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Heli

Automaatvastaja

Telefonitoru ei helise

Automaatvastaja ei salvesta teateid

l
l

l
l

Suurendage helitugevust.
Veenduge, et adapterijuhe ning voolujuhe on
korralikult ühendatud.

l

l

Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
Veenduge, et olete telefonitoru helina sisse
lülitanud.

l

Mikrofon võib olla vaigistatud. Mikrofoni uuesti
sisse lülitamiseks vajutage kõne ajal klahvile
SY .

Helihäired raadiol või televiisoril
l

Liigutage telefoni lauapealse osa seadmetest
võimalikult kaugele.

Muud probleemid
Helistaja tuvastamise teenus ei toimi
l

Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt,
kas olete selle teenuse tellinud.

Telefoniraamatusse ei ole võimalik salvestada
uusi kirjeid
l

Veenduge, et automaatvastaja on vooluvõrku
ühendatud ja ei ole toimunud voolukatkestust.
Kontrollige, kas automaatvastaja ei ole välja
lülitatud või on valitud ainult vastamise režiim
(ANSWER ONLY).

l

Helistaja ei kuule mind
l

Kontrollige, ega automaatvastaja mälu pole täis.
Sellisel juhul peate teateid kustutama.
Eemaldage automaatvastaja 1 minutiks
seinakontaktist ja taasühendage see.

Kaugligipääs ei tööta
l

Veenduge, et kaugligipääs on sisse lülitatud
(lugege lähemalt peatükist 6.6.4.2)-

l

Kas sisestatud kaugligipääsu PIN kood oli õige?

l

Kasutage toonvalimisega telefoni.

Märkus
Kui siinkirjeldatud lahendused ei toimi, eemaldage
nii telefonitoru kui ka telefoni lauapealne osa
vooluvõrgust. Oodake vähemalt 1 minut ning
taasühendage seadmed.

Telefoniraamatu mälu võib olla täis. Mälu
vabastamiseks kustutage olemasolevaid
kontakte.

Telefonitoru ei ole võimalik telefoni lauapealsele
osale registreerida
l

5.3.1 Ligipääs kõneloetellu .....................18
l

Hoidke
jooksul.

klahvi all vähemalt 3 sekundi

Ühele telefoni lauapealsele osale on võimalik
registreerida ainult kuni 4 telefonitoru.

5.3.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine .....18
5.4 Korduvvaliku nimekiri ..............................19
5.4.1 Ligipääs korduvvaliku nimekirja.....19
5.4.2 Korduvvaliknimekirja kirje
salvestamine telefoniraamatusse ...19
5.4.3 Numbri eemaldamine korduvvaliku
nimekirjast .....................................19
5.4.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine .....19

4.6.2 Välisliini kõne üleandmiseks teisele
telefonitorule.................................14

5.5 Kell ja äratuskell.......................................19

4.6.3 Kolmepoolse konverentsikõne
sooritamiseks ................................14

5.5.2 Äratuskella seadmine .....................19

4.6.4 Automaatse numbrinäidu (AN)
teenus ..........................................15
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Ühendused
Telefonitoru ei ole võimalik sisse lülitada.
l

l
l

Laadige patareisid. Asetage telefonitoru
laadijasse. Telefonitoru lülitub mõne hetke
pärast sisse.
Veenduge, et laadija ühendus oleks korras.
Kasutage ainult komplektikuuluvaid
taaslaetavaid patareisid.

Telefon ei tööta üldse
l

l

l

Veenduge, et adapterijuhe ning voolujuhe on
korralikult ühendatud.

Kõne katkeb kõne ajal
l
l

l

Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
Liigutage telefoni lauapealne osa vähemalt ühe
meetri kaugusele teistest kodustest
elektroonikaseadmetest.

Toon puudub
l

Helistaja nime ei kuvata õigesti
l

l

l

l

l

Kontrollige ühendusi. Taaskäivitage telefon:
eemaldage telefon vooluvõrgust ja
taasühendage see.

l

6.3 Automaatvastaja välja lülitamine .............32

5.6.4 Automaatse vastuvõtu
määramine ....................................22

6.4 Automaatvastajale jäetud teadete
kuulamine................................................32

5.6.5 Automaatse katkestuse
määramine ....................................22

6.5 Teadete kustutamine ...............................33

Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt,
kas olete selle teenuse tellinud.
Taaskäivitage telefoni lauapealne osa:
eemaldage telefon vooluvõrgust ja
taasühendage see. Registreerige telefonitoru
uuesti telefoni lauapealsele osale (lugege
lähemalt osast 5.7.6).
Veenduge, et komplektisolevad patareid on
patareipessa õigesti sisestatud.
Eemaldage patareid patareipesast ja paigaldage
need uuesti.
Veenduge, et telefonitoru patareid oleksid
laetud.

Registreerige telefonitoru uuesti telefoni
lauapealsele osale.

6.6.4 Kaugligipääs..................................34
6.6.5 Kõnede kontroll telefonitoru abil ...35

5.7.3 Kõne keelamine ............................23

6.6.6 Kõnede kontroll telefoni lauapealsel
osal ...............................................35

5.7.4 Lastekõne......................................24
5.7.5 Telefoni lauapealse osa valimine
käsitsi............................................24
5.7.6 Lisa-telefonitoru registreerimine ...24
5.7.7 Telefonitoru registreerimise
tühistamine ...................................25
5.7.8 PIN-koodi muutmine.....................25

7

Tehaseseaded .............................36

8

Menüü struktuur...........................37

9

Korduma kippuvad küsimused ..........42

5.7.9 Tehaseseadete taastamine.............25
5.7.10 Eelvalimisnumbri seadistamine ...26
5.7.11 Asukohariigi seaded.....................26
5.7.12 Konverentskõne sisse / välja
lülitamine ....................................26
5.8 Võrguteenused........................................26
5.8.1 Kõne suunamine ...........................26
5.8.2 Kõnepostkast ................................27

Ühendage liinikaabiga liiniadapter (vajaduse
korral).

5.8.3 Võrguoperaatori infoteenused.......27

ikoon vilgub

5.8.5 Tagasihelistamise tühistamine ......28

l

Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.

5.8.6 Numbri peitmine ...........................28

l

Kontrollige, kas patareid on laetud.

5.8.7 Ooteloleva sõnumi tähise
kustutamine...................................29
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6.6.3 Sõnumitooni seadistamine............34

5.7.2 Numbrivaliku reþiimi määramine ..23

Kasutage komplektisolevat liinikaablit.

Asendage patareid uutega (kasutage ainult
taaslaetavaid patareisid).

6.6.2 Helinate viivituse seadistamine .....34

5.7.1 Vastamise aja määramine .............23

l

l

6.6.1 Automaatvastaja reþiimi
muutmine......................................33

5.7 Lisaseaded .............................................23

Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.

ikoon kuvatakse ekraanile kohe pärast
patareide laadimist

6.6 Automaatvastaja seaded .........................33

5.6.7 Klahvistiku taustavalgustuse sisse/
välja lülitamine ..............................22

Laadige patareisid vähemalt 24 tundi.

Registreerige telefonitoru telefoni lauapealsele
osale.

6.2 Automaatvastaja sisse lülitamine ............31

5.6.6 Menüü keele määramine ...............22

l

l

6.1 Automaatvastaja klahvid telefoni
lauapealsel osal.......................................31

5.6.3 Telefonitoru nimetuse muutmine ..22

l

l

Automaatvastaja ..........................31

Oodake enne vastamist, et telefon heliseks
vähemalt ühe korra.

Telefonitoru ekraanile kuvatakse kirje
Unregistered (ei ole registreeritud)
l
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5.6.1 Telefonitoru helin ..........................21
5.6.2 Kontrastsuse taseme
reguleerimine ................................22

Telefonitoru LCD ekraanile ei kuvata midagi
l

5.6 Personaalseaded.....................................21

Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt,
kas olete helistaja tuvastamise teenuse tellinud.

Ootel kõnele ei ole võimalik vastata

Laadige patareisid.

Kehv helikvaliteet
l

Seadistamine

Veenduge, et patareid on korralikult laetud ja
õigesti paigaldatud.
See telefon ei tööta voolukatkestuse ajal.

SISUKORD

5.8.4 Tagasihelistamine..........................28

5.9 Teksti ja numbrite sisestamine ................29
5.9.1 Teksti ja numbrite sisestamine ......29
5.9.2 Suure ja väikese tähe valimine ......29
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1 TÄHELEPANU
Enne CD445 kasutusele võtmist pühendage aega
käesoleva kasutusjuhendi läbilugemiseks.
Kasutusjuhend sisaldab olulisi andmeid ja
nõuandeid telefoni kasutamise kohta.

8 MENÜÜ STRUKTUUR
1.2 Nõuetele vastavus
l

1.1 Voolu nõuded
Käesolev toode eeldab 220-240 voldist võrguvoolu,
muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT
installatsioonid, mis on defineeritud EN 60-950
standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side
kaduda.
Elektrivool on vastavalt EN 60-950 standardile
klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva
toote voolust välja saamiseks on vooluteguri
väljalülitamine elektriallikast.
Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile
lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs.
l
Ärge laske voolukontaktidel või patareidel
kokku puutuda metallesemetega.
l
Ärge laske vedeliku sattumist
laadimisseadmele.
l
Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui
tootega kaasasolevad või Philipsi poolt
soovitatuid: vastasel juhul võib toimuda
plahvatus.
l
Kasutage alati tootega kaasasolevaid kaableid.
l
Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta
helitugevust kõrvaosas väga tugevaks.
Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie
kõrvale.
l
Käesolev seade ei ole mõeldud hädaabikõnede
tegemiseks voolukatkestuse ajal.
Hädaabikõnede tegemiseks peab olema tagatud
muu alternatiiv.

l

Käesolevaga avaldab äriühing Philips seda, et
käesolev toode on kooskõlas Euroopa Liidu
Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste
oluliste sätetega.
Nõuete vastavuse deklaratsioon on tarbijatele
kättesaadav meie kodulehel
www.p4c.philips.com.

Automaatvastaja

Taasesitamine

Taasesitamise ajal

Kordamine
Järgmine
Eelmine
Kustutamine

Kõige kustutamine
Automaatvastaja
sisse / välja
lülitamine

Sees

Seaded

Vastamise reþiim

Väljas
Ainult
vastamine

Automaatne

Keel
Teadete
taasesitamine

Isiklik

Teadete
taasesitamine
Teadete
salvestamine
Teadete
kustutamine

Vastamine ja
salvestamine

Automaatne

Keel
Teadete
taasesitamine

Isiklik

Teadete
taasesitamine
Teadete
salvestamine
Teadete
kustutamine

Helinate viivitus

3 helinat
4 helinat
5 helinat
6 helinat
7 helinat
8 helinat
Säästlik vastamine

Sõnumitoon

Sees
Väljas

PIN koodi muutmine
Kaugligipääs

Sees
Väljas

Kõnede kontroll

Sees
Väljas

4
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Võrguteenused

Kõnes uunamine

1 TÄHELEPANU
Sisse lülitatud
Välja lülitatud
Seadistused

Kui telefon on kinni

Sisse lülitatud
Välja lülitatud
Seadistused

Kui telefon ei vasta

Sisse lülitatud
Välja lülitatud
Seadistused

Kõnepostkast

Sisse lülitatud
Seadistused

Informatsioon

Sisse lülitatud
Seadistused

Tagasihelistamine

Sisse lülitatud
Seadistused

Tagasihelistamise
tühistamine

Sisse lülitatud

1.3 Taaskasutusse toomine &
äraviskamine
EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada
toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse
toomist, rakendades selleks parimat käitlemise,
parandamise ja ümbertöötamise tehnikais, selleks et
tagada inimtervise kaitset ja kõrgetasemelist
keskkonnakaitset.
Teie toode on kujundatud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele
võtta ja taaskasutada.
Ärge visake oma vana toodet majapidamises
kasutatavasse tavalisse prügikasti.
Viige ennast kurssi seonduvalt kohaliku jäätmete
kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette
nähtud elektri- ja elektroonikaseadmetele, millel
sisaldub järgmine tähistus:

Kasutage üht järgmistest jäätmetest lahtisaamise
viisidest:
l

l

Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed,
pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt
ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse.
Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana
toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel
on ta kohustatud selle vastu võtma.

Patareide äraviskamise juhend:
Patareisid ei tohi ära visata koos muu
majapidamisalase prügiga.
Pakendialane informatsioon:
Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised
ikoonid, et edendada jäätmete korrektset hävitamist:
Philips panustab rahaliselt rahvusliku
ümbertöötlemise hüvanguks.
Selle märgiga tähistatud pakend on
ümbertöödeldav.

Seadistused
ID Varjamine

Sisse lülitatud
Seadistused

40
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2 TEIE TELEFON
Õnnitleme Teid uue seadme soetamise puhul!
Philipsi poolt pakutava kasutajatoe kasutamiseks registreerige
oma toode internetis: www.philips.com/welcome.

Lisaseaded

2.1 Karbi sisu

Vastamise aeg
Numbrivaliku
reþiim

Toonvalimine

Kõne keelamine

Kõne keelamise reþ.

Pulssvalimine
Sisse lülitatud
Välja lülitatud
Keelatud number

Number 1
Number 2
Number 3
Number 4

Lastekõne

Reþiim

Sisse lülitatud
Välja lülitatud

Number

Telefonitoru

Telefoni lauapealne osa

Telefoni lauapealse osa
vooluadapter

Telefoni lauapealse
osa valik

Lauapealne osa1
Lauapealne osa2
Lauapealne osa3

*Kuvatakse ainult registreeritud telefonitorud.

Lauapealne osa4
Registreerimine
Registreerimise tühistamine

Liini kaabel

2 AAA taaslaetavad akud

Kiire alustamise juhend

PIN-i muutmine
Tehaseseadete taastamine
Automaatne
eelvalimiskood

Kasutusjuhend

Garantiitalong

Vööklamber
(sõltub asukohamaast)

Riik

Kättesaadavate
riikide nimekiri

Konverentsikõne

Sisse lülitatud
Välja lülitatud

Märkus

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel
juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne
liinikaabli ühendamist voolupistikusse.
Mitme telefonitoruga pakendites leiate telefon ühe või
mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja
lisaks taaslaetavaid akusid.

6
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Personalseaded

Telefonitoru helin

2 TEIE TELEFON
Helina helitase

2.2 Lühiülevaade telefonist

Üks pulk
Kaks pulka

2.2.1 Ülevaade telefonitorust

Kolm pulka
Neli pulka

A

Sündmusi tähistav valgusdiood
Välja lülitatud: Uusi sündmusi ei ole.
PUNANE VILKUV TULI:
Uued sündmused (näiteks vastuvõtmata kõne,
juhul kui olete liitunud Automaatse
numbrinäidu (AN) teenusega).

B

Menüüklahv / OK klahv
Ootereþiimis: sellele vajutamisega sisenete
peamenüüsse.
Muudes reþiimides: Valige telefonitoru kuvaril
kujutatud funktsiooni, kui kujutis paikneb otse
klahvi peal.

C

Uuesti valimise / vaigistamise klahv /
järgmisele tasemele liikumise klahv
Ootereþiimis: sellele vajutamisega sisenete
kordusvaliknimekirja.
Toimetamisreþiimis / eelvalimisreþiimis: lühike
vajutus, et kustutada üks tähemärk /
numbrimärk.
Toimetamisreþiimis / eelvalimisreþiimis: pikk
vajutus, et kustutada kõik tähemärgid /
numbrimärgid.
Kõne ajal: vajutage, et mikrofon vaigistada.
Menüü sirvimise ajal: vajutage, et liikuda
eelmisele tasemele tagas

D

Kõneregistri/ Üles liikumise klahv
Ootereþiimis: Vajutage kõneregistrisse
sisenemiseks.
Telefoniraamatu/ kõneregistri/ kordusvaliku
vaatamise reþiimis: Vajutage, et liikuda üles
järgmiste kirjete juurde.
Kõne ajal: Vajutage, et suurendada
telefonikõlari helitugevust.
Redigeerimisreþiimis: Vajutage eelneva tähe või
numbrimägi juurde naasmiseks.

E

Telefoniraamatu/ Alla liikumise klahv
Ootereþiimis: Vajutage kõneregistrisse
sisenemiseks.
Telefoniraamatu/ kõneregistri/ kordusvaliku
vaatamise reþiimis: Vajutage, et liikuda alla
järgmiste kirjete juurde.
Kõne ajal: Vajutage, et vähendada telefonikõlari
helitugevust.
Redigeerimisreþiimis: Vajutage järgmise tähe
või numbrimägi juurde naasmiseks.

Viis pulka
Valjenev
Helin

Helin 1
....
Helin 10

Rühma helin

Rühm A

Helina nimetus

Rühm B

Helina nimetus

Rühm C

Helina nimetus

Klahvistiku
märgisignaal

Sisse lülitatud

Esimene helin

Sisse lülitatud

Välja lülitatud

Välja lülitatud
Kontrastsus

Tase 1
Tase 2
Tase 3
Tase 4
Tase 5

Klausules
nosaukums
Automâtiska
atbilde

Sisse lülitatud

Automaatkatkestus

Sisse lülitatud

Välja lülitatud

Välja lülitatud
Keel

Keelte nimekiri

Taustavalgustus

Sisse lülitatud
Välja lülitatud
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F

Katkestamise/Väljumise klahv
Ootereþiimis: Telefonitoru sisselülitamiseks
vajutage ja hoidke all ligi 5 sekundi jooksul. Kui
telefonitoru on sisse lülitatud, vajutage sellele
klahvile telefonitoru välja lülitamiseks.
Ootereþiimis: Kui häälsõnumi ikoon on sisse
lülitatud, vajutage ja hoidke all seda klahvi, et see
ikoon välja lülitada.
Menüü reþiimis: Ootereþiimi naasmiseks vajutage
ja hoidke all, eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage lühidalt.
Kõne ajal: Vajutage kõnest loobumiseks.

G

Kõne/ R klahv
Ootereþiimis: Sise-või välisliini kõne saabumisel
vajutage seda klahvi, et kõne vastu võtta.
Kõne ajal: Vajutage R lisamiseks operaatori
teenuse ette.

H

Tähe-ja numbrimärgiline klahvistik

I

# - klahv
Ootereþiimis/ numbrivalikureþiimis: Vajutage
lühidalt, et sisestada #.
Ootereþiimis: Heli väljalülitamiseks vajutage pikalt.
Numbrivalikureþiimis: Pausi sisestamiseks
vajutage pikalt.
Redigeerimisreþiimis: Ülemiste ja alumiste
registrite vahel lülitamiseks vajutage lühidalt.

J

”Tärnikese” klahv
Ootereþiimis/ numbrivalikurežiimis: Vajutage
lühidalt, et sisestada *.
Ootereþiimis: Klahvistiku lukustamise funktsiooni
sisse- või välja lülitamiseks vajutage pikalt.

K

Kõne üleandmine/ Interkomi konverentsikõne
Ootereþiimis: Siseliini kõne alustamiseks vajutage
lühidalt sellele klahvile.
Siseliini kõne ühendamise ajal: Siseliini kõne
alustamiseks või sise- ja välisliini kõne vahel
lülitamiseks vajutage lühidalt sellele klahvile.
Vajutage pikalt sellele klahvile, et alustada
konverentsikõnet välisliini ja teise siseliini kõne
vahel.

L

Valjuhääldi klahv
Kõne ajal: Vajutage seda klahvi valjuhääldi sisse
või välja lülitamiseks.

Alloleval joonisel on toodud teie telefoni menüü ülesehitus.
Telefoniraamat

Uus kirje
Kirjete nimekiri
Kirje redigeerimine
Kirje eemaldamine
Eemaldada kõik
Kiirvaliku mälu

Klahv 1

…

* Valikuid Klahv 1 ja Klahv 2 ei pruugita
kuvada, need sõltuvad asukohariigist.

Klahv 9
Telefoniraamatu
ülekandmine

Kell ja äratuskell

Kellaaja
seadistamine

Kuupäeva ja
kellaaja sisestamine

Signaal

Välja lülitatud
Üks kord
Iga päev

Signaali helin

Helin 1
...
Helin 10

Kellaaeg/kuupäev

12 h

Pp/kk
Kk/pp

24 h

Pp/kk
Kk/pp

M Kõrvaklappide avaus (oleneb riigist)
Võimaldab valjuhääldi reþiimis suhtlemist
kõrvaklappide vahendusel, kui klapid ühendatakse
vastavasse avausse.
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7 TEHASESEADED
Valikud

Vaikimisi seaded

Telefonitoru nimetus

PHILIPS

Kuupäev

--:--

Kellaaeg

--:--

Kuulari helitugevus

2.2.2 Ikoonide kuvamine telefonitorul
Aku sümbol, mis kuvab erinevaid aku laetuse tasandeid.
Kuvatakse

, kui aku laengust täiesti tühi.

Kuvatakse

, kui aku praktiliselt tühi.

Tase 3

Kuvatakse

, kui aku on praktiliselt laetud.

Telefonihelin

Meloodia 1

Kuvatakse

, kui aku on täiesti laetud.

Helinatugevus

Tase 3

Laadimise ajal kuvatakse muutuvat aku ikooni.

Äratus

Väljas (Off)

Äratuse helin

Meloodia 1

Klahvihelid

Sees (On)

Automaatne vastamine

Väljas (Off)

Automaatne katkestamine

Sees (On)

Esimese helina funktsioon

Sõltub asukohariigist

Keel

Sõltub asukohariigist

Taustavalgus

Sees (On)

Tagasihelistamise intervall

Sõltub asukohariigist

Kõnede keelamine

Väljas (Off)

Valmisreþiim

Toonvalimine

Beebikõne reþiim

Väljas (Off)

Algne PIN kood

0000

Konverentskõned

Väljas (Off)

Automaatvastaja

Sees (On)

Vastamisreþiim

Vastamine ja salvestamine

Helinate viivitus

6 helinat

Sõnumitoon

Väljas (Off)

Kaugligipääs

Sees (ACTIVATE)

Kaugligipääsu PIN kood

0000

Kõnede kontroll

Sees (On)

Telefoni lauapealse osa heltugevus

03

Kuvatakse telefoni kasutamisel. Vilgub, kui kõne tuleb sisse.
Vilgub, kui teile on jäetud uusi häälsõnumeid, kuid te pole neid veel kuulanud.
See funktsioon toimib juhul, kui olete oma teenuseoperaatorilt tellinud helistaja tuvastamise
teenuse. Seda ikooni kuvatakse, kui te sirvite kõneloendurit. Ikoon vilgub, kui teile on tehtud
vastamata kõne, kui olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.
Kuvatakse, kui te sirvite telefoniraamatut.
Äratuskell on sisse lülitatud.
Kõlar on sisse lülitatud.
Helina tugevus on reguleeritud nullile.
Kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud. Vilgub, kui vastu on võetud uusi teateid.
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Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauapealse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui
telefonitoru on leviulatusest väljas või otsib telefoni lauapealset osa.
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6 AUTOMAATVASTAJA
Märkus

6.6.4.2 Kaugligipääsu sisse / välja
lülitamine

2.2.3 Telefoni lauapealne osa

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage
ja valige ANS. MACHINE
(automaatvastaja).

A

B

10

Lõpetamise / taasesitamise klahv
Teadete kuulamiseks vajutage sellele klahvile
(kõige esimesena salvestatud teateid kuulete
kõigepealt).

C

Vajutage uuesti, et teadete kuulamine lõpetada.

D

Märgutuli. Sõnumiloendur
Kui automaatvastaja on välja lülitatud:
-- paigal: Näitab, et automaatvastaja on välja
lülitatud.
FU ja -- vilgub: Sõnumimälu on täis.
09 ja -- vilgub: Jäetud on uusi teateid (mällu on
võimalik salvestada kuni 9 teadet).
Kui automaatvastaja on sisse lülitatud:
00 ei vilgu: Näitab, et uusi sõnumeid ei ole
jäetud
02 vilgub: Jäetud on uusi teateid (näiteks:
jäetud on 2 uut teadet või jäetud on 1 uus teade
ja mälus on 1 vana teade).
02 ei vilgu: Kuvatakse mälus olevate vanade
teadete arv (näiteks: mälus on 2 teadet).
03 kuvatakse ühe sekundi jooksul: Näitab, et
telefoni lauapealse osa helitugevus on 3
(võimalik on valida 6 erineva helitugevuse vahel
telefoni lauapealsele osale 00 kuni 05. 00
tähendab, et telefoni lauapealse osa heli on
välja lülitatud, ja 05 tähistab kõige kõrgemat
helitugevust).
Ao ei vilgu: kuvatakse, kui telefonil on valitud
ainult vastamise reþiim.
P1 ei vilgu: kuvatakse, kui taasesitatakse
vastamise ja salvestamise reþiimi teadet.
P2 ei vilgu: kuvatakse, kui taasesitatakse ainult
vastamise reþiimi teadet.
rE ei vilgu: kuvatakse, kui parajasti jäetakse
teadet.
rA ei vilgu: vilgub, kui postkasti toimub
kaugligipääs.

Automaatvastaja sisse / välja lülitamise klahv
ON/OFF
Automaatvastaja sisse / välja lülitamiseks
vajutage sellele klahvile.
Kustutamise klahv
Taasesitatava teate kustutamine.
Pikk vajutus kustutab kõik jäetud teated, kui
automaatvastaja on puhkereþiimis.

3. Vajutage klahvile
, seejärel
valige SETTINGS (seaded).

ja

4. Vajutage klahvile
, seejärel
valige REMOTE ACC. (kaugligipääs).

ja

5. Vajutage klahvile
, seejärel
valige ACTIVATE (sisse lülitatud) või
DEACTIVATE (välja lülitatud).

ja

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

Kuulamata teateid ei kustutata.
E

Tagasiliikumise klahv
Kui sellele klahvile vajutatakse siis, kui
taasesitatavat teadet on kuulatud vähem kui 1
sekund, valitakse sellele eelnev teade.
Kui sellele klahvile vajutatakse siis, kui
taasesitatavat teadet on kuulatud kauem kui 1
sekund, taasesitatakse sama teade teist korda.

F

Edasiliikumise klahv
Järgmise teate valimine teadete kuulamise ajal.

G

+ / - klahv
Kõlari helitugevuse tõstmine (+) või
vähendamine (-) teadete taasesitamise ajal.

H

Otsinguklahv
Vajutage telefonitoru otsingu alustamiseks.
Vajutage ja hoidke all telefonitoru
registreerimise alustamiseks.

6.6.5 Kõnede kontroll telefonitoru abil
Kui olete kõnede kontrolli funktsiooni sisse
lülitanud, saate
klahvi kõne kuulata, kui
automaatvastaja võtab teadet vastu. Kui te soovite
kõnele vastata, vajutage klahvile
. Kui te vastate
kõnele, katkestatakse teate salvestamine
automaatvastajale.

.

6.6.4.3 Kaugligipääs automaatvastajale
1. Helistage koju oma telefoninumbril.
2. Kui automaatvastaja esitab tervitusteate,
vajutage klahvile
, et sisestada #.
3. Sisestage 4-kohaline kaugligipääsu PIN kood.

Märkus

Märkus

Kui automaatvastaja on välja lülitatud, läheb telefon
kaugligipääsu reþiimi peale 10 helinat. Sisestage
oma 4-kohaline PIN kood (vaikimisi 0000), et
kaugligipääs aktiveerida.

Kui sisestatud PIN kood oli õige, alustatakse
automaatselt jäetud teadete taasesitamist.
Kui sisestatud kood oli vale, kuulete veasignaali
ning te võite proovida oma PIN koodi uuesti
sisestada.
Kui sisestatud PIN kood oli järjekordselt vale,
katkestatakse kõne.
Kui automaatvastajale on jäetud uusi teateid,
taasesitatakse need üksteise järel. Pärast pikka
helisignaali hakatakse taasesitama ka salvestatud
vanu teateid.
4. Järgmiste klahvide abil on teil võimalik valida
kirjeldatud funktsioone:
Klahv

Kirjeldus

1

Eelmise teate valimine

2

Teate taasesitamine

3

Järgmise teate valimine

6

Taasesitatava teate kustutamine

7

Automaatvastaja sisse lülitamine

8

Teadete taasesitamise lõpetamine

9

Automaatvastaja välja lülitamine

#

Sisestage kaugligipääsu PIN kood, kui
automaatvastaja on sisse lülitatud ja
esitab tervitusteadet.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage
ja valige ANS. MACHINE
(automaatvastaja).
3. Vajutage klahvile
, seejärel
valige SETTINGS (seaded).

ja

4. Vajutage klahvile
, seejärel
valige SCREENING (kõnede kontroll).

ja

5. Vajutage klahvile
OFF (väljas).

ja valige ON (sees) või

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

.

Märkus
Kui kõnet kuulatakse, ei ole seda funktsiooni
võimalik vaigistada. Toimivad ainult
ja
SYMSYMS klahvid telefonitorul.

6.6.6 Kõnede kontroll telefoni lauapealsel
osal
Kui automaatvastaja võtab kõne vastu, kuulete
jäetavat sõnumit telefoni lauapealsel osal, kui selle
helitugevus ei ole 00. Telefoni lauapealsel osal on
võimalik teate jätmist vaigistada klahvi
abil, valides 00.
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6.6.1.1.2 IAutomaatse tervitusteate
kasutamine
Kui te valisite automaatse tervitusteate
klahvide abil
(PREDEFINED), on teil
võimalik valida järgmiste funktsioonide vahel:
Võimalikud
funktsioonid

Kirjeldus

LANGUAGE
(keel)*

Vajutage klahvile
, seejärel
SYMBOLS ja määrake
automaatse tervitusteate
keel.

PLAY MESSAGE
(teate
taasesitamine)

Vajutage klahvile
, et taasesitada salvestatud tervitusteade (kui see on olemas).

Märkus
* Sõltuvalt teie asukohamaast võib olla võimalik
valida ainult üks tervitusteate keel.

6.6.2 Helinate viivituse seadistamine
Teil on võimalik valida, mitu korda telefon heliseb
enne, kui automaatvastaja vastab ja esitab teie
tervitusteate. Teil on võimalik valida automaatvastaja kasutamine peale kolmandat kuni kaheksandat helinat. Ka on teil võimalik valida säästlik
vastamisreþiim.
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
ja valige ANS. MACHINE
2. Vajutage
(automaatvastaja).
, seejärel
ja
3. Vajutage klahvile
valige SETTINGS (seaded).
, seejärel
ja
4. Vajutage klahvile
valige RING DELAY (helinate viivitus).
, seejärel
ja
5. Vajutage klahvile
sisestage number, peale mitmendat helinat
soovite automaatvastaja käivitada (3 kuni 8) või
valige säästlik vastamisreþiim ECONOMY.
.
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

Märkus
Säästlik vastamisreþiim võimaldab teil hoida kokku
kaugekõnekulusid, kui helistate koju, et
automaatvastajale jäetud teateid kuulata. Kui
automaatvastajale on jäetud teateid, kuulete
automaatvastaja tervitusteadet pärast kolmandat
helinat. Kui teateid jäetud ei ole, kuulete
automaatvastaja tervitusteadet pärast viiendat
helinat. Nii on teil võimalik peale neljandat helinat
panna toru ära, et mitte kõnet asjatult alustada.
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3 KASUTAMISE ALGUS
3.1 Telefoni lauapealse osa
ühendamine

6.6.3 Sõnumitooni seadistamine
Automaatvastaja toob regulaarselt kuuldavale
sõnumitooni, kui teile on jäetud uusi teateid. Seda
signaali on võimalik ka välja lülitada. Vaikimisi on
see funktsioon välja lülitatud.

Tähelepanu
Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga
lähedale suurtele metallesemetele nagu riiulitele,
radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane
võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti.
Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad
halvendada signaalide ülekandumist telefoni
lauapealselt osalt ja sellele.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
ja valige ANS. MACHINE
2. Vajutage
(automaatvastaja).
3. Vajutage klahvile
(seaded).

ja valige SETTINGS

4. Vajutage klahvile
(sõnumitoon).

ja valige MESSAGE TONE

5. Vajutage klahvile
OFF (väljas).

ja valige ON (sees) või

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

2. Ühendage voolukaabel telefoni lauapealse osa
tagumisel küljel olevasse pistikusse.

.

6.6.4 Kaugligipääs

Hoiatus
Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni
lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu
pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri
väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine
elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et
voolupistikule on kerge ligi pääseda.
Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti
ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib
põhjustada eseme kahjustumist. Kasutage alati seda
liinikaablit, mis on kaasas tootega. Vastasel juhtudel
võib puududa valimistoon.

See funktsioon võimaldab teil kontrollida, kas
automaatvastajale on jäetud uusi sõnumeid, ka
kodust eemal. Seda on võimalik teha suvaliselt
toonvalimisega telefonilt.

6.6.4.1 Kaugligipääsu PIN koodi muutmine

3. Ühendage liinikaabli teine ots telefoni liinipessa
ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse.

Märkus
Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel
juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga
enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

3.2 Taaslaetavate akude
paigaldamine
CD445 toitub kahest taaslaetavast akust. Enne
telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja
täielikult laadida.

Kui te sisestate 4-kohalise PIN koodi, on teil
võimalik kuulata automaatvastajale jäetud teateid
või muuta automaatvastaja seadeid ka kodust
eemal.
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
ja valige ANS. MACHINE
2. Vajutage
(automaatvastaja).
, seejärel
3. Vajutage klahvile
valige SETTINGS (seaded).

ja

, seejärel
4. Vajutage klahvile
valige CHANGE PIN (koodi muutmine).

ja

1. Ühendage liinikaabel telefoni lauapealse osa
tagumisel küljel olevasse pistikusse.

ja sisestage olemasolev
5. Vajutage klahvile
PIN kood, kui seda küsitakse (algselt on PIN
koodiks 0000).
6. Vajutage klahvile
kood.

1. Tõmmake aku kaas eest ära.
2. Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja
paigaldage kaas tagasi.

, et sisestada uus PIN

7. Vajutage uuesti klahvile
PIN kood teist korda .

, et sisestada uus

8. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

.
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3 KASUTAMISE ALGUS
3.3 Asetage telefonitoru
laadimisalusele
Tähelepanu
Kui aku on täiesti laetud, on teie CD 440 telefoni
keskmine kõneaeg 12 tundi ja seisureþiimi pikkus
keskmiselt 150 tundi.
1. Asetage telefonitoru telefoni lauapealse osa
laadimisalusele.
2. Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on
täiesti laetud (vähemalt 24 tundi).
3. Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist
illustreeriv animatsioon peatub ja
kuvatakse
.

3.4 Telefoni seadistamine
Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME (”Tere
tulemast”) jääda kuvarile ilmumata. Viimasel juhul
ei ole Teil vajalik telefoni seadistamiseks valida riigi
koodi.
Enne telefoni kasutamisele asumist peate telefon
seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis
telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutise
laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst
WELCOME (”Tere tulemast”). Järgige järgmisi
samme, et seadistada oma telefon:
, et vaadata riikide loetelu.
1. Vajutage
l
Kuvatakse olemasolevate riikide valikut.

Märkus
Kui
klahv on alla vajutatud, kuvatakse uuesti
tervitusteksti WELCOME (”Tere tulemast”).
2. Kerige

oma riigi juurde.

3. Vajutage
SELECT (Valida), et kinnitada
oma valik.
l
Telefon on seadistatud vastavalt valitud
riigile ja kuvaripilt naaseb ootereþiimi.

6 AUTOMAATVASTAJA
Märkus
Riigi valimise järel rakendatakse telefoni suhtes
vaikimisi selle riigi jaoks määratud liinisätteid.

Nõuanne
Kui on valitud vale riik või kui soovite riiki muuta
esmaseadistamise järel, saate vajutage
klahvile
ooterežiimis, millega sisenete SMS peamenüüsse,
kus sisestage ##**793, et algseadistada telefoni.
Umbes 30 sekundi järel ilmub kuvarile uuesti
tervitustekst WELCOME (”Tere tulemast”) ja saab
uuesti valida riiki.

6.5 Teadete kustutamine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage
ja valige ANS. MACHINE
(automaatvastaja).
, seejärel
ja
3. Vajutage klahvile
valige DELETE ALL (kõikide teadete
kustutamine).
.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile
.
5. Vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile

Märkus
Kuulamata teateid ei ole võimalik kustutada.

3.5 Telefonitoru toite sisse ja välja
lülitamine

6.6 Automaatvastaja seaded

Aku laengu kokkuhoiu eesmärgil võib telefonitoru
välja lülitada.

Automaatvastaja menüüs telefonitorul on teil
võimalik muuta automaatvastaja seadeid.

1. Telefonitoru väljalülitamiseks vajutage ja hoidke
all
klahvi umbes viie sekundi jooksul.

6.6.1 Automaatvastaja reþiimi muutmine

2. Vajutage klahvi
lülitada.

, et telefonitoru uuesti sisse

Vaikimisi on automaatvastajale määratud vastamise ja
salvestamise reþiim (ANSWER & REC) - helistajad
võivad jätta teateid. Teil on võimalik valida ka ainult
vastamise reþiim (ANSWER ONLY) helistajatel ei ole
võimalik teateid jätta. Helistajal palutakse hiljem tagasi
helistada.
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SY .
ja valige ANS. MACHINE
2. Vajutage
(automaatvastaja).
, seejärel
ja
3. Vajutage klahvile
valige SETTINGS (seaded).
ja valige ANSWER MODE
4. Vajutage klahvile
(vastamisreþiim).
ja valige ANSWER & REC
5. Vajutage klahvile
(vastamine ja salvestamine) või ANSWER ONLY
(ainult vastamine).
.
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
ja valige ANS. MACHINE
2. Vajutage
(automaatvastaja).
, seejärel
ja
3. Vajutage klahvile
valige SETTINGS (seaded).
ja valige ANSWER MODE
4. Vajutage klahvile
(vastamisreþiim).
5. Vajutage klahvile
ja valige ANSWER & REC
(vastamine ja salvestamine) või ANSWER ONLY
(ainult vastamine).
6. Vajutage klahvile
, seejärel
ja
valige soovitud tervitusteade: PREDEFINED
(automaatne) või PERSONALIZED (isiklik).
7. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile
.

Märkus
Kui te valisite PERSONALIZED (isiklik), on teil
võimalik teateid taasesitada, salvestada ja
kustutada. Lugege lähemalt punktist 6.6.1.1.1.
Kui te valisite PREDEFINED (automaatne), on teil
võimalik teateid taasesitada või teate keelt muuta.
Lugege lähemalt punktist 6.6.1.1.2.

6.6.1.1.1 Isikliku tervitusteate jätmine
Kui te valisite isikliku tervitusteate
(PERSONALIZED), on teil võimalik
klahvide abil valida järgmiste funktsioonide vahel:
Võimalikud
funktsioonid

Kirjeldus

PLAY MESSAGE
(teate
taasesitamine)*
RECORD MESS.
(teate
salvestamine)**

Vajutage klahvile
, et
taasesitada salvestatud
tervitusteade (kui see on
Tervitusteate salvestamiseks
vajutage klahvile
.
Salvestamise lõpetamiseks ja
teate taasesitamiseks vajutage
klahvile
.

Märkus

Märkus
Tervitusteade võib olla kuni 60
sekundi pikkune.

Punktis 6.6.1.1 on kirjeldatud, kuidas salvestada
automaatvastajale oma tervitusteade.

6.6.1.1 Tervitusteate salvestamine
Automaatvastaja taasesitab helistajale jäetud
tervitusteate. Teil on võimalik valida
automaatvastajal olemasolev tervitusteade või
salvestada oma teade. Kui te salvestate oma
tervitusteate, kasutab automaatvastaja kõnele
vastamisel seda teadet. Kui te kustutate oma
tervitusteate, kasutatakse automaatselt
olemasolevat teadet.

12

Tervitusteate kustutamiseks
DELETE MESS.
(teate kustutamine) vajutage klahvile
.

Märkus
*Ja Kui isiklikku tervitusteadet ei ole salvestatud,
kuvatakse ekraanile teade NO MESSAGE (teadet ei
ole) ja liigutakse tagasi eelmisele menüütasemele
** Kui te salvestate uue isikliku tervitusteate,
kustutatakse eelmine automaatselt.
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6 AUTOMAATVASTAJA
Teadete kuulamine telefonitoru kaudu:

6.3 Automaatvastaja välja
lülitamine
Automaatvastajat on võimalik välja lülitada nii
telefoni lauapealse osa kaudu kui ka telefonitoru
kaudu.

Telefoni lauapealse osa kaudu:
1. Vajutage klahvile
lülitada.
l

, et automaatvastaja välja

Ekraanilt kaob
ning telefoni lauapealse osa
indikaator näitab
.

Telefonitoru kaudu:
, seejärel
ja
1. Vajutage klahvile
valige ANS. MACHINE (automaatvastaja).
, seejärel
ja
2. Vajutage klahvile
valige ANS.ON/OFF (automaatvastaja sisse /
välja).
, seejärel
3. Vajutage klahvile
valige OFF (väljas).
4.
l

Vajutage kinnitamiseks klahvile

ja
.

Ekraanilt kaob
ning telefoni lauapealse osa
indikaator näitab - -.

6.4 Automaatvastajale jäetud
teadete kuulamine
Kui automaatvastajale salvestatakse uusi teateid,
vilgub telefonitoru ekraanil
tähis ja telefoni
lauapealse osa indikaator vilgub, kuni te kuulate
kõiki jäetud teateid.
Vanu teateid taasesitatakse peale seda, kui kõik
uued teated on kuulatud ja
ikoon ekraanil enam
ei vilgu, vaid näitab automaatvastajale salvestatud
teadete arvu.

Teadete kuulamine telefoni lauapealse osa
kaudu:
1. Teadete taasesitamiseks vajutage klahvile
SYMBOL.
l

2.

Teateid taasesitatakse telefoni lauapealse osa
kaudu selles järjekorras, nagu need jäeti,
vanemad enne.
Klahvi abil on teil võimalik
reguleerida kõlari helitugevust taasesitamise
ajal.

Märkus
Teil on võimalik valida 5 helitugevuse vahel.
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1. Vajutage klahvile
, seejärel
ja
valige ANS. MACHINE (automaatvastaja).
2. Vajutage klahvile
, et valida PLAY
(taasesitamine).
3. Teadete taasesitamiseks vajutage klahvile
SYM(kui jäetud on uusi teateid).
l
Teateid taasesitatakse telefonitoru kaudu selles
järjekorras, nagu need jäeti, vanemad enne.

4.1.1 Eelvalik
1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24
numbrimärki pikk).
2. Vajutage klahvi
numbri valimiseks.
l
Algab kõne sooritamine.

4.1.2 Otsevalik
1. Vajutage

Märkus

4.1.4 Kõne sooritamine telefoniraamatu
kirje järgi

4.1 Kõne sooritamine

klahvi liinile pääsemiseks.

Kui automaatvastajale ei ole teateis jäetud,
kuvatakse telefonitoru ekraanile kiri NO MESSAGE
(teateid ei ole) ning ekraanile kuvatakse eelmine
menüütase.

2. Sisestage telefoninumber.
l
Algab kõne sooritamine.

Teadete taasesitamise ajal on teil võimalik valida
järgmiste funktsioonide vahel:

Antud funktsiooni kasutamine on võimalik, kui olete
liitunud oma operaatori automaatse numbrinäidu
(AN) teenusega.

Helitugevuse Vajutage klahvidele
reguleerimine

.

Taasesitamise
klahvi abil saate lõpetada
lõpetamine
teadete taasesitamise ja liikuda
tagasi taasesitamise menüüsse.
SYMklahvi abil saate taasesitamise
katkestada ja lülitada seadme
puhkereþiimi.
Kordamine

Vajutage klahvile
, seejärel
SYMSYM. Valige REPEAT
(kordamine) ja vajutage klahvile
SY .

Järgmise teate Vajutage klahvile
, seejärel
valimine
SYMSYM . Valige FORWARD
(järgmine) ja vajutage klahvile
SY .
Eelmise teate
valimine

Vajutage klahvile
, seejärel
SYMSYM . Valige PREVIOUS
(eelmine) ja vajutage klahvile
SY .

Valitud teate
kustutamine

Vajutage klahvile
, seejärel
SYMSYM . Valige DELETE
(kustutamine) ja vajutage klahvile
SY .
Vajutage klahvile
.

Taasesitamise
vahetamine
lauapealse osa ja
telefonitoru vahel

Nõuanne
Jûs Teadete taasesitamine toimub ka, kui vajutate
puhkereþiimis klahvile
. Seejärel vajutage
klahvile
, et valida ANS. MACHINE
(automaatvastaja). Teadete taasesitamiseks vajutage
uuesti klahvile
.

4.1.3 Kõne sooritamine kõneregistri järgi

Ootereþiimis:
1. Vajutage
LIST).
2. Vajutage

, et kuvada numbriloetelu (CALL

Märkus
Kuvaril võidakse kuvada ühte järgmistest
variantidest:
l

l

l

*

1. Vajutage

, et siseneda telefoniraamatusse.

2. Vajutage
õige kirje.

, et valida telefoniraamatu

3. Vajutage
numbri valimiseks.
l
Algab kõne sooritamine.

Soovitus
või
klahvi vajutamise asemel
telefoniraamatu kirje vaatamiseks saate
telefoniraamatusse sisenemisel vajutada otsitava
kirje esimesele tähele vastavat täheklahvi. Näiteks,
klahvi
vajutamisel kuvatakse kõik kirjed, mis
algavad A tähega. Klahvi
kahekordsel
vajutamisel kuvatakse kõik kirjed, mis algavad B
tähega.

4.1.5 Kõne sooritamine
kordusvaliknimekirjast.
Ootereþiimis:

.

3. Vajutage
vastamata jäänud vajaliku
numbri leidmiseks.

l

Ootereþiimis:

1. Vajutage
kordusvaliknimekirja
sisenemiseks.
l
Kuvatakse viimast valitud numbrit või
vastav nimi, kui valitud number sisaldub
telefoniraamatus.

abonendi number*

2. Vajutage
õige kirje.

abonendi nimi (kui see vastab
telefoniraamatule)*

3. Vajutage
numbri valimiseks.
l
Algab kõne sooritamine.

UNAVAILABLE (number ei ole kättesaadav), kui
numbrit pole tuvastatud**
informatsiooni kättesaadavus kõne aja ja kellaja
kohta oleneb võrguoperaatorist.
Eeldab operaatori poolt pakutava AN teenusega
liitumist.

** Salastatud numbrid, mis ei võimalda numbri
tuvastamist.
4. Numbri valimiseks vajutage klahvi
l
Algab kõne sooritamine

.

Märkus

, et valida telefoniraamatu

Soovitus
Telefonitoru salvestab viimased 10 valitud numbrit.
Viimasena valitud number nähtub esimesena
kordusvaliknimekirjas. Kui kordusvaliknimekirja
number langeb kokku telefoniraamatu kirjega,
kuvatakse numbri asemel nimi.

4.1.6 Kõne loendur
Kõne loendur näitab käimasoleva kõne pikkust selle
lõppemisel. Pikkust kuvatakse minutites ja
sekundites.

Viimased vastamata kõned kuvatakse nimekirjas
esimestena ja kõige viimased kirjed kustutatakse,
kui mälu saab täis.
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4.5.1 Teise kõne sooritamiseks

4.2 Kõne vastuvõtmine
Telefoni helisemise ajal vajutage
l

.

Ühendus on loodud.

4.3 Kõne vastuvõtt valjuhääldi
reþiimis
Telefoni helisedes vajutage
l

.

Ühendus on loodud ja
on sisse lülitatud.
Abonendiga saab vestelda ilma toru käes
hoidmata.

Hoiatus
Kui toru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke
telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali
helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

Märkus
Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste
sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse
telefonikõne, katkevad kõik teised pooleliolevad
tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs
liikumine, jne.

Soovitus
Kui on aktiveeritud automaatse vastuvõtmise
reþiim, võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni
lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud
funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

4.4 Kõne katkestamine
Vajutage kõne ühendamise ajal
l

.

Kõne ühendamine katkestatakse.

VÕI
Asetage telefonitoru telefoni lauapealsele osale.
l

Kõne ühendamine katkestatakse.

4.5 Teine kõne
Seda teenust saate kasutada, kui olete sellega
liitunud kohaliku võrguoperaatori juures.
Korduvkõne funktsiooni abil saate teostada või
vastu võtta teist kõnet. Peatükkides 4.5.1 ja 4.5.2
mainitud võimalused võivad erineda, sõltuvalt riigist
ja kohalikust võrguoperaatorist. Korduva kõne
teenuse kasutamise kohta üksikasjalikuma
informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku
võrguoperaatori poole.

Kõne ajal:
ja
, et valida INIT
1. Vajutage
2NDCALL (teise kõne alustamine).
, et valida teine väljakutsutav
2. Vajutage
kõne.
l
Algab teine kõne.

Teie telefon CD445 sisaldab endas ka automaatvastajat, millele on võimalik jätta
teateid, kui telefoni vastu ei võeta. LED ekraan koos sõnumiloenduriga
(kahekohaline, seitsmesegmendiline ekraan) telefoni lauapealsel osal näitab
jäetud sõnumite arvu, kui automaatvastaja on sisse lülitatud.
Automaatvastajale on võimalik salvestada kuni 99 sõnumit, salvestusajaga kuni
umbes 15 minutit.

6.1 Automaatvastaja klahvid telefoni lauapealsel osal

Märkus
Kõne suunamise ja Konverentsikõne valimiseks
saate vajutage
ja
, millega saate
lülitada esimese ja teise kõne vahel (SWITCH CALL)
ja sooritada konverentsikõne (CONFERENCE).

Klahvid telefoni
lauapealsel osal

Kirjeldus

Teate taasesitamine ja taasesitamise lõpetamine.

4.5.2 Teisele kõnele vastamiseks:

Automaatvastaja sisse / välja lülitamine.

Seda teenust saate kasutada, kui olete sellega
liitunud kohaliku võrguoperaatori juures. Kui kõne
ühendamise ajal saabub teine kõne, kuulete lühikesi
perioodilisi helisignaale. Kui tuvastatakse abonent,
vajutage
ja
, selleks et kõne vastu
võtta või vastuvõtmisest loobuda.

Valitud teate kustutamine.
Vajutage ja hoidke kahe sekundi jooksul all, et puhkereþiimis kustutada kõiki jäetud
teateid.
Kui sellele klahvile vajutatakse siis, kui taasesitatavat teadet on kuulatud vähem kui 1
sekund, valitakse sellele eelnev teade.
Kui sellele klahvile vajutatakse siis, kui taasesitatavat teadet on kuulatud kauem kui 1
sekund, taasesitatakse sama teade teist korda.

Märkus
Kõne suunamise ja Konverentsikõne valimiseks
saate vajutage
ja
, millega saate
lülitada esimese ja teise kõne vahel (SWITCH CALL)
ja sooritada konverentsikõne (CONFERENCE).

Järgmise teate valimine ja taasesitamine.
Kõlari helitugevuse suurendamine (+) või vähendamine (-) sõnumi taasesitamise ajal.
Telefonitoru otsimine. Vajutage sellele klahvile ja hoidke seda kolme sekundi jooksul all, et
alustada telefonitoru registreerimist.

Märkus
Kui olete liitunud automaatse numbrinäidu
teenusega, kuvatakse ekraanil abonenti tuvastavad
andmed.

4.6 Siseliini kasutamine
Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab
teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie
telefoni lauapealse osaga ühendatud. Antud
funktsioon võimaldab sooritada siseliini kõnesid,
suunata välisliini kõne ühelt telefonitorult teisele,
samuti sooritada konverentsikõne.

6.2 Automaatvastaja sisse lülitamine
Automaatvastajat on võimalik sisse lülitada nii telefoni lauapealse
osa kaudu kui ka telefonitoru kaudu.

Telefoni lauapealse osa kaudu:
1. Vajutage klahvile
l

, et automaatvastaja sisse lülitada.

Ekraanile kuvatakse
ning telefoni lauapealse osa
indikaator näitab salvestatud sõnumite arvu.

Telefonitoru kaudu:
1. Vajutage klahvile
, seejärel
MACHINE (automaatvastaja).

2. Vajutage klahvile
, seejärel
ja valige
ANS.ON/OFF (automaatvastaja sisse / välja).
3. Vajutage klahvile
l

ja valige ON (sees).

, seejärel

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile
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ja valige ANS.

.

Ekraanile kuvatakse
ning telefoni lauapealse osa
indikaator näitab salvestatud sõnumite arvu.
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5.8.6.2 Numbri sisestamine numbri
peitmise funktsiooni jaoks
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

4.6.1 Siseliini kõne sooritamiseks

5.9 Teksti ja numbrite
sisestamine

Ootereþiimis:

5.9.1 Tähemärkide ja numbrite sisestamine
Telefoniraamatu kontaktide nimesid on teil võimalik
sisestada tähthaaval vajutades vastavaid klahve üks
või mitu korda.

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida WITHHOLD ID (numbri
peitmine).

Klahv

Tähe- või numbrimärgid

1

tühik 1 @ _ # = < > ( ) & £ $
[]{}¤§

2

abc2àäçåæ

3

def3éè∆Φ

5.8.7 Ooteloleva sõnumi tähise
kustutamine

4

ghi4ìΓ

5

jkl5Λ

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see
funktsioon saadaval olla.

6

mno6ñòö

7

pqrs7βΠΘΣ

8

tuv8ùü

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS , et valida SETTINGS (seaded).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

.
.

Kui te olete oma operaatorilt kõnepostkasti teenuse
tellinud, kuvatakse telefoni ekraanile
ikoon iga
kord, kui teile on jäetud uus sõnum. Peale kõikide
uute sõnumite kuulamist, kustub
ikoon ekraanilt
automaatselt.
Kui uute teadete tähis ei kustu ekraanilt peale
sõnumite kuulamist, on teil siiski võimalik see
käsitsi ekraanilt eemaldada.
Ootereþiimis: kui ooteloleva sõnumi tähis on sisse
lülitatud, vajutage ja hoidke all klahvi
, et see
tähis välja lülitada.
Kui kustutate uute sõnumite ikooni ühe telefonitoru
ekraanilt, kustutatakse see automaatselt ka kõikide
teiste telefonitorude ekraanilt.

1. Vajutage
.
l
Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini
kommunikatsiooniks kättesaadavad.
2. Vajutage

, et valida õige telefonitoru.

3. Kõne sooritaval telefonitorul vajutage klahvi
.
l
Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub
kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi
SYM.
l
Siseliini kõne on loodud

Märkus
Kui telefonitoru, millele kõne suunatakse, on kinni,
siis tuuakse kõne sooritaval telefonitorul vastav
signaal "kinni".

4.6.2 Välisliini kõne üleandmiseks teisele
telefonitorule

9

wxyz9¸ΩΞΨ

10

. 0 , / : ; “ ' ! i ? * + - % \^ ~|

Näide: Nime “PETER” sisestamine:
1.

Vajutage üks kord klahvile

2.

Vajutage kaks korda klahvile

:P

3.

Vajutage üks kord klahvile

4.

Vajutage kaks korda klahvile

:E

5.

Vajutage kolm korda klahvile

:R

:E
:T

5.9.2 Suure ja väikese tähe valimine
Vaikimisi on kõik sisestatud tähemärgid suured
tähed. Vajadusel saate suurte ja väikeste tähtede
vahel valida klahviga
.

Konverentsikõne funktsioon võimaldab (interkomi
reþiimis) lülitada 2 telefonitoru välisliini kõnesse.
Kolm poolt saavad omavahel suhelda. Seda teenust
ei pea tellima kohalikult võrguoperaatorilt.
Välisliini kõne ajal:
1. Vajutage
, et alustada siseliini kõne.
l
Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini
kommunikatsiooniks kättesaadavad, ning
välisliini kõne pannakse automaatselt
ootele.
2. Vajutage

, et valida õige telefonitoru.

3. Vajutage
, et kutsuda õige telefonitoru.
l
Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub
kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi
SY , et alustada siseliini kõne.

Märkus:

Välisliini kõne ajal:

Sise- ja välisliini kõnede vahel lülitamiseks vajutage
klahvi
.

1. Vajutage
, et alustada siseliini kõne.
l
Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini
kommunikatsiooniks kättesaadavad, ning
välisliini kõne pannakse automaatselt
ootele.

5. Kõne sooritaval telefonitoru vajutage pikalt
klahvi
.
l
Kõne sooritav telefonitoru, väljakutsutav
telefonitoru ja välisliini helistaja muutuvad
kolmepoolse konverentsi osalisteks.

2. Vajutage
telefonitoru.

Konverentsikõne ajal:

, et valida õige

3. Vajutage
, et kutsuda õige telefonitoru.
l
Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub
kutsuv heli.

1. Vajutage
, et panna väliskõne ootele ja
naasta siseliini kõne juurde.
l
Välisliini kõne pannakse automaatselt
ootele.

4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi
SYM, et alustada siseliini kõne.

2. Vajutage ja hoidke all
konverentsikõne.

Märkus
Sise- ja välisliini kõnede vahel lülitamiseks vajutage
klahvi
.
5. Kõne sooritaval telefonitoru vajutage klahvi
SYM.
l
Kõne sooritav telefonitoru annab välisliini
kõne üle väljakutsutavale telefonitorule.
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4.6.3 Kolmepoolse konverentsikõne
sooritamiseks

, et taasluua

Märkus
Kui konverentsikõne ajal ühe telefonitoru side
katkeb, siis teine telefonitoru säilitab sideme
konverentsikõnega.
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4.6.4 Automaatse numbrinäidu (AN) teenus
Automaatse numbrinäidu (AN) teenus on eriteenus,
millega saab liituda kohaliku võrguoperaatori juures.
Kui olete liitunud AN teenusega ja eeldusel, et
helistaja number ei ole salastatud, siis telefoni
helisemisel kuvatakse helistaja nime ja numbrit,
millega saate otsustada, kas võtta kõne vastu või
mitte. Anud teenuse kohta üksikasjalikuma
informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku
võrguoperaatori poole.

4.6.5 Kõnekoputus
Kui olete liitunud kõnekoputuse teenusega, siis toob
telefonitoru kõlar esile signaali, millega teid
teavitatakse teisest sissetulevast kõnest. Kui olete
liitunud AN teenusega ja eeldusel, et helistaja
number ei ole salastatud, siis telefoni helisemisel
kuvatakse helistaja nime ja numbrit. Anud teenuse
kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks
pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole.
Teisele kõnele vastamiseks vajutage
.

4.7 Telefonitoru otsimine
Selleks, et kindlaks teha telefonitoru asikoht,
vajutage klahvi
telefoni lauapealsel osal. Kõik
telefoni lauapealsel osal registreeritud telefonitorud
toovad esile kutsuva helisignaali, mille
katkestamiseks vajutage telefonitorul
või vajutades telefoni
lauapealsel osal uuesti klahvi
.

4.8 GAP-standardile vastavus
GAP-standard tagab selle, et kõik DECTTM GAP
telefonitorud ja lauapealsed osad vastavad
minimaalsetele tootmisstandarditele, olenemata
toote margist. CD440/445 telefonitoru ja lauapealne
osa vastavad GAP nõuetele, seega tagab seade
vähemalt alljärgnevate funktsioonide olemasolu:
telefonitoru registreerimine, telefonivõrku
pääsemine, kõne vastuvõtt ja numbri valimine.
Lisafunktsioonid ei pruugi toimida, kui toote
lauapealse osaga koos kasutatakse CD440/445
erinev telefonitoru.

Selleks, et registreerida ja kasutada CD440/445
tüüpi telefonitorud teist marki telefoni lauapealse
osaga, mis vastab GAP nõuetele, esiteks täitke
valmistajapoolsetes kasutusjuhendites toodud
toimingud, seejärel toimetage vastavalt peatükis
5.7.6 kirjeldatule.
Selleks, et registreerida teise tootja telefonitoru
CD440/445 telefoni lauapealse osaga, viige telefoni
lauapealne osa registreerimisrežiimi (peatükk
5.8.6), seejärel järgige valmistajapoolses
kasutusjuhendid toodud instruktsioone.

4.9 Elektri-, magnet ja
elektromagnetväljad (EMF)
1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb
tarbekaupu, millel on harilikult nagu kõigil
elektroonilistel seadmetel omadus eraldada ja
vastu võtta elektromagnetsignaale.
2. Philipsi üks juhtivaid äriprintsiipe on kasutusele
võtta kõik võimalikud tervise- ja
ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike
ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise
hetkel kehtivate EMF standardite piiresse.
3. Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike
toodete arendamisele, tootmisele ja
käitlemisele.
4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse
nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende
kasutamine tervisele ohutu.
5. Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste
EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See
võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid
oma toodete tootmises juba varakult.

5.8.5 Tagasihelistamise tühistamine

5.8.3.2 Infoteenuste numbri sisestamine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

5.8.5.1 Funktsiooni aktiveerimine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida INFO.

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMSY, et valida NO CALLBK
(tagasihelistamise tühistamine).

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida SETTINGS (seaded).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile

.

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida ACTIVATE (aktiveerimine).

.

5. Peale numbri valimist vajutage klahvile
pöörduda tagasi ootereþiimi.

Soovitus
Kui te olete infoteenuste numbri eelnevalt
määranud, saate selle numbri kiirelt valida, kui
vajutate ja hoiate all klahvi
.

5.8.5.2 Tagasihelistamise numbri
sisestamine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SY .

5.8.4 Tagasihelistamine
5.8.4.1 Tagasihelistamise aktiveerimine

2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida NO CALLBK
(tagasihelistamise tühistamine).

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida CALL BACK
(tagasihelistamine).

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida SETTINGS (seaded).

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYM , et valida ACTIVATE (aktiveerimine).

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

5. Peale tagasihelistamise funktsiooni jaoks
määratud numbri valimist saate puhkereþiimi
naasta klahviga
.

.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida WITHHOLD ID (numbri
peitmine).

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida CALL BACK
(tagasihelistamine).

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida ACTIVATE (aktiveerimine).

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida SETTINGS (seaded).
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.

5.8.6.1 Numbri peitmise funktsiooni
aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SY .

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile

5.8.6 Numbri peitmine

5.8.4.2 Tagasihelistamise numbri
sisestamine

5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile

, et

5. Peale numbri valimist vajutage klahvile
pöörduda tagasi ootereþiimi.

.

, et

.
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5.8.1.2 Kõne suunamise deaktiveerimine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS , et valida soovitud
suunamisteenus: CALL FORWARD / CALLFW
BUSY / CALLFW UNANS).
4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida DEACTIVATE
(deaktiveerimine).

ja seejärel klahvidele
4. Vajutage klahvile
SYMBSYM, et valida ACTIVATE (aktiveerimine).
5. Valitakse kõnepostkasti jaoks määratud
telefoninumber.
6. Peale kõnepostkasti jaoks määratud numbri
valimist saate puhkereþiimi naasta klahviga

5.8.2.2 Kõnepostkasti numbri sisestamine

6. Peale kõne suunamise jaoks määratud numbri
valimist saate puhkereþiimi naasta klahviga
.

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida VOICE MAIL
(kõnepostkast).

5.8.1.3 Telefoninumbri määramine kõne
suunamise jaoks

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida SETTINGS (seaded).

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile

5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile

2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS , et valida soovitud
suunamisteenus: CALL FORWARD / CALLFW
BUSY / CALLFW UNANS).

Kui te olete kõnepostkasti numbri eelnevalt
määranud, saate selle numbri kiirelt valida, kui
vajutate ja hoiate all klahvi
.

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

.
.

5.8.2 Kõnepostkast
Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon
saadaval olla. See funktsioon võimaldab helistajatel jätta
teie kõnepostkasti teateid, kui te ei saa kõnele ise vastata.
Selle funktsiooni võimalikkus sõltub teie asukohariigist ja
tellitud teenustest. Kõnepostkasti jäetud teated
salvestatakse telefonivõrku, mitte telefonitorusse.
Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma
võrguoperaatoriga.

Märkus
Ootereþiimis: Kui kõnepostkasti ikoon on kuvatud
ekraanile, saate kõnepostkasti funktsiooni välja
lülitada vajutusega
klahvile.

5.8.2.1 Kõnepostkasti aktiveerimine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
, et valida NET.
2. Vajutage klahvile
SERVICE (võrguteenused).
ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMBOL / , et valida VOICE MAIL
(kõnepostkast).
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veel kord, et mikrofon uuesti
2. Vajutage
sisse lülitada.

5.1.2 Telefonitoru kõlari helitugevuse
reguleerimine
Kõne sissetulemise ajal:

.

, et kuvada telefonitoru
1. Vajutage
olemasolevat helitugevust.

.

, et reguleerida
2. Vajutage
helitugevust ”Tase 1” kuni ”Tase 5” vahel.
l
Telefonitoru kõlari helitugevus on nüüd
kindlaks määratud ja kuvatakse uuesti
kõne ühendamise menüüd

Soovitus

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon
saadaval olla. See funktsioon võimaldab helistajatel
kuulata teie võrguoperaatori poolt edastatavat
informatsiooni. Selle funktsiooni võimalikkus sõltub
teie asukohariigist ja tellitud teenustest.
Võrguteenuste informatsiooni salvestatakse võrgus,
mitte teie telefonitorus. Lisainformatsiooni
saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

5.8.3.1 Infoteenuste aktiveerimine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SY .
2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

5.1.3 Valjuhääldi sisselülitamine
Kõne sissetulemise ajal:
1. Vajutage

, et lülitada sisse valjuhääldi reþiim.

, et sisestada nimi (maksimaalselt
4. Vajutage
12 tähemärki).
5. Vajutage
, et sisestada number
(maksimaalselt 24 numbrimärki).
6. Vajutage
, et valida rühm (<No Group>,
<Group A>, <Group B>, <Group C>) (<Rühma
pole>, <Rühm A>, <Rühm B>, <Rühm C>).
7. Vajutage
, et kirje salvestada.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja kirje
salvestatakse telefoniraamatus.

Märkus
Kui te olete liitunud automaatse numbrinäidu
teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, saate
igale rühmale määrata kindla helina. Sel juhul
kuulete Te iga kord sellele rühmale määratud
helinatooni, kui keegi sellest rühmast helistab Teile.
Samuti võite omal valikul määrata mõnedele
rühmadele teatud kontaktid.

5.2.2 Telefoniraamatule juurde pääsemine
Ootereþiimis:
1. Vajutage SYMBOL, et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage
, et valida PHONEBOOK
(telefoniraamat).
3. Vajutage
ja
ENTRY (Kirjete loetelu).

, et valida LIST

4. Vajutage
ja
, et leida
telefoniraamatu õige kirje.

5.2 Telefoniraamat

5. Vajutage
, et põhjalikult uurida
telefoniraamatu vajalikku kirjet.

Teie telefon säilitab kuni 100 telefoniraamatu
mälukirjet, sealhulgas 9 otseteega mälukirjet,
selleks et Teil oleks ligipääs kõige sagedasemini
kasutatavatele numbritele. Telefoniraamatu iga kirje
pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut. Kui
on mitu telefonitoru, siis igal telefonitorul on oma
telefoniraamat.

Ootereþiimis võite vajutage
, et pääseda
telefoniraamatusse. Telefoniraamatu õige kirje
valimiseks võite vajutage
ja valitud kirje
põhjalikumaks lugemiseks vajutage
.

Soovitus

5.2.1 Numbri salvestamine
telefoniraamatusse

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida INFO (informatsioon).

Ootereþiimis:

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS , et valida ACTIVATE
(aktiveerimine).
5. Peale infoteenuste jaoks määratud numbri
valimist saate puhkereþiimi naasta klahviga

5.1.1 Mikrofoni sisse/ välja lülitamine
1. Vajutage
.
l
Mikrofon lülitub välja ja ekraanil kuvatakse
MUTE ON (heli väljas).

5.8.3 Võrguoperaatori infoteenused

4. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida SETTINGS (seaded).

Kõne ajal on võimalikud mitmed muud funktsioonid.
Pääsete neile funktsioonidele ligi, vajutades kõne
ajal vastavale klahvile. On võimalikud järgmised
täiendavad funktsioonid:

Kõne sissetulemise ajal:

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage klahvile
, et valida NET.
SERVICE (võrguteenused).

5. Valitakse soovitud teenuse numbrijada.

5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile

.

5.1 Kõne ajal

1. Vajutage

, et siseneda peamenüüsse.

2. Vajutage
(telefoniraamat).
.

3. Vajutage
kirje).

, et valida PHONEBOOK

, et valida NEW ENTRY (Uus
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5.2.3 Telefoniraamatu kirje redigeerimiseks
Ootereþiimis:
1. Vajutage

, et siseneda peamenüüsse.

3. Vajutage
, et valida EDIT ENTRY
(kirje redigeerimine).

5. Vajutage

, et valida kirje, mida

.

6. Vajutage
, et kustutada tähti ükshaaval,
redigeerige nimi ja vajutage
.
7. Vajutage
, et kustutada numbreid
ükshaaval, redigeerige number ja vajutage
8. Vajutage
, et valida rühm (<No
Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>)
(<Rühma pole>, <Rühm A>, <Rühm B>,
<Rühm C>).
9. Vajutage
, et kirje salvestada.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja
telefoniraamatu valitud kirje uuendatakse.

5.2.4 Telefoniraamatu kirje kustutamine
Ootereþiimis:
1. Vajutage

, et siseneda peamenüüsse.

2. Vajutage
, et valida PHONEBOOK
(telefoniraamat).
3. Vajutage
ja
, et valida DELETE
ENTRY (kirje kustutamine).
4. Vajutage
ja
mida soovite kustutada.

, et valida kirjet,

5. Valiku kinnitamiseks vajutage
.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja
telefoniraamatu valitud kirje kustutatakse.

5.2.5 Telefoniraamatu kõigi kirjete
kustutamine
Ootereþiimis:
1. Vajutage

, et siseneda peamenüüsse.

2. Vajutage
, et valida PHONEBOOK
(telefoniraamat).

5. Valiku korduvaks kinnitamiseks vajutage
.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja
telefoniraamatu kõik kirjed eemaldatakse.

5.2.6 Kiirvaliku mällu numbri salvestamine

2. Vajutage
, et valida PHONEBOOK
(telefoniraamat).

4. Vajutage
ja
soovite redigeerida.
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.

Kiirvaliku mällu saab salvestada kuni 9 kirjet
(klahvid
kuni
). Kui ootereþiimis vajutada ja
hoida neid klahve all, siis valitakse automaatselt
number, mis on mällu salvestatud. Olenevalt riigist
võivad klahvid number 1 ja 2 olla eelseadistatud
häälpostile ja operaatori infoliinile.
Sellisel juhul ei kuvata klahve number 1 ja 2. Kui
häälposti ja operaatori infoliini numbrid ei ole
kättesaadavad, siis kuvatakse klahve number 1 ja 2
klahvi võimalike valikuvariantidena number 3 kohal,
mille kohta saate täpsemalt lugeda peatükkidest nr.
5.9.2 ja 5.9.3.
Ootereþiimis:
1. Vajutage

, et siseneda peamenüüsse.

2. Vajutage
(telefoniraamat).

, et valida PHONEBOOK

3. Vajutage
ja
MEM (kiirvaliku mälu).

, et valida DIRECT

4. Vajutage
ja
, et leida
kiirvalikunimekirja kirjete asukoht, vajutades
alates KEY 1 kuni KEY 9.
5. Vajutage korduvalt klahvile
(lisamine).

, et valida ADD

6. Vajutage
ja
, et valida
telefoniraamatu kirje, mida soovite salvestada
kiirvalikunimekirja mälu valitud pesasse.
7. Valiku kinnitamiseks vajutage
.
l
Tuuakse esile helisignaal ja telefoniraamatu
kirje salvestatakse kiirvalikunimekirja
pessa, mis vastab valitud klahvile.

Soovitus
Ootereþiimis võite vajutage
, et pääseda
telefoniraamatusse. Telefoniraamatu õige kirje
valimiseks võite vajutage
ja valitud kirje
põhjalikumaks lugemiseks vajutage
.

5.7.10 Eelvalimisnumbri seadistamine
See funktsioon võimaldab teil määrata telefonile
eelvalmisnumbri, mille abil saate alati kasutada
kõige soodsama operaatori teenuseid. Kui te
seadistate siin eelvalimisnumbri, siis sisestatakse
see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile

, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).

, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).

ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida AUTO PREFIX
(automaatne eelvalimisnumber).

ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida CONFER. MODE
(konverentskõne reþiim).

, et sisestada soovitud
4. Vajutage klahvile
tähistusnumbrid.
l
Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud
tähistusnumbrid.

, et valida ON (sisse
4. Vajutage klahvile
lülitatud) või OFF (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

Märkus

Siin menüüs on teil võimalik valida, aktiveerida ja
deaktiveerida erinevaid võrguteenuseid, mis sõltuvad teie
asukohariigist ja tellitud teenustest. Teenuste kohta
lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma
võrguoperaatoriga. Telefonis vaikimisi seatud numbrid ja
muud väärtused peaksid olema teie asukoha riigi jaoks
sobivaimaid ja teil ei tarvitse neid muuta.

, et sisestada soovitud
5. Vajutage klahvile
eelvalimisnumber.
l
Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud
eelvalimisnumber.

Märkus

5.8.1 Kõne suunamine

Eelvalimisnumber võib olla kuni 10 numbrimärgi
pikkune.
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

.

5.8 Võrguteenused

Tähistusnumber võib olla kuni 5 numbrimärgi
pikkune.

Võimalik on valida kolme suunamisteenuse vahel: kõigi
kõnede suunamine, kõnede suunamine, kui telefon on
kinni, ning kõnede suunamine, kui telefon ei vasta.

.

5.7.11 Asukohariigi seaded

5.8.1.1. Kõne suunamise aktiveerimine

Selle menüü olemasolu sõltub teie asukohariigist.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile

Tervitusreþiimis on teil võimalik oma asukohariigi
andmeid muuta.

, et valida NET.
2. Vajutage klahvile
SERVICE (võrguteenused).

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida soovitud suunamisteenus:
CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW
UNANS) (kõigi kõnede suunamine / kõnede
suunamine, kui telefon on kinni / kõnede
suunamine, kui telefon ei vasta).

, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile SYMBOL ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida COUNTRY (asukohariik).
ja seejärel klahvidele
4. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida soovitud asukohariik
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile

4. Valiku kinnitamiseks vajutage

Kui te muudate siin menüüs oma asukohariiki,
kehtivad uued seaded teie telefonis automaatselt.
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Kui konverentskõne reþiim on sisse lülitatud, on teil
võimalik pidada kolme osalejaga konverentskõnet,
lisades käimasolevasse väliskõnesse telefoni
lauapealsele osale registreeritud teise telefonitoru.
Peate teise telefonitoruga lihtsalt käimasolevale
kõnele vastama.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

3. Vajutage
ja
, et valida DELETE
ALL (kõige kustutamine).
.

5.7.12 Konverentskõne sisse / välja
lülitamine

Märkus

.

ja seejärel klahvidele
4. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida ACTIVATE (aktiveerimine).
5. Valitakse soovitud teenuse numbrijada.
6. Peale kõne suunamise jaoks määratud numbri
valimist saate puhkereþiimi naasta klahviga
.

Märkus
Selle teenuse aktiveerimisel suunatakse vastavalt
valikule kõik sissetulevad numbrid edasi teie poolt
valitud telefoninumbrile.
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7. Vajutage telefonitorul
koodi sisestamine.

, et kinnitada PIN

8. Ekraanile kuvatakse teade WAITING -- (ootel).
l

Peale edukat registreerimist kostub
telefonitorult signaal ning ekraan pöördub
tagasi puhkereþiimi.

Märkus
l

l

l

Kui telefoni lauapealne osa leiti üles ja
sisestatud PIN kood oli korrektne, määratakse
registreeritud telefonitorule automaatselt
kasutamata telefonitoru järjekorranumber.
Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse
ekraanile hoiatusteade WRONG PIN! (vale PIN
kood!), kostub viga tähistav helisignaal ning
telefonitoru ekraan pöördub tagasi
puhkereþiimi.
Kui teatud aja jooksul ei leita telefoni
lauapealset osa, kuvatakse ekraanile
hoiatusteade NO BASE! (Ei leita telefoni
lauapealset osa!), kostub viga tähistav
helisignaal ning telefonitoru ekraan pöördub
tagasi puhkereþiimi.

5.7.7 Telefonitoru registreerimise
tühistamine
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage klahvile
, et valida
ADVANCED SET (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida UNREGISTER.
4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage
klahvile
(vaikimisi on PIN koodiks 0000).
5. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS , et valida soovitud telefonitoru.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile
.
l
Kui telefonitoru registreeritakse telefoni
lauapealse osa küljest edukalt lahti, kostub
helisignaal, ekraanile kuvatakse kirje
UNREGISTER (registreerimine tühistatud)
ning ekraan pöördub tagasi puhkereþiimi.

Märkus
Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile,
katkestatakse telefonitoru lahtiregistreerimise
protsess ning telefonitoru ekraan pöördub tagasi
puhkereþiimi.

5.7.8 PIN-koodi muutmine
PIN-koodi kasutatakse kõnede sorteerimiseks,
telefonitoru tehaseseadete taastamiseks ja
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telefonitorude registreerimiseks telefoni
lauapealsele osale. Algselt on PIN-koodiks 0000.
PIN-koodi pikkus on 4 numbrimärki. PIN-kood
kaitseb telefonitoru seadeid. Vajadusel küsitakse
muudatuste tegemisel PIN-koodi.

5.2.7 Telefoniraamatu ülekandmine

3. Kirje vaatamiseks vajutage

5.3.2 Kõneloetelu kirje salvestamine
telefoniraamatusse

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

Antud funktsioon võimaldab telefoniraamat
ülekandmist ühelt telefonitorult teisele, kui telefoni
lauapealsele osale on registreeritud vähemalt kaks
telefonitoru.

Ootereþiimis:

Ootereþiimis:

1. Vajutage

2. Vajutage klahvile
, et valida
ADVANCED SET (lisaseaded).

4. Neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks vajutage
klahvile
(vaikimisi on PIN koodiks 0000).
5. Uue neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks
vajutage klahvile
.
6. Uue neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks teist
korda vajutage klahvile
.
.

Märkus
Algselt on PIN-koodiks 0000. PIN-koodi muutmisel
hoidke PIN-kood kindlas kohas, kust võite seda
vajadusel kontrollida. Ärge kaotage oma PIN-koodi
ära.

5.7.9 Tehaseseadete taastamine
Teil on võimalik taastada telefoni tehaseseaded
(lugege lähemalt osast 5.12). Peale tehaseseadete
taastamist kustutatakse kõik teie personaalsed
seaded ning kõneregistri kirjed, alles jäävad kõik
telefoniraamatu kirjed.
1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
2. Vajutage klahvile
, et valida
ADVANCED SET (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS , et valida RESET.
4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage
klahvile
(vaikimisi on PIN-iks 0000).
5. Vajutage kinnitamiseks klahvile
6. Vajutage klahvile
l

l

.

, et uuesti kinnitada.

, et siseneda peamenüüsse.

, et valida PHONEBOOK
2. Vajutage
(telefoniraamat).

3. Vajutage klahvile
ja seejärel klahvidele
SYMSYMS, et valida CHANGE PIN.

7. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

1. Vajutage

.

, et siseneda kõneloetellu.

, et siseneda kõnede loetelu
2. Vajutage
menüüsse CALL LIST.
3. Kirje valimiseks vajutage

.

ja
, et valida PHB
3. Vajutage
TRANSFER (telefoniraamat ülekandmine).

, et valida COPY TO PHB
4. Vajutage
(telefoniraamatusse kopeerimine).

.
4. Vajutage
l
Ekraanil kuvatakse telefonitorusid, millele
saab telefoniraamatu üle kanda.

5. Vajutage

Märkus
Kui telefonitorusid on üle kahe, saab
vajutamisega valida välja kindel telefonitoru.

5. Valitud telefonitoru ekraanile kuvatakse teade
TRANS. FROM (ülekandmine toimub).
6. Telefoniraamatu ülekandmisega nõustumiseks
vajutage
väljakutsutaval telefonitorul või
vajutage
, et loobuda telefoniraamatu
ülekandmisest.
l
Kõik telefoniraamatu kirjed antakse
väljakutsutavale telefonitorule üle ja
ülekandmise lõppedes kuvatakse mõlema
telefonitoru ekraanile teade FINISH.

5.3 Kõneloetelu
See teenus on kättesaadav, kui olete oma kohaliku
võrguoperaatori juures liitunud automaatse
numbrinäidu (AN) teenusega. Teie telefoni suudab
säilitada kuni 50 vastamata jäänud kõne. Kui on
olemas vastamata jäänud kõnesid, siis vilgub
telefonitorul
ja sündmusi tähistav valgusdiood.
Kui abonendi number ei ole salastatud, siis kuvatakse
ekraanil tema nime. Vastamata jäänud kõned
kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kusjuures
kõigepealt kuvatakse viimasena sisse tulnud
vastamata jäänud kõnesid.

Hoiatus

Kuuldavale tuuakse helisignaal ja ekraanile
kuvatakse tervitusaken. Taastatakse telefoni
tehaseaseaded.

Kõigile kõneloetellu salvestatud numbritele ei pruugi
olla võimalik tagasi helistada.

Mõnedes riikides ei pruugi tervitusakna
kuvamine võimalik olla. Sellisel juhul
pöördutakse taaskäivitamisel tavalisse
puhkereþiimi.

1. Vajutage

5.3.1 Ligipääs kõneloetellu
, et siseneda kõneloetellu.

2. Vajutage
, et siseneda kõnede loetelu
menüüsse CALL LIST.
l
Kuvatakse viimane vastamata jäänud kõne.

nime sisestamiseks.

, et kuvada valitud vastamata kõne,
6. Vajutage
vajaduse korral redigeerige numbrit.
, et valida rühm (<No Group>,
7. Vajutage
<Group A>, <Group B>, <Group C>) (<Rühma
pole>, <Rühm A>, <Rühm B>, <Rühm C>).
valiku kinnitamiseks.
8. Vajutage
l
Tuuakse esile häälsignaal ja kõneloetelu
valitud kirje salvestatakse
telefoniraamatusse.

5.3.3 Kõneloetelust kirje eemaldamine
Ootereþiimis:
1. Vajutage

, et siseneda kõneloetellu.

, et siseneda kõnede loetelu
2. Vajutage
menüüsse CALL LIST.
3. Kirje valimiseks vajutage
ja
4. Vajutage
(kustutamine).

.
, et valida DELETE

valiku kinnitamiseks
5. Vajutage
l
Tuuakse esile häälsignaal ja kõneloetelust
kustutatakse valitud kirje.

5.3.4 Kâ Kogu kõneloetelu eemaldamine
Ootereþiimis:
1. Vajutage

, et siseneda kõneloetellu.

2. Vajutage
, et siseneda kõnede loetelu
menüüsse CALL LIST.
3. Kirje valimiseks vajutage

.

4. Vajutage
ja
, et valida DELETE
ALL (kõige kustutamine).
5. Vajutage

valiku kinnitamiseks.

6. Vajutage
valiku korduvaks kinnitamiseks.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja kogu
kõneloetelu eemaldatakse.
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2. Vajutage
ja
, et valida DELETE
ALL (kõige kustutamine).

5.4 Korduvvaliku nimekiri
Telefon säilitab 10 viimast valitud telefoninumbrit.
Mällu salvestatakse iga numbri esimesed 24
numbrimärki.

3. Vajutage

4. Vajutage
valiku korduvaks kinnitamiseks.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja kogu
korduvvaliku nimekiri eemaldatakse.

5.4.1 Ligipääs korduvvaliku nimekirja
Ootereþiimis:
1. Vajutage
.
l
Nimekirja ülaosas kuvatakse viimast
valitud numbrit.
2. Vajutage
numbreid.

, et vaadata teisi valitud

,

5.4.2 Korduvvaliknimekirja kirje
salvestamine telefoniraamatusse
Ootereþiimis:
1. Vajutage
nimekirja.

, et siseneda korduvvalku

2. Kirje valimiseks vajutage

.

3. Vajutage
, et valida COPY TO PHB
(telefoniraamatusse kopeerimine).
4. Vajutage

nime sisestamiseks.

5. Vajutage
, et kuvada valitud vastamata
kõne, vajaduse korral redigeerige numbrit.
6. Vajutage
, et valida rühm (<No Group>,
<Group A>, <Group B>,<Group C>) (<Rühma
pole>, <Rühm A>, <Rühm B>, <Rühm C>).
7. Vajutage
valiku kinnitamiseks.
l
Tuuakse esile häälsignaal ja valitud kirje
salvestatakse telefoniraamatusse.

5.4.3 Numbri eemaldamine korduvvaliku
nimekirjast
1. Vajutage

, et siseneda korduvvalku nimekirja.

2. Kirje valimiseks vajutage
3. Vajutage
ja
(kustutamine).

.
, et valida DELETE

4. Vajutage
valiku kinnitamiseks
l
Tuuakse esile häälsignaal ja korduvvaliku
nimekirjast eemaldatakse valitud kirje.

5.4.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine
1. Vajutage
nimekirja.
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, et siseneda korduvvalku

Kui olete selle funktsiooni aktiveerinud, siis
helistatakse soovitud telefoninumbrile suvalise
klahvivajutusega. See on kasulik, kui soovite kiirelt
ligipääsu näiteks hädaabiliinile.
Lastekõne telefoninumbri jaoks on teil võimalik
sisestada kuni 24 numbrimärki.

5.5.1 Kellaaja määramine

5.7.4.1 Lastekõne sisse lülistamine

1. Vajutage

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

peamenüüsse sisenemiseks.

3. Vajutage
, et valida SET CLOCK (kellaaja
seadistamine).
4. Vajutage
, et sisestada praegune kuupäev
(pp/kk/aa).
5. Vajutage
, et sisestada praegune kellaaeg
(TT:MM) 24-tunnises formaadis.

Märkus
Kuupäeva ja kellaaja formaadi muutmiseks tutvuge
peatükiga nr. 5.5.4.
6. Vajutage

, et salvestada seaded.

5.5.2 Äratuskella seadmine
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

2. Vajutage
, et valida CLOCK&ALARM
(kell ja äratuskell).
3. Vajutage
(äratus).

ja

, et valida ALARM

4. Vajutage
ja
, et valida OFF
(välja lülitatud), ON ONCE (üks kord) või ON
DAILY (iga päev).

Märkus
Kui olete valinud ON ONCE (üks kord) või ON DAILY
(iga päev), siis sisestage äratuse kellaaeg.
5. Seadete salvestamiseks vajutage

.

Märkus
Kui olete äratuse sageduseks valinud ON ONCE (üks
kord) või ON DAILY (iga päev), siis kuvatakse
ekraanil kujutis
. Kui tuleb äratuse aeg, siis
hakkab telefon heliema ja kuvaril hakkab vilkuma
ALARM (äratus). Äratuse heli väljalülitamiseks
vajutage
.

ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMSYMSY, et valida BASE SELECT (telefoni
lauapealse osa valik).

ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMSYMS , et valida BABY CALL (lastekõne).
, et valida BABY MODE

5. Vajutage klahvile
(sisse lülitatud).

, et valida ON
.

5.7.4.2 Lastekõne välja lülitamine

2. Vajutage klahvile
(välja lülitatud).

(kui lastekõne

.
3. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile
l
Telefonitoru ekraanilt kaob ootereþiimis
teade BABYCALL ON (Lastekõne on sisse
lülitatud).

5.7.4.3 Lastekõne numbri muutmine

.

Allpool kirjeldatud toiminguid tuleb sooritada
telefonitoru kaudu. Erinevatel telefonitorudel võib
toimingute järjekord erineda. Sellisel juhul tutvuge
oma telefonitoru kasutusjuhendiga. Enne
telefonitoru kasutamist peab see olema telefoni
lauapealsele osale registreeritud. Ühele telefoni
lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5
telefonitoru.
Telefonitoru registreerimiseks telefoni lauapealsele
osale ning selle ühenduse tühistamiseks peate
sisestama oma neljakohalise PIN koodi.

, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).
ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
SYMSYMS , et valida REGISTRATION
(registreerimine).
ja seejärel klahvidele
4. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida soovitud telefoni
lauapealne osa.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.
, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).

Märkus

ja seejärel klahvidele
3. Vajutage klahvile
YMSYMSY , et valida BABY CALL (lastekõne).
ja seejärel klahvidele
4. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida BABYCALL NR (lastekõne
number).
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile

5. Kinnitamiseks vajutage klahvile

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

, et valida OFF

5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile

ja seejärel klahvidele
4. Vajutage klahvile
SYMSYMS, et valida soovitud telefoni
lauapealne osa.

5.7.6 Lisa-telefonitoru registreerimine

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile
l
Telefonitoru ekraanile kuvatakse
ootereþiimis teade BABYCALL ON
(Lastekõne on sisse lülitatud).

1. Vajutage ja hoidke all klahvi
on sisse lülitatud).

Ühte CD440 telefonitoru on teil võimalik
registreerida kuni neljale CD440 telefoni
lauapealsele osale.

, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).

, et valida
2. Vajutage klahvile
ADVANCED SET (lisaseaded).

4. Vajutage klahvile
(lastekõne reþiim).

5.7.5 Telefoni lauapealse osa valimine
käsitsi

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
SYM.

Märkus

5.5 Kell ja äratuskell

2. Vajutage
, et valida CLOCK&ALARM
(kell ja äratuskell).

Nõuanne
Kui number on pikem kui 12 märki, vajutage
et näha järgmisi numbreid.

valiku kinnitamiseks.

5.7.4 Lastekõne

.
.

Registreeritud telefoni lauapealne osa tähistatakse
tärniga ekraani paremas alumises osas.
ja sisestage neljakohaline
5. Vajutage klahvile
PIN kood (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
ning vajutage ja hoidke
6. Vajutage klahvile
kolme sekundi jooksul all klahvi
, kuni
kostub helisignaal. Telefoni lauapealne osa on
uue telefonitoru registreerimiseks valmis.
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5.7 Lisaseaded
5.7.1 Vastamise aja määramine
Vastamise aeg on viivitus
klahvi ja liini
väljalülitamise vahel. Telefonis on vaikimisi
eelseadistatud vastamise aeg, mis kõige enam
vastab Teie riigi võrgule. Seetõttu ei tasu seda
muuta.
1. Vajutage
2. Vajutage
(lisaseaded).

peamenüüsse sisenemiseks.
, et valida ADVANCED SET

ja
3. Vajutage
TIME (vastamise aeg).
4. Vajutage
valimiseks.

, et valida RECALL

1. Vajutage

2. Vajutage
, et valida CLOCK&ALARM
(kell ja äratuskell).

2. Vajutage
(lisaseaded).

peamenüüsse sisenemiseks.
, et valida ADVANCED SET

ja
, et valida CALL
3. Vajutage
BARRING (kõne keelamine).
, et sisestada 4-numbriline PIN4. Vajutage
kood vastava päringu saamisel (vaikimisi on
PIN-koodiks kombinatsioon 0000).
, et valida BARR MODE (kõne
5. Vajutage
keelamise reþiim).

7. Seadete salvestamiseks vajutage

Vastamise aja võimalike variantide valik muutub
sõltuvalt riigist.
5. Seadete salvestamiseks vajutage

.

5.7.2 Numbrivaliku reþiimi määramine
Vaikimisi telefonis eelseadistatud numbrivaliku
reþiim sobib kõige enam teie riigi võrgule, seetõttu
ei tasu seda muuta.
Võimalikud on kaks numbrivalikureþiimi:
toonvalimine ja pulssvalimine.
2. Vajutage
(lisaseaded).

5.5.3 Äratuse helina määramine

, et valida ON (sisse lülitatud) või
6. Vajutage
OFF (välja lülitatud).

Teie riigi vastamise aja

Märkus

1. Vajutage

5.7.3.1 Kõne keelamise sisse/ välja
lülitamine

peamenüüsse sisenemiseks.
, et valida ADVANCED SET

ja
, et valida DIAL
3. Vajutage
MODE (numbrivalikureþiim).
ja
, et valida TONE
4. Vajutage
(toonvalimine) või PULSE (pulssvalimine).
5. Seadete salvestamiseks vajutage

.

5.7.3 Kõne keelamine
Kõnede keelamine võimaldab valitud telefonitorudel
piirata kõnde tegemist telefoninumbritele, mis
algavad teatud numbritega. Võite määrata kuni neli
algusnumbrit, kusjuures igas sellises algnumbris
võib olla kuni neli numbrit.

.

Märkus
Kui kõne keelamise reþiim on sisse lülitatud, siis
kuvatakse telefonitoru ootereþiimis kuvarile teadet
CALL BARR ON (kõne keelamine on sisse lülitatud).

5.7.3.2 Keelatud kõnede numbri muutmine
1. Vajutage
2. Vajutage
(lisaseaded).

peamenüüsse sisenemiseks.
, et valida ADVANCED SET

ja
, et valida CALL
3. Vajutage
BARRING (kõne keelamine).
, et sisestada 4-numbriline PIN4. Vajutage
kood vastava päringu saamisel (vaikimisi on
PIN-koodiks kombinatsioon 0000).
ja
, et valida BARR
5. Vajutage
NUMBER (kõne keelamise number).
, et valida keelatud number
6. Vajutage
(Number 1, Number 2, Number 3, Number 4).
7. Numbri sisestamisel vajutage
8. Seadete salvestamiseks vajutage

.
.

Märkus
Keelatud numbri valimisel ei toimu kõne
ühendamist. Telefonitoru annab veateate ja naaseb
ootereþiimi.

1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

3. Vajutage
ja
TONE (äratuse helin).

, et valida ALARM

4. Vajutage
ja
, et valida õige
signaali toon järgmistest: MELODY 1 (helin 1)
kuni MELODY 10 (helin 10).

Märkus
Signaali helinate nimekirja sirvimisel toob telefoni
esile vastava helina.
5. Seadete salvestamiseks vajutage

.

5.5.4 Kuupäeva ja kellaaja formaadi
määramine
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

2. Vajutage
, et valida CLOCK&ALARM
(kell ja äratuskell).
3. Vajutage
kellaaeg).

, et valida TIME/DATE (kuupäev /

4. Vajutage
ja
, et valida sobiv
kellaaja esitluse formaat (12 h või 24 h).
5. Vajutage
formaati.

, et kinnitada kellaaja esitluse

6. Vajutage
, et valida kuupäeva
esitluse formaat (pp/kk või kk/pp).
7. Vajutage
formaati.

, et kinnitada kuupäeva esitluse

5.6 Personaalseaded
5.6.1 Telefonitoru helin
5.6.1.1 Helina helitugevuse määramine
Telefonis on ette nähtud 5 helitugevuse taset (ühest
viie pulgani) ja valjeneva helitugevuse
valikuvõimalus.

Hoiatus
Kui toru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke
telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali
helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

2. Vajutage
, et valida PERSONAL SET
(personaalseaded).
3. Vajutage
, et valida HANDSET TONE
(telefonitoru helin).
4. Vajutage
tugevus).

, et valida RING VOLUME (helina

5. Vajutage
ja
helitugevus.

, et valida sobiv

6. Seadete salvestamiseks vajutage

.

Soovitus
Võite vajutada ja hoida all
lülitada. Ekraanil kuvatakse

, et helinat välja
.

5.6.1.2 Helina määramine
Telefonitorus on 10 helinat.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

2. Vajutage
, et valida PERSONAL SET
(personaalseaded).
3. Vajutage
, et valida HANDSET TONE
(telefonitoru helin).
4. Vajutage
, et valida RING MELODY (helina
meloodia).
5. Vajutage
helin.

ja

, et valida sobiv

6. Seadete salvestamiseks vajutage

.

Märkus
Enne kõne keelamise reþiimi sisse või välja
lülitamist või keelatud telefoninumbrite sisestamist
peate sisestama 4-numbrilise PIN-koodi.
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5.6.1.3 Rühmahelina määramine
Kui te olete liitunud automaatse numbrinäidu
teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis
saate antud funktsiooni kasutada. Saate igale
rühmale määrata kindla helina. Sel juhul kuulete Te
iga kord sellele rühmale määratud helinatooni, kui
keegi sellest rühmast helistab Teile. Samuti võite
omal valikul määrata mõnedele rühmadele teatud
kontaktid. Telefonis on kolm telefoniraamaturühma
(Rühmad A, B ja C), mille abil saate korrastada
telefoniraamatu kontakte. Igale rühmale saab
omistada oma helina.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).
, et valida HANDSET TONE
3. Vajutage
(telefonitoru helin).
, et valida GROUP MELODY
4. Vajutage
(rühma meloodia).
, et valida rühm (GROUP A,
5. Vajutage
GROUP B, GROUP C) (RÜHM A, RÜHM B,
RÜHM C).
6. Vajutage
helin.

ja

, et valida sobiv

Märkus
Signaali helinate nimekirja sirvimisel toob telefoni
esile vastava helina.
7. Seadete salvestamiseks vajutage

.

5.6.1.4 Klahvistiku heli sisse/välja
lülitamine
Klahvi vajutamisel tuuakse esile ühekordne heli.
Klahvistiku heli saab sisse või välja lülitada.
Vaikimisi on klahvistiku heli Sisse lülitatud.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).
, et valida HANDSET TONE
3. Vajutage
(telefonitoru helin).
ja
4. Vajutage
TONE (klahvistiku helin).

, et valida KEY

ja
, et valida ON (sisse
5. Vajutage
lülitatud) või OFF (välja lülitatud).
6. Seadete salvestamiseks vajutage
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5.6.1.5 Klahvistiku lukustuse sisse/ välja
lülitamine
.
1. Vajutage ja hoidke all
l
Ekraanil kuvatakse kirje KEYS LOCKED
(klahvid on lukustatud), kui klahvistiku
lukustus on sisse lülitatud.
, et klahvistiku
2. Vajutage uuesti ja hoidke all
lukustust välja lülitada.
l
Ekraanil kuvatakse kirje KEYS LOCKED
(klahvid on lukustatud), kui klahvistiku
lukustus on välja lülitatud.

Soovitus

5.6.2 Kontrastsuse taseme reguleerimine

5.6.5 Automaatse katkestuse määramine

Saate valida viie erineva kontrastsuse taseme vahel
(LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4 ja LEVEL 5)
(tase 1-5).

See funktsioon võimaldab kõne automaatse
katkestamise, asetades telefonitoru telefoni
lauapealsele osale.

1. Vajutage

1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).

ja
, et valida
3. Vajutage
CONTRAST (kontrastsus).

ja
, et valida AUTO
3. Vajutage
HANG-UP (automaatne katkestamine).

ja
4. Vajutage
kontrastsuse tase.

ja
, et valida ON (sisse
4. Vajutage
lülitatud) või OFF (välja lülitatud).

, et valida soovitav

5. Seadete salvestamiseks vajutage

Märkus

Klahvistiku lukustust saab maha võtta ka aku
eemaldamise ja taasühendamise teel.

Erinevate kontrastsuse tasemete vaatamisel nähtub
vastav tase kuvarilt.

5.6.1.6 Esimese helina sisse/ välja
lülitamine

5. Seadete salvestamiseks vajutage SYMBOL.

Sõltuvalt teie asukohariigist võidakse ekraanil
kuvada Esimese helina menüüd.
Kui olete liitunud automaatse numbrinäidu
teenusega oma kohaliku võrguoperaatori juures,
suudab Teie telefon summutada esimese helina
enne abonendi isiku tuvastamist. Telefon kontrollib
automaatselt seda, kas olete liitunud automaatse
numbrinäidu teenusega ja hakkab seejärel
summutama esimesi helisid. Vastavalt Teie
eelsitustele võib seda seadistust muuta.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

5.6.3 Telefonitoru nimetuse muutmine
Võite telefonitoru nimetust muuta, toru nimetust
kuvatakse ootereþiimis.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).
ja
, et valida
3. Vajutage
HANDSET NAME (telefonitoru nimetus).
4. Vajutage

, et sisestada telefonitoru nimetus.

Telefonitoru nimetuse maksimaalne pikkus on 14
tähemärki.

, et valida HANDSET TONE
3. Vajutage
(telefonitoru helin).

5. Seadete salvestamiseks vajutage

, et valida FIRST

ja
, et valida ON (sisse
5. Vajutage
lülitatud) või OFF (välja lülitatud).
6. Seadete salvestamiseks vajutage

.

.

5.6.4 Automaatse vastuvõtu määramine
See funktsioon võimaldab kõnele automaatselt
vastata, tõstes telefonitoru telefoni lauapealselt
osalt.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).
ja
, et valida AUTO
3. Vajutage
PICK-UP (automaatne vastuvõtt).
ja
, et valida ON (sisse
4. Vajutage
lülitatud) või OFF (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage

.

5.6.6 Menüü keele määramine
Sõltuvalt riigist suudab telefonitoru toetada
erinevaid keeli. Menüü keele vahetamise järel
kuvatakse kõiki menüüsid valitud keeles. Riikides,
kus on ainult üks keel, võib selline keelevaliku
funktsioon puududa.
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).
ja
3. Vajutage
LANGUAGE (keel).

, et valida

4. Vajutage
keel.

, et valida soovitav

ja

5. Seadete salvestamiseks vajutage

Märkus

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).

ja
4. Vajutage
RING (esimene helin).

peamenüüsse sisenemiseks.

.

Märkus
Keelte valik sõltub riigist.

5.6.7 Klahvistiku ja LCD ekraani
taustavalgustuse sisse/ välja
lülitamine
1. Vajutage

peamenüüsse sisenemiseks.

, et valida PERSONAL SET
2. Vajutage
(personaalseaded).
ja
, et valida
3. Vajutage
BACKLIGHT (taustavalgustus).
ja
, et valida ON (sisse
4. Vajutage
lülitatud) või OFF (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage

.

.
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