerimine” lk 25) on aktiveeritud, siis saate
kõnele vastata lihtsalt seadme kättevõtmisega
baasjaama pealt. Vaikimisi on see omadus
deaktiveeritud.

Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu.

Saate kõne lõpetada ka lihtsalt käsiseadme
baasjaamale tagasi paigutamisega. See omadus on
vaikimisi aktiveeritud.

Kõne pikkust (tunnid-minutid-sekundid) kuvatakse
käsiseadme ekraanil umbes 10 sekundit.
Jõudereþiimile tagasi pöördumiseks vajutage

nuppu.

!

!

!

!

!

!

!

!

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Kõne on loodud.

Käsiseadme valjuhääldi on aktiveeritud.

Kõne lõpetatakse.

”

”

”

”Käed vabad” omaduse aktiveerimine võib järsult
suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust.
Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga
lähedal. Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

”

Ü

Ü

Ü

Nõuanne

Nõuanne

Nõuanne

4

4

4

Märkus

Nõuanne

Oht

Märkus

Oht

Märkus

~

~
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6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.3 Automaatvastuse aktiveerimine /
deaktiveerimine

6.4 Ekraanikeele muutmine

See funktsioon võimaldab Teil vastata kõnele
automaatselt lihtsalt tõstes käsiseadme
baasjaamalt. Vaikimisi on automaatvastuse
funktsioon väljas ja seega peate Te kõnele
vastamiseks vajutama nuppu.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu,

kerige nupp (isiklik

seadistus) peale ja vajutage , kerige

nuppu, et siseneda

(automaatvastus) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kerige (sees) või (väljas) peale ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, sõltuvalt
sellest, millise riigi Te valisite tervitusre iimi ajal.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (isiklik seadistus)

peale ja vajutage , kerige nuppu,

et siseneda (keel) valikusse ja

vajutage nuppu.

Kerige nupuga oma eelistatud keelele ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

Kui olete ekraanikeele ära seadistanud, siis lülitub
käsiseadme valikute menüü koheselt valitud keelele.

1.

PERSONAL SET

OK

AUTO ANSWER

OK

2. ON OFF
OK

1.

PERSONAL SET

OK

LANGUAGE

OK

2.

OK

þ

þ

þ

!

!

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

SYMB

SYMB

SYMB

Ü Nõuanne
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6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme helid

6.2 Käsiseadme nime muutmine

6.1.1 Seadke helina helitugevus

BOOST HIGH MEDIUM
LOW RINGER OFF

MEDIUM

1.

PERSONAL SET

OK OK

HANDSET TONE

OK

RING VOLUME

2.

OK

RINGER OFF

6.1.2 Seadke helina meloodia

1.

PERSONAL SET

OK OK

HANDSET TONE

RING MELODY

OK

2.

3.

OK

6.1.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

ON

1.

PERSONAL SET

OK OK

HANDSET TONE

KEY TONE

OK

2. ON OFF

OK

PHILIPS

1.

PERSONAL SET

OK OK

HANDSET NAME

OK

2.

BACK

3.
OK

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge
asetage käsiseadet oma kõrvale liiga lähedale, sest
tugev heli võib Teie kuulmist kahjustada.

On olemas 5 helitugevuse valikut:
(kasvav), (tugev),

(keskmine), (madal) ja (helin on
välja lülitatud). Vaikimisi on heli peal.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (isiklik seadistus)

peale ja vajutage , vajutage , et

siseneda (käsiseadme toon)

valikusse ja vajutage jälle nuppu, et

siseneda valikusse (helina

toon).

Kerige nupuga oma soovitud

helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

Kui olete aktiveerinud valiku, siis
kuvatakse ekraanile ikoon.

Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (isiklik seadistus)

peale ja vajutage , vajutage , et

siseneda (käsiseadme toon)

valikusse, kerige nuppu, et siseneda

valikusse (helina meloodia) ja

vajutage nuppu.

Kerige nupuga oma soovitud helina

meloodiale.

Vajutage helina meloodia seadistamiseks

nuppu.

Nupu vajutusel kõlab hetkeks heli. Te saate
nuputooni võimaldada ja keelata. Vaikimisi on
nuputoon (sees) peal.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (isiklik seadistus)

peale ja vajutage , vajutage , et

siseneda (käsiseadme toon)

valikusse, kerige nuppu, et siseneda

valikusse (nuputoon) ja vajutage

nuppu.

Kerige (sees) või (väljas) peale ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

Te saate anda käsiseadmele nime ja jõudereþiimil
seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks
nimeks on .

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nupp (isiklik seadistus)

peale ja vajutage , kerige , et

siseneda (käsiseadme nimi)

valikusse ja vajutage nuppu.

Kuvatakse viimasena salvestatud nimi. Vajutage

(tagasi) nuppu, et sümboleid

ükshaaval kustutada.

Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 sümbolit)
ja vajutage kinnitamiseks nuppu.

þ

þ

þ

þ

!

!

!

!

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

~ Oht

Märkus4
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5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine

5.2 Nuppude lukustamine / lahti
lukustamine

5.3 Teksti või numbrite sisestus

Käsiseadme sisse / välja lülitamiseks jõudereþiimil
olles vajutage ja hoidke nuppu rohkem kui 5
sekundit all.

Jõudere iimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti

lukustamiseks vajutage ja hoidke nuppu 1

sekund all.

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate
nuppudele prinditud tähti sisestada vastavale
nupule üks või mitu korda vajutades. Näiteks, et
sisestada nimi :

Vajutage üks kord nuppu:

Vajutage kaks korda nuppu:

Vajutage üks kord nuppu:

Vajutage kaks korda nuppu:

Vajutage kolm korda nuppu:

Allolev tabel annab Teile teksti- või numbrisisestuse
ajal määratud sümboli.

þ

”PETER”

1. P

2. PE

3. PET

4. PETE

5. PETER

Nupud Määratud sümbolid

tühik

Ü Nõuanne

Viimasena sisestatud numbri või sümboli

kustutamiseks vajutage nuppu.

Kõne ajal on saadaval mõned valikud. Saadaolevad
valikud:

Vajutage kõne ajal nupule , et valida

kuni .

Kui mikrofon on summutatud, siis Teie
vastaskõneleja ei kuule Teid.i.

Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage
nuppu.

Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle
nuppu.

BACK

5.4.1 Kuuldeavast tuleva helitugevuse reguleeri-
mine

VOLUME

1 VOLUME 3

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

1.

2.

5.4 Kõne ajal

SYMB

SYMB
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5.4.3 Valjuhääldi reþiimi aktiveerimine / deak-
tiveerimine

1.

2.

5.4.4 Valjuhääldi helitugevuse reguleerimine

VOLUME 1

VOLUME 5

5.5.1 Ligipääs telefoniraamatule

1.

2.

5.5.2 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

1.

PHONEBOOK

OK

OK ADD NUMBER

2.

3.

OK

4.

OK

BACK

5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine

1.

PHONEBOOK

OK

EDIT NUMBER

OK

2.

3. OK

OK

4.
OK

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1.

PHONEBOOK

OK

DELETE NUM

OK

2.
OK

3. DELETE ?

OK

BACK

”Käed vabad” omaduse aktiveerimine võib järsult
suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust.
Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga
lähedal.

þ

þ

Kõlab kinnitustoon.

þVajutage kõne ajal nuppu, et aktiveerida
valjuhääldi re iim.

Normaalre iimi tagasi pöördumiseks vajutage
jälle nuppu.

Vajutage kõne ajal nupule , et valida

kuni .

Teie telefon saab salvestada kuni 100
telefoniraamatukirjet. Iga telefoniraamatu
telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st
numbrist ja nimi 12-st sümbolist.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu ja kerige

nuppu, et valida telefoniraamat.

Detailide vaatamiseks vajutage nuppu.

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga

ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit

konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline

on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule

vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis

algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu,

näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu, kerige

nuppu (telefoniraamat)

peale ja vajutage nuppu, vajutage

, et siseneda valikusse (lisa

number).

Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12

sümbolit) ja vajutage .

Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit)

ja vajutage .

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli
kustutamiseks nuppu.

Jõudere iimile tagasi pöördumiseks vajutage
nuppu.

Kui telefonimälu on täis, siis ei saa Te uusi kontakte
salvestada. Sel juhul peate kustutama
olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu, kerige

SYMBOL nuppu (telefoniraamat)

peale ja vajutage nuppu, kerige

nupp (kuva number) peale ja

vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida
soovite näha.

Vajutage , et kuvada nimi. Sisestage

uus nimi ja vajutage kinnitamiseks .

Sisestage uus number ja vajutage kinnitamiseks
.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu, kerige

nuppu (telefoniraamat)

peale ja vajutage nuppu, kerige

nupp (kustuta number) peale ja

vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida sisestus,
mida soovite kustutada ja vajutage
nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage

nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu

nimekirja.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

!

!

!

!

Telefoniraamatu sisestused on tähestikulises
järjekorras.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Ekraanile kuvatakse (sisestage nimi).ENTER NAME

~ Oht

Märkus

Märkus

Ü

Ü

Nõuanne

Nõuanne

4

4
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5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE 5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.10 Ahelvalimine

5.7 Kella ja alarmi seadistused

See funktsioon võimaldab Teil valida laiendi sellisele
numbrile, mis on juba kõne ajal telefoniraamatusse
salvestatud.

Vajutage liinile minekuks nuppu ja

vajutage nuppu, et avada telefoniraamatu

nimekiri.

Kerige nuppu, et valida sisestus ja

vajutage nuppu.

Sisestage laiend.

See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil
seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded.
Vaikimisi olev kupäev ja kellaaeg on vastavalt
ja .

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (kell / alarm)

peale ja vajutage nuppu, vajutage

nuppu, et siseneda

(kuupäev ja kellaaeg) valikusse.

Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev.

Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja

vajutage nuppu.

Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg.

Sisestage käesolev kellaaeg (TT / MM) ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

Jõudere iimil olles vajutage ja hoidke nuppu
all, et liikuda käsiseadme nime ja kellaaja /
kuupäeva kuvamise re iimi vahel.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (kell / alarm)

peale ja vajutage nuppu, kerige

nuppu, et siseneda (seadke

alarm) valikusse ja vajutage nuppu.

Kerige nupuga (väljas),

(ühekordselt sees) või (iga päev

sees) ja vajutage nuppu.

Kui Te valite (ühekordselt sees) või

(iga päev sees), siis sisestage alarmi

jaoks kellaaeg (tt:mm) ja vajutage

kinnitamiseks nuppu.

Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis heliseb / vilgub
alarmiheli / alarmi ikoon 1 minut. Alarmiheli
summutamiseks vajutage käsiseadmel lihtsalt
mistahes nuppu.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nupp (kell / alarm)

peale ja vajutage nuppu, kerige

nuppu, et siseneda

(alarmiheli) valikusse ja vajutage

nuppu.

Kerige nupp (meloodia 1),

(meloodia 2) või

(meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

1.

2.

OK

3.

01/01
00:00

5.11.1 Seadistage kuupäev ja kellaaeg

1.

CLOCK / ALARM

OK

OK DATE & TIME

2.

OK

3.

OK

Hoiatus!

5.11.2 Seadke alarm

1.

CLOCK / ALARM

OK

SET ALARM

OK

2. OFF ON ONCE

ON DAILY

OK

3. ON ONCE

ON DAILY

OK

5.11.3 Seadke alarmiheli

1.

CLOCK / ALARM

OK

ALARM TONE

OK

2. MELODY 1

MELODY 2 MELODY 3

OK

!

!

!

!

!

!

Telefoniraamatukirjed on tähestikulises
järjekorras.

Valitakse esimene pool numbrist.

Iga number vilgub, et märgistada valmist.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

þ

þ

Sisestage kuupäev päev / kuu formaadis ja kellaaeg
24-tunnises formaadis.

Kui sisestate kuupäeva / kellaaja alale mittesobiva
numbri, siis kõlab korraks veatoon.

Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59;

Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri,
siis võidakse kuupäeva & kellaaega peale iga kõne ise
automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaja
uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast.
Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid
kuupäeva & kellaaja seadistusi või kontakteeruge oma
võrgupakkujaga.

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

SYMB

Ü Nõuanne

4

4

Märkus

Märkus
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5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.8.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

1.

2.

3.

4.

5.8.3 Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal

1.

2.

5.8.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

5.8.5 Kolme osalisega konverentskõne loomine

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Vajutage ja hoidke nuppu kõne ajal all, et

panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid

enam).

Sisestage käsiseadme number (nupud

- ), kuhu soovite oma väliskõne

suunata. Et helistada kõigile seadmetele

korraga, vajutage nuppu.

Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,

nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et

mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.

Vajutage esimesel seadmel nuppu, et
suunata väliskõne helistatud seadmele.

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage

nuppu, et taastada väliskõne.

Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva
väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.

Vajutage nuppu, et vastata väliskõnele ja

lõpetada sisesidesüsteem.

Sisekõne ootele panemiseks ja sissetulevale
väliskõnele vastamiseks vajutage nuppu.

Vajutage ja hoidke kõne ajal nuppu, et lülituda

sise- või väliskõnele.

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

Vajutage ja hoidke nuppu kõne ajal all, et
panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid
enam).

Sisestage käsiseadme number (nupud

- ), kuhu soovite konverentsi jaoks

helistada. Et helistada kõigile seadmetele

korraga, vajutage nuppu.

Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,

nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et

mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.

Vajutage ja hoidke esimesel seadmel
nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolega
konverentskõne.

Piipariteate saatmse funktsioon võimaldab Teil
määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui
käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

Vajutage baasjaamal nuppu.

Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel
mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate
saatmine.

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel ühtegi
nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama
automaatselt jõudere iimile.

Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks
baasjaamal jälle nuppu.

!

!

!

!

!

!

!

!

Kuvatakse * , tähistades sel moel
sisesidesüsteemi jaoks saadavaid käsiseadme
numbreid (* esindab kõiki käsiseadmeid).

Sisesidesüsteem on loodud.

Väliskõne on ümber suunatud.

Sisesidesüsteem on loodud.

Kuvatakse * , tähistades sel moel
sisesidesüsteemi jaoks saadavaid käsiseadme
numbreid (* esindab kõiki käsiseadmeid).

Sisesidesüsteem on loodud.

Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse
ekraanile .

Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad
helisema.

INT 23456

INT 23456

CONFERENCE

5.9 Piipariteate saatmine

þ

SYML

SYBL

SYMBOL

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus

Ü Nõuanne
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5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1.

PHONEBOOK

OK

2. DELETE ALL

OK

3. DELETE ?

OK

BACK

5.5.6 Otsene ligipääs mälule

5.5.6.1 Lisa / Kuva otsene ligipääs mälule

1.

PHONEBOOK

OK

DIRECT MEM

OK

2. KEY 1 KEY

2 OK

3. OK

4. OK

ADD NUMBER

5.
OK

6.
OK

BACK

5.5.6.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1.

PHONEBOOK

OK

DIRECT MEM

OK

2. KEY 1 KEY 2

OK

3. OK

4. DELETE NUM

OK

5. DELETE ?

OK

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1.

2.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu, kerige

nuppu (telefoniraamat)

peale ja vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida

(kustuta kõik) ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage
nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.

Telefonimälus on 2 otsese ligipääsu mälu (nupud

ja ). Jõudereþiimil olles valib pikk

vajutus nuppudele automaatselt salvestatud

telefoninumbri.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu, kerige

nuppu (telefoniraamat)

peale ja vajutage nuppu, kerige

nupp (otse mälule) peale ja

vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida või

ja vajutage nuppu.

Vajutage nuppu, et siseneda otsese mälu
menüüsse.

Vajutage jälle nuppu, et siseneda

valikusse (lisa number).

Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.

Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli
kustutamiseks nuppu.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu, kerige

nuppu (telefoniraamat)

peale ja vajutage nuppu, kerige

nupp (otse mälule) peale ja

vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida või

ja vajutage nuppu.

Vajutage nuppu, et siseneda otsese

mälu menüüsse.

Kerige nupp (kustuta

number) peale ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 5 viimasena
valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse
maksimaalselt 24 numbrit.

Vajutage nuppu, et minna korduvvalimiste

nimekirja ja kerige nuppu, et valida

korduvvalimiste nimekiri.

Detailide vaatamiseks vajutage nuppu.

Jõudereþiimi tagasi pöördumiseks vajutage
nuppu.

!

!

!

!

!

!

Kõlab kinnitustoon.

Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Vi imasena val i tud number kuvatakse
korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui
valitud number sobib kokku telefoniraamatus
oleva sisestusega, siis kuvatakse numbri asemel
hoopis nimi.

5.6 Korduvvalimise nimekirja
kasutamine

SYMB

SYMB
SYMB

SYMB

SYMB

SYM

SYM

SYMB

SYM

SYMB

SYMB

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus
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5.6.2 Korduvvalitud numbri salvestamine
telefoniraamatusse

1.

OK OK

SAVE NUMBER

2. ENTER NAME

3.

OK

BACK

5.6.3 Korduvvalitud numbri muutmine

1.

OK EDIT

NUMBER

OK

2.
OK

BACK

5.6.4 Korduvvalitud numbri kustutamine

1.

OK DELETE

NUM

OK

2. DELETE ?

OK

BACK

5.6.5 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1.

OK

2. DELETE ALL

OK

3. DELETE ?

OK

BACK

5.7.1 Kõneregistrile ligipääs

1.

2.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nuppu, et valida sisestus ja vajutage

nuppu, vajutage veelkord

nuppu, et siseneda valikusse

(salvesta number).

Ekraanil kuvatakse (sisesta nimi).

Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12

sümbolit) ja vajutage .

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli
kustutamiseks nuppu.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nuppu, et valida sisestus ja vajutage

nuppu, kerige nuppu

(kuva number) peale ja vajutage

nuppu.

Muutke numbrit ja vajutage muudatuse
kinnitamiseks nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage
nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nuppu, et valida sisestus ja vajutage

nuppu, kerige nuppu

. (kustuta number) peale ja vajutage

nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage
nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu ja

vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida

(kustuta kõik) ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage
nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.

Kõneregister salvestab viimased 20 väliskõne ja
uued saadud häälsõnumid. Kui olete liitunud
helistamise identifikatsiooniga (Caller Line
Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi
(või number).

Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei
paku kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei
kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te
ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei
kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu ja kerige

nuppu, et valida

kõneregister.

Detailide vaatamiseks vajutage nuppu.

!

!

!

!

!

!

5 sekundit näidatakse kirja (salvestatud)
ja seejärel pöördub ekraanipilt tagasi
korduvvalimiste nimekirja.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kõik kõned (vastamata ja vastatud) kuvatakse
kronoloogilises järjekorras, kus kõige viimane
kõne on nimekirjas kõige üleval.

SAVED

5.7 Kõneregistri kasutamine

SYM

SYM

SYMB

SYM

SYMB

SYM

SYM

SYM

SYMB

SYMB

SYMB

4

4

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus
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5.7.2 Kõneregistriga konsulteerimine

<UNKNOWN>

5.7.3 Kõnenimekirja sisestuse salvestamine
telefoniraamatusse

2. ENTER NAME

Ekraanile kuvatakse kas:

helistaja number*

helistaja nimi (kui on telefoniraamatusse
salvestatud)*

, kui tegemist on identifitseerimatu
kõnega**

* Võrguoperaatori poolt üles märgitud.

** Nimekirjavälised numbrid või salastatud.

Vajutades nuppu, saate kuvada ekraanile
telefoninumbri, kõne kellaaja ja kuupäeva. Kellaaja ja
kuupäeva kuvamine sõltub võrgust.

Ekraanil kuvatakse (sisesta nimi).

þ

!

!

!

!

!

!

!

1.

OK

OK

SAVE NUMBER

3.

OK

BACK

5.7.4 Kõneregistri sisestuse kustutamine

1.

OK

DELETE NUM

OK

2. DELETE ?

OK

BACK

5.7.5 Kõneregistri kustutamine

1.

OK

2. DELETE

OK

3. DELETE ?

OK

BACK

Hoiatus

5.8.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

1.

2.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige

nuppu, et valida sisestus ja vajutage

nuppu, vajutage veelkord

nuppu, et siseneda valikusse

(salvesta number).

Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12

sümbolit) ja vajutage .

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli
kustutamiseks nuppu.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige

nuppu, et valida sisestus ja vajutage

nuppu, kerige nuppu

. (kustuta number) peale ja

vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage
nuppu ja ekraanipilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

Jõudereþiimil olles vajutage nuppu ja

vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida ALL

(kustuta kõik) ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Muudatustest loobumiseks vajutage

nuppu ja ekraanipilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik
ainult käsiseadmete korral, mis on registreeritud
samasse baasjaama.

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

Kui seade ei kuulu CD240 / 245 ringi, siis ei pruugi
see funktsioon olla kasutatav.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu.

Kui on rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet,

siis sisestage seadme number (nupud -

). Et helistada kõigile seadmetele

korraga, vajutage nuppu.

5 sekundit näidatakse kirja (salvestatud)
ja seejärel pöördub ekraanipilt tagasi
kõneregistrisse.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kui eksisteerib ainult 2 registreeritud seadet, siis
luuakse sisesidesüsteem koheselt.

SAVED

5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine

4 Märkus

4

4

4

4

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

SYMB

SYMBOL

SYMB
YMBO

SYMBOL

SYBBMB

BBBB

BBBB
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