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... KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Telefoniraamat

Ekraan

Teise telefonitoru registreerimine ebaõnnestub

Vahelesegavad helid

Automaatvastaja

Telefoniraamatu kirjet ei saa salvestada

Ekraan on tühi

Müra Teie televiisorist või raadiost

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid

Ei saa kaugelt sõnumitele ligi

Telefoniraamat on täis. Kustutage kirjeid, et mälu vabastada.

Alusega on registreeritud juba maksimumarv telefonitorusid - 5. Ekraanil
kuvatakse keriv kriips. Te peate mõne telefonitoru lahti registreerima, et
registreerida uut.

Teie alus või laadija võib olla liiga lähedal. Liigutage see nii kaugele kui
võimalik.

!

!

!

!

!

!

Proovige patareisid taaslaadida või asendada.

Proovige alust elektrivoolust lahti ühendada ja ühendada ning järgige

juhendeid, kuidas registreerida telefonitoru (vaadake lk 34).

Alus võib toimetada teise telefonitoruga. Oodake, kuni see on

saadaval.

Lülitage automaatvastaja sisse.

Mälu võib olla täis. Kas aluse LED tuli vilgub kiirelt? Kui nii, siis Te

peate kustutama mõned sõnumid.

Kui sisestate vale PIN koodi, siis antakse sellest märku pika piiksuga.

Te saate PIN koodi veelkord sisestada.
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www.philips.com/support

Laadimine

Kõned

Kõnetuvastusteenus ei tööta

Ikoon ei vilgu, kui telefonitoru asetatakse alusele

Toon puudub

Kehv helikvaliteet

Ikoon vilgub

Helinatoon puudub

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Halb kontakt - liigutage kergelt telefonitoru.

Kontakt must - puhastage patarei kontakte alkoholis niisutatud lapiga.

Aku on täis - pole vaja laadida.

Vool puudub - kontrollige ühendusi. Algseadistage telefon: tõmmake

voolujuhe seinast välja ning siis lülitage tagasi.

Patareid on tühjad - laadige patareisid vähemalt 24 tundi.

Te olete liiga kaugel alusest - Liikuge alusele lähemale.

Vale kaabel - kasutage kaasasolevat kaablit.

Liiniadapter (kui vaja) ei ole ühendatud kaabliga - ühendage liini

adapter (kui vaja) kaabliga.

Telefonitoru ei ole registreeritud alusega - registreerige telefonitoru

alusega.

Te olete alusest liiga kaugel - liikuge alusele lähemale.

Alus on liiga lähedal elektriseadmetele, kindlustatud betoonseinale või
metallist ukseraamile - liigutage alus vähemalt 1 meetri kaugusele
elektriseadmetest.

Helinatoon on deaktiveeritud.
Muutke heli valjemaks.

Kontrollige oma lepingut Teie teenusepakkujaga.
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10 TEHNILISED ANDMED

Patarei eluiga ja ulatus

Patarei tüüp

”Levist väljas” hoiatus

”Patareid tühjad” hoiatus

Märkus

Kõneaeg ja ooteaeg

Kui patarei on täis laetud, siis Teie SE145 kõneaeg on umbes 10 tundi ja
ooteaeg on umbes 150 tundi.

Patareide olekut näidatakse telefonitoru üleval vasakus nurgas.
Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis kuulete piiksu kord minutis
(kõne ajal) ja ikoon vilgub. Kui patareid saavad väga tühjaks, siis lülitub
telefon automaatselt välja kohe pärast alarmi.

Umbkaudsed patareide olekud:

Täielikult laetud.

Osaliselt laetud.

Patarei hakkab tühjaks saama.

Vilgub - peaaegu tühi.

Teie SE145 kasutab AAA NiMH 550mAh tüüpi patareisid.

Ideaalsetes tingimustes on telefoni leviulatuseks kuni 50m siseruumides
ja 300m väljas. Kui Te olete kõne ajal levist välja minemas, siis telefonitoru
annab sellest märku hoiatava piiksuga.

Kui Telefonitoru liigub täiesti levist välja, siis annab telefonitoru sellest
märku veapiiksuga. Kõne katkeb ning mõned teised funktsioonid ei ole
samuti saadaval. Te kuulete veapiiksu, kui proovite neid kasutada, juhul kui
veapiiks on sisse lülitatud.

Kui Te naasete leviulatusse, siis telefonitoru teeb järjekordse piiksu.

Et veapiiks töötaks, peab see olema sisse lülitatud (vaadake lk 29
peatükki 6.3 Piiksatuste sisse/välja lülitamine).
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1 OLULINE

Võtke aega, et lugeda läbi see kasutusjuhend enne kui hakkate oma
telefoni kasutama. See sisaldab olulist informatsiooni ja märkmeid,
kuidas Teie telefoni kasutada.

!

!

!

See toode nõuab elektrivoolu tugevusega 220-240 volti, asendades

monofaasilist voolu, välja arvatud standardiga EN 60-950 defineeritud
paigaldused. Voolu katkemisel võib side katkeda.

Elektrivõrk on klassifitseeritud nii ohtlikuks, nagu määratud

standardiga EN 60-950. Ainuke viis, kuidas seda toodet elektrivoolust
vabastada, on elektrijuhtme välja tõmbamine pistikust. Tehke
kindlaks, et elektripistik on seadme läheduses ning on alati kergesti
ligipääsetav.

Pinge võrgus on klassifitseeritav kui TNV-3 (telekommunikatsiooni

võrgu pinge) nagu määratud standardiga EN 60-950.

1.1 Voolu nõuded

Hoiatus
!

!

!

!

!

!

!

!

!

See varustus ei ole disainitud hädaabikõnede sooritamiseks

elektrivoolu katkemisel. Alternatiiv peab olema kasutusel, et
hädaabi vajadusel kustuda.
Kõrgepinge. Ärge kunagi avage toodet ega proovige seda

parandada.
Hoidke toode vedelikest eemal.

Ärge kunagi kasutage tootega kaasasolevatest erinevaid

patareitüüpe. Plahvatusoht, kui patareid on asendatud vale tüübiga.
Kui telefon heliseb, siis vältige kuulari hoidmist liiga lähedal Teie

kõrvadele. See võib kahjustada Teie kuulmist.
Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikes kohtades.

Ärge laske väikestel metallobjektidel tootega kokku puutuda. See

võib kahjustada helikvaliteeti ning Teie toodet.
Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli kuularis väga

valjuks: tehke kindlaks, et telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie
kõrvadele.
Vaadake ka hoiatusi peatükkides ja alapeatükkide sektsioonides.

9 HOOLDUS JA ASENDAMINE
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9.1 Puhastamine

9.2 Kuidas patareid vahetada

Hoiatus
Alati kasutage AAA taaslaetavaid patareisid.

Lihtsalt puhastage telefonitoru ja alust niiske (mitte märja) riidega, või
antistaatilise lapiga.

Ärge kunagi kasutage poleerijat, kuna see võib kahjustada Teie toodet.

Ärge kunagi kasutage kuiva riiet, kuna see võib põhjustada staatilise ðoki.

1.

2.

3.

4.

Eemaldage patareikaas.

Eemaldage vanad patareid..

Asetage uued patareid telefonitorusse.

Asetage patareikaas tagasi.
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... REGISTREERIMINE

8.2 Telefonitoru lahti registreerimine

Te saate kasutada ühte telefonitoru, et lahti registreerida teist. Te ei saa
lahti registreerida telefonitoru, mida Te kasutate.

Eemaldage patareid. Kui sisestate taas patareisid, vajutage ning
hoidke all klahvi .

Vabastage klahv.

Sisestage selle telefonitoru number, mida soovite lahti registreerida.

Sisestage süsteemi PIN kood (vaikimisi 0000).

Vajutage klahvi , et kinnitada.

1.

2.

3.

4.

5.

Ja ikoonid vilguvad.

Telefonitoru otsib alust ning seejärel näitab kõiki sellega
registreeritud telefonitorusid, nt .

Valitud telefonitoru registreeritakse lahti.

2-3-4-5

7

... OLULINE

1.2 Vastavus

1.3 GAP standard toe kasutamine

Käesolevaga deklareerib Philips, et see SE145x on vastavuses oluliste
nõuete ja teiste oluliste sätetega direktiivis 1999/5/EC.

Vastavuse deklaratsioon on saadaval aadressil: www.p4c.philips.com.

Seda toodet saab ühendada ainult analoogsetesse pakendil nimetatud
riikide telefonivõrkudesse.

GAP standard garanteerib, et kõik DECT GAP telefonitorud ja alusjaamad
järgivad miinimum tegutsemisstandardit sõltumata nende
valmistamisest. Teie telefonitoru ja alusjaam on GAP toega, mis tähendab,
et miinimum garanteeritud funktsioonid on: telefonitoru registreerimine,
liini valimine, kõne vastuvõtmine ja helistamine.

Arenenud funktsioonid ei pruugi olla saadaval, kui Te kasutate
alusjaamaga teistsugust telefonitoru kui SE140/145. Et registreerida ja
kasutada Teie SE140/145 telefonitoru teistsuguse valmistaja GAP
standardiga alusjaamaga, siis algul järgige tootjapoolseid juhiseid, ning
siis järgige leheküljel 34 kirjeldatud protseduuri.

Et registreerida teistsuguse valmistaja poolt toodetud telefonitoru
SE140/145 alusjaamaga, sättige alusjaam registreerimisreþiimile, ning
siis järgige tootjapoolseid instruktsioone.
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1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Äraviskamise juhendid vanade toodete jaoks

Äraviskamise juhendid patareide jaoks

Pakendi informatsioon

Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud WEEE direktiiv (Waste Electrical
and Electronic Equipment; 2002/96/EC) kindlustab, et tooted on
ümbertöödeldud, kasutades parimaid võimalikku kohtlemise, taastamise
ja ümbertöötlemise tehnikaid, et kindlustada inimtervis ja
keskkonnakaitse.

Teie toode koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida
on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. Ärge hävitage seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega järgneva sümboliga
tähistatud vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise kohta:

Kasutage ühte järgevatest äraviskamise võimalustest:

Visake ära kogu toode (koos kaablite, pistikute ja tarvikutega)
kindlaksmääratud WEEE kogumispunkti.

Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu vana toode tagasi
edasimüüjale. Ta peaks selle vastu võtma, nagu on nõutud WEEE
direktiivis.

Ärge hävitage patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Philips on tähistanud oma pakendid standartsete ümbertöötlemist ning
Teie edaspidise prügi äraviskamist toetavate sümbolitega.

Seotud rahvuslikule taastamis- ja ümbertöötlemissüsteemile on makstud
finantsabi.

Märgistatud pakendimaterjal on ümbertöödeldav.

1.

2.

8 REGISTREERIMINE
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Ühe alusega saab registreerida kuni 5 telefonitoru. Ekstra telefonitorud
tuleb registreerida alusega enne kui saate neid kasutada.

Vajutage ja hoidke all aluse klahvi umbes kolm sekundit.

Alus on võimaline telefonitoru registreerimist vastu võtma 90
sekundit. Kui vajutate klahvi , siis registreerimine katkestatakse.

Telefonitorul vajutage ja hoidke all klahvi .

Sisestage süsteemi PIN kood (vaikimisi 0000) ning vajutage klahvi
.

!

!

!

!

Allpool kirjeldatud juhised kehtivad vaid Teie SE145 telefonitoru

kohta. Kui Te soovite registreerida teiste tootjate telefonitorusid,
siis need juhised võivad erineda. Sel juhul, pöörduge ekstra
telefonitoru tootja poole.
Süsteemi PIN koodi küsitakse, kui soovite telefonitorusid

registreerida või lahti registreerida. Tehase poolt seatud PIN kood
on 0000.

SE145 telefonitoru saab registreerida vaid ühe alusega korraga. Kui

Te soovite telefonitoru registreerida mõne teise alusega, siis peate
kordama registreerimise protsessi.
Kui Te proovite lisada telefonitoru alusele, millega on juba 5

telefonitoru registreeritud, kuvatakse ekraanil mõnda aega keriv
kriips, kuni taas kuvatakse mitte registreerimise ekraan.

1.

2.

3.

Alus väljastab piiksu, kui see on valmis aktsepteerima
registreerimist.

Kuvatakse

Kui alus leitakse ja PIN kood on õige, siis telefonitoru
registreeritakse ning talle omandatakse järgmine saadavalolev
telefonitoru number. Seda numbrit näidatakse telefonitoru ekraanil
kellaaja kõrval.

CODE – _ _ _ _.

Märkus

Märkus

Märkus

8.1 Telefonitoru registreerimine

SYM
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... TEIE AUTOMAATVASTAJA KASUTAMINE

7.7 Ligipääs kaugelt

Märkus

Kaugelt ligipääs võimaldab Teil kuulata oma sõnumeid helistades SE145-
le teiselt telefonilt.

Helistage oma SE145-le ja kui kuulete oma väljaminevat sõnumit,
vajutage # ning sisestage neljakohaline süsteemi PIN kood. Tehase
poolt seatud kood on 0000.

Muutke seda koodi turvalisuse suurendamiseks. Vaadake peatükki
süsteemi PIN koodi muutmine lk 29.

Pärast PIN koodi sisestamist kasutage oma telefoni klahve, et
opereerida SE145 automaatvastajaga:

Taasesitab kõik sõnumid

Taasesitab eelmise sõnumi

Taasesitab järgmise sõnumi

Kustutab taasesitatava sõnumi

Lülitab automaatvastaja sisse

Lõpetab taasesitamise

Lülitab automaatvastaja välja

1.

2.

2

1

3

6

7

8

9
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1.5 Elektrilised-, magnetilised- ja
elektromagnetilised väljad (“EMF”)

!

!

!

!

!

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud

tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet
eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

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.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei

põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis

on nad vastaval t täna kät tesaadavate le teadusl ike le
tõestusmaterjalidele turvalised.

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.



Telefons
Automâtiskais
Atbildçtâjs

Lietoðanas instrukcija

SE 145

Brîdinâjums
Lietojiet tikai pârlâdçjamas baterijas.
Pirms lietoðanas lâdçjiet klausuli 24 stundas.

10

2 TEIE DIGITAALNE JUHTMETA TELEFON SE145

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!
Et täielikult kasu saada abist, mida Philips pakub, siis registreerige oma
toode aadressil: www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?

SE145 telefonitoru Vooluadapter Patareikaas Kaabel*

2x AAA
taaslaetavat

patareid

SE145 alus Kasutusjuhend

2.2 Mida Te veel vajate

Märkus

Hoiatus
Alati kasutage kaasasolevaid kaableid ja patareisid.

!

!

Kõneregistri funktsioneerimiseks tellige teenusepakkujalt

kõnetuvastusteenus.

Et kõnepost funktsioneeriks, tellige teenusepakkujalt kõneposti

teenus.

*Adapter ei pruugi kaabliga ühenduses olla. Kui nii on, siis
ühendage kaabel adapteriga enne kui ühendate selle kontakti.

... TEIE AUTOMAATVASTAJA KASUTAMINE
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7.5.1 Taasesitamise ajal

7.5.2 Kõikide sõnumite kustutamine

Lõpetab taasesitamise.

Taasesitab järgmise sõnumi.

Kordab sõnumit.
Vajutage kaks korda, et kerida tagasi eelmise sõnumi juurde.

Kustutab sõnumi.

Suurendab kõlari heli.

Vähendab kõlari heli.

Pärast taasesitamist salvestatakse kõik sõnumid, mida ei
kustutatud.

Kui kõik sõnumid on taasesitatud, vajutage ja hoidke all klahvi
SYMBOL 8 sekundit.

Valige helinate arv enne kui Teie automaatvastaja kõne vastu võtab. Valige
2-9 helina hulgast või ajasäästja.

Ajasäästja on kasulik, kui helistate teiselt telefonilt, et oma sõnumeid
kuulata. Kui Teil on uusi sõnumeid, siis Teie telefon vastab 2 helina pärast.
Kui Teile uusi sõnumeid ei ole, siis ta vastab 6 helina pärast. Seega on Teil
valik kõne lõpetada, säästes aega ja raha.

Vajutage telefonitorul klahvi korduvalt (8 korda), kuni ekraanil
kuvatakse ikoon ning hetke helina viivituse seadistus. Kui
ajasäästja on määratud, kuvatakse ekraanil .

Vajutage klahvi või , et valida soovitud seadistus.

Vajutage klahvi , et kinnitada.

1.

1.

2.

3.

Te kuulete kinnituspiiksu ja kõik sõnumid kustutatakse, kui 8
sekundit on möödas.

Märkus

7.6 Helina viivitus
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7.2.2 Eelsalvestatud väljamineva sõnumi (OGM)
taastamine

1.

2.

3.

1.

Või

Telefonitorul vajutage klahvi korduvalt (9 korda), et kerida läbi
menüü, kuni ekraanil kuvatakse ja ikoonid.

Vajutage klahvi , et lõpetada salvestamine.

Vajutage klahvi , et kustutada salvestus.

Kui salvestusmälu on täis, siis aluse LED lamp vilgub kiirelt ning Teie
väljaminev sõnum asendatakse automaatselt sõnumiga This is an
answering machine, please call back later.”.

Enne kui automaatvastaja saab taas salvestada sõnumeid, peate mõned
olemasolevad sõnumid kustutama. Vaadake peatükki Kõikide sõnumite
kustutamine lk 34.

Kui salvestusmälu saab täis sissetuleva kõne ajal, siis
automaatvastaja lõpetab kõne.

Telefonitoru ekraanil vilgub ikoon .

Alusel vilgub LED tuli kord lühikeselt kord pikalt.

Vajutage klahvi .

Vajutage ja hoidke all klahvi , et kuulda kõiki salvestatud
sõnumeid.

Kui Teil ei ole uusi sõnumeid, siis ka klõps Klahvil taasesitab
kõik salvestatud sõnumid.

See alustab salvestamist.

Te kuulete kahte piiksu, et kinnitada ning eelsalvestatud sõnum on
taastatud.

Teie uued sõnumid taasesitatakse läbi kõlari.

”

7.3 Mälu täis

7.4 Uue sõnumi indikaatorid

7.5 Teie sõnumite kuulamine

Märkus

Märkus

... TEIE DIGITAALNE JUHTMETA TELEFON SE145
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1

2

3

4

5

6

7

Vaadake lk 13, et saada ülevaade ekraani
ikoonidest.

Sisestusre iimis vajutage, et märke
kustutada; Kui vaatate
kõneregistrit/kordusvalimise nimekirja,
siis vajutage, et kustutada ekraanil olev
kirje või vajutage ja hoidke all, et
kustutada kõik kirjed. Lülitab kõne ajal
mikrofoni sisse või välja.

Avab kõneregistri.
Kerib üles nimekirjades ja seadistustes.
Suurendab kuulari heli.

Helistab või vastab kõnele.
Kasutage meenutamis (R) funktsioone.

Vajutage ja hoidke all, et helistada ühe
puudutusega eelseadistatud numbritele.

Vajutage ja hoidke all, et lukustada/avada
klahvid.
Kõne ajal vajutage ja hoidke all, et lülituda
pulssvalimiselt toonvalimisele.
Valib tähe, näidatud kui .

Kuular

Ekraan

Puhasta/Summuta heli

Kõneregister/Keri üles/Heli valjemaks

Räägi/Meenuta

Ühe puudutusega helistamisnupud

*/Klahvide lukustus

þ

2.3 Telefonitoru ülevaade
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... TEIE DIGITAALNE JUHTMETA TELEFON SE145

8

9

10

11

12

13

Programmeerimisklahv

Intercom (vaja vähemalt kahte telefonitoru)

#/Helin

Lõpeta/Välju/Telefonitoru sisse-välja

Telefoniraamat/Keri alla/Heli vaiksemaks

Kordusvalimine/Keri paremale

Sisenege peamenüüsse.
Kinnitage menüüvalik.
Minge järgmisesse menüüsse.
Kinnitage kirje telefoniraamatus.

Kasutage puhkere iimis, et sooritada sisekõne.
Kasutage kõne ajal, et suunata väline kõne teise telefonitorusse.

Vajutage ja hoidke all, et lülitada telefonitoru helin sisse või välja.
Valides või salvestades numbrit, vajutage ja hoidke all, et sisestada
pausi (P).
Valib #, näidatud kui .

Lõpetab kõne.
Seadete re iimis läheb tagasi puhkere iimi.
Vajutage ja hoidke all, et lülitada telefonitoru välja (kui
puhkere iimis) või sisse.

Avab telefoniraamatu.
Kerib alla nimekirjades ja seadistustes.
Vähendab kuulari heli.

Avab kordusvalimise nimekirja.
Kerib paremale.

þ

þ þ

þ
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Te saate kuulata oma sõnumeid aluselt või Te võite helistada teiselt
telefonilt SE145-le helistada ning siis taasesitada oma sõnumid.

Vajutage alusel klahvi .

Teie automaatvastajal on eelseadistatud väljaminev sõnum: This is an
answering machine, please leave your message after the tone.”.
Te saate ka lindistada oma enda väljamineva sõnumi, kasutades alusega
registreeritud telefonitoru.

Teie väljaminev sõnum võib olla kuni 1 minut pikk. Te saate taaskehtestada
eelsalvestatud väljamineva sõnumi igal ajal. Kui Teil saab aeg otsa, siis
kuulete piiksu ning salvestamine lõpetatakse ja salvestatakse.

Telefonitorul vajutage klahvi korduvalt (9 korda), et kerida läbi
menüü, kuni ekraanil kuvatakse ja ikoonid.

Pärast pikka piiksu öelge oma sõnum telefonitoru mikrofoni.

Vajutage klahvi , et lõpetada salvestamine.

Vajutage klahvi , et kinnitada.

!

!

!

Sissetulevad sõnumid võivad olla kuni 3 minutit pikad.

Maksimaalne sõnumite arv on 59.

Maksimaalne salvestusaeg kokku on 10 minutit.

”

1.

1.

2.

3.

4.

Sisse lülitades taasesitatakse Teie väljaminev sõnum.

Te kuulete piiksu ning Teie sõnum taasesitatakse telefonitorust.

7.2.1 Salvestage enda väljaminev sõnum (OGM)

Märkus

7.1 Sisse/välja lülitamine

7.2 Väljaminevad sõnumid (OGM)
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6.8 Telefonitoru algseadistamine

6.9 Klahvide lukustamine

6.10 Klahvide avamine

Märkus

Märkus

Te saate taastada telefonitoru tehase seadetele (vaikimisi seaded).

Eemaldage telefonitorust patareid.

Vajutage ja hoidke all Klahvi , samal ajal kui sisestate patareisid
tagasi.

Vajutage klahvi .

Kui olete algseadistanud oma telefonitoru, siis peate võibolla taas
sisestama oma riigi koodi.

Telefonitoru vaikimisi seaded on:

Helinatoon: 1

Helinatooni tugevus 3

Kuulari helitase 3

Telefoniraamat  Muutmata

Kõneregister Tühi

Kordusvalimise nimekiri  Tühi

Klahvilukustus  Väljas

Kell  00:00

Helistamisre iim 1 (toon)

Süsteemi PIN kood  PIN0000

Helina viivitus  6 helinat

Klahve lukustades väldite juhuslikku helistamist, kui kannate telefonitoru.

Vajutage ja hoidke all klahvi .

Te saate siiski vastata kõnele, kui klahvid on lukustatud, vajutades
klahvi . Kõne lõpetades on klahvid endiselt lukustatud. Kui Te
vajutate mõnda klahvi, kui klahvid on lukustatud, siis telefonitoru
ekraanil kuvatakse 3 sekundit .

Klahvide avamiseks vajutage taas ja hoidke all klahvi .

1.

2.

3.

1.

1.

Ekraanil kuvatakse :

Klahvid lukustatakse ning ekraanil kuvatakse .

888888888888.

:

:

:

:

:

:

:

þ :

:

:
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2.4 Telefonitoru ekraan

1

2

3

Oleku ja meeldetuletusikoonid

Telefonitoru number

Kohalik aeg

Näitab telefonitoru patarei olekut.
Kerib, kui telefonitoru laeb alusel.

Põleb, kui liin on kasutusel.
Vilgub, kui tuleb sissetulev kõne.

Vilgub, kui Teile on uusi kõneposti sõnumeid.
Ei põle, kui Teil ei ole kõneposti sõnumeid.

Põleb, kui Teil on vastamata kõnesid ja uusi numbreid
kõneregistris.

Telefoniraamat on avatud.

Telefonitoru on programmeerimisre iimis.

Klahvid on lukustatud.

Telefonitoru mikrofoni heli on summutatud.

Telefonitoru helin on välja lülitatud.

Automaatvastaja on sees.
Ei põle, kui automaatvastaja on väljas.
Vilgub, kui Teile on uusi sõnumeid.
Vilgub kiiresti, kui mälu on täis.

Püsiv, kui telefonitoru on registreeritud ja aluse levis.
Vilgub, kui telefonitoru ei ole aluse levis või otsib alust.

þ
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2.5 Aluse ülevaade

... TEIE DIGITAALNE JUHTMETA TELEFON SE145

1

2

3

4

5

6

7

8

LED

Taasesita/Peata

Automaatvastaja sisse/välja

Kustuta

Keri tagasi

Keri edasi

Kõlari heli valjemaks/vaiksemaks

Otsimisnupp (vaadake lk 15)

Sees Automaatvastaja on sees

Väljas Automaatvastaja on väljas

Pikk, siis lühikesed vilgutused Uus sõnum

Vilgub ühtlaselt Salvestab

Vilgub kiirelt Mälu on täis

Olek Tegevus

... ISIKLIKUD SEADED
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6.6 Auto-prefiks

6.7 Süsteemi PIN koodi muutmine

Märkus

Te saate määrata SE145 ära tundma sisestatud numbri ning asendama
selle teise numbriga. Numbrite kogupikkus kokku võib olla kuni 24
tähemärki.

Vajutage klahvi kuus korda.

Sisestage number, mida soovite, et telefon ära tunneks, esimesse
tühikute kogumisse (maks. 4 numbrit).

Vajutage klahvi või , et liigutada kursorit.

Liigutage kursor algusest teise tühikute kogumisse.

Sisestage number, millega tahate toodud numbrit asendada.

Vajutage klahvi , et salvestada.

Te saate nüüd muuta süsteemi PIN koodi või vajutada klahvi , et
naaseda puhkere iimi.

Süsteemi PIN kood on neljakohaline kood, mida kasutatakse
turvakontrollina mõningate seadistuste muutmisel. Vaikimisi on süsteemi
PIN kood 0000. Seda saab muuta vastavalt Teie eelistustele.

Vajutage klahvi seitse korda.

Sisestage kehtiv PIN kood ning vajutage klahvi .

Sisestage uus PIN kood ning vajutage klahvi , et kinnitada ja
naaseda puhkere iimi.

Palun märkige oma PIN kood üles. Kui Te unustate PIN koodi, siis
peate telefonitoru algseadistama.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Ekraanil kuvatakse (_ _ _ _-_ _ _ _).

Ekraanil kuvatakse CODE – _ _ _ _.

þ

þ
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6.3 Piiksatuste sisse/välja lülitamine

6.4 Helistamisre iim

6.5 Meenutamisre iim

þ

þ

Märkus

Te saate telefonitoru klahvitoone sisse ja välja lülitada.

Vajutage klahvi kolm korda.

Vajutage klahvi või , et lülituda 1 = sees ja 0 = väljas vahel.

Vajutage klahvi , et salvestada seaded.

Te saate nüüd kohandada helistamisre iimi või vajutada klahvi ,
et naaseda puhkere iimi.

Vaikimisi SE145 helistamisre iim on sobilik Teie riigi ning teenusepakkuja
jaoks. On ebatõenäoline, et tea peate seda seadet muutma.

Vajutage klahvi neli korda.

Vajutage klahvi või , et lülituda 1 = toon ja 2 = pulss vahel.

Vajutage klahvi , et seaded salvestada.

Te saate nüüd seadistada meenutamisre iimi, vaadake allpool, või
vajutada klahvile , et naaseda puhkere iimi.

Klahvi kasutatakse kindlate võrguteenustega ning PABX*/lülituskilbi
teenustega. Te ei pea tavaliselt seda seadistud muutma, kui just ei ole
soovitatud seda teha.

SE145 kasutamisvõimalus kõikide PABX seadetega ei ole
garanteeritud.

Vajutage klahvile viis korda.

Vajutage klahvi või , et lülituda
1 (Flash 1 ajakatkestusmeenutusega) või
2 (Flash 2 ajakatkestusmeenutusega) vahel.

Vajutage klahvi , et salvestada seaded.

Te saate nüüd seadistada auto-prefiksit või vajutada klahvile , et
naaseda puhkere iimi.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Ekraanil kuvatakse                .

Ekraanil kuvatakse või .

Ekraanil kuvatakse FLASH ning praegune seadistus.

þ
þ

þ

þ
þ

þ

-1- -2-
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2.6 Seadete navigatsioon

Puhkere iimþ

Otsimisnupp

1.

2.

1.

2.

3.

Otsimine on kasulik viis kadunud telefonitorude
leidmiseks.

Vajutage alusel.

Vajutage uuesti , et lõpetada otsingukõne või vajutage mistahes
nuppu telefonitorul, et otsingukõne lõpetada.

Põhilised sammud navigeerimiseks seadetes ning ekraanil olevates
valikutes.

Puhkereþiimis vajutage .

Kui Te soovite minna järgmise seade juurde, siis vajutage taas
klahvile.

Kasutage või klahve, et kerida läbi valikute ning vajutage
, et salvestada kuvatud valik.

Vajutage klahvi, et naaseda puhkere iimi.

Kui Te ei vajuta telefonitorul klahvidele 15 sekundi jooksul, siis ekraan
läheb automaatselt puhkere iimi. Telefonitoru läheb puhkere iimi ka
siis, kui asetate selle alusele või laadijale.

Kõik telefonitorud helisevad.

Seaded avatakse.

Avatakse järgmine programmiseade.

þ

þ þ

SYM

... TEIE DIGITAALNE JUHTMETA TELEFON SE145
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3 ALUSTAMINE

3.1 Aluse paigutamine

3.2 Aluse ühendamine

Nõuanne

Hoiatus

Märkus

!

!

Tehke kindlaks, et olete vooluadapteri ning kaabli õigesti

ühendanud. Valesti ühendamine võib kahjustada toodet.

Alati kasutage tootega kaasasolevat kaablit või muidu Te ei pruugi

tooni kätte saada.

Paigutage alus telefoniliini ja elektripistikute vahetusse lähedusse.

Koht, kuhu Te asetate oma aluse, võib avaldada mõju Teie toote
levile ja toimimisele. Vältige aluse paigutamist liiga lähedale
suurtele metallobjektidele nagu arhiveerimiskapid, radiaatorid või
elektriseadmed. See võib kahjustada levi ja helikvaliteeti. Tihedate
välis- ja siseseinadega hooned võivad kahjustada signaalide edasi
kandmist alusest.

Mõnedes riikides ei pruugi adapter kaabliga ühenduses olla. Kui nii
on, siis ühendage kaabel adapteriga enne kui ühendate selle
kontakti.

Ühendage kaabel ja voolujuhe aluse taga olevatesse pistikutesse.

Ühendage kaabli ja voolujuhtme teised otsad telefonipistikusse ja
voolupistikusse.

1.

2.

6 ISIKLIKUD SEADED
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Kasutage klahvi , et avada menüü ning kohandada Teie telefoni seaded
sobima Teie eelistustega.

Valige:

Vajutage klahvi .

Vajutage klahvi või , et kohandada kuulari helitaset.

Vajutage numbriklahvidele 0-9, et valida helinatoon.

Vajutage klahvi , et salvestada seaded.

Te saate nüüd seadistada kuupäeva ja kellaaja seadeid või vajutada
klahvile , et naaseda puhkere iimi.

Kui Te tellisite teenusepakkujalt kõnetuvastusteenuse, siis aeg määratakse
automaatselt, kui võtate vastu esimese kõne.

Vajutage klahvi kaks korda.

Sisestage kuupäev ja kellaaeg kasutades formaati:
DD – päev
MM – kuu
HH – tunnid
MM – minutid
Näiteks 21 06 09 30 on kui 21. juuni kell 9.30.

!

!

Kuue helitaseme 0-5 hulgast (0 = väljas, 5 = maksimaalne)

10 helinatooni hulgast

þ

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Taasesitatakse helinatooni näide.

Kui ühtegi klahvi ei vajutata 15 sekundi jooksul, siis telefonitoru
naaseb automaatselt puhkere iimi.

Ekraanil kuvatakse: 01-01 00:00.

þ

6.1 Helinatooni ja kuulari heli muutmine

6.2 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Hoiatus
Kui telefon heliseb, siis vältige kuulari hoidmist liiga lähedal Teie
kõrvadele. See võib kahjustada Teie kuulmist.



28

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM

5.6.4 Kirje kustutamine kordusvalimise nimekirjast

5.6.5 Kõikide kordusvalimise nimekirja kirjete
kustutamine

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Vajutage klahvi ning kerige klahvi või abil numbrini,
mida soovite kustutada.

Vajutage klahvi .

Vajutage , et naaseda puhkere iimi.

Vajutage klahvi .

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni kuulete piiksu.

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

Te kuulete kinnituspiiksu ning kuvatakse järgmine kirje või ----, kui
nimekiri on tühi.

Ekraanil kuvatakse ----.

þ

þ
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3.3 Telefonitoru patareide paigaldamine ja
laadimine

Hoiatus
!

!

Telefonitoru peab laadima vähemalt 24 tundi enne selle

esmakordset kasutamist.

Ärge kunagi kasutage tootega kaasasolevatest erinevaid

patareitüüpe. Plahvatusoht, kui patareid on asendatud vale tüübiga.

Teie tootega SE145 on kaasas kaks taaslaetavat patareid.

Eemaldage patareikaas (kui kohaldatud).

Sisestage patareid nagu joonisel näidatud ning sulgege patareikaas.

Asetage telefonitoru alusele laadima.

Kui patareides on piisavalt voolu, siis telefonitoru registreerub
automaatselt alusega.

1.

2.

3.

4.

Piiks kinnitab, et telefonitoru on asetatud õigesti ning laadimine
algab.

Kuvatakse puhkere iimi ekraan. Või kui ekraanil kuvatakse ,
siis peate valima riigi, mis kuulub Teie piirkonna gruppi.

þ
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Kui Te peate valima riigi

Vajutage või klahve, et valida sobiv kood Teie riigi jaoks
(vaadake tabelit). Siis vajutage SYMBOL, et kinnitada.

04 UK

05 EIRE

Kui Teile helistatakse enne kui riigi kood on seatud, siis Te saate
kõne vastu võtta. Kui Te lõpetate kõne, siis ekraan pöördub tagasi
originaalekraanile, kus saate sisestada riigikoodi. Kõnetuvastus ei
tööte enne kui olete riigikoodi sisestanud.

Jätke telefonitoru rahule, kuni patareid on täielikult laetud (vähemalt
24 tundi).

Kui Te olete ostnud multipaki, siis on Teil lisaks telefonitorud, laadijad,
vooluadapterid ning AAA taaslaetavad patareid.

Ühendage laadijad voolupistikusse.

Paigaldage kaasasolevad patareid telefonitorudesse.

Asetage telefonitorud laadijatele, et patareid täielikult täis laadida
(vähemalt 24 tundi).

Seade taaskäivitub ning kuvatakse puhkere iimi ekraan.

Telefonitoru patareid on täielikult laetud, kui laadimisikoon peatub
ning kuvatakse (patarei laetud) ikoon.

þ

Kood Riik

5.

1.

2.

3.

Märkus

Hoiatus
Kui Te sisestate alkaline patareid NiMH patareide asemel, siis
kuvatakse ekraanil kõik elemendid. Asendage koheselt patareid
kaasasolevatega.

3.4 Multipakkide kasutamine

27

5.5.5 Kõikide kõneregistri kirjete kustutamine

5.6.1 Viimase numbri kordusvalimine

5.6.2 Kordusvalimise nimekirja vaatamine ja sealt
helistamine

5.6.3 Numbri kopeerimine kordusvalimise nimekirjast
telefoniraamatusse

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Vajutage klahvi .

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni kuulete piiksu.

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

Te saate kordusvalida 5 viimast helistatud numbrit. Numbrid võivad olla
kuni 24 tähemärki pikad.

Vajutage klahvi ja seejärel klahvi .

Vajutage klahvi .

Kui vaja, kerige klahvi või abil soovitud numbrini.

Vajutage klahvi , et numbrile helistada, või klahvi , et
naaseda puhkere iimi.

Vajutage klahvi ning kerige klahvi või abil kirjeni, mida
soovite kopeerida.

Vajutage klahvi .

Sisestage telefoniraamatu kirje number 01-20.

Vajutage klahvi , et kinnitada, seejärel vajutage klahvi , et
naaseda puhkere iimi.

Ekraanil kuvatakse ----.

Kuvatakse viimane valitud number ning sellele helistatakse.

Kuvatakse viimane valitud number.

Kuvatakse esimene saadavalolev telefoniraamatu kirje number.

Kuvatakse telefoninumber.

ž

þ

þ

5.6 Kordusvalimine

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM
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5.5.2 Kõneregistri vaatamine ja sealt helistamine

5.5.3 Numbri kopeerimine kõneregistrist
telefoniraamatusse

5.5.4 Kõneregistri kirje kustutamine

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Vajutage klahvi .

Kerige klahvi või abil läbi kõneregistri.

Vajutage klahvi , et helistada kuvatud numbrile või klahvi ,
et naaseda puhkere iimi.

Vajutage klahvi        .

Kerige klahvi või abil numbrini, mida soovite kopeerida.

Vajutage klahvi .

Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number 01-20.

Vajutage klahvi , et kinnitada.

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

Vajutage klahvi .

Kerige klahvi või abil numbrini, mida soovite kustutada.

Vajutage klahvi .

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

!

!

!

!

Kuvatakse kõige viimane kõne.

Kõneregistrit vaadates on ikoon püsiv. kamçr tiks skatîti See

vilgub, kui vaatate kirjeid, millele ei ole vastatud.

þ

Kui Te kerite läbi telefoniraamatu, siis kuvatakse kõik need kirjed,

mis on juba salvestatud.
Kui telefoniraamat on täis, vilgub ekraanil 20- ja salvestatud

number.

þ

þ

Kuvatakse järgmine saadavalolev telefoniraamatu kirje (01-20).

Kuvatakse telefoninumber.

Te kuulete kinnituspiiksu ning kuvatakse järgmine kirje või ----, kui
nimekiri on tühi.

Märkus

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM 4 TEIE SE145 KASUTAMINE
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4.1 Helistamine

4.2 Eelvalimine

4.3 Numbrinuppudega 1 ja 2 ühe puudutusega
valimine

4.4 Telefoniraamatust helistamine

4.5 Kõneregistrist helistamine

Märkus

Märkus

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Vajutage klahvi.

Valige telefoninumber.

Sisestage telefoninumber (maksimum 24 tähemärki). Kui Te teete
vea, siis vajutage klahvi, et kustutada ebakorrektsed märgid.

Vajutage klahvi, et helistada.

Vajutage ja hoidke all klahvi või , kuni number kuvatakse ja
sellele helistatakse. Kui numbrit ei ole salvestatud, siis kuulete
piiksu.

Vajutage SYMBOL klahvi.

Kerige klahvidega või SYMBOL kirjeni, mida soovite.

Vajutage klahvi, et numbrile helistada.

Tühjasid kirjeid ei kuvata, kui kerite läbi telefoniraamatu.

Vajutage klahvi.

Kerige klahvidega või kirjeni, mida soovite.

Vajutage klahvi, et numbrile helistada.

Te peate teenusepakkujalt tellima kõnetuvastusteenuse, et näha
helistajate numbreid kõneregistris.
Vaadake peatükki Helistaja ID ja kõneregister lk 23
lisainformatsiooni saamiseks.

Kuvatakse telefoniraamatu esimene kirje.

Kuvatakse kõneregistri esimene kirje.



20

... TEIE SE145 KASUTAMINE

4.6 Kõnele vastamine

4.7 Kuulari heli kohandamine

4.8 Heli summutamine

4.9 Kõne lõpetamine

Hoiatus

Märkus

Kui telefon heliseb, siis vältige kuulari hoidmist liiga lähedal Teie
kõrvadele. See võib kahjustada Teie kuulmist.

1.

1.

1.

2.

1.

Kui telefon heliseb, vajutage klahvi.

Sissetuleval kõnel on eelis teiste sündmuste ees. Kohe kui on
sissetulev kõne, kõik teised tegevused (nt telefoni seaded, menüüs
navigeerimine jm) katkestatakse.

Kõne ajal vajutage klahve või , et kohandada heli.

Te saate summutada mikrofoni, et rääkida kellegagi ruumis nii, et helistaja
ei kuule teid.

Vajutage kõne ajal klahvi .

Vajutage taas klahvi, et lülitada mikrofon taas sisse.

Vajutage klahvi või asetage telefonitoru tagasi alusele.

Kuvatakse hetketase.

Telefonitoru ekraanil kuvatakse kõne kestvust umbes 5 sekundit.

Mikrofon summutatakse ning ekraanil kuvatakse .

25

5.4.1 Ühe puudutusega numbritele helistamine

5.4.2 Ühe puudutusega klahvide seostamine
telefoniraamatu kirjetega

5.5.1 Kõneregister

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

Vajutage ja hoidke all klahvi või , kuni kuulete piiksu.

Vajutage klahvile , et naaseda puhkere iimi.

Vajutage klahvile .

Kerige klahvi või abil soovitud kirjeni.

Vajutage ja hoidke all klahvi või , kuni kuulete piiksu.

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

Kui olete tellinud kõnetuvastuse ning juhul kui helistaja number ei ole
varjatud, kuvatakse ekraanil helistaja number.

Et lülituda helistaja ID ning kellaaja/kuupäeva vahel, vajutage klahvi
.

Kõneregister sisaldab detaile vastamata ja vastuvõetud kõnede kohta.
Kirjed kuvatakse kronoloogilises järjekorras nii, et kõige uuemad on
nimekirja eesotsas.

Number kuvatakse ja sellele helistatakse.

Telefoniraamatu kirje on nüüd salvestatud ühe puudutusega klahvi
alla.

þ

þ

Kui sissetuleva kõne number ei ole saadaval, kuvatakse ekraanil ---.

Sissetuleva kõne kohta tulev informatsioon võib erineda riigiti

ning sõltuvalt teenusepakkujast.
Mõned operaatorid võivad kõnetuvastuse eest raha küsida.

!

!

!

!

!

Kõneregistris salvestatakse informatsioon maksimaalselt 10 kõne kohta.

Kui kõneregister on täis, siis uus kõne asendab vanima nimekirjas.

Et vaadata kõne kuupäeva kellaaega ning kuupäeva kõneregistris (kui

teenusepakkuja poolt saadaval), vajutage klahvi .

Kui Teil on vastamata kõnesid (kõned, millele Te ei ole vastanud), siis ikoon vilgub
kõikide alusega registreeritud telefonitorude ekraanidel. Kui ühte telefonitoru
kasutatakse kõneregistri vaatamaiseks, siis ikoon jätkab siiski vilkumist teiste
telefonitorude ekraanidel (ainult multipaki kasutajatel).

5.5 Helistaja ID ja kõneregister

Märkus

Märkus

SYM

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM
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5.3.3 Telefoninumbris pausi sisestamine

5.3.4 Telefoniraamatus numbri muutmine

5.3.5 Telefoniraamatu kirje kustutamine

Kui Teie SE145 on ühendatud lülituskilbiga, siis võib tekkida vajadus pausi
sisestamiseks salvestatud numbritesse. See annab lülituskilbile aega, et
saada väline liin. Paus sisestatakse tavaliselt pärast lülituskilbi sissepääsu
koodi (nt 9).

Kui salvestate numbrit, siis vajutage ning hoidke all klahvi , kuni
ekraanil kuvatakse . Siis jätkake numbri salvestamist.

Vajutage klahvi ning seejärel vajutage klahvi .

Kerige klahvi või abil soovitud numbrini.

Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number, nt 07.

Sisestage uus telefoninumber.

Vajutage klahvi , et kinnitada.

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

Vajutage klahvi ning seejärel vajutage klahvi .

Kerige klahvi või abil soovitud numbrini.

Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number, nt 07.

Vajutage klahvi korduvalt, et number kustutada, kuni kuulete
kinituspiiksu.

Vajutage klahvi , et kinnitada.

Vajutage klahvi , et naaseda puhkere iimi.

Klahvil või on eelsalvestatud telefoninumbrid, et neile ühe
puudutusega helistada. Algselt sõltuvad need numbrid Teie riigist ja
teenusepakkujast.

Te saate seada ühe puudutusega klahvid helistama Teie telefonitoru
telefoniraamatus salvestatud numbritele.

Eelsalvestatud numbrid annavad Teile tavaliselt ligipääsu
teenusepakkuja poolt pakutud teenustele, aga see sõltub Teie riigist
ning teenusepakkujast.

1.
P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

! Vajutage klahvi , et märke kustutada.

þ

þ

Kuvatakse järgmine saadavalolev kirje.

Nõuanne

Märkus

5.4 Ühe puudutuse klahvid

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM 5 KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM
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5.1 Intercom

Märkus

Märkus

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui Teil on vähemalt kaks
registreeritud telefonitoru. See võimaldab Teil teha sisekõnesid, suunata
väliskõnesid ühest telefonitorust teise ning kasutada konverentskõnet.

Vajutage klahvi .

Vajutage klahvi , et kõne lõpetada.

Kui telefonitoru ei ulatu SE140/145 levisse, siis see funktsioon ei
pruugi saadaval olla.

Vajutage väliskõne ajal klahvi .

Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada.

Kui teine telefonitoru vastab, siis teavitage sellest helistajat ning
vajutage klahvi , et suunata kõne. Kui teine telefonitoru ei vasta,
siis vajutage klahvi , et rääkida taas helistajaga.

Enne kõne suunamist saate lülituda nii sise- kui ka väliskõne vahel
klahvi abil.

5.1.1 Teisele telefonitorule helistamine (sisekõne)

5.1.2 Kõne suunamine teisele telefonitorule

1.

2.

1.

2.

3.

!

!

Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt

teisele telefonitorule.

Või, kui kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru, sisestage teise

telefonitoru number.

Helistaja pannakse ootele.

Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt
teisele telefonitorule.
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5.1.3 Kolmepoolne konverentskõne

5.2.1 Teie teenusepakkuja kõneposti teenusele
helistamine

1.

2.

3.

4.

1.

Vajutage väliskõne ajal klahvi .

Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada.

Kui teine telefonitoru vastab, siis teavitage sellest helistajat ning
vajutage ja hoidke all klahvi , et ühendada mõlemad kõned.
Kui teine telefonitoru ei vasta, siis vajutage klahvi , et rääkida
taas helistajaga.

Vajutage klahvi , et kõne lõpetada.

Kui olete teenusepakkujalt tellinud kõneposti teenuse (kui saadaval), siis
SE145 kuvab sümboli , kui Teile on uusi sõnumeid.

Sõltuvalt Teie riigist ning teenusepakkujatest, võib kõneposti number olla
eelsalvestatud ühe puudutusega helistamiseks, kasutades klahvi .

Kui kõneposti number ei ole eelsalvestatud, siis saate Te lisada
numbri või ülekirjutada eksisteeriva salvestatud numbri.
Vaadake peatükki Ühe puudutusega klahvide seostamine
telefoniraamatu kirjetega lk 25.

Vajutage ja hoidke all klahvi .

Kõneposti number on eelsalvestatud vaid siis, kui riik, kust telefon
osteti, pakub kõneposti teenust. Kui teenust ei pakuta, siis on
number tühi. Te saate eelsalvestatud numbri üle kirjutada Teie enda
soovitud numbriga ning siis helistatakse sellele numbrile. Kuidas
numbrit ühe puudutusega klahvi alla salvestada, vaadake lk 24.

Helistaja pannakse ootele.

Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt
teisele telefonitorule.

Number kuvatakse ja sellele helistatakse. Järgige antud juhiseid,
kuidas taasesitada, salvestada ning kustutada Teie sõnumeid.

5.2 Kõnepost

Märkus

Märkus

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM
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5.3 Telefoniraamat

Märkus

Nõuanne

Märkus

SE145 telefonitoru telefoniraamatusse võib salvestada 20
telefoninumbrit, millest iga võib olla kuni 24 tähemärki pikk.

Telefoniraamatu kirjed on järjestatud 01-20.

Vajutage klahvi .
Ekraanil kuvatakse esimene kirje ning sümbol .

Kerige klahvide või abil soovitud kirjeni.

Vajutage klahvi , et helistada, või klahvi , et naaseda
puhkere iimi.

Ekraanil kuvatakse telefoninumbri üheksa esimest numbrit. Kui
number on pikem, siis viimane number vilgub. Vajutage klahvi ,
et näha kogu numbrit.

Vajutage klahvi ning seejärel klahvi .

Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number, nt 01.

Sisestage telefoninumber, mida soovite salvestada. Kui Te teete vea,
siis vajutage kustutamiseks klahvi .

Vajutage klahvi , et kinnitada.

Sisestage järgmine number, mida soovite salvestada või vajutage
klahvi puhkere iimi naasemiseks.

5.3.1 Telefoniraamatu kirjete vaatamine ja neile
helistamine

5.3.2 Numbri salvestamine telefoniraamatus

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

þ

þ

Kui telefoniraamat on tühi, siis vilgub ekraanil 01 [tühi].

Kui telefoniraamat on täis, siis vilgub ekraanil 20 [ja hetkel

salvestatud number].
Lõpetage kirje salvestamine, vajutades klahvi protsessi ajal.

Ekraanil kuvatakse esimene vaba positsioon telefoniraamatus (01-
20).

Kuvatakse järgmine vaba positsioon.

!

!

!
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