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Laadige telefonitoru enne
kasutamist 24 tundi!
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OLULINE INFO

Ohutus

Nõudmised installeerimisel

Vajad abi?

Seadmega pole võimalik teha hädaabikõnesid elektrikatkestuse korral. Hädaabikõnedeks peab leiduma mõni
muu lahedus.

Seadme kahjustuste ja tõrgete vältimiseks:

Töötemperatuur:

Seade töötab voolupingel 220-240 volti ning vajab ühefaasilist voolu, kui mitte arvestada IT installatsioone EN
60-950. Voolu kadumisel võib kõne katkeda.

Elektrivõrk on EN 60-950 kla sifikatsiooni kohaselt tervistkahju tav. Ainus viis, kuidas seade vooluvõrgust
eemaldada on juhtme pistikupesast välja tõmbamine. Jälgi, et pistikupesa oleks alati seadme lähedal ja kergesti
ligipääsetav.

Võrgu pinge on EN 60-950 kohaselt klasifitseeritud kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinge).

Rohkem abi probleemide lahendamisel:

www.philips.com/support
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Vältige telefoni kokkupuutumist vedelikega.
Ärge avage telefonitoru ega baasjaama, see võib tekitada kõrgepinget.
Ärge kunagi kasutage teist patarei tüüpi, kui telefoniga kaasas on.
Ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal, kui telefon heliseb või Te aktiveerite valjuhääldaja, sest see võib
kahjustada Teie kuulmist.
Ärge jätke telefoni küttekeha lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
Ärge pillake telefoni maha või laske midagi sellele peale kukkuda.
Ärge kasutage telefoni puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki või benseeni, samuti
võivad telefoni kahjustada lihvivad materjalid.
Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid seadme töös.

Kasutage telefoni vaid kohtades, kus temperatuur jääb 0 ja 35C vahele (32 kuni 95F).
Hoidke telefoni alati kohas, kus temperatuur jääb -20 ja 45C vahele (-4 kuni 113F).
Patarei eluiga võib lüheneda madalal temperatuuril.

s s
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Vaadake ka Philipsi internetitoe lehekülge veebis:



INFORMATSIOON

Elektrilised, magnetilised ning elektromagnetilised väljad (EMV)

Vastavus

Ümbertöötlemine ja ära viskamine

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis, nagu iga elektrooniline aparaat, saadab ning võtab
vastu elektromagnetlaineid.

2. Üks Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele tervise ning ohutuse ettevaatusabinõud, nõustuda kõikide
rakendavate legaalsete nõudmistega ning järgida EMV standardeid, mis toote tootmise ajal kehtisid.

3. Philips on kohustatud arendama, tootma ning turustama tooteid, mis ei kahjusta tervist.

4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nii, nagu ette nähtud, on tooted ohutud (vastavalt teaduslikele
uurimustele).

5. Philips mängib olulist rolli rahvusvahelise EMV arendamisel ning ohutusstandartide väljatöötamisel; lubades
Philips ette näha tulevasi arendusi toodete standartide muutmisel.

Vastavusdeklaratsioon on saadaval www.p4c.philips.com

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, kinnitavad, et ID937x on vastavuses vajalike nõuetega ja kõigi
ülejäänud oluliste 1999/5/EC direktiivi sätetega.

WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment; 2002/96/EC) direktiivi eesmärk on kindlustada, et tooted on
ümber töödeldud, kasutades parimaid mooduseid, et tagada inimeste tervis ning keskkonnakaitse.

Teie toode on disainitud ning toodetud kõrgkvaliteedilistest materjalidest ning osadest, mida on võimalik ümber
töödelda ning taaskasutada.

Ärge visake toodet üldprügi hulka

Informeerige end kohaliku elektritarvete kogumissüsteemist.

Kasutage toote ära viskamisel ühte järgnevast võimalustest:

1. Visake ära kogu toode (kaasa arvatud kaablid, pistikud jm) WEEE'ga määratletud kogumispunkti.

2. Kui ostate uue toote, tagastage vana toode jaemüüjale. Ta peab selle vastu võtma seoses WEEE direktiiviga.

Philips on märgistanud pakendi vastavate standardsümbolitega, mis viitavad taaskäitlusele.

Rahaline panus on makstud rahvusvahelisele taastamis- ning taaskäitlussüsteemile.
Märgistatud pakend on korduvkasutatav.

Äraviskamise instruktsioonid vanade toodete puhul:

ooooooo

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette hoiatamata.

Kaubamärk on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike vara.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

www.philips.com
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KARBI SISU

Allolevad seadmed on kaasas Teie ID937-ga:

Baasjama voolujuhe

Liini vastuvõtja võib olla ühendamata liini kaardiga. Sellisel juhul peate ühendama liini vastuvõtja liini
kaardiga enne kui ühendate liini kaardi liini pesasse. Mitme telefonitoruga pakendist leiate ka mitu
laadijat pistikutega ja lisa akud.

Telefonitoru Baasjaam Liini pikendusjuhe 2 AAA akut

Jagaja
Kasutusjuhend Juhend kiireks

alustamiseks
Seadme garantii
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TEIE ID937

Telefonitoru

LCD ekraan

LED märgutuli
(telefonitoru ülemises

otsas)

Mikrofon

Vasak pehme nupp

Rääkimise nupp

Numbrilaua
lukustamise nupp

Valjuhääldi nupp

Üles/alla juhtimise
nupp

Kuular

Parem pehme nupp

Pane-toru-hargile
nupp

Tähestikuline
numbrilaud

Suure ja väikse algustähe
nupp/paus/heli summutamise
nupp

Siseliini nupp

55

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem

Telefonitoru pole
saadaval

! Lisades teist
telefonitoru
baasjaamale

! Kasutades
telefonitoru

Helistaja Liini
Identifitseerimisteenus
ei tööta

Pole helina tooni

Telefoniraamatu
sissekannet ei saa teha

Automaatvastaja ei
salvesta teateid

Kaugjuhtimisligipääs
ei tööta

Ei saa salvestada välja
minevaid tekste

ID937 lülitub välja
kaugligipääsu korral

Automaatvastaja jääb
automaatselt seisma

Põhjus

! Telefonitoru lisamise protsess
ebaõnnestus

! Maksimaalne telefonitorude arv
(6) on juba ühendatud

! Baasjaam on juba hõivatud teise
telefonitoruga

! Teenus pole saadaval

! Helina toon on deaktiveeritud

! Telefoniraamat on täis

! Funktsioon pole aktiveritud

! Mälu on täis

! Te pole muutnud oma Master PIN
koodi

! Teil on kulunud rohkem kui 8
sekundit Master PIN koodi
sisestamiseks

! Mälu on täis

! Tekst ületas 3 minutit

! Mälu on täis

! Vasta ainult reþiim on
aktiveeritud

! Kustutage vanad teated

! Aktiveerige vasta ja salvesta reþiim
(vaadake peatükki Automaatvastaja
reþiim leheküljel 49)

! Aktiveerige kaugjuhtimisligipääs
(vaadake peatükk Eemalt ligipääs
leheküljel 52)

! Kustutage vanu sõnumeid

! Vältimaks kõrvaliste isikute ligipääsu
Teie automaatvastajale, peaksite
vahetama oma Master PIN koodi. PIN
koodi vahetamist vaadake leheküljelt 40

! Sisestage Master PIN kood 8 sekundi
jooksul

! Taasesitage ja kustutage vanad
sõnumid

Lahendus

!

!

Proovige uuesti lahtiühendada ja
taasühendada baasjaama vooluringest
ja järgige peatüki Registreerimine (lk
38) juhiseid

Eemaldage ja taaspaigaldage akud

! Tühistage telefonitoru registreerimine,
et registreerida seda uue telefonitoruna

! Oodake, kuni see on jälle saadaval

! Kontrollige oma võrguoperaatori
teenuste tellimusi

! Suurendage helina tugevust

! Kustutage vanu sissekandeid, et teha
uus sissekanne

! Sõnum ei tohi ületada kolme minutit



54

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem

iiiiiiiiiiikoon ei vilgu,
kui telefonitoru on
asetatud baasjaama

Puudub toon

Kehv helikvaliteet

iiiiiiivilgub

Kopeerimine mobiili
SIM kaardilt ID937
telefoniraamatusse
pole täielik

Põhjus

! Halb kontakt akuga

! Määrdunud akude kontakt

! Aku on täis

! Pole elektrit

! Akud on tühjad

! Telefonitoru on baasjaamast liiga
kaugel

! Vale liini kaabel

! Liini vastuvõtja (kui vaja) pole
ühendatud liini kaardiga

! Olete baasjaamast liiga kaugele

! Baasjaam on liialt lähedal
elektriseadmetele, paksudele
seintele või metallist
uksepiitadele

! Telefonitoru pole registreeritud
baasjaama

! Telefonitoru on liialt kaugel
baasjaamast

! Ainult Teie telefoniraamatu
sissekandeid mobiili SIM kaardilt
saab kopeerida
telefoniraamatusse.

Lahendus

! Liigutage pisut telefonitoru baasjaamas

! Puhastage aku
kontaktid alkoholis niisutatud
lapiga

! Pole vajadust laadida

! Kontrollige ühendusi. Ühendage lahti
ning seejärel taasühendage juhe
elektrikontaktiga

! Laadige akusid vähemalt 24 tundi

! Liikuge lähemale baasjaamale

! Ühendage liini vastuvõja (kui vaja) liini
kaardiga

! Ühendage liini vastuvõja (kui vaja) liini
kaardiga

! Liikuge baasjaamale lähemale

! Liigutage baasjaam vähemalt meeter
eemale elektriseadmetest

! Registreerige telefonitoru baasjaamaga

! Liikuge baasjaamale lähemale

! Kandke telefoniraamatu sissekanded
mobiilist mobiili SIM kaardile ja seejärel
ID93 telefoni.

Telefoni probleemide lahendamine

Palun vaadake Philipsi internetitoe leheküljele www.philips.com/support, et saada rohkem informatsiooni.

Heli segaja Teie
raadios või televiisoris

! Teie ID937 baasjaam või põhi
vooluallikas on liiga lähedal
elektriseadmetele

! Liigutage baasjaama või energiaallikat
nii kaugele, kui võimalik

7

TEIE ID937

Telefonitoru nupud

Pehme nupp

Sisenemiseks peamenüüsse ootereþiimilt.
Kuvatud funktsiooni valimiseks.
Heli summutamisks kõne ajal.
Valgustuse sisse lülitamiseks.

Ootere iimilt kordusvalimise nimekirja juurde minemiseks.
Kuvatud funktsiooni valimiseks.
Teise kõne kindlaks tegemiseks, telefoniraamatusse sisenemiseks, kõne alus amiseks või
HD heli re iimi sisse/välja lülitamiseks kõne ajal.
Valgustuse sisse lülitamiseks.

þ

t
þ

Nii sise- kui ka väliskõne vastu võtmiseks.
Vajutage R operaatori teenuste kasutamiseks olles liinil.

Kõne katkestamiseks.
Ootere iimile naasmiseks.
Pikk nupule vajutus, et lülitada välja telefonitoru, lühike vajutus, et telefonitoru jälle sisse
lülitada.

þ

Juurdepääsuks kõnede logile ootere iimilt.
Menüü nimekirja üles kerimiseks või eelmisesse telefoniraamatusse naasmiseks või
helistamislogi salvestusse minemiseks.
Kuulari helitugevuse suurendamiseks kõne ajal.
Eelmise sümboli juurde naasmiseks trükkimisre iimil.

þ

þ

Juurdepääsuks telefoniraamatule ootere iimilt.
Menüü nimekirja alla kerimiseks või järgmisse telefoniraamatusse minemiseks või
helistamislogi salvestusse minemiseks.
Kuulari helitugevuse vähendamiseks kõne ajal.
Järgmise sümboli juurde minemiseks trükkimisreþiimi ajal.

þ

Sisekõne alustamiseks.

Kõnele vastamiseks käed-vabad re iimil.
Aktiveeri ja deaktiveeri* käed-vabad re iim kõne ajal.

þ
þ

# valimiseks ootere iimil.
Pikk vajutus helina summutamiseks ootere iimil.
Pikk vajutus numbrivalimis re iimil pausi tegemiseks.
Pikk vajutus, et vahetada suure ja väikse algustähe vahel trükkimisre iimis.

þ
þ

þ
þ

* valimiseks ootere iimil.
Pikk vajutus, et aktiveerida või deaktiveerida numbrilaua lukku.

þ

Lühike vajutus tagasi pöördumiseks eelmisesse menüüsse.

Nupp Nupu funktsioon

* HOIATUS Käed-vabad reþiimi aktiverimisel võib heli tugevus järsult tõusta väga valjuks. Ärge hoidke
telefonitoru kõrvale liiga lähedal.



Ekraani ikoonid ja sümbolid

Ootere iimil võivad olla kuvatud mitmed sümbolid ja ikoonid ekraani ülaosas.þ

Kui on uusi sündmuseid nagu vastamata kõne, kõnepostis või automaatvastajal on teade, järgnevad ikoonid
sündmuste arvuga on kuvatakse telefonitoru ekraani keskel.

Kui Te pole tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification), ei ole Teil uute
sündmuste märguandeid, välja arvatud uue teate salvestamine ja automaatvastaja salvestus. Seega
vastamata kõne, SMS ja kõneposti teateid ei ilmu telefonitoru ekraani keskele.

8

Baasjaam registreerib telefonitoru ja see on baasjaama levi ulatuses. See vilgub, kui telefonitoru
pole baasjaama levi ulat ses või kui seade otsib levi.u

Aku sümbol näitab aku kolme laetuse taset.

Uued vastamata kõned. Uute vastamata kõnede arv on kuvatud ikoonist vasakule.

Uued kõneposti teated. Uute kõneposti teadete arv on kuvatud ikoonist
vasakule.

Uued automaatvastaja teated on saabunud. Uute automaatvastaja teadete arv on kuvatud
ikoonist vasakule.

Telefonihelin on summutatud.

Numbrilaud on lukustatud.

Hoitakse või kestab väline kõne.

HD helire iim on aktiveeritud.þ

Hoitakse või kestab sisekõne.

Valjuhääldi on sisse lülitatud.

Äratuskell on aktiveeritud.

Automaatvastaja on aktiveeritud (TAM). See vilgub, kui automaatvastaja mälu on täis.

Mitte-segada reþiim on aktiveeritud.

TEIE ID937

Telefoni kõnede sõelumise seadistamine

Hääle keele valimine

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja säteteni ja vajutage (vali), kerige         telefoni kõnede sõelumiseni ja

vajutage (vali).

2. Viimane valik on markeeritud.

3. Kerige          sees või väljas ning vajutage (vali), et kinnitada valik.

See funktsioon võimaldab Teil valida määratletud väljuva teate keele valida. Selle menüü kättesaadavus ja keele
valikud olenevad Teie asukoha riigist.

1. Vajutage (menüü), kerige          automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja säteteni ja vajutage (vali), kerige          hääle keeleni ja vajutage

(vali).

2. Hetkel valitud keel on markeeritud.

3. Kerige         keele eelistuseni ja vajutage (vali), et kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

Hääle keel

SYMB

SYM

Kui Teil on mitu telefonitoru, saab vaid üks telefonitoru aktiveerida kõnede sõelumise iga kõne jaoks.

SYM

AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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Eemalt ligipääs

Eemalt ligipääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

Välise kõnega automaatvastaja kontrollimine

See funktsioon võimaldab kontrollida teateid või mõnel muul moel kasutada oma automaatvastajat helistades
automaatvast jale ja sisestades kaugligipääsu koodi (mis on sama, mis Teis Master PIN kood) telefonilt.
Vältimaks võõraste ligipääsu Teie automaatvastajale, tuleb Master PIN kood ära muuta. (vaadake lehekülg 46).

1. Vajutage (menüü), kerige          automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja säteteni ja vajutage (vali), kerige         kaugjuhtimis ligipääsuni ja

vajutage (vali).

2. Hetkel valitud seadistus on markeeritud.

3. Kerige         , et aktiveerida või deaktiveerida funktsioon ja, vajutage (vali), et valik

kinnitada.

1. Oma väliselt telefonilt valige kodu number. Automaatvastaja vastab ja hakkab lugema tervitusteksti. 8 sekundi
jooksul vajutage # nuppu.

2. Sisestage kaugligipääsu kood (sama, mis Teie Master PIN). Kui kood pole õige kostub veateate heli. Pärast
veateate tooni võite sisestada kaugligipääsu koodi uuesti, ku i see õnnestub.

3. Kui ligipääsu kood on õige, kostub kinnitav toon. Kui on uusi teateid, taasesitletakse need koheselt ja kui pole
enam uusi teateid, siis taasesitlus lõppeb. Kui pole uusi teateid, siis automaatvastaja ei taasesita midagi.

Järgnevad funktsioonid on ligipääsetavad välise kõnega automaatvastaja kontrollimise ajal:

a

n

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SYMB

Kaugligipääsukood on loodud vältimaks võõraste ligipääsu Teie automaatvastajale. Kood on sama, mis
Teis Master PIN kood. Master PIN kood tuleb ära muuta (vaadake lehekülg 46), enne kui hakkate seda
funktsiooni kasutama.

Automaatvastaja katkestab ühenduse kohe, kui 8 sekundi jooksul pole Master PIN koodi sisestatud.

AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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Taasesita praegust teadet või mine eelmise teate juurde.

Taasesita vana teadet või peata taasesitlus.

Mine järgmise sõnumi juurde.

Kustuta see teade.

Lülita automaatvastaja sisse/välja.

Kõnede kaitsmine

Telefoni kõnede sõelumine

Kui telefoni kõnede sõelumine on sees, võite vajutada           , et vahetada valjuhääldi ja kuulari reþiimi vahel.

Kui otsustate kõne vastu võtta, vajutage           . Kui telefonikõne on vastu võetud, lõppeb salvestamine

automaatselt. Kui vajutate          , kõne katkestatakse ja salvestist eiratakse.

9

Baasjaam

Teie ID937 põhifunktsioonid

Järgnev on ülevaade Teie ID 937 funktsioonidest. Detailsema informatsiooni jaoks vaadake palun vastavaid
peatükke kasutusjuhendis.

SIM kaardi kaas

Kutseseadme nupp

Menüü

Telefoniraamat

Kell ja äratus

Personaliseeri

Spetsiifilised
seadistused

Net. Teenus

Mängud

Automatvastaja

Funkt ioons

Lisa, muuda, korrasta telefoniraamatu sissekandeid ja kopeeri
numbreid SIM kaardilt.

Määrake kellaaeg, kuupäev, äratuse aeg ja Ära-Sega reþiim

Määrake telefonitoru helin, taustapilt, kontrastsus, telefonitoru
nimi, automaatne vastuvõtmine/kõne katkestamine, keel,
lapsehoidmise re iim, taustavalguse värv ja teema värv.þ

Määrake tagasi helistamine, numbri valimis re iim, kõnede
keelamine, beebi kõne re iim, aktiveeri/deaktiveeri telefonitoru,
vali pesa, muuda PIN, tühista telefoni seadistused,
automaatne prefiks, konverentsi re iim, HD heli ja Demo
reþiimid.

þ
þ

þ

Kõne edasisuunamise seadistamine, kõnepost, tagasi
helistamine, helistaja profiil.

Mängi mänge.

Seadistus, kanna ette, kustuta telefoni teade, salvesta
meeldetuletus jne.

Lehekülg

21

21

26

27

32

38

42

TEIE ID937
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Menüüs navigeerimine

Põhimenüüdes liikumine läbi valikute on alljärgnev:

Ülesanne Tegevus Illustratsioon

Valige (menüü)
vajutades selle all olevat nuppu
(vasak pehme nupp )

MENU

1. Vajutage nuppu, et
kerida soovitud menüüni.

2. Vali (vali) vajutades
otse selle all olevat nuppu
(vasak pehme nupp ).

SELECT

1. Vajutage nuppu, et
kerida soovitud
funktsioonini.

2. Va l ige (va l i )
vajutades selle all olevat
nuppu (vasak pehme nupp

).

3. Val ige (tagasi)
vajutades nuppu otse all
(parem pehme nupp ).

SELECT

BACK

SYMB

Sisenemine põhimenüüsse

!

!

Spetsiifilise menüü
funktsiooni valimiseks

Kinnita valik

Selles näites on äratus
ühekordne.

!

!

!

Oma valiku muutmiseks

Valiku kinnitamiseks

Eelmisele menüü lehele
naasmine või ootereþiimile
minemine

TEIE ID937

8. Saate seada automaatvastaja reþiimi vasta ainult või vasta ja salvesta, ning valida oma väljuvaid teateid, kas
määratletud või määratlemata (eriline VIP teade).

Vaadake eelnevaid peatükke Määratletud väljuvad teated ja Personaliseeritud väljuvad teated, et salvestada
ja taasesitada VIP nimekirja väljuvaid teateid.

1. Vajutage (vali), et siseneda VIP nimekirja.

2. VIP nimekirja telefoninumbrid kuvatakse.

3. Kerige       , et valida sissekanne ja vajutage (vali).

4. Kerige        kustutamiseni ja vajutage (vali), et kustutada.

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja sees/väljas ja vajutage (vali).

2. Kerige          sees või väljas ning vajutage , et kinnitada valikut.

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja säteteni ja vajutage (vali).

Kutsungi pikkusega saab määrata, kui kaua telefon kutsub enne kui automatvastaja sellele vastab ja alustab
tervitusteatega. Saate seada oma automaatvastaja vastama pärast 1 kuni 7 kutsungit või maksu säästja.
Vaikimisi kutsungi pikkus on 5 helinat.

1. Vajutage (menüü), kerige          automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja säteteni ja vajutage (vali), vajutage (vali), et sisened

kutsungi pikkusesse.

2. Kerige         , et valida soovitud kutsungi pikus (1 kuni 7 helinat või maksu säästja) ja vajutage

(vali), et valik kinnitada.

VIP numbrite kustutamine

SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT SELECT

SELECT

Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

Kutsungi pikkus

a

Vastamise reþiim sees/väljas

Automaatvastaja re iimi sättedþ

SYMB

SYMB

Maksu säästja võib säästa kaugliini kõnede hindadest, kui kontrollite automaatvastajat kaugjuhtimise
teel. Kui Teie automaatvastajas on uusi teateid, taasesitatakse väljuv teade 5 helina järel. Kuigi võite
soovi korral kontrollida, kas Teil on teateid, kõrgete kõnehindade pärast muretsedes, ka pärast neljandat
kutsungit kõne katkestada.

SYMB

SYMB

AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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Personaliseeritud väljuvad teated

VIP re iim

1. Kui seadistate oma väljuvad teated personaliseerituteks, saate kas kasutada juba lindistatud teateid või
lindistada oma teate.

1. Kerige         , et taasesitada teade ja vajutage (vali).

2. Juba olemasolev teade esitatakse ja ekraanile kuvatakse eelmine menüü, kui teade on lõpetanud taasesitluse.

1. Kerige          salvestamiseni ja vajutage (vali).

2. Vajutage , et alustada salvestamist, ja vajutage , et lõpetada salvestamine.
Salvestatud teade taasesitletakse ja ekraanil kuvatakse eelmine menüü, kui taasesitlus on lõppenud.

Funktsioon on saadaval vaid juhul, kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line
Identification) oma võrguoperaatorilt. Kui VIP re iim on aktiveeritud, esitleb telefon personaliseeritud VIP
tervitusteksti VIP nimekirja liikmetele, kui nad Teile helistavad. VIP re iim aktiveeritakse automaatselt, kui VIP
nimekirjas on telefoninumbreid. Järgnevad valikud on saadaval VIP reþiimil:

Personaliseeritud väljuva teate taasesitamine

Personaliseeritud väljuva teate salvestamine

SELECT

SELECT

START STOP

þ

þ
þ

Kui pole väljuvaid teateid, siis esitatakse määratletud teade.

Maksimaalne väljuva kõne pikkus on 2 minutit.

Kui salvestate uut väljuvat teadet, kirjutatakse vana automaatselt üle.

VIP nimekiri

Ainult vasta Salvesta ja taasesita väljuv tekst VIP nimekirja liikmetele ainult vasta
reþiimil.

Vasta ja salvesta Salvesta ja taasesita väljuvat teksti VIP nimekirja liikmetele vasta ja
salvesta re iimil.

Lisage või kustutage numbreid VIP nimekirjast (maksimaalselt 6 telefoninumbrit).

þ

VIP numbrite lisamine

1. Vajutage (menüü), kerige          automaatvastajani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja re iimile ja vajutage (vali).

2. Kerige VIP reþiimile ja vajutage (vali).

3. Vajutage (vali), et siseneda VIP nimekirja.

4. VIP nimekirja numbrid kuvatakse. Kui nimekirjas pole veel numbreid, siis kuvatakse tühi ekraanile.

5. Kerige , et valida sissekanne ja vajutage (vali).

6. Vajutage (vali), et valida lisa.

7. Kerige         , et valida number telefoniraamatust ja vajutage , et lisada sissekanne VIP

nimekirja.

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

þSYMB

AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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ÜHENDAMINE

Baasjaama asukoht võib mõjutada Teie ID937 levi ja töövõimet (vaadake ka nõuannet all pool).

1. Paigutage baasjaam kesksele kohale telefoniliini ühenduskoha ja pistiku lähedusse.

Baasjaama ühendamine

2. Ühenda kaasasolev jagaja pesaga baasjaama tagaküljel, seejärel ühenda liini pikendusjuhe ja voolujuhe jagaja
pesadega.

3. Ühenda liini pikendusjuhe telefoniliini pesaga ja teine v olujuhtme ots ühenda elektripistikuga.o

Liini vastuvõtja võib olla ühendamata liini kaardiga. Sellisel juhul peate ühendama liini vastuvõtja liini
kaardiga enne kui ühendate liini kaardi liini pesasse.

Vältige baasjaama paigutamist suurte metallesemete lähedale, näiteks kartoteegikapid,
radiaatorid või elektrilised seadmed. See võib halvendada levi ulatust ja heli kvaliteeti. Paksude sise ja
välisseintega hooned võivad mõjutada ülekande signaali baasjaamast.

Baasjaamal puudub sisse/välja lülitamise nupp. Vool on seadmes, kui baasjaama voolujuhe
on ühendatud seinakontaktiga. Ainus viis, kuidas seadet välja lülitada, on voolujuhe elektripistikust välja
tõmmata. Seetõttu tehke kindlaks, et elektripistik on kergesti ligipääsetav.
Voolujuhe ja telefoni liini vastuvõtja peavad olema korralikult ühendatud, kuna ebakorralik ühendus võib
seadet kahjustada.
Kasutage alati vaid seda liini pikendusjuhet, mis on telefoniga kaasa antud. Muidu võib juhtuda, et Te ei
saa telefonile kutsuvat tooni.

NÕUANNE

HOIATUS

Liini pikendusjuhe

Jagaja

Baasjama voolujuhe
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INSTALLEERIMINE

Aku paigaldamine

Teie ID937 on varustatud kahe taaslaetava 12 tunnise rääkimisaja ja 150 ootetunnise akuga. Enne kui kasutate
telefonitoru, peavad akud olema paigaldatud ja täis laetud.

1. Kasutage münti või kruvikerajat, et avada akupesa kaas.

Palun kasutage münti või kruvikeerajat, mis on õige suuruse ja kujuga kruvi jaoks. Vastasel juhul võite
kahjustada kruvi seda keerates.

ttttttt

Aku laadimine

1. Asetage  telefonitoru baasjaama pesasse. Piiksuv heli näitab, et telefonitoru on õigesti baasjaama pesasse
asetatud.

Kruvi

Kruvi

Vastupäeva

Päripäeva

Ava

Sulge

Vaade põhjast

Vaade põhjast

Laadija kontaktplaadid

Laadija kontaktplaadid

3. Lukustage akude kaas.

2. Paigaldage akud nagu näidatud ning asetage kaas tagasi.

49

Kustuta kõik

Salvesta märge

Automaatvastaja re iimþ

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvast jani ja vajutage (vali), kerige

kuni kustuta kõik menüüni ja vajutage (vali).

2. Vajutage , et kinnitada kõikide teadete kustutamist.

Saate salvestada meeldetuletuse iseendale või kellelegi teisele, kes saab kasutada Teie automaatvastajat.
Automaatvastaja kohtleb märget sama moodi nagu sisse tulnud teadet, nii et hakkab vilkuma uue teate märge.
Kuulamaks automaatvastaja salvestust vaadake palun peatükki Taasesita leheküljel 52.

1. Vajutage (menüü), kerige          automaatvast jani ja vajutage (vali), kerige

salvesta meeldetuletuseni ja vajutage (vali).

2. Vajutage , et alustada meeldetuletuse salvestamist.

3. Vajutage , et lõpetada salvestamine.

4. Vajutage (tagasi) ükskõik, mis ajal, et naasta eelmisesse menüüsse.

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvast jani ja vajutage (vali), kerige

automaatvastaja re iimile ja vajutage (vali).

2. Valida on kolme automaatvastaja re iimi vahel: ainult vasta, vasta ja salvesta või VIP re iim. Hetkel valitud

re iim on markeeritud.

3. Automaatvastaja reþiimi muutmiseks kerige         oma valikule ja vajutage (vali).

1. Kui seadistate automaatvastaja vasta ainult või vasta ja salvesta reþiimile, on Teil võimalus oma väljuvad
teated sätestada kui määratletud või personaliseeritud.

2. Hetkel valitud re iim on markeeritud.

3. Re iimi muutmiseks kerige          oma valikule ja vajutage (vali).

Vajutage (vali), et seadistada oma väljuvad kõned kui määratletud, saate vajutada
uuesti, et mängida väljuvat teadet. Määratletud teate keelt võib vahetada hääle keele menüüs (vaadake lehekülg
53).

MENU SELECT

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

START

STOP

BACK

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

a

a

a

þ

þ þ

þ

þ

þ

Väljuvate teadete seadistamine (OGM)

Määratletud väljuvad teated

SYMB

Kuulamata teateid ei kustutata.

SYM

Kui valite ainult vasta reþiimi, võtab automaatvastaja kõne vastu alles pärast teatud arvu kutsungeid,
aga ei salvesta teateid. Helistajal palutakse hiljem tagasi helistada.

SYMBOL

SYMB

AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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NÕUANNE

SELECT SELECT

Saate taasesitada sõnumeid vajutades ka       nuppu ootereþiimil, kerige

automaatvastajani, vajutage (vali), valige (vali) uuesti, et alustada

taasesitlust.

SYMBO

Vanade teadete taasesitlemine telefonitoruga

Vanu sõnumeid saab taasesitada vaid juhul, kui pole uusi sõnumeid. Esimesena salvestatud teade taasesitletakse
esimesena ja kohe järgi taasesitatakse automaatselt ka kõik teised uued sõnumid.

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvast jani ja vajutage (vali), vajutage

(vali), et taasesitleda.

2. Vajutage           , esimene teade hakkab mängima kuni viimati salvestatud sõnumini. Taasesitluse ajal saate

valida (menüü), et valida võimalikke funktsioone (palun vaadake peatükki Uute salvestatud

sõnumite taasesitamine telefonitoruga leheküljel 48).

MENU SELECT

SELECT

MENU

a

Teie ID937 telefonil on automaatvastaja, mis salvestab vastamata kõned, kui funktsioon on aktiveeritud.

Automaatvastaja saab salvestada kuni 99 sõnumit, maksim lse salvestusajaga 15 sekundit. Maksimaalne
salvestusaeg igale sõnumile on 3 minutit.

Uute salvestatud sõnumite taasesitamine telefonitoruga

1. Vajutage (menüü), kerige         automaatvast jani ja vajutage (vali), vajutage

(vali), et taasesitleda.

2. Uus teade kantakse ette valjuhääldiga. Kordusesitluse ajal saate:

aa

aMENU SELECT

SELECT

Taasesita

SYMBO

Kohandada helitugevust Vajutage         nuppu.

Peatada taasesitluse Vajutage          , et naasta mängi menüüsse.

Korda Vajutage (menüü), kerige         kordamiseni ja vajutage

(vali).

Järgmine sõnum Vajutage (menüü), kerige         järgmise sõnumini ja vajutage

(vali).

Eelmine sõnum Vajutage (menüü), kerige         eelmise sõnumini ja

vajutage (vali).

Kustuta sõnum Vajutage (menüü), kerige         kustutamiseni ja vajutage

(vali).

Kuularist taasesitlusele lülitumine Vajutage          nuppu.

MENU

SELECT

MENU

SELECT

MENU

SELECT

MENU

SELECT

SYMB

SYMB

SYMB

AUTOMAATVASTAJA (TAM)
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INSTALLEERIMINE

2. Liikuv laadimissümbol telefoni ekraanil näitab, kas akud laevad.

3. Jätke telefonitoru sinna, kuni akud on täis laetud (vähemalt 24 tunniks).

4. Akud on täis laetud, kui laadimist indikeeriv sümbol on peatunud ja ekraanil on märk .

Akude laetuse tase on näidatud telefoni vasakpoolses ülemises ekraani nurgas. Kui laetuse tase on väga madal,
siis kuvatakse tühjade akude sümbol ekraanil.

Kui telefonitoru akud saavad väga tühjaks, siis telefonitoru lülitub välja ja Teie pooleliolevad asjad jäävad
salvestamata.

Telefonitoru leviulatus baasjaamast on siseruumides 50 meetrit ja väljas kuni 300 meetrit. Kui telefonitoru liigub
levist välja, siis hakkab vilkuma.

Enne kui saate kasutada ID937 tel foni peate seade seadistama vastavalt oma riigile. Kui olete laadinud akusid
juba mõned minutid ilmub ekraanile tervitustekst WELCOME (tere) mitmetes keeltes Teie telefoni ekraanile.
Käituge alljärgnevalt, et seadistada oma telefon:

1. Kerige sõnani (tere) soovitud keeles ja vajutage (vali).

2. Kerige oma riigini.

3. Vajutage (vali), et kinnitada oma valik.

4. Kerige vajutage oma operaatori võrguni (kui vaja).

5. Vajutage et kinnitada oma valikut.

6. Valitud liini seadistused ja valitud riigi keel kuvatakse vaikimisi automaatselt.

Tühjade akude hoiatus

Levist väljas hoiatus

e

WELCOME SELECT

SELECT

SELECT,

Esimesel korral peab telefonitoru laadima vähemalt 24 tundi, enne kui akud on täiesti laetud.

Te ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta, kui Te pole telefonile riiki valinud.

Sõltuvalt riigist võib WELCOME (tere) ekraan mitte ilmuda. Sellisel juhul Te ei pea riiki valima
riiki/operaatorit/keele seadistusi.

Teie ID937 seadistamine
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Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

ID937 põhifunktsioonid

Ootere iimþ

1. Vajutage (menüü).

2. Kerige Kella ja äratuseni (Clock & Alarm) ning vajutage (vali).

3. Vajutage (vali), et siseneda määra kuupäev ja kellaaeg menüüsse.

4. Sisestage kellaaeg (TT:MM) ja kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage .

Nüüd olete valmis oma telefoni kasutamiseks.

Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 20 numbrikohta) ja vajutage , et valida number.

Detailsem informatsioon peatükis Helistamine lk 16.

Vajutage , et vastata kõnele.

Vajutage , et lõpetada kõne.

Detailsem informatsioon peatükis Helistamine lk 16 ja alapeatükis Kõne lõpetamine lk 17.

Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all, et lülitada telefonitoru välja ootereþiimil.

Lühike vajutus nupule, et telefonitoru jälle sisse lülitada.

Vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit, et lukustada või jälle aktiveerida numbrilaud ootere iimil.

Kutseseade võimaldab Teil kindlaks teha telefonitoru asukoht, kui telefonitoru on levialas ja selle akud pole
tühjad.

Lühike vajutus nupule baasjaamal. Telefonitoru hakkab helisema.

Kui telefonitoru on leitud vajutage ükskõik mis nuppu telefonitorul ja see lõpetab helisemise.

Kui telefonitoru pole kasutatud 30 sekundi jooksul seadistuste, ülevaate või muutmise menüüs, siis läheb telefon
automaatselt ootere iimile. Samuti läheb telefon ootere iimile, kui ta on baasjaama pesasse asetatud.

MENU

SELECT

SELECT

OK

Helista

Vastake või lõpetage kõne

Telefonitoru sisse ja välja lülitamine

Numbrilaua lukustus

Kutseseade

þ

þ þ

HOIATUS Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liiniga läbi operaatori, siis võivad kuupäev ja kellaaeg
uueneda iga kõne järel. Kella ja kuupäeva uuendamine oleneb Teie võrguteenuse pakkujast. Palun
kontrollige oma ISDN ühendust ning kontakteeruge oma võrguteenuse pakkujaga.

INSTALLEERIMINE
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Mängu alustamine

1. Vajutage (menüü), kerige         mängudeni ja vajutage (vali), vajutage

(vali), et siseneda Tetrise mängu vajutage (vali).

2. Juhiste ekraan kuvatakse.

3. Vajutage (vali), et alustada mängu.

2. Mängust väljumiseks vajutage           .

MENU SELECT

SELECT SELECT

SELECT

SYMBOL

Vajutage          /           /           /           nuppe, et liikuda vastavalt üles/vasakule/paremale/alla.

MÄNGUD
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Mälumäng

Pusle

Tetris

Mängu eesmärk on leida pildipaarid võimalikult lühikese aja jooksul. Võitmiseks peate leidma kõik 8 paari 4x4
maatriksist.

1. Vajutage (menüü), kerige         mängudeni ja vajutage (vali), vajutage

(vali), et siseneda mälumängu.

2. Juhiste ekraan kuvatakse.

3. Vajutage (vali), et alustada mängu.

4. Mängust väljumiseks vajutage           .

See on pildimäng, kus peate väikeseks lõigatud tükke liigutama nii, et jälle pilti kokku saada.

1. Vajutage (menüü), kerige         mängudeni ja vajutage (vali), vajutage

(vali), et siseneda pusle mängu vajutage (vali).

2. Juhiste ekraan kuvatakse.

3. Vajutage (vali), et alustada mängu.

4. Mängust väljumiseks vajutage           .

Selles mängus saate keerata erineva kujuga ehitusklotse, nii et nad kukkudes moodustaksid horisontaalselt
korralikke ehitusklotse. Mida rohkem ehitusklotse Teil õnnestub koguda ühe mängu taseme jooksul, seda
rohkem punkte saate.

Mängu alustamine

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT SELECT

SELECT

Mängu alustamine

SYMBO

Vajutage           /            /             /           nuppe, et liikuda vastavalt üles/vasakule/paremale/alla.
Vajutage          , et pildikest aktiveerida.

SYMBO

Vajutage           /            /             /           nuppe, et liikuda vastavalt üles/vasakule/paremale/alla.

MÄNGUD

Mälumäng

Pusle

Tetris
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Ekraani ja numbrilaua taustavalgus

LED märgutuli

Vaikimisi seadistused

Taustavalgus põleb 20 sekundit pärast igat telefoni aktiveerimist nagu kõnele vastamine, nupu vajutamine,
telefonitoru võtmisel baasjaamast jne. LCD ekraani ja telefonitoru taustavalgus on valge.

Detailsem informatsioon alapeatükis Taustavalguse aeg lk 35.

LED märgutuli vilgub, kui Teie automaatvastajal on uus teade. Kui Te olete tellinud Helistaja Liini
Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification), siis vilgub LED märgutuli ka siis, kui olete saanud uue
sõnumi, vastamata kõne või kõneposti teate.

INSTALLEERIMINE

Helina tugevus Keskmine

Kuulari heli tugevus Nivoo 3

Mikrofoni heli tugevus Nivoo 3

Nuppude heli Sees

Taustapilt

Kontrast Tase 2

Automaatne vastamine Väljas

Automaatne kõne lõpetamine Sees

Lapsehoidmise re iim Väljas

Äratuskell Väljas

Kõnede keelamine Väljas

Algne PIN kood 0000

HD helire iim Sees

þ

þ

Automaatvastaja

Vastamisre iim Vasta ja salvesta

Helisemise pikkus 5 kutsungit

Väljuvad sõnumid Valmis vastamiseks ja
salvesta

Telefonitoru varjamine Sees

Kaugligipääs Mitte aktiveeritud

þ
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Helista

Kõnedele vastamine

SYMBO

Numbri valimine

Otse valimine

Helistamine taasvalimise nimekirjast

Logist helistamine

Telefoniraamatust helistamine

1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 20 numbrikohta).

2. Vajutage , et valida number.

1. V jutage või , et valida liin.

2. Valige telefoninumber.

1. Vajutage (taasvalimine) ootere iimil.

2. Kerige taasvalimise nimekirja.

3. Vajutage , et valida number.

1. Vajutage ootere iimil.

2. Vajutage (vali), et siseneda helistamise nimekirja.

3. Kerige nimekirja.

4. Vajutage , et valida number.

1. Vajutage ootereþiimil.

2. Kerige telefoniraamatu sissekandeid.

3. Vajutage , et valida number.

Kui telefon heliseb vajutage .

a

þ

þ

REDIAL

SELECT

NÕUANNE

NÕUANNE

Telefonitoru säilitab viimased 7 valitud telefoninumbrit. Viimati valitud number kuvatakse
esimesena taasvalimise nimekirjas. Kui number on olemas Teie telefoniraamatus, siis kuvatakse numbri
asemel nimi.

Teil ov vaja tellida Helistaja Liini Identifitseerimisteenus (Caller Line Identification), et näha helistaja
nime või numbrit helistaja logis. Detailsem informatsioon alapeatükis Helistaja Liini
Identifitseerimisteenus lk 20.

Selle asemel, et kerida nupuga telefoniraamatu nimesid, vajutage numbrinuppu, millel

on vaja mineva nime esitäht. Näiteks vajutades näete nimesid, mis algavad A-ga. Vajutades

uuesti näete telefoniraamatu nimesid, mis algavad B-ga.

HELISTAMINE

Tagasi helistamise tühistamine

1. Vajutage (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige         kuni
tühista tagasi helistamiseni menüüni ja vajutage (vali).

2. Kerige         säteteni ja vajutage (vali).

3. Sisestage nõutud number tagasi helistamise tühistamiseks.

1. Vajutage (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

kuni tühista tagasi helistamiseni menüüni ja vajutage (vali).

2. Kerige            säteteni ja vajutage (vali).

3. Valitud teenuse number valitakse.

4. Kui number on valitud, vajutage          , et naasta ootereþiimile.

MENU SELECT
SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

Tagasi helistamise tühistamise aktiveerimine

Hoia kinni ID

Hoia kinni ID aktiveerimine

Hoia kinni ID deaktiveerimine

Sätted

1. Vajutage (menüü), kerige          võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige          kuni

hoia IDd menüüni ja vajutage (vali).

2. Kerige         säteteni ja vajutage (vali).

3. Sisestage vajalik number ID hoidmiseks ja vajutage .

MENU SELECT

SELECT

SELECT

OK

1. Vajutage                       (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

kuni hoia IDd menüüni ja vajutage (vali).

2. Vajutage (vali), et aktiveerida.

3. Valitud teenuse number valitakse.

4. Kui number on valitud, vajutage          , et naasta ootereþiimile.

1. Vajutage                      (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

kuni hoia IDd menüüni ja vajutage (vali).

2. Kerige         deaktiveerida ja vajutage (vali), et valikut kinnitada.

3. Valitud teenuse number valitakse.

4. Kui number on valitud, vajutage          , et naasta ootereþiimile.

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL
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2. Kerige         säteteni ja vajutage (vali).

3. Sisestage vajalik number tagasi helistamiseks ja vajutage .

1. Vajutage (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

tagasi helistamiseni ja vajutage (vali).

2. Kerige           säteteni ja vajutage (vali).

3. Valitud teenuse number valitakse.

4. Kui number on valitud, vajutage           , et naasta ootereþiimile.

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

SELECT

Helista tagasi aktiveerimine

SYMB

VÕRGUTEENUSED
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Käed-vabad vastamine

Kuulari helitugevuse kohandamine

Telefonitoru summutamine/heli taastamine

Valjuhääldi

Valjuhääldi helitugevuse kohandamine

Kui telefon heliseb vajutage .

Vajutage .

Järgnevad valikud on võimalikud kõnede ajal.

1. Vajutage , et valida nivoo 1 kuni nivoo 5.

1. Kõne ajal vajutage (summuta), et lülitada mikrofon välja, nii et helistaja ei kuuleks Teid.

2. Kõne ajal vajutage (taasta heli), et mikrofon sisse lülitada.

1. Vajutage , et aktiveerida valjuhäldi.

2. Vajutage uuesti , et pöörduda tagasi normaalsele reþiimile.

1. Vajutage , et valida nivoo 1 kuni nivoo 5.

MUTE

UNMUTE

Sissetulev kõne on teistest sündmustest tähtsam. Mil iganes on sissetulev kõne, siis teised tegevused
nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine jne katkestatakse.

Kui automaatne vastamise reþiim (vaadake ka lk 34) on aktiveeritud, saatle lihtsalt võtta
telefonitoru baasjaamast, et vastata kõnele. Seadistus pole vaikimisi aktiveeritud.

Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge palun hoidke telefonitoru kõrvale liiga
lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmist.

Kõne kestvus kuvatakse telefonitoru ekraanil umbes 5 sekundiks.

Kui automaatne kõne lõpetamise reþiim (vaadake ka lk 34) on aktiveeritud võite asetada
telefonitoru lihtsalt baasjaama, et lõpetada kõne. Seadistus on vaikimisi aktiveeritud.

Valjuhääldi re iimi aktiverimisel võib heli tugevus järsult tõusta väga valjuks. Ärge hoidke
telefonitoru kõrvale liiga lähedal.

NÕUANNE

HOIATUS

NÕUANNE

HOIATUS ž

Kõne lõpetamine

Kõnede ajal

HELISTAMINE
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Teise kõne kindlaks tegemine (teenusepakkujast olenev)

Telefoniraamatu kasutamine

HD helire iimi aktiveerimine/deaktiveerimine (vaadake ka lk 41)

Kõnede suunamine (teenusepakkujast olenev)

Siseliin teise telefonitoruga

Väliskõne suunamine teisele telefonitorule

1. Vajutage ja valige teise kõne algatamine, et panna esimene kõne ootele ja teha kindlaks teine kõne.

1. Vajutage (valikud) ja valige telefoniraamat, et pääseda ligi ja vaadata telefoniraamatu sisse-
kandeid.

2. Vajutage valitud telefoniraamatu sissekandel ja märgitud telefoninumber valitakse.

1. Vajutage (valikud) ja valige HD helire iim sees, et valik aktiveerida.

2. Vajutage (valikud) ja valige HD helireþiim väljas, et valik deaktiveerida.

1. Vajutage (valikud) ja valige kõnede suunamine. Ekraan näitab R4.

2. Valige telefoninumber, kuhu tahate sissetulevaid kõnesid suunata.

See valik on võimalik vaid juhul, kui Teil on vähemalt kaks registr eritud telefoni. See võimaldab Teil teha tasuta
siseliini kõnesid, kanda üle väljast tulevaid kõnesid ühelt telefonilt teisel ja teha konverentsi kõnesid.

Et kasutada seda valikut peab Teie baasjaama registreerunud olema vähemalt kaks telefonitoru (vaadake ka
alapeatükki Registreeri lisa telefonitoru lk 39).

1. Vajutage ootereþiimil.

2. Siseliini ühendus on kohe loodud, kui baasjaama on registreerunud vaid kaks telefonitoru. Kui on rohkem kui
kaks telefonitoru, siis kuvatakse võimalike siseliini telefonide numbrid. Kerige ning valige kõik võimalikud
telefonitorud (vali), et helistada kõigile, või vajutage (vali) kindel telefonitoru ja
helistage.

1. Kõne vältel vajutage pikalt , et panna kõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

SELECT SELECT

þ

þ

e
e

Siseliin

Kui telefonitoru ei kuulu ID937 levialasse, siis see funktsioon võib mitte töötada.

HELISTAMINE VÕRGUTEENUSED
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Edasi helistamise deaktiveerimine

1. Vajutage (menüü), kerige          võrguteenusteni ja vajutage (vali).

2. Kerige         helista edasi valikule, mida soovite seadistada (Igal juhul edasi helistamine/kui on hõivatud
edasi helistamine/kui jääb vastamata edasi helistamine) ja vajutage (vali).

3. Kerige         deaktiveerimisele ja vajutage (vali), et kinnitada valikut.

4. Valitud teenuse number valitakse.

5. Kui number on valitud, vajutage           , et naasta ootereþiimile.

See funktsioon võimaldab helistajal jätta häälteade, kui Teil pole võimalik vastata, või kui Te ei soovi kõnet vastu
võtta. Teenuse olemasolu sõltub riigist ja teenuse tellimisest oma võrguteenuse pakkujalt. Tavaliselt peab
maksma selle teenuse eest, kuna sõnumid säilitatakse võrgus, mitte telefonis. Võtke ühendust oma
võrguteenuse pakkujaga, et saada rohkem informatsiooni.

1. Vajutage (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

kõnepostini ja vajutage (vali).

2. Vajutage (vali), et valida kõneposti 1.

3. Kerige         seadistusteni ja vajutage (vali).

4. Muutke kõneposti number ja vajutage .

1. Vajutage (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

kõnepostini ja vajutage (vali).

2. Vajutage (vali), et valida kõneposti 1.

3. Vajutage (vali), et aktiveerida.

4. Valitud teenuse number valitakse.

5. Kui number on valitud, vajutage          , et naasta ootereþiimile.

1. Vajutage (menüü), kerige          võrguteenusteni ja vajutage (vali), kerige

tagasi helistamiseni ja vajutage (vali).

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

Kõneposti numbri seadistamine

Kõneposti aktiveerimine

Sätted

Kõnepost

Helista tagasi

SYMB

SYM

SYMB
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See menüü võimaldab mugavat ligipääsu, aktiveerimist ja deaktiveerimist mõningatele võrguteenustele, mis
sõltuvad riigist/tellimisest. Võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga, et saada rohkem informatsiooni
nendest teenustest.

Vaikimisi numbrid ja väärtused, mis on seadistatud Teie ID937 telefonile peaksid olema parimad Teie riigi võrgus
ning seetõttu Te ei peaks muutma neid.

On 3 tüüpi edasi helistamise valikuid: Igal juhul edasi helistamine, kui on hõivatud ja kui on vastamata edasi
helistamine.

1. Vajutage (menüü), kerige võrguteenusteni ja vajutage (vali).

2. Kerige helista edasi valikule, mida soovite seadistada (Igal juhul edasi helistamine/kui on hõivatud edasi
helistamine/kui jääb vastamata edasi helistamine) ja vajutage (vali).

3. Kerige säteteni ja vajutage (vali), et sisestada number, kuhu kõne edastada.

4. Vajutage , et valikut kinnitada.

1. Vajutage (menüü), kerige         võrguteenusteni ja vajutage (vali).

2. Kerige        helista edasi valikule, mida soovite seadistada (Igal juhul edasi helistamine/kui on hõivatud edasi
helistamine/kui jääb vastamata edasi helistamine) ja vajutage (vali).

3. Vajutage (vali), et aktiveerida.

4. Valitud teenuse number valitakse.

Kui number on valitud, vajutage           , et naasta ootereþiimile.

Edasi helistamise numbri seadistamine

Edasi helistamise aktiveerimine

MENU SELECT

SELECT

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

SELECT

Helista edasi

Kui funktsioon on aktiveeritud, sõltuvalt Teie kõnede edastamise valikust, suunatakse sissetulevad
kõned edasi Teie valitud numbrile.

42

Võrguteenuse
Helista edasi
Helista edasi, kui hõivatud
Helista edasi, kui vastamata
Kõnepost
Helista tagasi
Tagasi helistamise tühistamine
Hoia kinni idd
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2. Siseliin on kohe loodud, kui baasjaamaga on ühendatud vaid kaks telefonitoru. Kui ühendatud on rohkem

telefonitorusid, siis kuvatakse võimalike siseliini telefonide numbrid. Kerige ning valige kõik võimalikud

telefonitorud (vali), et helistada kõigile, või vajutage (vali) kindel telefonitoru

ja helistage. Helistaja telefonitoru heliseb.

4. Vajutage , et kanda üle telefoni kõne esimeselt telefonitorult soovitud telefonitorule.

1. Vajutage nuppu üks kord, et vahetada väliskõne sisekõneks või vastupidi.

Konverentsi kõne seadistused muudavad võimalikuks kahel siseliinitelefonil ja ühel välisliinil omavahel
konverentsikõne luua. Kolm osalist saavad jagada ühte kõnet ja selleks pole vaja teenusepakkuja tuge.

1. Vajutage , et panna telefonikõne ootele ja alustada siseliinikõnet (helistaja ei kuule Teid enam).

2. Pikk vajutus nupule, et kuvada võimalikke siseliini telefoninumbreid. Kerige ning valige kõik
võimalikud telefonitorud (vali), et helistada kõigile, või vajutage (vali) kindel
telefonitoru ja helistage.

3. Vajutage telefonitorul , et vastata väliskõnele, et mõlemad siseliinid tohiks rääkida.

4. Vajutage ja hoidke nuppu kaks sekundit, et alustada kolme osalisega konverentsikõnet, kusjuures osalised
on ekraanil kuvatud.

Kui olete tellinud koputusteenuse, siis annab piiks märku kui kõne ajal tuleb sisse uus kõne. Helistaja number ja
nimi kuvatakse samuti kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification). Palun
kontakteeruge oma teenusepakkujaga, et saada rohkem informatsiooni.

SELECT SELECT

SELECT SELECT

3. Vajutage telefonitorul , et vastata väliskõnele, kui mõlemad siseliinid tohivad rääkida.

Sise- ja väliskõne vahetamine

Kui siseliinist keegi ei vasta vajutage , et taastada väline kõne.

NÕUANNE Kui konverentsikõne reþiim on aktiveeritud (vaadake ka lk 41), siis järgmine kord luuakse
kolme osalisega konverentsikõne automaatselt, kui teine siseliini telefonitoru aktiveeritakse sise- ja
välisliini telefonikõne ajal.

Kolme osalisega konverentsikõne

Koputus

HELISTAMINE

Vajuta Kasutus

Kõne ootele panemine, et võtta vastu uus kõne

Kõne lõpetamine, et võtta vastu uus kõne

Uue kõne katkestamine ja vana kõne jätkamine
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Teine võimalus on vajutada (valik) ning (vasta ja hoia),

(vasta ja lõpeta või katkesta teine kõne), kui kõne on ootele pandud. Valiku kinnitamiseks kerige

soovitud valikuni ja vajutage .

Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification) saate tellida oma teenusepakkujalt. Kui olete
teenuse tellinud, siis kuvatakse Teie telefoni ekraanil helistaja nimi ja number. Kui Te pole teenust tellinud või
helistaja on valinud oma telefoninumbri privaatseks tegemise, siis ei kuvata helistaja numbrit ja nime. Palun
kontakteeruge oma teenusepakkujaga, et saada rohkem informatsiooni.

OPTION Accept & Hold Accept & End or Reject

CW

OK

SYMBOL

Helistaja Liini Identifitseerimisteenus

HELISTAMINE

41

Konverentsikõned

HD heli re iim

Vaikimisi sätted

þ

Kui konverentsi re iim on aktiveeritud, saate luua kolme osalisega konverentsikõnesid teise telefonitoruga, mis
on samasse baasjaama registreeritud, automaatselt, kui teine telefonitoru võetakse vastu, kui samal ajal on juba
väliskõne käimas.

Vaikimisi on konverentsikõned seadistatud reþiimile väljas.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni ja vajutage , kerige

, et siseneda konverentsikõnede menüüsse ja vajutage (vali).

2. Kerige          sisse või välja ja vajutage (vali), et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

HD heli reþiim on eksklusiivne funktsioon, mis tekitab tunde, et telefonivestlused on justkui silmast silma peetud.
Kui HD heli funktsioon aktiveerida tundub nagu vestluspartner räägiks sinu kõrval.

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         HD heli menüüsse ja vajutage (vali).

2. Kerige          sisse või välja ja vajutage (vali), et kinnitada valikut.

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige          vaikimisi sätete menüüsse ja vajutage (vali).

2. Vajutage (vali), et aktiveerida vaikimisi sätted. Vaikimisi sätted aktiveeruvad.

3. Sellest reþiimist väljumiseks vajutage          .

þ

Konverentsikõnede aktiveerimine/deaktiveerimine

HD heli re iimi aktiveerimine/deaktiveerimine

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

þ

SYMB

Ka kõne ajal saate vajutada (valik) ja valige HD heli sees/väljas heli summutamine, et
aktiveerida/deaktiveerida HD heli reþiim.

Kui HD heli on aktiveeritud kõne ajal, HD heli sees ilmub kaheks sekundiks ja HD heli ikoon (vaadake
peatükki Ekraani ikoonid ja sümbolid leheküljel 8), et näidata, et kõne edastatakse nüüd HD heli
kvaliteediga.

Kui HD heli deaktiveeritakse kõne ajal, HD heli väljas ilmub kaheks sekundiks ekraanile ja tavalise
helistamise heli ikoon kuvatakse ekraanil (vaadake peatükki Ekraani ikoonid ja sümbolid leheküljel 8),
see asendab HD heli ikooni ja see näitab, et kõnet ei peeta enam HD heli kvaliteediga.

OPTION

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED
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Master PIN koodi muutmine

Tehase seadete taastamine

Automaatne eesnumbri lisamine

Automaatse eesnumbri lisamise seadistamine

Master PIN koodi muutmiseks

Master PIN koodi kasutatakse kõnede blokeerimise/lapse kõne numbri, telefonitoru
registreerimise/registreerimise tühistamise ja kaugjuhtimise läbi automaatvastaja kasutamiseks. Vaikimisi
Master PIN on 0000. PIN koodi pikkus on 4 numbrit. Seda PIN koodi kasutatakse ka Teie telefoni seadistuste
kaitsmiseks. Telefon palub sisestada PIN koodi, kui seda vaja on.

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         muuda PIN menüüsse ja vajutage (vali).

2. Sisestage vana Master PIN, kui nõutakse, ja vajutage , et kinnitada. Sisestatud PIN koodi

kuvatakse tärnikestena (*) telefoni ekraanil.

3. Sisestage uue PIN kood ja vajutage .

2. Sisestage uus PIN uuesti ja vajutage , et kinnitada PIN koodi muutus.
Kostub kinnitav heli, sõnum Uus PIN aktiveeritud ilmub ja telefoni ekraanil kuvatakse eelmine menüü.

1. Vajutage (menüü), kerige         spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige          valige taasta algseadmed menüü ja vajutage (vali).

2. Kerige          jah ja vajutage (vali).

Maksimaalne automaatselt lisatava eesnumbri pikkus on 5 numbrit. Kui number on sisestatud, lisatakse see
automaatselt iga telefoninumbri ette, mis valitakse.

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige          automaatse eesnumbri lisamine menüüsse ja vajutage (vali).

2. Viimati salvestatud (kui seda on) eesnumber kuvatakse.

3. Valige number ja vajutage , et valikut kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

MENU SELECT

SELECT

OK

OK

OK

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

OK

Vaikimisi tehase seadete taastamine

Kui sisestatakse vale PIN kood, kuvatakse ekraanil eelmine menüü.

Kostub kinnitav toon ja telefonil on seatud tehase algseadistuse reþiimile (palun vaadake ka lk 15
peatükki Vaikimisi seadistused).

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED
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Teie ID937 telefonil on mälu 250 telefoniraamatu sissekande jaoks, kaasa arvatud 10 kiirmälu numbrit (alates
kuni          ). Iga telefoniraamatu sissekandel võib telefoninumber olla kuni 20 numbrit pikka ja iga nimi

kuni 14 tähemärki.

1. Vajutage        ootereþiimil või vajutage (menüü), kerige telefoniraamatuni vajutage

(vali), kerige nimekirjani ja vajutage (vali).

2. Telefoniraamatu sissekanded on tähestiku järjekorras.

3. Vajutage        , et sirvida telefoniraamatut.

1. Vajutage (menüü), kerige         telefoniraamatuni ja vajutage , et sisestada uus

kontakt.

2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 tähemärki) ja vajutage .

3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 20 numbrit) ja vajutage .

Ligipääs telefoniraamatule

MENU

SELECT SELECT

MENU SELECT

OK

OK

SYMB

SYMOL

Vaatamaks telefoniraamatu sissekande detaile vajutage (vaata).

Valimaks telefoniraamatu numbrit kerige         telefoniraamatu sissekandeni ja vajutage          .

VIEW

NÕUANNE Selle asemel, et kerida nupuga telefoniraamatu nimesid, vajutage numbrinuppu, millel

on vaja mineva nime esitäht. Näiteks vajutades näete nimesid, mis algavad A-ga. Vajutades

uuesti näete telefoniraamatu nimesid, mis algavad B-ga.

Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

TELEFONIRAAMAT

Telefoniraamat
Uus sissekanne
Nimekiri
Muuda sissekanne
Kustuta sissekanne
Kustuta kõik
Kiirmälu
Kopeeri SIM kaardilt
Phbk ülekanne
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5. Kerige

1. Vajutage (menüü), kerige          telefoniraamatuni ja vajutage , kerige

muuda sissekandeni ja vajutage (vali).

2. Kerige si sekandeni, mida soovite muuta ja vajutage (vali).

3. Vajutage (kustuta), et kustutada tähti ükshaaval ja sisestage nimi, vajutage .

4. Vajutage (kustuta), et kustutada numbreid ükshaaval ja sisestage uus number,

vajutage .

5. Kerige         , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage

(vali).

1. Vajutage (menüü), kerige          telefoniraamatuni ja vajutage , kerige

kustuta sissekandeni ja vajutage (vali).

2. Kerige sissekandeni, mida soovite kustutada ja vajutage (vali).

3. Vajutage , et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

1. Vajutage (menüü), kerige         telefoniraamatuni ja vajutage , kerige          kuni

kustuta kõik sissekanded ja vajutage (vali).

2. Vajutage , et kinnitada valikut.

, et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage

(vali).

Kostub kinnitav toon.

s

Kostub kinnitav toon.

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

CLEAR OK

CLEAR

OK

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

OK

SYMBOL

Saate määrata kontakte kindlate helistajagruppide alla. Näiteks grupp As on kõikide Teie töökaaslaste
telefonimumbrid. Samuti saate määrata sellele helistajagrupile erilise helinatooni (vaadake ka peatükki
Grupi helin lk 32). Seda juhul, kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line
Identification).

Saate salvestada kuni 250 telefoniraamatu sissekannet. Te ei saa salvestada uut sissekannet,
kui telefoniraamatu mälu on täis, peate kustutama vanad sissekanded, et teha uusi.

SYMBOL

SYMB

NÕUANNE

Telefoniraamatu sissekande muutmine

Telefoniraamatu sissekande kustutamine

Kõikide telefoniraamatu sissekannete kustutamine

TELEFONIRAAMAT
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Lisa telefonitoru registreerimine

Registreerimise tühistamiseks

1. Vajutage baasjaamal nuppu         3 sekundi jooksul. Peale seda peab registreerima telefonitoru 1 minuti
jooksul.

2. Samal ajal vajutage telefonitorul (menüü), kerige         spetsiifiliste seadistusteni ja vajutage

(vali), kerige         registreerimiseni ja vajutage (vali).

3. Vajutage           , et valida baasjaama registreerimine ja vajutage , et valik kinnitada.

4. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage , et alustada registreerimist.

Kostub kinnitav toon, kui regist eerumine õnnestub, ja telefon läheb taas ootereþiimile.

Ühele ID937 telefonitorule saab registreerida kuni 4 erinevat ID937 baasjaama. Vaikimisi registreerub
telefonitoru baasjaama 1. Kui Te valite parim baasjaam, siis registreerub telefonitoru lähimasse baasjaama.

1. Vajutage (menüü), kerige         spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         vali baasjaam menüüsse ja vajutage (vali).

2. Kerige         soovitud baasjaamani ja vajutage , et kinnitada valik.

3. Telefonitoru hakkab otsima baasjaama. Kui baasjaam on leitud, kostub kinnitav toon.

1. Vajutage (menüü), kerige         spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         registreerimise tühistamise menüüsse ja vajutage (vali).

2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage , valiku kinnitamiseks.

3. Valige nimekirjast telefonitoru, mille registreerimise soovite tühistada.

Kostub kinnitav toon, kui registreerimise tühistamine on õnnestunud, ja ekraanil kuvatakse mitte

registreeritud.

MENU

SELECT SELECT

OK

OK

MENU SELECT

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

OK

r

1 minuti jooksul on baasjaam võimeline vastu võtma uue telefonitoru registreerimise. Kui 10 sekundi
jooksul pole midagi toimunud, katkeb registreerimis protsess.

SYMBO

Kui PIN kood pole õige, kuvatakse Vale PIN ja telefon läheb tagasi ootereþiimile.

Kui midagi pole tehtud telefonitoruga 15 sekundi jooksul, registreerimise tühistamise protsess
peatatakse.

Baasjaama valimine

Baasjaama manuaalne valimine

Registreerimise tühistamine

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED
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Lapse kõne

Registreerimine

Kui funktsioon on aktiveeritud, võimaldab lapse kõne reþiim valida numbri vajutades ükskõik, mis nuppu
telefonitorul. See funktsioon on väga kasulik kiireks ligipääsuks hädaabi numbritele.

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         lapse kõne menüüsse ja vajutage (vali).

2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage , et kinnitada.

3. Vajutage (vali), et siseneda reþiimi.

4. Kerige sisse ja vajutage (vali), et kinnitada.

5. Sisestage Lapse kõne telefoninumber ja vajutage , et kinnitada toiming.
Kostub kinnitav toon.

1. Pikk vajutus (kui lapse kõne on juba aktiveeritud).

2. Kerige          välja ja vajutage (vali), et kinnitada valik.

1. Vajutage (menüü), kerige         spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         lapse kõne menüüsse ja vajutage (vali).

2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage , et kinnitada.

3. Kerige          numbrini ja vajutage (vali).

4. Viimane (kui see olemas on) lapse kõne number kuvatakse.

5. Sisestage uus lapse kõne number ja vajutage , et kinnitada.
Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Funktsioonid, mida alljärgnevalt kirjeldatakse on Teie ID937 telefonitorus. Protseduur võib var eeruda vastavalt
telefonitorule, mida soovite registreerida. Sellisel juhul vaadake lisa telefonitoru kasutusjuhendit.

Lisa telefonitorud peavad olema registreeritud baasjaama, enne kui saate neid kasutada. Kuni 6 telefonitoru
saavad olla registreeritud ühte baasjaama.

Lapse kõne aktiveerimine

Lapse kõne deaktiveerimine

Lapse kõne telefoninumbri muutmine

MENU SELECT

SELECT

OK

SELECT

SELECT

OK

MENU

SELECT

MENU SELECT

SELECT

OK

SELECT

OK

i

Saate sisestada kuni 20 numbri pikkuse telefoninumbri lapse kõne funktsiooni tarbeks.

Vaikimisi Master PIN kood on .

Master PIN kood on vajalik registreerimaks või registreerimise tühistamiseks. Vaikimisi Master PIN
kood on .

0000

0000

Vaikimisi Master PIN kood on .0000

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED
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Kiirmälu numbrite salvestamine

Kiirmälust numbri kustutamine

Telefoniraamatu kopeerimine SIM kaardilt telefoni mällu

Saate salvestada oma telefoni kuni 10 kiirmälu numbrit (alates          kuni           ). Pikk vajutus nendele
nuppudele ootereþiimil aktiviseerib helistamisfunktsiooni kindlale numbrile.

1. Vajutage (menüü), kerige         telefoniraamatuni ja vajutage , kerige

kiirmäluni ja vajutage (vali).

2. Valige nupp (0st 9ni) ning vajutage (vaata). Kui selle numbri alla on juba kontakt salvestatud,

siis saate seda vaadata.

3. Kui selle numbri all pole ühtegi kontakti salvestatud või Te tahate muuta salvestatud numbrit, siis vajutage

(vali) ja vajutage uuesti, et valida käsklus lisa.

4. Kerige sissekandeni, mille tahate lisada kiimälu numbrite hulka.

5. Vajutage , et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

1. Vajutage (menüü), kerige         telefoniraamatuni ja vajutage , kerige

kiirmäluni ja vajutage (vali).

2. Valige nupp (0st 9ni) ning vajutage (vaata).

3. Vajutage (vali) ja kerige kustutamiseni ning vajutage (vali).

4. Vajutage , et kinnitada valikut.

See funktsioon võimaldab Teil kopeerida mobiiltelefoni SIM kaardi numbrid lauatelefoni mällu.

1. Eemaldage SIM kaardi kaas nagu pildil näidatud.

MENU SELECT

SELECT

VIEW

SELECT SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

VIEW

SELECT SELECT

OK

Kostub kinnitav toon.

SYMBO

TELEFONIRAAMAT

Eemaldage SIM kaardi kaas



24

2. Libistage SIM kaart kinnituste vahele, mikro iip alla poole suunatud, kuni see peatub.

3. Libistage SIM kaardi kaas tagasi, kuni see kinnitub.

4. Telefonitorul vajutage (menüü), kerige         telefoniraamatuni ja vajutage ,

kerige         kuni kopeeri SIM kaardilt käskluseni ja vajutage (vali).

5. Kerige kopeeri kõik või vali sissekandeni. Kui valite kopeeri kõik, siis kõik Teie SIM kaardi telefoninumbrid
kopeeritakse telefoni mällu. Kui valite vali sissekanne, siis saate vaadata numbreid ja valida need, mida soovite
kopeerida (SIM kaardi sissekanded ei pruugi olla tähestikulises järjekorras).

6. Vajutage (vali), et kinnitada oma valikuid.

7. Sisestage SIM kaardi PIN kood, kui seda nõutakse. Kopeerimisprotsessi kuvatakse telefoni ekraanil.

8. Info ülekantud! kuvatakse, kui umbrid on edukalt kopeeritud.

9. Võite nüüd SIM kaardi eemaldada ja taas sulgeda SIM kaardi kaane.

See funktsioon võimaldab Teil kanda üle telefoniraamatu andmeid ühest telefonitorust teise, kui baasjaamaga on
registreerunud vähemalt kaks telefonitoru.

1. Vajutage (menüü), kerige         telefoniraamatuni ja vajutage , kerige

ülekandeni ning vajutage (vali).

2. Kerige kopeerige kõik või valige sissekandeni.

Kui valite kopeeri kõik, siis kõik Teie telefoninumbrid kopeeritakse teise telefoni mällu. Kui mõni sissekande nimi
on täpselt sama, mis teise telefoni telefoniraamatus, siis küsitakse Teilt, kas te soovite sissekande üle kirjutada.

k

n

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT Phbk

SELECT

Teie telefonitoru saab lugeda infot tavalistelt SIM kaartidelt, kaasa arvatud 3G SIM kaartidelt. Kui telefon
ei ole võimeline SIM kaarti lugema või ei suuda seda avastada, siis kuvatakse ekraanil veateade: pole
SIM kaarti. Telefon naaseb sel juhul eelmisse menüüsse.

Kui mõni SIM kaardi sissekande nimi on täpselt sama, mis telefoni telefoniraamatus, siis küsitakse
Teilt, kas te soovite sissekande üle kirjutada.

Te saate valida alati (tühista), et katkestada protsessi.NÕUANNE CANCEL

Telefoniraamatu ülekandmine

TELEFONIRAAMAT

Numbrivalimise re iim

Kõnede blokeerimine

þ

Numbrivalimise reþiimi määramine

Algseadistuses on numbrivalimise reþiimi väärtus, mis on kõige sobilikum Teie kohaliku telefonivõrgu jaoks ja
seetõttu Teil poleks vaja seda muuta.

On 2  numbrivalimise re iimi: või

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige          numbrivalimise reþiimini ja valige (vali).

2. Kerige          Toon või Pulss ja vajutage , et kinnitada oma valik. Kostub kinnitav toon ja

ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kõnede blokeerimine võimaldab keelata valitud telefonidel valida telefoninumbreid, mis algavad kindlate
numbritega. Saate määrata 4 erinevat keelatud numbrit, iga number saab sisaldada 4 numbrit.

1. Vajutage (menüü), kerige          spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         kõnede blokeerimise menüüsse ja vajutage (vali).

2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage , et kinnitada.

3. Vajutage , et siseneda kõnede blokeerimise reþiimi.

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

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

1. Vajutage (menüü), kerige         spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali),

kerige         kõnede blokeerimise menüüsse ja vajutage (vali).

2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage , et kinnitada.

3. Kerige         blokeeritavate numbriteni ja vajutage (vali).

4. Kerige numbrini 1, numbrini 2, numbrini 3 või numbrini 4 ja vajutage (vali).

5. Sisestage maksimaalselt 4 numbrit ja vajutage , et kinnitada.
Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

þ .Toon Pulss

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

OK

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

OK

SELECT

SELECT

OK

Kõnede blokeerimise seadistuste muutmine

Vaikimisi Master PIN kood on .

Kui märgitud number valitakse, siis kõnet ei ühendata. Kui see juhtub, kostub vea heli ja telefon naaseb
ootere iimi.

0000

Vaikimisi Master PIN kood on .

þ

0000

37
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Kutsumise aeg

Kutsumise aeg (või valimise viivitus) on aeg, mis kulub liini ühenduse katkestamiseks pärast           nuppu. See
saab olla seatud lühikeseks, keskmiseks või pikaks.

Algseadistuses on kutsumise aeg, mis on kõige sobilikum Teie kohaliku telefonivõrgu jaoks ja seetõttu Teil
poleks vaja seda muuta.

1. Vajutage (menüü), kerige         spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage (vali) ja

vajutage , et siseneda kutsumise aega.

2. Kerige, et valida lühike, keskmine või pikk ja vajutage (vali), kinnitamaks oma valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

MENU SELECT

SELECT

SELECT

See funktsioon on kasulik kasutades võrgu teenuseid. Kasutades mõningaid teenuseid, millele pääseb

ligi           +          ,           +          ,            +           (kõne ootamine, kõne edastamine...) olenevad Teie

kutsumise aja seadistustest. Palun kontakteeruge oma võrguteenuse pakkujaga detailsema

informatsiooni jaoks.

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Spetsiifilisemad seadistused
Kutsumise aeg
Numbrivalim se reþiim
Kõnede blokeerimine
Lapse kõne re iim
Registreerimine
Baasjaama valimine
Registreerimise tühistamine
Master PIN koodi muutmine
Tehase seadete taastamine
Automaatne eesnumbri valimine
Konverentsikõned
HD heli
Vaikimisi sätted

i

þ
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Kui valite vali sissekanne, siis saate vaadata numbreid ja valida need, mida soovite kopeerida. Iga valitud
sissekande korral küsitakse, kas tahetakse kirjutada üle juba eksisteeriv sissekanne teises telefonis.

3. Vajutage (vali) valiku kinnitamiseks.

4. Telefonitorud, millele on võimalik telefoniraamatu sisendeid üle kanda kuvatakse. Kui on rohkem kui kaks

telefonitoru kerige kõikide telefonitorudeni või valige kindel telefonitoru.

5. Vajutage , et kinnitada oma valik. Kopeerimise protsess kuvatakse ekraanil.

6. Info edastatud! kuvatakse telefoni ekraanile, kui ülekanne on edukas olnud.

SELECT

SELECT

OVERWRITE? YES NO

NÕUANNE BACK

(kirjuta üle?) kuvatakse valitud telefonitorudes, vajutage (jah) või (ei)
tühistamiseks.

Informatsiooni vastuvõttev telefonitoru peab olema ootereþiimil, et võtta vastu telefoniraamatu
sissekandeid teisest telefonitorust.

Te saate alati valida (tagasi), et katkestada protsessi. Pange aga tähele, et seda
on võimalik teha vaid telefonitorust, kust infot üle kantakse.

TELEFONIRAAMAT



HELISTAMISE LOGI

Helistamise logi pakub kiiret võimalust siseneda kõneregistrisse, automaatvastajasse ja sõnumite alamenüüdesse.
Kõneregister registreerib viimased 30 sissetulevat kõnet. Kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller
Line Identification), siis kuvatakse helistaja number ja nimi, koos helistamise kuupäeva ja kellaajaga. Vastamata ja
vastatud kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kõige viimane kõne kõige ees. Kui ühtegi kõnet pole nimekirjas,
siis kuvatakse: nimekiri tühi.

1. Vajutage      ootereþiimil, kerige         kõneregistrisse, automaatvastajasse või sõnumi menüüsse, vajutage

(vali), et siseneda vastavasse alamenüüsse.

1. Vajutage       ootereþiimil, kerige            kõneregistrisse, vajutage            (vali), kerige         numbrile ning

vajutage                    (menüü).

2. Vajutage , et salvestada number.

3. Sisestage nimi ja vajutage .

4. Muutke numbrit kui vaja ja vajutage .

5. Kerige         , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage

(vali).

Kostub kinnitav toon

1. Vajutage        ootereþiimil, kerige         kõneregistrisse, vajutage            (vali), kerige          numbrile ning

vajutage                       (menüü).

2. Kerige          kuni kustuta number, vajutage (vali), et kinnitada oma valikut.

3. Vajutage , et kinnitada valikut.

2. Kerige         kuni kustutada kõik ja vajutage (vali), et kinnitada oma valikut.

3. Vajutage , et kinnitada valikut.

SELECT

MENU

SELECT

OK

OK

SELECT

MENU

SELECT

OK

SELECT

OK

.

Kostub kinnitav toon.

Kostub kinnitav toon.

1. Vajutage       ootereþiimil, vajutage (vali), et siseneda kõneregistrisse, vajutage (menüü).SELECT MENU

Kui Te pole tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification), siis ei kuvata
helistajate andmeid.

SYMBOL

SYMBOL

Ligipääs logile

Kõneregistrist telefoninumbri salvestamine telefoniraamatusse

Kõneregistrist telefoninumbri kustutamine

Kõneregistri kustutamine
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Lapsehoidmisreþiimi deaktiveerimine

1. Vajutage (menüü), kerige kuni Personal Set (Personaalsed Seadistused) ja vajutage

(vali), kerige kuni Babysit mode (Lapsehoidmisreþiim) ja vajutage

(vali).

MENU

SELECT SELECTSYMBO

Lapsehoidmisre iimil pole ükski nupp aktiveeritud, välja arvatud (menüü) nupp. Babysit
mode (Lapsehoidmisreþiim) kuvatakse ekraanil ja telefoniga ei saa sooritada tavapäraseid toiminguid
(helistamine, kõne vastu võtmine, siseliini kasutamine, telefoni kutsumine jne.)

Saate sooritada tavapäraseid toiminguid (helistamine, kõne vastu võtmine, siseliini kasutamine, telefoni
kutsumine jne.) valitud telefonitoruga.

Taustavalgus on aktiveeritud, kui on sissetulev kõne, uus sõnum jne. Algseadistuse taustavalguse
pikkus on 20 sekundit.

SYM

þ MENU

2. Kerige vabade telefonitorude nimekirjas ja vajutage (vali), määramaks, millisele telefonitorule
helistada.

1. Vajutage (menüü) ja valige väljas, vajutage (vali).

1. Vajutage (menüü), kerige          personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige         taustavalguse ajani ja vajutage (vali).

2. Valige 20, 40 või 60 sekundit ja vajutage (vali), et kinnitada.

Kostub kinnitav toon.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige teema värvini ja vajutage (vali).

2. Kerige         teema värvini 1, teemavärvini 2 või teema värvini 3, vajutage (vali), et kinnitada

valikut.

Kostub kinnitav toon.

SELECT

MENU SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

Lapsehoidmisreþiimi deaktiveerimine

Taustavalguse kestvuse aja määramine

Teema värvi valimine

Taustavalguse kestvuse aeg

Teema värv

PERSONAALSED SEADISTUSED
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Automaatne vastamine

Automaatne kõne lõpetamine

Keel

Lapsehoidmise re iim

Automaatse vastamise seadistamine

Automaatse kõne lõpetamise seadistamine

Keele muutmine

þ

Funktsioon võimaldab vastata kõnedele automaatselt telefonitoru tõstmisega baasjaam st. Algseadistuses on
automaatne kõnedele vastamine välja lülitatud ning vastamiseks tuleb vajutada           nuppu.

1. Vajutage (menüü), kerige          personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige         automaatse vastamiseni ja vajutage (vali).

2. Kerige         sisse või välja ja vajutage (vali), et valik kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

See funktsioon võimaldab Teil kõne automaatselt lõpetada asetades telefonitoru baasjaama. Algseadistuses on
automaatne kõne lõpetamine sisse lülitatud.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige         automaatse kõne lõpetamiseni ja vajutage (vali).

2. Kerige          sisse või välja ja vajutage (vali), et valik kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Teie ID937 toetab mitmeid menüü keeli.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige         keele seadistusteni ja vajutage (vali).

2. Kerige         soovitud keeleni ja vajutage (vali), et kinnitada oma valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab Teil olema vähemalt kaks telefonitoru registreeritud baasjaamaga (vaadake
ka lehekülg 39 peatükki Lisa telefonitoru registreerimine).

See funktsioon võimaldab Teil jälgida näiteks lapse tuba. Paigaldage telefon ruumi, mida jälgitakse. Kui müratase
mikrofoni lähedal ületab teatud taseme, saab automaatselt üks telefonitoru helistada teisele, mis on
registreeritud samasse baasjaama.

Kasutamaks lapsehoidmise reþiimi peate aktiveerima telefoni (näiteks esimese telefonitoru) ja sisestama, millele
helistada müra korral (näiteks telefonitoru 2). Paigaldage lapsehoidmise re iimil olev telefonitoru (telefonitoru 1)
ruumi, mida tahate jälgida. Kui see registreerib heli, mis on kindlast tasemest kõrgem, helistab telefonitoru
automaatselt teisele telefonitorule (telefonitoru 2).

a

þ

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT
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HELISTAMISE LOGI

Ligipääs korduvvalimise nimekirjale

Korduvvalimise nimekirja üksikasjad

Korduvvalimise numbri salvestamine telefoniraamatusse

Numbri kustutamine korduvvalimise nimekirjast

Kogu korduvvalimise nimekirja kustutamine

1. Vajutage (taasvalimine) ootereþiimil olles ja kerige         , et vaadata sissekandeid.

1. Vajutage (taasvalimine) ootereþiimil olles ja kerige        , et valida sissekanne.

2. Vajutage (menüü) ja vajutage (vali), et vaadata.

1. Vajutage (taasvalimine) ootereþiimil olles ja kerige         , et valida sissekanne.

2. Vajutage (menüü), kerige         salvesta numbrini ja vajuta .

3. Sisestage nimi ja vajutage .

4. Muutke numbrit kui vaja ja vajutage .

5. Kerige        , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage
(vali).

1. Vajutage (taasvalimine) ootereþiimil olles ja kerige         , et valida sissekanne.

2. Vajutage (menüü), kerige         kustuta numbrini ja vajuta .

3. Vajutage , et kinnitada valikut.

1. Vajutage (taasvalimine) ootereþiimil olles.

2. Vajutage (menüü), kerige          kuni kustuta kõik numbrid käskluseni ja vajuta
.

3. Vajutage , et kinnitada valikut.

REDIAL

REDIAL

MENU SELECT

REDIAL

MENU SELECT

OK

OK

SELECT

REDIAL

MENU SELECT

OK

REDIAL

MENU
SELECT

OK

Kostub kinnitav toon.

Kostub kinnitav toon.

SYMBOL

SYMBOL
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Kuupäeva ja kellaaja määramine

Määra äratuse aeg

Helina toon

1. Vajutage           MENU (menüü), kerige          kella ja äratuseni ning vajutage (vali), et

siseneda kuupäeva/kellaaja määramisse.

2. Sisestage kellaaeg (TT:MM) ja kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage .

Sisestage kuupäev Päev/Kuu/Aasta formaadis ning kellaaeg 24- tunni formaadis.

3. Kõlab kinnitav toon ning ekraan näitab taas kella ja äratuse menüüd.
Kui kellaaeg ja kuupäev on seatud, siis taastatakse see pärast akude eemaldamist ja elektrikatkestust.

1. Vajutage (menüü), kerige         kella ja kuupäevani ning vajutage (vali), kerige

äratuse menüüni ja vajutage (vali).

2. Kerige väljas, üks kord, korduväratus, sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage .

3.

1. Vajutage (menüü), kerige         kella ja kuupäevani ning vajutage (vali), kerige

äratuse heli ja vajutage (vali).

2. Kerige soovitud helinale (meloodia 1, meloodia 2, meloodia 3), et kuulata helinat.

3. Vajutage (vali), et valida helina toon.

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

OK

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SMBO

Äratus heli ja äratus sümbol kostuvad/vilguvad vaid ühe minuti vältel, kui äratuse aeg on kätte jõudnud.
Äratuse heli summutamiseks vajutage üks kõik, mis nuppu telefonitorul.

SYML

Vajutage (üks kord) või (iga päev), vajutage , et kinnitada valikut.
Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse eelmine menüü.

On Once On Daily OK

Kell ja Äratus
Määra kuupäev/kellaaeg
Äratus
Äratuse helin
Mitte segada
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Taustapilt

Kontrastsuse tase

Telefonitoru nimi

See funktsioon võimaldab Teil valida taustapilti, mis aktiveerub ootereþiimil. Telefonis on 6 taustapilti. Kuues
taustapilt on tühi taustapilt. Palun vaadake algseadistusi leheküljel 15, et näha algseadistuste taustapilti.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige          taustapildini ja vajutage (vali).

2. Kerige         soovitud taustapildini ja vajutage (vali), et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kontrastsusel on kolm taset (tase 1, tase 2, tase 3). Algseadistuse kontrastsus on 2.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige         kontrastsuseni ja vajutage (vali).

2. Kerige         soovitud kontrastsuseni (tase 1, tase 2 või tase 3), vajutage (vali), et kinnitada

valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Saate panna oma telefonitorule nime ja näha seda telefoni ekraanil. Algseadete järgi on Teie telefoni nimi
PHILIPS.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

kerige         telefoni nimeni ja vajutage (vali).

2. Muutke telefoni nimi ja vajutage , et kinnitada oma valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Taustapildi valimine

Kontrastsuse taseme määramine

Telefonitoru nime vahetamine

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

OK

Maksimaalne telefoni nime pikkus on 14 tähemärki ja algseadistuse järgi on telefoni nimi PHILIPS.

PERSONAALSED SEADISTUSED
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Helistajagrupi helin

Numbrilaua heli

Selle teenuse kasutamiseks peab olema Helistaja Liini Identifitseerimisteenus (Caller Line Identification)
aktiveeritud. Täpsem info peatükis Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse lk 20.

See funktsioon võimaldab Teil valida ja määrata helin helistajale, kes on telefoniraamatus ja kes on mõnda
helistajagruppi kuuluv. Saate valida ühe helina igale helistajagrupile.

On kolm telefoniraamatu gruppi (Grupp A, B ja C), et saaksite organiseerida oma kontakte. Igale grupile saab
määrata oma helina.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni ja vajutage , vajutage

, et siseneda telefoni helinate menüüsse, kerige         grupi meloodiani ja vajutage

(vali).

2. Kerige         helistajagrupini, millele tahate helinat määrata.

3. Vajutage         soovitud toonile, et seda ette mängida.

4. Vajutage (vali), et määrata helistajagrupi helinat.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kostub üksik piiks, kui nuppu vajutataks. Saate nuppude heli sisse lülitada või siis välja. Algseadistustes on
numbrilaua heli sees.

1. Vajutage (menüü), kerige        personaalsete seadistusteni ja vajutage , vajutage

, et siseneda telefoni helinate menüüsse, kerige         numbrilaua helinateni, vajutage

(vali).

2. Kerige         sisse või välja ja vajutage (vali), et valik kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Helistajagrupi helina määramine

Numbrilaua heli sisse/välja lülitamine

MENU SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SYMB

SYMB

PERSONAALSED SEADISTUSED
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Mitte häirida reþiim

See funktsioon on võimalik vaid siis kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line
Identification) oma teenusepakkujalt. Kui mitte häirida reþiim on aktiveeritud, heliseb telefon, kui kõne tuleb
valitud helistajagruppidelt. Teiste kõnede jaoks näitab telefon sissetulevat kõne või süttib taustavalgus, aga see ei
helise. Kui automaatvastaja on aktiveeritud, vastab see kõnele, võttes teate.

1. Vajutage (menüü), kerige         kella ja kuupäevani ning vajutage (vali), kerige

mitte häirida reþiim ja vajutage (vali).

2. Vajutage (vali) uuesti, et siseneda aktiveerimise menüüsse.

3. Kerige sees või väljas.

4. Vajutage (vali), et kinnitada valikut.

1. Vajutage (menüü), kerige          kella ja kuupäevani ning vajutage (vali), kerige

mitte häirida re iim ja vajutage (vali), kerige          vali päev ja vajutage

(vali).

2. Kerige          soovitud valikule (kogu nädal, tööpäevad, esmaspäev, teisipäev... või pühapäev) ja vajutage

(vali).

3. Kui valite kogu nädal või tööpäevad, vajutage (vali) uuesti, et kinnitada valikut.

4. Kui valite esmaspäev, teisipäev... või pühapäev ilmub ” rea algusesse, et teha kindlaks Teie valik. Saate valida

rohkem kui ühe päeva.

5. Kui olete teinud oma valiku, kerige -le ja vajutage (vali), et kinnitada oma valikut ja

naasta eelmisesse menüüsse.

1. Vajutage (menüü), kerige          kella ja kuupäevani ning vajutage (vali), kerige

mitte häirida re iim ja vajutage (vali), kerige         määra kellaaeg ja vajutage

(vali).

2. Sisestage alguse ja lõpu aeg.

3. Vajutage , et kinnitada.

Mitte häirida reþiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

Mitte häirida re iimi päeva valimine

Mitte häirida re iimi kellaaja valimine

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT SELECT

SELECT

SELECT

OK SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

OK

þ

þ

þ

”

þ

P

SMB

Algseadistusena on mitte häirida reþiim välja lülitatud.

SYM

SYMBOL

SYM

Algseadistuse järgi on algusajaks 00.00 ja lõpuajaks 00.00.

SSYM
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Lubatud helistajate määramine

1. Vajutage (menüü), kerige         kella ja kuupäevani ning vajutage (vali), kerige

mitte häirida reþiim ja vajutage (vali), kerige         lubatud helistajateni ja vajutage

(vali).

2. Kerige soovitud valikuteni (Standar ne, Grupp A, Gripp B, Grupp C).

3. Vajutage K, et kinnitada valikut.

MENU SELECT

SELECT

SELECT

O

SYMB

SYMB

Algseadistuse järgi pole ükski helistajagrupp lubatud, kui mitte häirida reþiim on aktiveeritud.

d
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Telefonitoru helinad

Helina tugevus

Helina toon

On 5 helina tugevust (vaikne, madal, keskmine, vali, väga vali). Algseadistuses on seatud helina tugevuseks
keskmine.

1. Vajutage (menüü), kerige          personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

(vali) sisenemaks telefonitoru helinatesse ja vajutage (vali) uuesti,

et siseneda helina tugevuse menüüsse.

2. Kerige         soovitud helina tugevusele ja vajutage (vali), et kinnitada valikut.

Telefonil on 16 helina tooni.

1. Vajutage (menüü), kerige         personaalsete seadistusteni, vajutage (vali),

vajutage (vali) sisenemaks telefonitoru helinatesse, kerige         helina toonini ja vajutage

(vali).

2. Kerige         soovitud meloodia ettemängimiseks.

3. Vajutage (vali) valimaks helina tooni.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Helina tugevuse muutmine

Helina tooni valimine

MENU SELECT

SELECT SELECT

SELECT

MENU SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

vajutage

Kui summuta reþiim on aktiveeritud, siis on telefoni ekraanil kuvatud sümbol        .

Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge palun hoidke telefonitoru kõrvale liiga
lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmist.

SYMBO

HOIATUS

PERSONAALSED SEADISTUSED

Personaalsed seadistused
Telefonitoru helinad
Taustapilt
Kontrastsus
Telefonitoru nimi
Automaatne vastamine
Automaatne kõne lõpetamine
Keel
Lapsehoidmise reþiim
Taustavalguse kestvuse aeg
Teema värv


