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Menüüde keele seadistamine

Kõigepealt annab telefon valida vaid kahe regiooni vahel – valida tuleks vene.
Seejärel on menüü vene keeles.

Nüüd saab menüü keeleks panna inglise:

Menu klahv -> liikuda alla kuni valikuni (s.o. personalnõje ustanovki
e. Isiklikud seaded) -> valida see Menu klahviga ->

Seejärel liikuda valikuni            (s.o. jazõk e. Keel) -> valida see Menu klahviga ->
liikuda alla sobiva keeleni N. English -> kinnitada keelevalik Menu klahviga.

Telefoniraamatusse sisestades tulevad klahvide alt kirillitsa tähed aga kui klahvile
korduvalt edasi vajutada siis saab ka ladina tähed sealt kätte. Sarnaselt
mobiiltelefonidele on sama klahvi all saadaval mitmeid tähti ja sümboleid. Tuleb
lihtsalt klahvile korduvalt vajutada sobiva tähe leidmiseks.
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Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne
telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend
sisaldab olulist informatsiooni ja teie telefoni kohta
käivaid märkusi.

Kahjustuste ja seadme väärkäitumise
ärahoidmiseks:

Kasutamis- ja hoidmistemperatuurid:

1.1 Voolunõuded

1.2 Ohutusalane informatsioon
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See seade vajab 100-240 volti

vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side
katkeda.

Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui

ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija
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.

!

!

!

Hoiatus

Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel
puutuda kokku metallobjektidega.

Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.

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 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.

Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid

võivad kutsuda esile häireid.

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

Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -

20 ja 45  C vahel (-4 kuni 15813  F).

Madala temperatuuriga kohtades võib patareide

eluiga olla lühem kui muidu.

o o

o o
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Puudub toon!

Helistaja ei kuule mind hästi!

Sagedased mürahäired raadios või
televiisoris!

Nupuklahvistik ei tööta!

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

Ei kuvata helistaja numbrit!

Ei saa muuta häälsõnumite seadistusi!

Halb audio kvaliteet ja antenni ikoon
vilgub!

Käsiseade läheb pidevalt jõudere iimile!

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet
ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

PIN kood on vale!

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid!

Ei saa teha kaugoperatsioone!

Telefon läheb liinilt ära kaugligipääsu ajal!

Automaatvastaja peatub enne, kui
salvestamine on lõpetatud!

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: Jõudereþiimil olles
pikk vajutus nupul.

See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib
kõne ajal energiat.

Maksimaalne arv käsiseadmeid (5) 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

Kontrollige, et olete sisestanud õige PIN. Kui
pole muudetud, vaikimisi on 0000.

Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma
seotust võrguoperaatoriga.

Operaatori häälsõnumeid hallatakse operaatori,
mitte telefoni enda poolt. Kui soovite seadistusi
muuta, siis kontakteeruge palun oma
operaatoriga.

Sise- ja välisleviulatus on kuni 30 ja 300
meetrit vastavalt. Kui käsiseade liigub
väljapoole leviala, antenni ikoon vilgub.

Kui 30 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 PIN kood on 0000.

Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi
PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal
muutnud) (vaadake peatükki ”Seadme
algseadistamine” peatükk 8.9).

Kontrollige, ega automaatvastaja mälu ole täis.
Kui on, siis kustutage mõned sõnumid.

Kontrollige, ega automaatvastaja ole välja
lülitatud või on valitud ”ainult vasta” reþiim.
Aktiveerige ANSWER&RECORD (vaadake
peatükki 11.3)

Veenduge, et kaugligipääs on sisse lülitatud
(vaadake peatükki 11.6.2).

Teil on kulunud rohkem kui 8 sekundit PIN
sisestamiseks. Sisestage kood uuesti 8 sekundi
jooksul.

Mälu on täis: kustutage vanu sõnumeid.
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Toote käitumine
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Ekraan

Üldised telefoni omadused

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja
kõneregister

Patareid

Raadio tehnilised andmed

Energiatarbimine

Temperatuurivahemik

Suhteline niiskus

l

l
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Progressiivne LCD taustavalgus

Helistaja nime & numbri identifitseerimine

15 polüfoonilist helina meloodiat

200 sisestusega telefoniraamat

20 sisestusega korduvvalimiste nimekiri

50 sisestusega kõneregister

2 x HR AAA NiMh 660 mAh patareid

Vastuvõetav sagedus: 1880-1900 MHz

aximum väljundvool: 250 mW

Energiatarbimine jõudeolekus: umbes 800 mW

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

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

Kasutamisel: 40° C juures kuni 95%

Hoidmisel: 40° C juures kuni 95%

l

l
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www.philips.com/support

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

Kontrollige, et (helitugevus) ei oleks
seatud OFF (helin maas) peale ja kontrollige, et
ekraanil ei kuvata ikooni (vaadake peatükki
Seadke helina helitugevus” peatükis 6.2.1).

Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal
nupule.

Ühendus

Ülesseadmine

Heli

Käsiseade ei lülitu sisse!

Käsiseade ei lae!

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

Kõne ajal kaob ühendus!

Telefon on levist väljas”!

Kuvatakse Warning batt“!

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

Käsiseade ei helise!

Helistaja ei kuule mind!

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

Kontrollige laadija ühendusi.

Patareid on täis: Te ei pea patareisid enam
laadima.

Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt
käsiseadet.

Must kontakt: Puhastage patareide kontakti
alkoholiga niisutatud riidetükiga.

Vale patarei sisse pandud: kasutage vaid
taaslaetavaid AAA patareid, mis on kaasas
seadmega. Kui kasutate alkaline patareisid või
teist tüüpi patareisid, on lekke oht.

Laadige patareid.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kasutage vaid taaslaetavaid AAA patareid, mis
on kaasas seadmega. Kui kasutate alkaline
patareisid või teist tüüpi patareisid, on lekke
oht.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.

Algseadistage oma seade ja alustage uuesti
käsiseadme registreerimisega (vaadake
“Registreerimine“ leheküljel 32).

”
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1.3 Kinnitus

1.4 GAP standardse nõusoleku
kasutamine

1.5 Ümbertöötlemine &
äraviskamine

1.6 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetväljad ("EMF")

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 CD650/655.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne
teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada,
järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes
juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 34 kirjeldatud
protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme
registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange
baasjaam registreerimisreþiimile (lk 34), seejärel
järgige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis.

Vanade toodete äraviskamise juhised.

WEEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic
Equipment; 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 ümber töödelda ja taaskasutada.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka.

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

Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamise
moodusest:

Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka..

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

Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on
tehtud rahaline annetus.

Pakkematerjal on mõeldud
ümbertöötlemiseks.

1. 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
tõestusmaterjalidele 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.

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

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

Patareide kohta käivad äraviskamise
juhendid:

Pakendi kohta käiv informatsioon:

l

l
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2 TEIE TELEFON

Märkus
* Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama
juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, patareide uksed, voolujuhtmetega laadijad ja
tagavaraks olevad taaslaetavad patareid.

Käsiseade Baasjaam

Vooluadapter Juhe*2 AAA
taaslaetavat patareid

Kasutusjuhend Garantii Kiire alguse teejuht

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi maailma!

Philipsi poolt pakutava toe täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?

Patareide kaas

43

10.6.2.2Automaatvastaja kontrollimine
väliskõnega

1.

2.

Valige teiselt telefonilt oma kodunumber.

Vajutage # nuppu ja sisestage
kaugligipääsukood (sama, mis PIN kood).

Kui pole uusi teateid, ei taasesita automaatvastaja
ühtki sõnumit.

Alljärgnev tabel näitab, kuidas pääseda
automaatvastaja funktsioonidele telefoni nupustiku
abil ligi.

l

l

l

l
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Automaatvastaja vastab ja mängib ette Teie
tervitussõnumi.

Kui ligipääsukood on vale, siis kõlab
veatoon. Sisestage PIN kood uuesti, kuni
õnnestub sisestada õige number.

Kui Te ei sisesta kaugligipääsukoodi 10
sekundi jooksul, lõppeb side
automaatvastajaga koheselt.

Kui kaugligipääsukood on õige, siis kuulete
kinnitustooni.

Uued teated (kui neid on) taasesitatakse
automaatselt või peatatakse, kui enam uusi
teateid pole.

Märkus

10.7 Kõneekraaning

10.7.1 Käsiseadme kõneekraaning

10.7.2 Väljamineva sõnumi keele
seadistamine

Kui käsiseadme kõneekraaning on sisse lülitatud
(ON), 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

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu ja kerige nuppu, et

siseneda (seadistused) valikusse ja
vajutage nuppu, kerige nuppu,
et siseneda (ekraaning) valikusse
ja vajutage nuppu.

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

See menüü võimaldab Teil muuta eelseadistatud
välja mineva teate keelt. See menüü ja keelevalikud
sõltuvad riigist.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu,  kerige nuppu, et

siseneda (seadistused) valikusse ja
vajutage nuppu, kerige nuppu,
et siseneda (hääle keel)
valikusse ja vajutage nuppu.

Kerige nuppu, et valida keel ja vajutage
nuppu, et kinnitada.

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
SETTINGS

SELECT
SCREENING

SELECT

2. ON OFF
SELECT

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
SETTINGS

SELECT
VOICE LANGUAGE

SELECT

2.
SELECT

l

l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

Hetkel olev valik on märgistatud.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

þ

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM
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Nupp Tegevus

Vajutage korra, et taasesitada
praegune teade, vajutage kaks korda,
et minna eelmise teate juurde.

Taasesita vanad sõnumid.

Mine järgmise sõnumi juurde

Kustuta käesolev sõnum

Lülita automaatvastaja sisse

Lülita automaatvastaja välja

Sisesta kaugligipääsukood, kui
automaatvastaja on sees ja välja minev
teade mängib



42

10.6 Automaatvastaja seadistused

10.6.1 Helinaviivitus

10.6.2 Kaugjuhtimisligipääs

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

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu,  kerige nupp

(seadistused) valikule ja vajutage
nuppu sisenemaks

(helinaviivitusse).

Kerige nuppu, et valida 3 kuni 8 vahel või
(ökonoomne) ja  vajutage

kinnituseks nuppu.

Ökonoomne re iim võib säästa kaugkõnede kulusid,
kui kontrollite omi sõnumeid eemalt. Kui on uusi
sõnumeid hakkab väljaminev teade mängima peale
3. helinat. Kui pole uusi teateid, hakkab väljaminev
teade mängima peale 5. helinat. Seega kui soovite
kontrollida teateid ilma kõnetariifita, saate lõpetada
kõne pärast 4. helinat.

Kui olete kodust eemal, kuid tahaksite siiski oma
automaatvastajast sõnumeid kontrollida, siis saate
kasutada kaugligipääsu funktsiooni, et niimoodi
teist telefoni kasutades oma sõnumeid lugeda. Kui
valite teist telefoni kasutades oma kodunumbri ja
sisestate kaugligipääsukoodi*, siis saate oma
automaatvastajas olevad sõnumid kätte. Selle
telefoni nupustik, millest Te kõne tegite, on justkui
automaatvastaja funktsioonide nupustik.

Vaikimisi on see funktsioon deaktiveeritud.

Kaugligipääsukood (mis on sama kui Teie PIN kood)
hoiab ära autoriseerimata kaugligipääsu Teie
automaatvastajale. Vaadake peatükki 11.6.2.2
lisainformatsiooni saamiseks.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu ja  kerige nuppu, et

siseneda (seadistused) valikusse ja
vajutage nuppu, kerige nuppu,
et siseneda (kaugligipääs)
valikusse ja vajutage

nuppu.

Kerige (aktiveeritud) või
(deaktiveeritud) peale ja

vajutage kinnitamiseks nuppu.

3 8
ECONOMY

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
SETTINGS

SELECT RING DELAY

2.
ECONOMY

SELECT

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
SETTINGS

SELECT
REMOTE ACCESS

SELECT

2. ACTIVATED
DEACTIVATED

SELECT

þ

þ

þ

l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse. Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub

tagasi eelmisesse menüüsse.
Nõuanne

Märkus

11.6.2.1 Kaugligipääsu aktiveerimine /
deaktiveerimine

SYM
SYM

BOL

SY

SYM

SYM

10 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

XHD helire iim. Lülitage taustavalgus sisse.

Valige nupu kohal ekraanil kuvatav funktsioon.
Lülitage sisse taustavalgus.

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.

Toimetamise ja sisestamise ajal: Liikuge eelmise
sümboli või järgmise sümboli juurde
telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või
kõnelogis.

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 iimisdel: Naasmaks jõudere iimile.

Jõudere iimil: Peamenüüsse minemise nupp.

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

Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja.

þ

þ

þ

þ

þ þ

þ

þ

” þ

E Parem nupp

F Liikumisnupud

G Rääkimise nupp

H Lõpetamise nupp

I Menüü nupp

J Valjuhääldi nupp

7

2 TEIE TELEFON

2.2  Ülevaade Teie telefonist

A Kuuldeava

B Sündmuste tuli

C Ekraan

D Vasak nupp

Vilgub, kui on uus vastamata kõne, SMS või
kõneposti või automaatvastaja teade.

Kui te pole tellinud helistaja äratundmise teenust,
siis ei ole uusi teateid, välja arvatud uue
automaatvastaja salvestatud teate korral. Seega
sündmuste tuli ei vilgu, kui on uus vastamata kõne,
SMS või kõneposti teade.

Vaadake lk 9, et saada ülevaadet ekraaniikoonidest.

Valige nupu kohal ekraanil kuvatav funktsioon. Kõne
ajal: alustage teist kõnet, vaadake telefoniraamatut,
suunake kõne ümber või aktiveerige/deaktiveerige

Märkus



8

K Taasvalimise nupp

L Klaviatuuri lukustamise nupp

M Helin SEES / VÄLJAS nupp & Pausi
panemise nupp

N Häälesummutusnupp

Jõudere iimis: Läheb taasvalimise nimekirja.

Jõudere iimil: Sisestage *“. Pikk vajutus, et
lukustada klaviatuur / võtta lukustus maha.

Helistamise: Sisestage *”.

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

Kõne ajal: Sisestage #“.

Numbrit valides: Pikk vajutus, et sisestada pausi
P“.

Kirjutamise re iimis: Pikk vajutus, et vahetada suure
ja väikese tähe vahel.

Kõne ajal: Mikrofoni summutamiseks /
summutamise mahavõtmiseks telefonitorul.

þ

þ ”

”

þ “

“

“

þ

O Kõne suunamise nupp &
Sisesidesüsteemi nupp/ Konverentskõne
nupp

P Mikrofon

R Valjuhääldi

S Patareide uks

Jõudere iimil: Sisekõne algatamiseks.

Kõne ajal: Lühike vajutus, et hoida liini ja kasutada
teist käsiseadet. Pikk vajutus, et luua konverents
väliskõne või sisekõne ja kahe käsiseadme vahel.

þ

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

Hoiatus

2 TEIE TELEFON
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10.4 Personaliseeritud välja
minevad teated

10.5 Lülitage automaatvastaja
käsiseadmega sisse / välja

10.14.1 Personaliseeritud välja
mineva teate salvestamine

10.4.2 Oma personaliseeritud
väljamineva teate taasesitamine

10.4.3 Oma personaliseeritud
väljamineva teate kustutamine

Personaliseeritud väljaminev kõne asendab
vaikimisi teate. Tagasi vaikimisi teateks muutmiseks
kustutage lihtsalt personaliseeritud teade, mille
olete salvestanud. Kui Te pole oma välja mineva
teatega rahul, salvestage see lihtsalt üle.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni või
ja vajutage .

Kerige kuni ja vajutage
.

Vajutage , et salvestada oma
salvestis.

Välja mineva teate maksimaalne pikkus on 2
minutit.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage

, kerige kuni ja
vajutage .

Vajutage sisenemaks .

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni või
ja vajutage .

Kerige kuni ja vajutage .

Saate automaatvastaja lülitada käsiseadme abil
sisse või välja järgmiselt.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et

siseneda / (vastamine sees /
väljas) valikusse ja vajutage
nuppu.

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

1.
ANSWER MACHINE SELECT

RECORD OGM
SELECT

2. ANSWER&RECORD
ANSWER ONLY SELECT

3. RECORD OGM
SELECT

4. SAVE

1.
ANSWER MACHINE

SELECT RECORD OGM
SELECT

2.

3. SELECT PLAY

1.
ANSWER MACHINE SELECT

RECORD OGM
SELECT

2. ANSWER&RECORD
ANSWER ONLY SELECT

3. DELETE SELECT

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
ANSWER ON OFF

SELECT

2. ON OFF
SELECT

þ

þ

Kerige kuni või
ja vajutage .

þ

þ

l

l

l

l

l

Algab salvestamine.

Salvestatud sõnum taasesitatakse ja
ekraan naaseb eelmisesse menüüsse,
kui lõpetab taasesituse. Taasesituse
peatamiseks, vajutage .

Eelnevalt salvestatud sõnum
taasesitatakse (kui on), seejärel naaseb
ekraan eelmisesse menüüsse.

Salvestatud teade kustutatakse.

OK

Märkus

ANSWER&RECORD
ANSWER ONLY SELECT

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

SYM

SYM BOL

BOL

BOL

10 AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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Nõuanne

Märkus

Hoiatus

Märkus

Saate taasesitada sõnumit ka vajutades nuppu
jõudere iimis, kerida kuni
ja vajutade , vajutada
uuesti, et siseneda menüüsse.

Vanu sõnumeid saab taasesitada vaid juhul, kui pole
uusi. Esimesena salvestatud sõnum taasesitatakse
esimesena, siis teine jne kuni pole enam sõnumeid.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu, vajutage

uuesti, et siseneda menüüsse.

Vajutage .

Taasesituse ajal saate vajutada , et valida
olemasolevaid valikuid (vaadake valikuid
peatükist Uute sõnumite taasesitamine
käsiseadmega“ leheküljel 39).

Lugemata sõnumeid ei kustutata.

Kustutatud sõnumeid ei saa enam tagasi tuua.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et

siseneda (kustuta kõik) valikusse
ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta
kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage

nuppu.

Saadaval on kaks vastamisre iimi: ainult vasta ja
vasta & salvesta. Vaikimisi on vastamisre iimiks

(vasta & salvesta), mille korral
Teie vastaskõneleja saab automaatvastajasse
sõnumi jätta. Saate selle muuta (ainult
vasta) re iimi peale, mille tulemusena ei saa Teie
vastaskõneleja automaatvastajasse sõnumeid jätta.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp

(automaatvastaja) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et

siseneda (vastamisre iim)
valikusse ja vajutage nuppu.

Kerige nupp (vasta &
salvesta) või (ainult vasta)
valikule ja vajutage nuppu.

Sõltuvalt vastamisre iimist, mille olete valinud,
mängitakse vastav väljaminev sõnum niipea ette,
kui automaatvastaja vastab sissetulevale kõnele.
Vaikimisi väljamineva sõnumi keel sõltub
tervitusre iimis (WELCOME) valitud riigist (vaadake
lehekülge 13).

þ

þ

“

þ

þ
þ

þ

þ

þ

þ

þ

ANSWER MACHINE
SELECT SELECT

PLAY

1.
ANSWER MACHINE

SELECT SELECT
PLAY

2. SELECT

3.

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
DELETE ALL

SELECT

2. DELETE ALL?

OK

Answer & Record

Answer Only

1.
ANSWER MACHINE

SELECT
ANSWER MODE

SELECT

2. ANSW.&RECORD
ANSWER ONLY

SELECT

10.1.2 Vanade sõnumite
taasesitamine käsiseadmega

l

l

lEsimesena salvestatud sõnum
taasesitatakse kuni viimasena salvestatud
sõnumini.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

Vastamisreþiim on seatud.

10.2 Kustuta kõik sõnumid

10.3 Vastamisre iimi seadmineþ

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

SY

SYM
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2.3 Ekraaniikoonid

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

Kui ikoon on tühi, siis on patarei
praktiliselt tühi.

Näitab, et väline kõne on ühendatud või
seda hoitakse. Vilgub, kui on sissetulev
kõne.

Näitab, et sissetulnud kaustas on SMS.
Ikoon vilgub, kui on uusi kõneposti või
SMS teateid.

Tähistab uusi ja vastamata kõnesid
kõneregistris. Ikoon vilgub, kui on
vastamata kõnesid.

Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud.

Ilmub, kui olete aktiveerinud
helinasummuti.

Ilmub, kui automaatvastaja on
aktiveeritud. Ikoon vilgub, kui
automaatvastaja on võtnud vastu uusi
sõnumeid; ikoon vilgub kiiresti, kui
automaatvastaja mälu on täis.

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

Telefoniraamat

Personaalne seadistus

Kell ja alarm

Edasijõudnute seadistused

Veebiteenindus

SMS

Automaatvastaja

Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.

2.4 Menüü ikoonid

2 TEIE TELEFON



A Sõnumite lugeja

B Sisse / välja nupp

C Helitugevuse nupud

D  Kustutamise nupp

E Eelmise sõnumi nupp/Sõnumi taasesituse
nupp

F Mängi / Lõpeta nupp

G Järgmise teate nupp

H Piipariteate saatmise nupp

Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu.

Paigal: Näitab vanade sõnumite arvu.

2 triipu vilguvad: Näitab, et pole enam vaba ruumi.

Näitab helitugevust (L0-L5), kui vajutada

Näitab taasesituse ajal sõnumi järjekorranumbrit.

Jõudere iimil: Lühike vajutus, et lülitada
automaatvastaja sisse / välja.

Kõlari helitugevuse suurendamiseks /
vähendamiseks.

On 5 helitugevustaset. Kõnede kuvamine on
aktiveeritud, kui kõlarite helitugevus pole nulli
seatud.

Lühike vajutus hetkel ette mängitava sõnumi
kustutamiseks selle taasesituse ajal.

Pikk vajutus on selleks, et jõudere iimil olles
kustutada kõik vanad sõnumid (uusi sõnumeid ei
kustutata).

Minge eelmisele teatele, kui vajutada kaks korda
sõnumi taasesituse ajal.

Taasesitage hetkel taasesitatav sõnum, kui vajutate
ühe korra.

Mängib telefonisõnumid ette (esimesena
mängitakse esimesena salvestatud sõnum).
Sõnumite esitamise lõpetamiseks.

Hüpake järgmisele sõnumile sõnumi taasesituse
ajal.

Käsiseadmele piipariteate saatmine.

Pikk vajutus, et alustada
registreerimisprotseduuriga.

.

þ

þ

10

2.4 Ülevaade baasjaamast
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Teie telefonil on automaatvastaja funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata kõned. Automaatvastaja
suudab salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestamisaeg on 30 minutit kõigi sõnumite peale kokku (ka
välja minevad personaliseeritud sõnumid). Automaatvastaja 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” leheküljel 10. Automaatvastaja funktsioonidele ligipääsuks saate kasutada ka
käsiseadme automaatvastaja menüüd. Need protseduurid on allpool kirjeldatud. Automaatvastaja valikute
seadmiseks on olemas ka menüü.

Vaikimisi on telefoni automaatvastaja sees. Automaatvastaja lülitamiseks sisse / välja kasutage nuppu.

Alternatiivselt saate automaatvastaja lülitada sisse ka oma käsiseadme kaudu (vaadake Automaatvastaja sisse ja
välja lülitamine käsiseadmega“ leheküljel 41).

Viimasena salvestatud sõnum mängitakse valjuhääldi abil esimesena ette. Kui kõik uued sõnumid on ette
mängitud, siis automaatvastaja peatub ja ikoon lõpetab vilkumise.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp (automaatvastaja) peale ja
vajutage nuppu, vajutage uuesti, et siseneda menüüsse.

Taasesituse ajal saate:

”

”

10.1 Sõnumite ettemängimine

10.1.1 Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine

1. ANSWER MACHINE
SELECT SELECT PLAY

2.

Kohandada helitugevust Vajutage nuppu.

Peatada taasesitus Vajutage , et lõpetada teade.

Korrata Vajutage , kerige kuni (korda) ja vajutage
, et taasesitada sõnum uuesti.

Järgmine sõnum Kuula eelmist sõnumitVajutage , kerige kuni
(eelmine) ja vajutage

Kustuta sõnum Vajutage , kerige kuni (kustuta) ja vajutage
.

Taasesituse kõlarisse Vajutage nuppu.

STOP

OPTION REPEAT
SELECT

OPTION
PREVIOUS SELECT

OPTION DELETE
SELECT

.

Suunamine

SYM

SYML

10 AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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9.4.2 Tagasi helistamise
katkestamise aktiveerimine

9.5.1 ID salastamise seadistamine

1.
NETWORK SERVICES SELECT

CANCEL CALL RETURN
SELECT

2. SELECT CALL

3.

1.
NETWORK SERVICES SELECT

WITHHOLD ID
SELECT

2. SETTINGS
SELECT

3.
OK

1.
NETWORK SERVICES SELECT

WITHHOLD ID
SELECT

2. SELECT ACTIVATE

3.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja
vajutage .

Vajutage kuni .

Kui number on valitud, vajutage , et naasta
jõudere iimile.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni ja vajutage
.

Sisestage vastav number ID salastamiseks ja
vajutage .

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Vajutage kuni .

Kui number on valitud, vajutage , et naasta
jõudere iimile.

þ

þ

þ

þ

þ

l

l

Valitud teenuse number valitakse.

Valitud teenuse number valitakse.

9.5 Salasta ID

9.5.2 ID salastamise aktiveerimine

SYM

SYM

SYM

9 VÕRGUTEENUSED

11

3.1 Baasjaama ühendamine

3.2 Telefoni seinale
installeerimine

1.

2.

3.

1.

Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse
telefoni juhtmepesa ja elektripistiku lähedusse.

Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama
vastavatesse ühenduspesadesse baasjaama
alaosas, nagu näidatud joonisel.

Ühendage liinijuhtme teine ots telefoni
liinijuhtme pessa ja teine voolukaabli ots
elektripistikusse.

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.

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.

Baas on disainitud ka seinale monteerimiseks.
Baasjaama seinale paigaldamiseks järgige
instruktsioone all.

Teisi seinale paigaldamise meetodeid ei soovitata ja
nad võivad toodet kahjustada.

Eemaldage baasjaama tagaosast nurgatugi.

Märkus

Hoiatus

Hoiatus

Hoiatus

3 ALUSTAMINE
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

Keerake nurgatugi teistpidi ja seejärel asetage
see tagasi baasjaama tagaossa.

Pange kruvid (pole kaasas) seina.

Ühendage baasjaama tagaosas olevad
monteerimisaugud kruvidega seinal.

Libistage baasjaam paika.

Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis
laadima ja installeerima.

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA
taaslaetavaid patareisid. Kui Te kasutate
taaslaetavate patareide asemel alkaline tüüpi või
teist tüüpi patareisid, siis võib tekkida patareide
lekke oht.

Libistage patareiuks lahti.

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

3.3 Telefoni installerimine

3.3.1 Patareide installeerimine

Hoiatus

3 ALUSTAMINE 9 VÕRGUTEENUSED

9.2 Kõnepost

9.3 Kõnele vastamine

9.4 Katkesta tagasi helistamine

See funktsioon võimaldab helistajal jätta häälteate,
kui olete kättesaamatu või ei soovi kõnet vastu
võtta. Selle funktsiooni olemasolu on riigist ja
operaatori tellimusest sõltuv. Tavaliselt maksab
sõnumite kuulmaine, kuna neid salvestab
võrguoperaator, mitte seade ise. Konsulteerige oma
teenusepakkujaga, et saada lisainformatsiooni.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni või a
vajutage .

Kerige kuni ja vajutage
.

Muutke kõneposti numbrit ja vajutage .

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni või ja
vajutage .

Vajutage kuni .

Kui number on valitud vajutage , et naasta
jõudere iimile.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni ja vajutage
.

Sisestage tagasi helistamise number ja
vajutage .

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Vajutage kuni .

Kui number on valitud, vajutage , et naasta
jõudere iimile.

Vajutage jõudere iimis, kerige SYMBOL
kuni ja vajutage

, kerige kuni ja
vajutage .

Kerige kuni ja vajutage
.

Sisestage vajalik number, et katkestada tagasi
helistamine ja vajutage .

9.2.1 Kõneposti numbri
seadistamine

9.2.2 Aktiveerige kõnepost

9.3.1 Kõnele vastamise
seadistamine

9.3.2 Kõnele vastamise
aktiveerimine

9.4.1 Tagasi helistamise
katkestamise seadistamine

1.
NETWORK SERVICES SELECT

VOICEMAIL VOICEMAIL2 j
SELECT

2. SETTING
SELECT

3. OK

1.
NETWORK SERVICES SELECT

VOICEMAIL VOICEMAIL2
SELECT

2. SELECT CALL

3.

1.
NETWORK SERVICES SELECT

CALL RETURN
SELECT

2. SETTING
SELECT

3.
OK

1.
NETWORK SERVICES SELECT

CALL RETURN
SELECT

2. SELECT CALL

3.

1.
NETWORK SERVICES
SELECT CANCEL

SELECT

2. SETTINGS
SELECT

3.
OK

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

l

l

Number valitud teenuse jaoks valitakse.

Selle teenuse number valitakse.

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

37
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See menüü pakub mõnede riigist/võrgust sõltuvate
võrguteenuste mugavat ligipääsu, aktiveerimise ja
deaktiveerimise moodust. Kontakteeruge oma
võrguoperaatoriga lisainformatsiooni saamiseks.

Vaikimisi seatud numbrid ja väärtused peaksid
olema parimad oma riigi võrgule ja seetõttu ei
peaks neid ka muutma.

Saadaval on 3 kõne suunamise funktsiooni:
tingimusteta kõne suunamine, kui hõivatud ja kui ei
vasta.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, sõltuvalt kõne
suunamise valikust, mille olete määranud,
suunatakse kõne Teie poolt määratud numbrile.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige kõne suunamise valikule, mida
soovita seada ( (kõne
suunamine)/ (suunamine, kui
kinni)/ (suunamine, kui ei
vasta)) ja vajutage .

Sisestage number, millele soovite kõne suunata
ja vajutage .

Kui number on valitud, vajutage , et naasta
jõudeolekusse.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige kõne suunamise valikule, mida
soovita seada ( (kõne
suunamine)/ (suunamine, kui
kinni)/ (suunamine, kui ei
vasta)) ja vajutage .

Kerige kuni ja vajutage
, et kinnitada.

Kui number on valitud, vajutage , et naasta
jõudeolekusse.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige kõne suunamise valikule, mida
soovita seada ( (kõne
suunamine)/ (suunamine, kui
kinni)/ (suunamine, kui ei
vasta)) ja vajutage .

Kerige kuni ja vajutage
, et sisestada suunamise number.

Vajutage , et kinnitada.

9.1 Kõne suunamine

9.1.1 Kõne suunamise
aktiveerimine

9.1.2 Kõne suunamise
deaktiveerimine

9.1.3 Koodide vahetamine
Märkus

1.
NETWORK SERVICES SELECT

2.
CALL FORWARD

CALL BUSY
CALL FWD UNANSW

SELECT

3.
OK

4.

1.
NETWORK SERVICES SELECT

2.
CALL FORWARD

CALL BUSY
CALL FWD UNANSW

SELECT

3. DEACTIVATE
SELECT

4.

1.
NETWORK SERVICES SELECT

2.
CALL FORWARD

CALL BUSY
CALL FWD UNANSW

SELECT

3. CHANGES CODES
SELECT

4. OK

þ

þ

þ

l

l

Valitud teenuse number valitakse.

Valitud teenuse number valitakse.

SYM

SYM
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3.3.2 Patareide laadimine

Hoiatus

Märkus

Märkus

Märkus

Nõuanne

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.

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi
ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te

valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi.
Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma
eelnevalt riiki määramata.

Pärast selle mõneminutilist laadimist ilmub sõna
(tere tulemast) erinevates keeltes.

Järgige neid samme, et seadistada oma telefon:

Kerige nupuga sõnano oma
eelistatud keeles ja vajutage , et
kinnitada oma valik.

Kasutage nuppu, et kerida oma riigini.

Valiku kinnitamiseks vajutage
nuppu.

Vajutage oma operaatorini (kui vaja).

Vajutage uuesti , et kinnitada oma
valik.

Saate helistada välja ja võtta vastu kõnesid ilma et
oleksite esmalt riigi valikuid teinud. Tervitusreþiim
kuvatakse taas pärast kõnet.

Saate muuta oma riigiseadistusi igal ajal peale
esimest seadistust. (Vaadake Riigi valik“ peatükis
8.8). Kui ühtegi nuppu ei vajutata 15 sekundi
jooksul, läheb telefon automaatselt jõudeolekusse.
See läheb jõudeolekusse automaatselt ka siis, kui
asetate telefonitoru tagasi baasjaama.

1.

2.

3.

WELCOME

WELCOME

1. WELCOME
SELECT

2.

3. SELECT

4.

5. SELECT

3.4 3.4 Tervitusre iimþ

l

l

Vaikimisi liini seadistused ja menüü keel
valitud riikidele seadistatakse.

Kuupäeva/kellaaja seadistamiseks
vaadake “Kuupäeva ja kellaaja
määramine)“ leheküljel 28.

“

SYM

SYM

3 ALUSTAMINE
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3.5 Menüü struktuur
Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud. Vajutage jõudeolekus, et siseneda peamenüüsse.
Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe ja vajutage vasakut nuppu, et siseneda igasse
valikusse.

TELEFONIRAAMAT UUS SISESTUS

NIMEKIRI

MUUDA SISESTUS

VALI MELOODIA

KUSTUTA SISESTUS

KUSTUTA KÕIK

OTSENE MÄLU NUPP 1

NUPP 9

ISIKLIK SEADISTUS KÄSISEADME NIMI

KÄSISEADME TOON
HELISEMISEL

KEEL

TAUSTAPILT

HELITUGEVUS

Keelte nimekiri

HELINA TOON

NUPUTOONID

VÄRV 1/VÄRV2/VÄRV3/VÄRV4

TASE ½/3/4/5

20 sek / 40 sek / 60 sek

SEES/VÄLJAS

Melodiju saraksts

Ieslçgts/ Izslçgts

VÄRVITEEMA

KONTRAST

TAUSTAVALGUSE
KESTVUS

AUTOMAATNE
LÕPETAMINE

KELL & ALARM KUUPÄEV / KELLAAEG

SEADISTA FORMAAT

ALARM

ALARMITOON

12-TUNNINE / 24-TUNNINE

DD:MM / MM:DD

AJAFORMAAT

KUUPÄEVAFORMAAT

MELOODIA 1 / MELOODIA 2 /
MELOODIA 3

VÄLJAS / SEES ÜKS KORD /
SEES IGA PÄEV

3 ALUSTAMINE

Märkus

Märkus

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.

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.

Need seadistused on kasulikud, kui kasutate
veebiteenust. Mõned teenused on ligipääsetavad
( + ) , ( + ) (kõne ootamine, kõne
suunamine…) sõltuvad Teie tagasihelistamise aja
seadistustest. Palun kontakteeruge oma
võrguoperaatoriga enamate detailide jaoks.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(tagasihelistamisaeg) valikusse ja
vajutage nuppu.

Kerige (lühike),
(keskmine) 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
nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(helistamisre iim) valikusse ja vajutage
nuppu.

Kerige (toon) või (pulseeriv)
peale ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, ei kostu
häälkõne esimene helin. See on kasulik riikides, kus
helistamisliin identifitseeritakse alles pärast esimest
helinat. Selle tagajärjel ei helise telefonid sõnumi
saabumisel.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige
nupp

(edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et

siseneda (esimene helin) valikusse
ja vajutage nuppu.

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

8.12 Tagasihelistamisaja muutmine

8.13 Helistamisre iimi muutmine
(riigist sõltuv)

8.14 Esimese helina märkamise
seadmine

1.
ADVANC. SETTINGS

SELECT
RECALL

TIME
SELECT

2. SHORT MEDIUM
LONG

SELECT

1.
ADVANC. SETTINGS

SELECT
DIAL

MODE
SELECT

2. TONE PULSE
SELECT

1.
SYMBOL ADVANC. SETTINGS

SELECT
FIRST RING

SELECT

2. ON OFF
OK

þ

þ

þ

þ

l

l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

þ

nnn

SYM

SY

SYM

SYM
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8.10 Vaikimisi seadistused

Helina tugevus MEDIUM

Helina meloodia RING 1

Kuulari helitugevus VOLUME 3

Mikrofoni helitugevus VOLUME 3

Taust

Nupu helid Sees

Kontrast LEVEL 2

Taustavalguse aeg 20 sek

Auto Sees

Alarm Väljas

Kõne piiramine Väljas

Easy Call Väljas

SMS vastuvõtmine Sees

Käsiseadme nimi PHILIPS

Kuupäev/Kellaaeg 01/01; 00:00

PIN 0000

XHD heli re iim Sees

Konverents Sees

Vastamise re iim Vasta ja salvesta

Helinate arv 5
enne vastamist

Väljuv kõne Eelmääratud
vasta ja salvesta
re iim

Käsiseadme sirvimine Väljas

Baasjaama kõlar LEVEL 5

Kaugligipääs Deaktiveeritud

Hang-up

þ

þ

þ

Automaatvastaja

8.11 Prefiksi seadmine
See funktsioon võimaldab Teil määrata
prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri
algusesse (vaadake Eelvalimine” lk 17). Saate seda
funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal
otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja
asendada sellest mõned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombinatsiooni jaoks
sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki ja
automaatse prefiksinumbri jaoks 10 numbrimärki.

CD655 kasutus pole garanteeritud kõikide tüüpide
PABX.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(automaatne prefiks) valikusse ja
vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (otsi
numbrit).

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

Ekraanile kuvatakse (prefiks).

Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 14
numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

”

þ

Märkus

1.
ADVANC. SETTINGS

SELECT
AUTO

PREFIX
SELECT

2. DETECT DIGIT

3.

OK

4. PREFIX

5.

OK

l

l

l

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud otsitud number.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud prefiksi number.

Kostub kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

SY

SYM

8 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

15

EDASIJÕUDNUTE
SEADISTUSED

EASY CALL

KONVERENTS

KÕNEST KEELDUMINE

XHD HELI

PIN MUUTMINE

REGISTEERIMINE

MAHA REGISTREERIMINE

RIIGI VALIMINE

SEADME UUESTI SEADMINE

AUTOPREFIKS

HELISTAMISREÞIIM

TAGASIHELISTAMISE
AEG

ESIMENE HELIN

KÕNE EDASI
SUUNAMINE

KÕNE SUUNAMINE
KINNI

KÕNE SUUNAMINE
VASTAMATA

KÕNEPOST /
KÕNEPOST2

KÕNELE VASTAMINE

TAGASI HELISTAMISE
TÜHISTAMINE

VARJA ID

VEEBITEENUSED

REÞIIM SEES/VÄLJAS

NUMBER

SEES/VÄLJAS

SEES/VÄLJASREÞIIM

NUMBER NUMBER 1 /
NUMBER 2 / NUMBER 3/
NUMBER 4

SEES/VÄLJAS

AVASTA NUMBER

TOON / IMPULSS

PREFIKS

LÜHIKE / KESKMINE /
PIKK

SEES/VÄLJAS

AKTIVEERIMINE /
DEAKTIVEERIMINE /
MUUDA KOOD

AKTIVEERIMINE /
DEAKTIVEERIMINE /
MUUDA KOOD

AKTIVEERIMINE /
DEAKTIVEERIMINE/
MUUDA KOOD

KÕNE/SEADISTUSED

KÕNE/SEADISTUSED

KÕNE/SEADISTUSED

KÕNE/SEADISTUSED

AKTIVEERI/SEADISTUSED

3 ALUSTAMINE
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AUTOMAAT-
VASTAJA

MÄNGI

KUSTUTA KÕIK

VASTAMINE SEES/VÄLJAS

VASTAMISREÞIIM

SEADISTUSED

3 ALUSTAMINE

Taasesituse ajal KORDA / EELMINE /
JÄRGMINE / KUSTUTA

VASTA & SALVESTA

AINULT VASTA

SALVESTA OGM / KUSTUTA
/ MÄNGI

SALVESTA OGM /
KUSTUTA

VASTA & SALVESTA

AINULT VASTA

HELINA VIIVITUS

KAUGLIGIPÄÄS

HS EKRAANING

KEEL

3 HELINAT / 4 HELINAT /
5 HELINAT / 6 HELINAT /
7 HELINAT / 8 HELINAT /
ÖKONOOMNE

AKTIVEERI / DEAKTIVEERI

SEES / VÄLJAS

Keelte nimekiri

SALVESTA OGM

33

8.7 Maha registreerimine

8.8 Riigi valimine

8.9 Seadme algseadistamine

1.
ADVANC. SETTINGS

SELECT

UNREGISTER
SELECT

2.
OK

3.

1.
ADVANC. SETTINGS

SELECT

COUNTRY
SELECT

2.
OK

1.
ADVANC. SETTINGS

SELECT
RESET
SELECT

2. RESET?
OK

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(registreeri maha) valikusse ja
vajutage nuppu.

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

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

Kerige nuppu, et valida käsiseadme
number, mida maha registreerida ja vajutage

nuppu.

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 siin kasutusjuhendis kirjeldatud CD650/655
mudelite hulka, saate maha registreerimiseks
kasutada vaid siin kasutusjuhendis kirjeldatud
käsiseadet CD650/655.

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist.

Saate valida tervitusre iimi ajal valitud riigist erineva
riigi.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et siseneda

(valige riik) valikusse ja vajutage
nuppu.

Kerige nuppu, et valida oma riik ja vajutage
nuppu.

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

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 ja automaatvastaja lugemata
sõnumid jäävad peale algkäivitust muutmata.

Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul
ilmub peale algkäivitust jälle tervitusre iim (vaadake
peatükki 3.4).

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et siseneda
(algseadista) valikusse ja vajutage
nuppu.

Ekraanile kuvatakse (algseadista?).
Vajutage kinnitamiseks nuppu.

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

Märkus

Märkus

Märkus

Hoiatus

Märkus

l

l

l

l

Eduka maha registreerimise järel kõlab
kinnitustoon ja ekraanile kuvatakse

(maha registreeritud).

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi jõudereþiimile.

Kõlab kinnitustoon.

UNREGISTERED

Seade on seatud algväärtustele (vaadake
peatükki ”Vaikimisi seadistused” lk 34).

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

8 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED



32

Märkus

Nõuanne

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Vaikimisi PIN 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
nuppu ja seejärel kerige kuni ,
vajutage uuesti nuppu.

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

Ievadiet jauno PIN un spiediet taustiòu

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 peatükki Seadme algseadistamine”.

Kui soovite registreerida lisakäsiseadet või kui olete
tahtmatult oma telefoni käsiseadme maha
registreerinud ning soovite seda nüüd uuesti
registreerida, siis järgige allolevaid juhiseid. Siin on
kirjas, kuidas registreerida selles kasutusjuhendis
kirjeldatud mudeli käsiseade. Teist tüüpi
käsiseadmete protseduurid võivad mõnevõrra
erineda.  Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme
tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema
baasjaama registreeritud, enne kui saate neid
kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 5
käsiseadet.

Seadmete registreerimiseks ja maha
registreerimiseks on vajalikud PIN koodid.

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

Käsiseadme manuaalseks registreerimiseks: PINi
on vaja enne käsiseadme registreerimiseks või
registreerimise tühistamiseks.

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all
baasjaamal olevat nuppu. Kõlab piiks, mis
tähistab, et baasjaam on registreeringute
vastuvõtmiseks valmis.

Vajutage seadmel nuppu, kerige nupp
(edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage
nuppu, 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 PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

Ekraanile kuvatakse .

Kui teatud perioodi jooksul ei leita baasjaama,
naaseb käsiseade jõudeolekusse.

1.

SELECT
CHANGE PIN

SELECT

2.
OK

3.
OK.

4.
OK

1.

2.
ADVANC. SETTINGS

SELECT

REGISTER
SELECT

3.
OK

4. WAITING...

þ

”

ADVANC. SETTINGS

l

l

Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse
ekraanil tärnikestena (*).

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt naaseb
eelmisesse menüüsse.

8.6 Registreerimine

SYM
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4.1 Kõne tegemine

4.3 Kõne lõpetamine

4.1.1 Eelvalimine

4.1.2 Otsene valimine

4.1.3 Helistage korduvvalimise
nimekirjast

4.1.4 Helistage kõneregistrist

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

4.2 Kõnele vastamine

4.2.1 Käed vabad” vastamine

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2. CALL LIST
ANSWER MACHINE

SELECT

3.

4.

1.

2.

3.

Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).

Vajutage või nuppu.

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette
prefiksnumbri , vaadake rohkema informatsiooni
saamiseks peatükki Prefiksi seadmine” lk 34.

Vajutage või vajutage nuppu, et
alustada kõne.

Valige number.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu.

Korduvvalimise nimekirjas liikuge nupuga.

Vajutage või nuppu.

Käsiseade salvestab viimased 20 valitud numbrit.
Viimati valitud number ilmub esimesena
taasvalimise nimekirjas. Kui taasvalitav number
ühtib telefoniraamatus olevaga, kuvatakse nimi.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu.

Kerige (kõne nimekiri), SMS
või (automaatvastaja) ja
vajutage (kinnita), et siseneda
vastavasse alamenüüsse.

Kerige sissekandeni.

Vajutage või .

Vajutage jõudere iimil olles nuppu.

Telefoniraamatus liikuge nupuga.

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

Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu.

l

l

l

l

l

l

l

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Kõne on alustatud.

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

Märkus

Oht

”

Oht

Padoms

Märkus

”

þ

þ

Kõne on alustatud.

þ

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

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

Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega, et
näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime
(vaadake peatükki Kõneregistrile ligipääs” lk 23).

Kui AUTO HANG-UP (automaatne lõpetamine) on sisse
lülitatud (vaadake Automaatse lõpetamise aktiveerimine/
deaktiveerimine“ lk 27), siis saate kõne lõpetada lihtsalt
käsiseadme baasjaamale või laadijale tagasi paigutamisega.
See omadus on vaikimisi aktiveeritud.

”

“

Kõne on alustatud.

Kõne on loodud.

Käsiseadme valjuhääldi on aktiveeritud.

Kõne on lõpetatud.
l

17
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5.1 Käsiseadme sisse / välja
lülitamine

5.2 Nuppude lukustamine / lahti
lukustamine

5.3 Teksti või numbrite sisestus

5.4 Kõne ajal
Käsiseadme välja lülitamiseks jõudereþiimil olles
vajutage ja hoidke SYMBOL nuppu 3 sekundit all.

Jõudere iimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti
lukustamiseks vajutage ja hoidke nuppu 2
sekundit 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 üks kord nuppu: PA

Vajutage kaks korda nuppu:

Vajutage kolm korda nuppu:

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

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.

Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage
nuppu.

Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle
nuppu.

þ

”PAUL”

1. P

2.

3. PAU

4. PAUL

BACK

LEVEL 1
LEVEL 3.

1.

2.

Nõuanne

5.4.1 Kuuldeavast tuleva helitugevuse
reguleerimine

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

SYMB

Nupud Määratud sümbolid

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

Tühik

Nospiediet un turiet, lai pârslçgtos starp lielajiem un
mazajiem burtiem

8.3.1 Kõnest keeldumise aktive
erimine/deaktiveerimine

8.3.2 Kõnest loobumise numbri
muutmine

-

1.
ADVANC.SETTINGS SELECT

CALL BARRING
SELECT

2.
OK

3. SELECT MODE

4. ON OFF
SELECT

1.
ADVANC.SETTINGS SELECT

CALL BARRING
SELECT

2.
OK

3. NUMBER
SELECT

4. NUMBER 1, NUMBER 2,
NUMBER 3 NUMBER 4

SELECT

5.

OK

XHD SOUND

XHD SOUND

1.
ADVANC.SETTINGS SELECT

XHD SOUND
SELECT

2. ON OFF
SELECT

OPTIONS
XHD ON/XHD OFF

XHD SOUND

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige , et siseneda ja
vajutage .

Sisestage PIN, kui seda küsitakse ja vajutage
, et kinnitada.

Vaikimisi olev PIN kood on 0000.

Vajutage , et siseneda .

Kerige kuni (sees) või (väljas) ja
vajutage , et kinnitada.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige , et siseneda ja
vajutage .

Sisestage PIN, kui seda küsitakse ja vajutage
, et kinnitada.

Vaikimisi olev PIN kood on 0000.

Kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni
või ja vajutage
.

Sisestage kõnest loobumise number
(maksimaalselt 4 numbrikohta) ja vajutage

, et kinnitada.

Kui valitakse kõnest loobumise number, siis kõnet ei
ühendata. Kui see juhtub kostub veatoon ja naaseb
jõudeolekusse.

re iim on eksklusiivne funktsioon, mis
muudab telefonivestluse nagu päris näost näkku
vestluseks. Kui aktiveerida muudab
emotsioonid nii tõetruuks, nagu inimene räägiks
sinu kõrval.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige , et siseneda ja
vajutage .

Kerige (sees) või (väljas) ja
vajutage , et kinnitada.

Kõne ajal saate samuti vajutada ja
valida , et aktiveerida,
deaktiveerida re iimi.

PIN koodi kasutatakse, et seadistada kõnest
keeldumist, telefonitoru
registreerimist/registreerimise tühistamist ja eemalt
automaatvastajani pääsemiseks. Vaikimisi PIN on
0000. Maksimaalne PIN pikkus on 4 numbrikohta.
See PIN kaitseb ka telefoni seadistusi. Telefonitoru
küsib PINi, kui seda on vaja.

þ

þ

þ

þ

þ

Märkus

Märkus

Märkus

Nõuanne
l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

8.4 XHD heli aktiveerimine/
deaktiveerimine

8.5 PIN koodi muutmine

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM
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8.1 Easy Call 8.2 Konverentsi re iimi
aktiveerimine/deaktiveerimine

8.3 Kõnest keeldumine

Kui aktiveeritud, võimaldab Easy Call funktsioon
valida numbrit vajutades ükskõik mis nuppu
käsiseadmel. See on väga kasulik funktsioon
hädaabiteenuste numbrite jaoks. Saate sisestada
kuni 24 numbrit pika easy call numbri.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

vajutage , et siseneda .

Vajutage , et siseneda .

Kerige kuni (sees) ja vajutage
, et kinnitada.

Sisestage number ja vajutage
SYMBOL , et kinnitada.

Pikk vajutus (kui re iim on
enne juba aktiveeritud).

Kerige peale ja vajutage ,
et kinnitada.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

vajutage , et siseneda .

Kerige kuni ja vajutage
.

Sisestage number (maksimaalselt 24
numbrit) ja vajutage , et kinnitada.

Kui konverentsi re iim on aktiveeritud, võite
alustada kolme osapoolega konverentsikõnet, kui
teine käsiseade on registreeritud Teie baasjaamaga,
siis saab seda alustada automaatselt, kui teine
käsiseade võtab liini, kui väline kõne juba käib.
Vaikimisi on see re iim sisse lülitatud.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige et siseneda ja
vajutage .

Kerige (sees) või (väljas) ja
vajutage , et kinnitada.

Kõnest keeldumine võimaldab valitud käsiseadetel
piirata teatud telefoninumbrite valimist, mis algavad
kindlate numbritega. Saate seada kuni 4 kõnest
keeldumist, iga number võib sisaldada kuni 4
numbrikohta.

8.1.1 Easy Call re iimi
aktiveerimine

8.1.2 Easy Call deaktiveerimine

8.1.3 Easy Call numbri muutmine

þ

1.
ADVANC.SETTINGS SELECT

SELECT EASY CALL

2. SELECT MODE

3. ON
SELECT

4. Easy Call
OK

1. Easy Call

2. OFF SELECT

1.
ADVANC.SETTINGS SELECT

SELECT EASY CALL

2. NUMBER
SELECT

3. Easy Call
OK

1.
ADVANC.SETTINGS SELECT

CONFERENCE
SELECT

2. ON OFF
SELECT

þ

þ

þ

þ

þ

þ

l

l

l

l

Kõlab kinnitustoon.

Viimati salvestatud number
kuvatakse (kui see eksisteerib).

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Easy Call

þ

SYM

SYM

SYM
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5.4.3 Valjuhääldi re iimi aktiveerimine /
deaktiveerimine

5.4.4 Valjuhääldi helitugevuse
kohandamine

5.4.5 Teise kõne alustamine (oleneb
tellimusest)

5.4.6 Telefoniraamatu kasutamine

5.4.7 XHD helire iimi
aktiveerimine/deaktieerimine

5.4.8 Kõne suunamine (tellimusest ja
riigist sõltuv)

þ

Oht

þ

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

þ

“

þ

þ

1.

2.

VOLUME 1 VOLUME 5

OPTION START
2ND CALL

OPTION
PHONEBOOK

1. OPTION
XHD ON SELECT

2. OPTION
XHD OFF SELECT

1. OPTION
SWICH CALL SELECT

2.

Vajutage kõne ajal nuppu, et aktiveerida
valjuhääldi re iim.

Valjuhääldi deaktiveerimiseks vajutage jälle
nuppu.

Kõne ajal käed vabad“ reþiimis, vajutage , et
valida kuni .

Kõne ajal vajutage ja valige
, et panna hetkel käimas olev kõne ootele

ja alustada teise välise kõnega.

Kõne ajal vajutage ja valige
, et pääseda ligi ja vaadata

telefoniraamatu sissekandeid.

XHD helire iim on eksklusiivne funktsioon,
telefonivestlus kostub nagu päri elutruu vestlus. Kui
XHD helire iim on aktiveeritud, kantakse üle väga
tõetruult kõik emotsioonid, nagu teine inimene
räägiks Teie kõrval.

Kõne ajal vajutage , kerige
ja vajutage , et

aktiveerida.

Deaktiveerimiseks vajutage , kerige
ja vajutage .

Kõne ajal vajutage , kerige
ja vajutage .

Sisestage telefoninumber, kuhu soovite kõne
suunata.

Kui olete tellinud kõne ootamise teenuse, teeb
käsiseade piiksu, kui on teine sisse tulev kõne. Teise
helistaja number või nimi kuvatakse telefonis, kui
olete tellinud helistaja identifitseerimise. Palun
kontakteeruge oma telefonioperaatoriga
lisainformatsiooni saamiseks teenuse kohta.

l Kõne on ümber suunatud.

5.5 Kõne ootamine

SY
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Kui saate esimese kõne ajal teise sissetuleva kõne,
vajutage + nuppu, et panna praegune kõne
ootele ja vastata teisele.

VÕI

- Vajutage + pidevalt, et vahetada kahe
kõne vahel.

-

Ülalmainitu võib erineda vastavalt Teie
telefonivõrgule.

Helistaja identifitseerimine on eriline teenus, mida
saate tellida võrguoperaatorilt. Kui olete tellinud
teenuse, helistaja ID (helistaja number või nimi)
kuvatakse ekraanil sissetuleva kõne ajal. Kui te pole
tellinud seda teenust või kui helistaja on otsustanud
oma numbrit varjata, ei kuvata helistaja identiteeti.
Palun kontakteeruge oma võrguoperaatoriga
lisainformatsiooni saamiseks.

Teie telefoniraamatusse saab salvestada kuni 200
sisendit, kaasa arvatud 10 kiirligipääsu sisendit
( kuni ).

Sõltuvalt riigist, nupp 1 või nupp 2 võivad olla
seadistatud kõneposti või võrguoperaatori
infonumbri jaoks automaatselt. Igal telefoniraamatu
sisendil võib olla maksimaalselt 24 sümbolit
telefoninumbri jaoks ja 14 sümbolit nimele.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu ja kerige
nuppu, et sirvida telefoniraamatut.

Detailide vaatamiseks kerige nuppu
telefoniraamatu sisendile ja vajutage

.

Valimaks numbrit telefoniraamatust, kerige
telefoniraamatu sisendile ja vajutage .

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.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu,
vajutage , et siseneda

(telefoniraamat) ja vajutage
, et siseneda valikusse

(uus sisestus).

Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14
sümbolit) ja vajutage nuppu.

Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit)
ja vajutage nuppu.

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

Vajutage + pidevalt, et vahetada kahe
kõne vahel.

þ

þ

5.6 Helistaja identifitseerimine

5.7 Telefoniraamatu kasutamine

5.7.1 Ligipääs telefoniraamatule

5.7.2 Kontakti salvestamine
telefoniraamatusse

1.

2.

SELECT

3.

1.
SELECT

PHONEBOOK
SELECT NEW

ENTRY

2.
OK

3.
OK

l

l

Telefoniraamatu sisestused on
tähestikulises järjekorras.

Kõlab kinnitustoon.

Nõuanne

Nõuanne

SY

SY

SYM
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7 KELLA JA ALARMI SEADISTUSED

7.3 Seadke alarm

7.4 Seadke alarmihelin

1.
CLOCK & ALARM

OK
ALARM

SELECT

2. OFF ON ONCE
ON DAILY

SELECT
ON ONCE ON

DAILY

A P

OK

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige
nupp (kell & alarm) peale

ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et
siseneda (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 , et
valida (enne lõunat) või , et valida
(pärastlõunat), kui aeg on 12 tunni formaadis.
Vajutage kinnitamiseks nuppu.

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

þ

l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

1. Vajutage jõudere iimil 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.

CLOCK & ALARM
OK

ALARM TONE
SELECT

2. MELODY 1
MELODY 2 MELODY 3

SELECT

SY

SY

SYM

SYM
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See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil
seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded.
Vaikimisi olev kuupäev ja kellaaeg on vastavalt 01-
01 ja 00:00.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige
nupp (kell & alarm)

peale ja vajutage nuppu, vajutage
nuppu, et siseneda

(kuupäev / kellaaeg) valikusse.

Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev.
Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja
vajutage nuppu.

Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg.
Sisestage käesolev kellaaeg (TT / MM).
Vajutage , et valida (am (ennelõunat))
või , et valida (pm (pärastlõunat)), kui
aeg on 12 tunni formaadis. Vajutage
kinnitamiseks nuppu.

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

Tund: 00 kuni 12; 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 ISDN võrgupakkujaga.

Saate valida eelistatud kuupäeva/kellaaja formaadi
telefonis. Vaikimisi formaat on PP-KK ja 24 tundi.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (kell & alarm)

peale ja vajutage nuppu, kerige
kuni ja vajutage .

Vajutage , et siseneda .

Kerige nuppu, et valida ajaformaat
( (12-tundi) või (24-
tundi)) ja valiku tegemiseks vajutage
nuppu.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nupp (kell & alarm)

peale ja vajutage nuppu, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige , et siseneda ja
vajutage .

Kerige nuppu, et valida (päev /
kuu) või (kuu / päev) ja vajutage
valiku tegemiseks nuppu.

7.1 Seadistage kuupäev ja
kellaaeg

7.2 Seadistage kuupäeva ja
kellaaja formaat

1.
CLOCK & ALARM

OK
SELECT DATE / TIME

2.

OK

3.

A
P

OK

1.
CLOCK & ALARM

OK
SET FORMAT SELECT

2. OK TIME FORMAT

3.
12HOURS 24HOURS

OK

1.
CLOCK & ALARM

OK
SET FORMAT SELECT

2. DATE FORMAT
OK

3. DD / MM
MM / DD

OK

l

l

l

l

lKõlab kinnitustoon.

Kuvatakse praegune seadistus.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kuvatakse praegused seadistused.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Märkus

Hoiatus

7.2.1 Seadke kellaaja formaat

7.2.2 Seadke kuupäeva formaat

þ

þ

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM
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5.7.3 Telefoniraamatu sisestuse
muutmine

5.7.4 Meloodia seadistamine

5.7.5 Telefoniraamatu sisestuse
kustutamine

5.7.6 Telefoniraamatu nimekirja
kustutamine

5.7.7 Otsene ligipääs mälule

1.
SELECT PHONEBOOK

EDIT
ENTRY SELECT

2.
SELECT

3. CLEAR

OK

4. CLEAR

OK

1.
SELECT PHONEBOOK

SELECT MELODY
SELECT

2.
SELECT

3. EDIT

4.
SELECT

1.
ELECT

PHONEBOOK DELETE ENTRY
SELECT

2.
SELECT

3. DELETE? OK

1.
SELECT

PHONEBOOK DELETE ALL
SELECT

2. DELETE ALL?

OK

Jõudere iimil olles vajutage nuppu,
vajutage , et siseneda
(telefoniraamat) peale ja kerige kuni

ja vajutage .

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

Vajutage nuppu, et kustutada tähti
ükshaaval, sisestage nimi ja vajutage
kinnitamiseks nuppu.

Vajutage nuppu, et kustutada
nu,mbreid ükshaaval, sisestage number ja
vajutage kinnitamiseks nuppu.

Selle funktsiooniga saate personaliseerida
meloodia, mida mängitakse, kui keegi
telefoniraamatu nimekirjas olevatest inimestest
helistab.

Peate olema tellinud helistaja identifitseerimise
teenuse, et saada kasu sellest funktsioonist.

Vajutage jõudere iimis, vajutage
, et siseneda , kerige

kuni ja vajutage
.

Kerige , et valida sisend, millele tahate
meloodiat määrata ja vajutage .

Vajutage et määrata või muuta
kontakti meloodia.

Kerige meloodiate nimekirja ja vajutage
, et kinnitada.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu,
vajutage S , et siseneda

, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige , et valida sisend, mida soovite
kustutada ja vajutage .

Kuvatakse ekraanil. Vajutage ,
et kinnitada valik.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu,
vajutage , et siseneda

, kerige kuni ja
vajutage .

Ekraanile kuvatakse (kustuta
kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage
jälle nuppu.

Saate salvestada kuni 9 otsese ligipääsu mälunuppu
(nupp kuni ). Pikk vajutus jõudereþiimis,
valib automaatselt salvestatud numbri. Sõltuvalt
riigist võivad nupp 1 ja 2 olla eelseadistatud
automaatselt kõnepostile ja operaatori infotelefonile
vastavalt.

þ

þ

,

þ

þl

l

l

l

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.Märkus

SY
SY
SYM

SYM
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5.7.7.1 Salvesta otsene ligipääs mälule

1.
SELECT

PHONEBOOK DIRECT
MEMORY SELECT

2. 1 kuni 9
SELECT

3. OK

4. SELECT
EDIT

5.

SELECT

6. SELECT

5.7.7.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1.
SELECT

PHONEBOOK DIRECT
MEMORY SELECT

2. nupp 1 kuni 9
SELECT

3. SELECT

4. DELETE
SELECT

1.

SELECT

2. SELECT
SAVE NUMBER

3.
OK

4.
OK

CLEAR

Jõudere iimil olles vajutage nuppu,
vajutage , et siseneda

, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige , et valida  nupp ( ) ja
vajutage nuppu.

Vajutage nuppu, et siseneda otsese
mälu menüüsse.

Vajutage nuppu, et siseneda
valikusse (kuva).

Kerige sisendini, mida soovite salvestada
otsese ligipääsu mälusse ja vajutage

, et vaadata detaile.

Vajutage , et kinnitada.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu,
vajutage , et siseneda

, kerige kuni
ja vajutage .

Kerige , et valida nupp ( ) ja
vajutage .

Vajutage , et kuvada menüü
valikud.

Kerige kuni ja vajutage
.

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 20 viimasena
valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse
maksimaalselt 24 numbrit.

Vajutage jõudeolekus nuppu ja kerige
nuppu, et valida korduvvalimiste nimekiri.

Jõudere iimi tagasi pöördumiseks vajutage
nuppu.

1. Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus. Vajutage

nuppu, et näha detaile.

Vajutage nuppu ja vajutage ,
et siseneda valikusse (salvesta
number).

Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14
sümbolit) ja vajutage .

Soovi korral saate numbri muuta ja vajutage
.

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli
kustutamiseks nuppu.

þ

þ

þ

þ

l

l

l

l

l

l

Kuvatakse salvestatud number (kui on
olemas).

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub
tagasi eelmisesse menüüsse.

Kuvatakse salvestatud number (kui on).

Kõlab kinnitustoon.

Viimasena valitud number kuvatakse
korduvvalimiste nimekirjas esimesena.
Kui valitud number sobib kokku
telefoniraamatus oleva sisestusega, siis
kuvatakse numbri asemel hoopis nimi.

Kõlab kinnitustoon.

5.8 Korduvvalimise nimekirja
kasutamine

5.8.1 Korduvvalimiste nimekirjale
ligipääs

5.8.2 Korduvvalitud numbri salvestamine
telefoniraamatusse

Märkus

Märkus

SYM

SYM

SY
SYM

SYM
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6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

2.
SELECT

1.
PERSONAL SETTING SELECT

WALLPAPER
SELECT

2.
SELECT

1.
PERSONAL SETTING SELECT

COLOUR THEME
SELECT

2. CLOUR 1, COLOUR 2, COLOUR
3 COLOUR 4 SELECT

LEVEL 1, LEVEL 2,
LEVEL3, LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL 2

1.
PERSONAL SETTING SELECT

CONTRAST
SELECT

2. LEVEL 1,
LEVEL 2, LEVEL3, LEVEL 4 LEVEL 5

SELECT

1.
PERSONAL SETTING SELECT

BACKLIGHT TIME
SELECT

2. 20 sek, 40 sek või 60 sek
SELECT

1.
PERSONAL SETTING SELECT

AUTO HANG-UP
SELECT

2. ON OFF
SELECT

Kerige oma eelistatud keeleni ja
vajutage , et kinnitada.

Kui ekraani keel on valitud, valikute menüü
kuvatakse koheselt valitud keeles. Kuid see ei
muuda eelseadistatud automaatvastaja
väljaminevate teadete keelt.

See funktsioon võimaldab valida tausta, mida
kuvatakse jõudeolekus. Käsiseadmel on 3
eelseadistatud tausta. 4. taust on tühi taust.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige soovitud taustani ja vajutage
, et kinnitada.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni
või ja vajutage , et

kinnitada.

On 5 kontrastsuse taset (
või ). Vaikimisi

kontrastsuse tase on .

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige soovitud kontrastsuseni (
või ) ja

vajutage , et kinnitada.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige kuni ja
vajutage , et kinnitada.

Vaikimisi jääb taustavalgus põlema 20 sekundiks
pärast igat aktiveerimist nagu sisse tulev kõne,
nupule vajutus, telefonitoru tõstmine baasjaamalt
jne.

See funktsioon võimaldab lõpetada kõne
automaatselt, pannes käsiseadme baasjaamale.
Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.

Vajutage jõudereþiimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige või peale ja vajutage
, et kinnitada.

l

l

l

l

l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon.

Kostub kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse manüüsse.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Nõuanne

Märkus6.4 Tausta valimine

6.5 Värviteema seadmine

6.6 Kontrastsuse seadmine

6.7 Taustavalguse kestvuse
määramine

6.8 Automaatse kõne
lõpetamise aktiveerimine/
deaktiveerimine

þ

þ

þ

þ

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM

SYM
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6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme nime muutmine

6.2 Käsiseadme toonid

6.3 Muutke ekraani keelt

Saate anda käsiseadmele nime ja kuvada seda
jõudeolekus. Vaikimisi käsiseadme nimi on
PHILIPS.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

vajutage , et sisestada
(käsiseadme nimi).

Muutke käsiseadme nime (maksimaalselt 14
sümbolit) ja vajutage , et kinnitada.

Kui valite helina tugevust või kui käsiseade heliseb
sissetuleva kõne ajal, ärge palun hoidke käsiseadet
liiga lähedal kõrvale, sest helina tugevus võib
kahjustada kuulmist.

On 5 taset helitugevusi, kaasa arvatud progressiivne
helitugevus.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige , et sisestada ja
vajutage . Vajutage
uuesti, et siseneda .

Kerige oma soovitud helitugevuseni ja
vajutage , et kinnitada.

Kui helitugevus on pandud nulli, ikoon
kuvatakse ekraanil.

Käsiseadmel on 15 polüfoonilist helinatooni.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

Kerige soovitud meloodiani, et esitada see.

Vajutage , et määrata helina toon.

Kostub üks piiks, kui nuppu vajutatakse. Saate
aktiveerida või deaktiveerida nuppude heli. Vaikimisi
on nuppude heli sees.

Vajutage jõudere iimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.  Kerige kuni ja

vajutage .

Kerige (sees) või (väljas) ja
vajutage , et kinnitada.

1.
PERSONAL SETTING SELECT

SELECT HANDSET
NAME

2.
OK

1.
PERSONAL SETTING SELECT

HANDSET TONES
SELECT SELECT

RING VOLUME

2.
OK

1.
PERSONAL SETTING SELECT

HANDSET TONES
SELECT

2.

3. OK

1.
PERSONAL SETTING SELECT

HANDSET TONES
SELECT KEY BEEP

SELECT

2. ON OFF
OK

þ

þ

þ

þ

Teie ekraan võib toetada erinevaid ekraani keeli,
olenevalt riigi valikust tervitusreþiimi ajal.

Vajutage jõudereþiimis, kerige kuni
ja vajutage ,

kerige kuni ja vajutage
.

l

l

l

l

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

6.2.1 Helina tugevuse valimine

6.2.2 Helina meloodia seadistamine

6.2.3 Nuppude heli aktiveerimine/
deaktiveerimine

Oht

Märkus

1.
PERSONAL SETTING SELECT

LANGUAGE
SELECT

SYM

SYM

SYM
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5.8.3 Korduvvalitud numbri kustutamine

5.8.4 Korduvvalimiste nimekirja
kustutamine

5.9.1 Kõneregistrile ligipääs

5.9.2 Kõnenimekirja sisestuse
salvestamine telefoniraamatusse

5.9.3 Kõneregistri sisestuse
kustutamine

1.

2. DELETE
OK

3. DELETE?

OK

1.

2.
DELETE ALL

OK

3. DELETE ALL?

OK

CALL LIST, SMS
ANSWER MSHINE

CALL LIST

LIST EMPTY

1.
CALL LIST  SMS

ANSWER MACHINE SELECT

1.

SELECT

2.
SAVE NUMBER

3.
OK

4.
OK

1.
SELECT CALL LIST

OPTION

2. DELETE ENTRY
SELECT

3. OK

Vajutage jõudere iimil olles nuppu,
kerige nuppu, et valida sisestus.

Vajutage nuppu, kerige nuppu
(kustuta) peale ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle

nuppu.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu

Vajutage nuppu, kerige , et valida
(kustuta kõik) ja vajutage

nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta
kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage
jälle nuppu.

Kõneregister pakub kiiret ligipääsu
ja funktsioonidele. Kui olete
liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line
Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi
(või number), koos helistamise kuupäeva ja ajaga*.

salvestab viimased 50 sisse tulnud
kõnede sisendit. Kõned (vastamata ja vastu võetud)
kuvatakse kronoloogilises järjekorras viimane kõne
nimekirja alguses. Kui kõneregister on tühi,
kuvatakse ekraanile .

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 jõudere iimil olles nuppu ja kerige
nuppu, et valida , ja

ja vajutage , et
siseneda vastavasse alamenüüsse.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus ja vajutage

nuppu, et vaadata detaile.

Vajutage nuppu ja vajutage , et valida
(salvesta number).

Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14
sümbolit) ja vajutage nuppu.

Soovi korral saate numbri toimetada ja vajutage
nuppu.

Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, vajutage
nuppu, et siseneda ,

krerige sisendini kõneregistris ja vajutage
.

Kerige kuni ja vajutage
.

Vajutage kinnitamaks kustutamist.

þ

þ .

þ

þ

l

l

l

l

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

Kõlab kinnitustoon.

5.9 Kõneregistri kasutamine

Märkus

SY

SY

SY

SY
SY

SY

SY

SY

SY
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5.9.4 Kõneregistri kustutamine

5.10.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

5.10.2 Väliskõne suunamine teise
käsiseadmesse1.

SELECT CALL LIST

OPTION

2. DELETE ALL
SELECT

3. DELETE ALL?

OK

1.

2.

SELECT

1.

2.

SELECT

3.

4.

Jõudere iimil olles vajutage nuppu ja vajutage
nuppu, et siseneda ,

kerige , et siseneda kõneregistrisse ja
vajutage .

Kerige nupuga (kustuta kõik)
peale ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse (kustuta
kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage
jälle nuppu.

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik
ainult siis, kui Teil on vähemalt 2 käsiseadet, mis on
registreeritud samasse baasjaama.

See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesid,
suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest
seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise
võimalust.

Kui seade ei kuulu CD650/655 hulka, siis ei pruugi
see funktsioon olla kasutatav.

Vajutage jõudere iimil olles nuppu.

Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud
käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number,
võimalikud käeseadmed kuvatakse. Kerige
kindlale käsiseadmele, millele soovite helistada,
ja vajutage .

Kõne ajal vajutage ja hoidke nuppu, et
panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid
enam).

Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud
käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number,
võimalikud käeseadmed kuvatakse. Kerige
kindlale käsiseadmele, millele soovite helistada,
ja vajutage .

Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,
nuppu, 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.

þ

þ

l

l

l

l

l

l

l

Kõlab kinnitustoon.

Kui Teil on 2 käsiseadet, siis teise
käsiseadmega luuakse siseliin
automaatselt.

Siseliin luuakse automaatselt, kui on
vaid 2 registreeritud käsiseadet.

Käsiseade, millele helistatakse, heliseb.

Sisesidesüsteem on loodud.

Väliskõne on ümber suunatud.

5.10 Sisesidesüsteemi kasutamine

Hoiatus

Märkus

Märkus

Sisesidesüsteem on loodud.

SY

SY
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5.10.3 Väliskõnele vastamine
sisesidesüsteemi ajal

5.10.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

5.10.5 Kolme osalisega konverentskõne
loomine

1.

2.

1.

2.

SELECT

3.

4.

1.

2.

Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva
väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.

Vajutage nuppu, et vastata väliskõnele ja
lõpetada sisesidesüsteem. Käsiseade heliseb.
Vajutage , et vastata välisele kõnele.

Et panna sisekõne ootele ja vastata väliskõnele
vajutage nuppu.

Kõne ajal vajutage 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.

Kõne ajal vajutage nuppu, et panna
väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

Sisestage käsiseadme number (nupud 0 - 9),
millega soovite konverentskõne luua. Kui
eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud
käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number,
võimalikud käeseadmed kuvatakse. Kerige
kindlale käsiseadmele, millele soovite helistada,
ja vajutage .

Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,
nuppu, et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid
rääkida.

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

Kui CONFERENCE  re iim on aktiveeritud (vaadake
Konverentsi re iimi aktiveerimine/deaktiveerimine“

leheküljel 30), luuakse automaatselt kolme
osapoolega konverentsikõne, kui teine käsiseade
võtab liini, kui väliskõne on juba käimas.

Piipariteate saatmise 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 jõudereþiimile.

Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks
baasjaamal jälle nuppu.

l

l

l

l

l

l

Sisesidesüsteem on loodud.

Siseliin luuakse automaatselt, kui on
vaid 2 registreeritud käsiseadet.

Käsiseade, millele helistatakse, heliseb.

Sisesidesüsteem on loodud.

Kui konverentskõne on loodud, siis
kuvatakse ekraanile .

Kõik registreeritud käsiseadmed
hakkavad helisema.

Märkus

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

CONFERENCE

þ
“ þ

5.11 Piipariteate saatmine

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE


