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Eestikeelne kasutusjuhend

... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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þmoniø sveikatai.
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reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
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Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
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perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
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pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.
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Ma ei saa muuta oma kõneposti seadistusi.

Kõneposti teenust haldab teie teenusepakkuja, mitte
telefon. Võtke ühendust teenusepakkujaga, et muuta
seadistusi.

Telefonitoru ei lae laadijas.

Midagi ei kuvata.

Halb audio (krabinad, kaja jne).

Telefonitoru ei helise.

Helistaja identiteeti ei kuvata.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kontrollige, kas akud on õigesti paigaldatud.

Kontrollige, kas telefonitoru on asetatud õigesti
laadijasse. Akude ikoon liigub, kui toimub
laadimine.

Kontrollige, kas ühildumise heli on sisse
lülitatud. Kui telefonitoru asetatakse õigesti
laadijasse, kostub ühildumise heli.

Laadimise ühendused on mustad. Ühendage
seade esmalt vooluvõrgust lahti ja seejärel
puhastage kontaktid niiske lapiga.

Akud on defektiga. Ostke uued oma
edasimüüjalt.

Kontrollige, kas akud on laetud.

Kontrollige, kas vooluvõrgus on vool ja telefon
on ühendatud.

Telefonitoru on pea-aegu levialast väljas.
Liigutage seda baasjaamale lähemale.

Telefoni segab interferents läheduses asuvatest
elektriseadmetest. Liigutage baasjaam neist
eemale.

Telefon on asukohas, kus on paksud seinad.
Liigutage baasjaam neist eemale.

Kontrollige, kas telefonitoru helin on sisse lülitatud.

Teenus pole aktiivne. Uurige seda oma
teenusepakkujalt.

Helistaja varjab oma identiteeti või pole see
teada.

Märkus

H Kui ülalmainitud lahendused ei aita,
ühendage nii telefonitoru kui baasjaam
vooluvõrgust välja. Proovige uuesti 1
minuti möödumisel.

... Korduma kippuvad küsimused
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Ekraanil ei kuvata signaali mõõdikut.

Ma ei saa laadida oma mobiiltelefoni.

Ma ei saa SE888 ühendada oma
mobiiltelefoniga ega sünkroniseerida
telefoniraamatut ja kõnelogi.

Mobiiltelefon/iPhone ei ühenda ennast uuesti
automaatselt SE888ga.

Ma ei saa SE888 ühendada oma arvutiga.

Ma ei saa ikkagi oma arvutit ühendada
SE888ga, isegi kui olen vahetanud oma
Bluetooth seadme.

Telefoniraamatu nimekirjas kuvatakse
tundmatut teksti/sümboleid.

Kui mul ei õnnestu registreerida
lisatelefonitoru baasjaamaga, mida teha.

Pole valimise tooni.
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Telefonitoru on levialast väljas. Liigutage seda
baasjaamale lähemale.

Kui kuvatakse (registreeri maha),
siis asetage telefonitoru baasjaamale, kuni
signaali mõõdikut jälle kuvatakse.

Kontrollige, kas iPhone'i USB laadimise kaabel
või mikro-USB laadimise kaabel on õigesti
ühendatud. SE888 toetab peamiselt ühe telefoni
laadimist. Kui SE888ga on ühendatud kaks
telefoni ja kogu akude laadimine ületab piiri,
siis saate vastavasisulise sõnumi. Sellisel juhul
tuleb üks telefonidest lahti ühendada.

Kui teil ka pärast ühe telefoni eemaldamist ei
õnnestu mobiiltelefoni laadida, siis eemaldage
kõik telefonid akude laadijast. Taasühendage
üks mobiiltelefon SE888ga ja laadige seda
uuesti.

SE888 toetab peamiselt iPhone'i laadimist ja ka
nende telefonide laadimist, mis on vastavuses
EL mobiiltelefonide laadimise harmoniseeritud
standardiga. Kui teie telefoni ei saa laadida, siis
pole see vastavuses EL harmoniseerimise
standardiga.

Saate leida nimekirja telefonidest, mille
laadimist SE888 toetab CDlt Charging
compatibility list for SE888.pdf või aadressilt
http://www.philips.com/support.

Kontrollige ja uuendage mobiiltelefoni/iPhone'i
operatsioonisüsteemi.

Leiate nimekirja SE888ga sobilikest
mobiiltelefonidest CD'lt Bluetooth compatinility
list for SE888.pdf või aadressilt
http://www.philips.com/support.

Kui Bluetooth seadme nimekiri on täis,
eemaldage eelnevalt mobiiltelefoni/arvuti nimi
nimekirjast, enne kui ühendust saab luua.

Kui mobiiltelefoni nimi on teie mobiiltelefonis
olemas, peate selle mobiiltelefonist eemaldama.
Seejärel saate ühenduse uuesti luua.

Kontrollige ja uuendage mobiiltelefoni/iPhone'i
operatsioonisüsteemi.

Leiate nimekirja SE888ga sobilikest
mobiiltelefonidest CD'lt Bluetooth compatinility
list for SE888.pdf või aadressilt
http://www.philips.com/support.

Kontrollige ja uuendage mobiiltelefoni/iPhone'i
operatsioonisüsteemi.

Personaalarvuti tarkvara toetab vaid Bluetooth
seadmeid, millel on allpool täpsustatud Bluetooth
draiver. Kontrollige oma Bluetooth seadet ja
vajadusel vahetage see.

Microsoft Stack sobilik.

Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V
5.1.0.2100 ja 5.1.0.3500 Retail.

Lülitage välja sisemine arvuti Bluetooth seade.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma arvuti
kasutusjuhendit. Seejärel installeerige väline
Bluetooth seade, mis toetab Bluetooth protokolli,
mis on ülal juba mainitud.

Tavaliselt tunneb SE888 ära teksti/sümbolid, mida
on kirjeldatud peatükis Tekst ja sümbolid“. Kui
leiate siiski tundmatuid tekste/sümboleid, siis
soovitatakse need teil muuta ingliskeelseks.

Teie baasjaama mälu on täis. Registreerige maha
telefonitorud, mida ei kasutata, ja proovige uuesti.

Kontrollige oma telefoni ühendusi.

Telefonitoru on levialast väljas. Liigutage seda
baasjaamale lähemale.

[Unregister]

“

Nõuanne

H Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
“Telefonitoru registreerimine“ teenuste
peatükis.
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baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
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atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
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Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei
tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun
informeerige ennast kohalikest seadustest patareide
kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Kui see logo on tootel, tähendab see, et vastavate
riikide taastamise ja ümbertöötlemise
süsteemidesse on antud finantspanus.

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme
püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise
kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht
(pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu
lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab
spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke
seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide,
vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V.
või nende vastavate omanike omandid.

sõna ja logod on Bluetooth SIG, Inc
omandid ja Koninklijke Philips Electronics N.V.
kasutab neid vastavate lubade alusel.

iPhone on Apple Inc kaubamärk, mis on
registreeritud USAs ja teistes riikides.

Bluetooth

Keskkonnaalane informatsioon

Kaubamärgid

... Märkused

5

Voolunõuded

Kahjustuste ja rikete vältimiseks

Hoiatus

Ettevaatust
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Elektrivõrk on klassifitseeritud ohtlikuks.
Ainus viis seadet voolu alt välja saada on
voolujuhtme eemaldamine vooluvõrgust.
Kindlustage, et voolupistik oleks alati
lihtsasti ligipääsetav.

Kasutage vaid elektrivoolu, mis on
täpsustatud kasutusjuhendis.

Kasutage vaid patareisid, mis on
täpsustatud kasutusjuhendis.

Ärge laske laadimiskontaktidel ega patareil
kokku puutuda metallesemetega.

Ärge avage telefonitoru, baasjaama ega
laadijat, sest võite kokku puutuda
kõrgepingega.

Kaitske toodet vedelike eest.

Plahvatusoht, kui patarei vahetatakse valet
tüüpi patarei vastu.

Visake vanad patareid ära vastavalt
juhistele.

Kasutage alati kaableid, mis on tootega
kaasas.

Ühendatavatel seadmetel peab olema
voolupistik seadme lähedal ja lihtsasti
ligipääsetav.

Kõlari aktiveerimine võib järsku
suurendada helitugevust väga palju, ärge
hoidke sel ajal telefonitoru oma kõrva
läheduses.

Selle seadmega ei saa teha hädaabikõnesid
voolukatkestuse ajal. Hädaabikõnedeks
peab olemas olema alternatiiv.

Kaitske seadet suure kuumuse eest, mida
põhjustavad küttekehad või otsene
päikesevalgus.

Ärge pillake oma telefoni maha ega laske
teistel objektidel telefoni peale kukkuda.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis
sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni
ega abrasiive, sest need võivad kahjustada
seda seadet.

Ärge kasutage toodet kohtades, kus on
plahvatusoht.

Ärge laske seadmel sattuda kontakti
väikeste metallesemetega. See võib
halvendada audio kvaliteeti ja rikkuda
seadme.

Läheduses asuvad aktiivsed
mobiiltelefonid võivad põhjustada
interferentsi.

Metallesemeid võib hoida telefonitoru
läheduses või vastuvõtjal.

H

H

See toode vajab vahelduvvoolu 100-240 volti.
Voolukatkestuse ajal võib side kaduda.

Võrgu pinge on klassifitseeritud TNV-3
(telekommunikatsiooni võrgu pinge) nagu see
on defineeritud EN60950 standardis.

1. Olulised ohutusalased juhised ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Kasutades telefoni
beebimonitorina

Tööolekus ja säilitades
temperatuurid

Ettevaatust

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lapsi peab jälgima, et nad ei mängiks
seadmega.

Hoidke beebi seade ja juhe alati lapse
haardeulatusest väljas (vähemalt 1
meeter/3 jalga eemal).

Hoidke vanema seade vähemalt 1,5
meetrit/5 jalga eemal beebi seadmest, et
vältida akustilist tagasisidet.

Ärge kunagi asetage beebiseadet beebi
voodisse ega tema mängualasse.

Ärge kunagi katke beebi seadet ega
vanema seadet ühegi asjaga (näiteks rätik
või tekk). Kontrollige, et beebi seadme
ventilatsiooniavad oleksid alati vabad.

Kontrollige, et  teie beebi saaks turvaliselt
magada.

See seade pole mõeldud kasutamiseks
inimeste poolt (kaasa arvatud lapsed),
kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne
või mentaalne võimekus või puuduvad
kogemused ja teadmised, kui neid pole just
juhendatud või antud juhiseid, seoses selle
seadme kasutamisega inimeste poolt, kes
vastutavad nende turvalisuse eest.

Ühendus või beebi seadmega kaduda, kui
asetate vanema seadme ülekandja või
DECT seadme (näiteks DECT telefon või
juhtmevaba interneti ruuter) lähedusse.
Liigutage beebimonitor juhtmevabadest
seadmetest eemale, et taastada ühendus.

See beebimonitor on abivahend. See pole
piisav vastutustundlikuks ja õigeks
vanemlikuks jälgimiseks ja seda ei tohiks
nii kasutada.

H

H

H

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

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

Patareide eluiga võib lüheneda madala
temperatuuriga tingimustes.

° ° ° °

° ° °
°

… Olulised ohutusalased juhised
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Vastavuse deklaratsioon

GAP standardi sobilikkuse
kasutamine

EMF vastavus

Vana toote ja patareide ära
viskamine

Siinkohal kinnitab Philips Consumer Lifestyle
Accessories, et SE888 on vastavuses Direktiivi
1999/5/EC peamiste nõuete ja oluliste tingimustega.
Leiate sobilikkuse deklaratsiooni aadressilt
www.p4c.philips.com.

See toode on disainitud, testitud ja toodetud
vastavalt Euroo a R&TTE direktiivile 1999/5/EC.
Vastavalt sellele direktiivile saab seda toodet viia
teenindusse alljärgnevates riikides:

GAP standard garanteerib, et DECT GAP
telefonitoru ja baasjaam on vastavuses
minimaalsete tööstandarditega, olenemata nende
valmistajatest. Telefonitoru ja baasjaam on
vastavuses GAPiga, mis tähendab, et garanteeritud
on minimaalsed funktsioonid: telefonitoru
registreerimine, liiniga ühenduse saamine, kõne
tegemine ja kõne vastuvõtmine. Teised funktsioonid
ei pruugi toimida, kui kasutate seadet mõne teise
tootja poolt valmistatud seadmega. Telefonitoru
registreerimiseks ja teise firma GAP sobiliku
baasjaamaga kasutamiseks, järgige juhiseid
tootjapoolses kasutusjuhendis, seejärel järgige selle
kasutusjuhendi juhiseid, et telefonitoru
registreerida. Teise firma telefonitoru
registreerimiseks baasjaamaga, pange paasjaam
registreerimise reþiimi, seejärel järgige protseduure,
mida on kirjeldatud telefonitoru kasutusjuhendis.

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb
paljusid tavakasutaja tooteid, mis nagu iga
elektriline seade võib üldiselt kiirata ja vastu võtta
elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äripõhimõtteid on kasutada

kõiki vajalikke tervise ja ohutuse meetmeid, et olla
vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda
EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote
tootmise hetkel.

Philips on pühendunud negatiivset terviseriski
mittetekitavate toodete arendamisele, tootmisele ja
turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid
kasutatakse õigesti vastavalt sihipärasele otstarbele,
siis need on kasutamiseks ohutud vastavalt
tänapäeval teadaolevatele teaduspõhistele
tõenditele.

Philips omab aktiivset rolli rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardi loomisel, mis võimaldab Philipsil
ette näha tuleviku arengusuundi, et integreerida
neid standardeid juba enne toodetesse.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol
on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja
ärge visake vana toodet ära koos tavalise
olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab
ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

p

™

20. Märkused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Ekraan

Üldised telefoni omadused

Telefoniraamatu nimekiri, taasvalimiste
nimekiri ja kõnelogi

Aku

Vooluadapter

Voolutarbivus

Kaal ja mõõtmed

Temperatuuri ulatus

Suhteline niiskus

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H64 värviga TFT ekraan.

Duaalne reþiim helistaja nime ja numbri
identifitseerimine.

Konverentsikõne ja häälsõnumid.

Sisetelefon.

Maksimaalne kõneaeg 22 tundi.

Telefoniraamatu nimekiri mahutab telefoniliinil
200 sisendit, 1. mobiililt 500 sisendit ja 2.
mobiililt 500 sisendit.

Taasvalimiste nimekiri 20 sisendiga.

Kõnelogi 50 sisendiga.

Ni-MH AAA 1,2V 750 mAh

Baasjaam

SSW-2207XX, sisend: 230V 50Hz 0,2A,
väljund: 5,5V 1,5 A

Laadija

SSW-2095XX-1, sisend: 100-240V 50-60Hz
0,2A, väljund: 5V 600mA.

Voolutarbivus ooteolekus: umbes 1,2W.

Telefonitoru: 117,4 grammi.

167,5x49,3x27 mm.

Baasjaam: 376,2 grammi.

57,3x243,5x109,7 mm

Laadija: 56,8 grammi.

94,47x82,03x53,04 mm

Töötades: 0°C kuni +35°C (32°F kuni 95°F).

Hoiustades: -20°C kuni +45°C (-4°F kuni
113°F).

Töötades kuni 90% 40°C juures.

Hoiustades kuni 95% 40°C juures.

H

H

H

19. Tehniline informatsioon

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse!

Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Baasjaam

Telefonitoru **

Laadija **

Vooluadapter **

Liini juhe *

Garantii

Kiire alguse juhend

CD plaat

Mis on karbis?

Märkus

H

H

* Mõnedes riikides peab liini adapteri
ühendama liini juhtmega, seejärel
ühendama telefoni pesaga.

** Mitme telefonitoruga pakkides on lisa
telefonitoru, laadija ja vooluadapter.
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2. Teie SE888 ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Ülevaade telefonist 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kuular

– Kustutab teksti või numbrid.
– Tühistab toimingu.
– Siseneb uuesti valimise
nimekirja.

– Lõpetab kõne.
– Väljub menüüst/
funktsioonist.

– Kerib menüüs üles.
– Suurendab kuulari/kõlari
helitugevust
– Siseneb telefoniraamatusse.

– Kerib menüüs alla.
– Vähendab kuulari/kõlari
helitugevust.
– Siseneb kõnelogisse.

/ – Liigutab kursorit
vasakule/paremale muutmise
reþiimis.

– Teeb eelvalitud kõne.
– Vajutage ja hoidke, et
sisestada tühikut.
– Muudab tähe
suureks/väikseks.

– Summutab/taastab mikrofoni
heli.

Mikrofon

– Seda kuvatakse, kui kõlar on
sees.
– Tehke ja võtke vastu kõnesid
läbi kõlarite.

– Muudab valimise re iimi
(pulsi re iim või ajutise tooni
re iim).

– Tehke ja võtke vastu kõnesid.

q Q

þ
þ

þ

… Teie SE888
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Keel* Sõltub riigist

Telefonitoru nimi PHILIPS

Kuupäev

Kuupäeva formaat*

Kellaaeg*

Kellaaja formaat* Sõltub riigist

Äratus

Telefoniraamatu nimekiri Muutmata

Tagasihelistamise aeg*

Esimene helin*

Konverentsikõne

Valimise re iim* Sõltub riigist

Telefonitoru helina

Vastuvõtja helitugevus

Telefonitoru helina

Telefonitoru klahvitoonid

Sissetulevate kõnede

Taasvalimiste nimekiri Tühi

Liini seadistused

Automaatvastaja olek

Automaatvastaja re iim

Baasi kõnede sõelumine

Teadete mälu Vaikimisi

Sissetulevate teadete mälu Tühi

Kaugjuhtimise ligipääs

PIN kood 0000

Hääle keel* Sõltub riigist

Helina viivitus

Kõlarite helitugevus

01/01/11

väljas

väljas

[Volume 3]

sees

[Manual]

sees

[Answer & rec.]

sees

väljas

[5 rings]

[Level 3]

Sõltub riigist

Sõltub riigist

Sõltub riigist

Sõltub riigist

þ

Sõltub riigist
meloodia*

tugevus

Tühi
logi

þ

teated

[Level 3]

Automaatvastaja

Märkus

H * Riigist sõltuvad omadused.

18. Vaikimisi seadistused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija



Kaugjuhtimise käsud

Nupp Funktsioon

1

2

3

6

7

8

9

Kordab praegust või esitab eelmist
teadet.

Esitab teateid.

Läheb järgmisele teatele.

Kustutab praeguse teate.

Lülitab automaatvastaja sisse (pole
saadaval, kui kuulate teateid).

Lõpetab teadete esitamise.

Lülitav automaatvastaja välja (pole
saadaval, kui kuulate teateid).

52

... Telefoni automaatvastaja

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ülevaade baasjaamast

Vaade ülevalt

Vaade alt

– Läheb peamenüüsse.
– Kinnitab valiku.
– Siseneb valikute menüüsse.
– Näitab uut olemasolevat
sündmust.
– Valib funktsiooni, mida
kuvatakse telefonitorul otse
nupu kohal.

Valjuhääldi

Patareide uks

– Leiab telefonitoru.
– Siseneb registreerimise
re iimi.

– Siseneb peamenüü ekraanile.

– Lülitab automaatvastaja
sisse/välja.

Parempoolne
tarkvaranupp

– Valib funktsiooni, mida
kuvatakse ekraanil otse
nupu kohal.

– Esitab teadet.
– Peatab teate esitamise.

– Kerib menüüs üles.
– Siseneb telefoniraamatusse.

– Kerib menüüs alla.
– Siseneb kõnelogisse.

LCD ekraan

Vasak
tarkvaranupp

– Kustutab esitatava teate.
– Vajutage ja hoidke, et
kustutada kõik vanad teated.

– Suurendab kõlari
helitugevust.

– Vähendab kõlari helitugevust.

Kõlar

– Teeb ja võtab vastu kõnesid.
– Lõpetab kõne.

þ

– Kustutab teksti või numbrid.
– Tühistab toimingud.

– Kinnitab valiku.
– Siseneb valikute menüüsse.
– Valib funktsiooni, mida
kuvatakse ekraanil ots nupu
kohal.

MENU

/ HOME

B

9

… Teie Se888 ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peamenüü ikoonid

– Teeb kõnesid läbi
mobiiltelefonide.

– Siseneb taasvalimise
nimekirja ja valib hiljutise
numbri.

funktsioon sõltub võrgust).

– Vajutage, et sisestada
tühikut.
– Muudab tähe suureks või
väikeseks.

– Teeb sisetelefoni kõne.
– Teeb konverentsikõne.

– Summutab/taastab mikrofoni
heli.

– Määrab valimise re iimi
(pulsi või ajutise tooni re iim).

Mikrofon

USB pesa

Mikro USB kaabel
mobiili laadimiseks

Alljärgnev on ülevaade menüü valikutest, mis on
saadaval Teie SE888'l. Täpsemaks menüü valiku
kirjelduseks vaadake vastavat peatükki
kasutusjuhendis.

(telefoni seadistus) -
määrab kuupäeva ja kellaaja, öko-
reþiimi, telefonitoru nime ja ekraani
keele.

(helid) - määrab helina
tugevuse, helina ja klahvitoonid jne.

(teenused) - määrab
autokonverentsi, automaatse
eesliite, võrgu tüübi, uuesti
helistamise aja, automaatse kella,
valimise reþiimi, telefonitoru
registreerimine/maha
registreerimine, kõneteenused jne.
Teenused sõltuvad võrgust ja riigist.

(äratus) - määrab
kuupäeva ja kellaaja, äratuse helina
jne.

(telefoniraamat) -
lisab, muudab, haldab
telefoniraamatu sisendeid jne.

(kõnede nimekiri) - kuvab
vastamata ja vastuvõetud kõnede
nimekirja.

(ekraan) - muudab
eredust, ekraanisäästjat jne.

(beebimonitor) -
lülitab teise telefonitoru valvesse ja
beebi nutu tasemele.

(automaatvastaja) - seadistab,
esitab, kustutab telefoni teated jne.

/ MOBILE

REDIAL

FLASH /
CALL WAIT

INTERCOM

Ikoon Kirjeldus

[Phone setup]

[Sounds]

[Services]

[Alarm]

[Phonebook]

[Call list]

[Display]

[Baby monitor]

[Answer machine]

– Tagasihelistamise nupp (see

þ
þ

iPhone'i laadimiseks
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Helina viivituse määramine

Kaugligipääs

PIN koodi muutmine

Kaugligipääsu aktiveerimine /
deaktiveerimine

Kaugligipääs automaatvastajale

Märkus

Nõuanne

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Kontrollige, et automaatvastaja oleks sisse
lülitatud, enne selle funktsiooni kasutamist.

Kui kasutate automaatvastajat
kaugjuhtimisega, siis soovitame seadistada
helina viivituse
(rahasäästlikule) reþiimile. See on odav viis
oma teadete haldamiseks. Kui
automaatvastajal on uusi teateid, siis
vastab automaatvastaja kõnele pärast
kolme helinat, kui teateid pole, vastab
automaatvastaja pärast viit kutsungit.

Kaugligipääsu PIN kood on sama nagu
süsteemigi PIN. Vaikimisi PIN on 0000.

Teil on võimalus sisestada PIN koodi kaks
korda, enne kui telefon kõne lõpetab.

Kui teateid pole, lõpetab telefon
automaatselt kõne, kui ühtegi nuppu ei
vajutata 8 sekundi jooksul.

[Toll saver]

Saate määrata telefoni helisemise kordade arvu,
enne kõne suundumist automaatvastajasse.

Valige (menüü) > >
(helina viivitus), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige uus seadistus, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Saate kasutada oma automaatvastajat ka siis, kui
olete kodust eemal. Lihtsalt helistage oma telefonile
numbritega tooni telefoniga ja sisestage 4-
numbriline PIN kood.

Valige (menüü) > >
(kaugligipääs) > (muuda

PIN), seejärel vajutage , et kinnitada.

Sisestage vana PIN, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Sisestage uus PIN, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Sisestage uus PIN uuesti, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Saate lubada või keelata kaugligipääsu
automaatvastajale.

Valige (menüü) > >
(kaugligipääs), seejärel vajutage ,

et kinnitada.

Valige (aktiveeri) /
(deaktiveeri), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Helistage oma kodusele numbrile numbritega
tooni telefoniga.

Sisestage #, kui kuulete teadet.

Sisestage PIN kood.
Omate nüüd ligipääsu oma
automaatvastajale ja saate kuulata uusi
teateid.

Vajutage nuppu, et teha toimingut. Vaadake
Kaugjuhtimise käsud“ alljärgnevas tabelis, et

näha võimalikke funktsioone.

1. [Menu] [Ring delay]
[OK]

2. [OK]

1. [Menu] [Remote
access] [Change PIN]

[OK]

2. [OK]

3. [OK]

4.
[OK]

1. [Menu] [Remote
access] [OK]

2. [Activate] [Deactivate]
[OK]

1.

2.

3.

4.

9

9

9

9

“

... Telefoni automaatvastaja ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Baasjaamast

Telefonitorust

Sissetulnud teate kustutamine

Baasjaamast

Telefonitorust

Kõikide vanade sissetulnud teadete
kustutamine

Baasjaamast

Telefonitorust

Kõnede sõelumine

Baasjaamast

Teate helikvaliteedi määramine

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

Kustutatud teateid ei saa taastada.

Saate kustutada ainult loetud teateid.
Ühtegi kustutatud teadet ei saa taastada.

Helikvaliteeti saab muuta vaid enne
salvestamise algust.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kuulamise alustamiseks/lõpetamiseks vajutage
.

Helitugevuse muutmiseks vajutage / .

Eelmise teate esitamiseks vajutage
(valik) > (eelmine).

Teate uuesti esitamiseks vajutage
(valik) > (korda).

Järgmise teate esitamiseks vajutage
(valik) > (edasi).

Teate kustutamiseks vajutage .

Valige (menüü) > > (esita),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Uusi teateid hakatakse esitama. Vanu
teateid hakatakse esitama, kui pole uusi
teateid.

Vajutage (tagasi), et lõpetada
kuulamine.

Vajutage (valik), et siseneda valikute
menüüsse.

Vajutage , et suurendada/vähendada
helitugevust.

Vajutage teate kuulamise ajal.
Teade kustutatakse.

Kui kuulate teadet, vajutage (valik), et
siseneda valikute menüüsse.

Valige (kustuta), seejärel vajutage
, et kinnitada.
Teade kustutatakse.

Vajutage ja hoidke ooteolekus.
Kõik vanad teated kustutatakse jäädavalt.

Valige (menüü) > >
(kustuta kõik), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Vajutage , et kinnitada.
Kõik vanad teated kustutatakse jäädavalt.

Kuulete helistajat, kui ta jätab teate. Vajutage ,
et vastata kõnele.

Vajutage , et muuta kõlari helitugevust kõne
sõelumise ajal. Madalaim helitugevus lülitab kõnede
sõelumise välja.

Saate muuta saadud automaatvastaja teate
helikvaliteeti.

Valige (menüü) > >
(vastamata kõne kvaliteet), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige uus seadistus, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus salvestatakse.

[Option]
[Previous]

[Option]
[Repeat]

[Option]
[Forward]

[Menu] [Play]
[OK]

[Back]

[Option]

1. [Option]

2. [Delete]
[OK]

1. [Menu] [Delete all]
[OK]

2. [OK]

1. [Menu] [Msg quality]

[OK]

2. [OK]

9

9

9

9

9

9

9

\ [/

/

... Telefoni automaatvastaja

Ekraani ikoonid
Ooteolekus näitavad peaekraanil olevad ikoonid
saada olevaid funktsioone telefonitorul.

Kui telefonitoru pole
baasjaama/laadijaga ühendatud,
näitavad kriipsud aku taset (täis,
keskmine ja madal). Kui telefonitoru
on baasjaamaga/laadijaga
ühendatud, siis kriipsud kerivad
kuni laadimine on lõpetatud.

Tühja aku ikoon vilgub ja kuulete
hoiatustooni. Aku on pea-aegu tühi
ja vajab laadimist.

See kuvab ühenduse tugevust
telefonitoru ja baasjaama vahel.
Mida rohkem kriipse kuvatakse,
seda tugevam on ühendus.

See vilgub, kui on uusi vastamata
kõnesid.
See ei vilgu, kui sirvite uusi
vastamata kõnesid kõnelogis.

Äratus on aktiveeritud.

Kõlar on sees.

Helin on välja lülitatud.

Vaikimise re iim on sisse lülitatud,
kuid praegune aeg pole määratud
perioodis.

Automaatvastaja: see vilgub, kui on
uus teade. See kuvatakse, kui
telefoni automaatvastaja on sisse
lülitatud.

See vilgub, kui on uus häälsõnum.
See ei vilgu, kui sõnumit on juba
kõnelogis vaadatud.
Ikooni ei kuvata, kui pole ühtegi
häälsõnumit.

Bluetooth funktsioon on
aktiveeritud. Number 1“ näitab
mobiili 1 samal ajal kui 2“ näitab
mobiili 2, aktiivsetes Bluetooth
seadmete nimekirjas. Valge värv
näitab, et seade on levialas või
teenus on saadaval. Hall värv
näitab, et seade on lisatud
aktiivsesse nimekirja, kuid pole
levialas või pole kättesaadav. Tühi
värv tähendab, et vastavasse
aktiivsesse loendisse pole lisatud
seadmeid.

Seda kuvatakse, kui beebimonitor
on seadistatud.

/ Seda kuvatakse, kui kerite
nimekirjas üles/alla või
suurendate/vähendate helitugevust.

Öko-re iim on aktiveeritud.

Ikoon Kirjeldus

ECO

þ

“
“

þ

\ [

11

… Teie Se888 ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Ettevaatust

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

H

Kontrollige, kas olete lugenud kõiki
ohutuse juhendeid “Oluline“ peatükis enne
telefonitoru ühendamist ja paigaldamist.

Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et
vooluvõrgu pinge vastaks pingele, mis on
trükitud telefoni ala- või tagaossa.

Kasutage vaid kaasasolevat vooluadapterit,
et laadida akusid.

Kui tellite DSL kiire ühendusega interneti
läbi telefoni liini, installeerige enne
kindlasti DSL filter telefoni liinijuhtme ja
voolupistiku vahele. Filter ennetab müra ja
helistaja ID probleeme, mida põhjustab
DSL interferents. Lisainformatsiooni
saamiseks DSL filtrite kohta võtke
ühendust oma DSL teenuse pakkujaga.

Tüüpplaat asub baasjaama allosas.

Baasjaama ja laadija
ühendamine

Telefonitoru installeerimine

1.

2.

3.

4.

5.

Ühendage mõlemad vooluadapteri otsad:

DC pesasse baasjaama alaosas.

Voolupistikusse seinas.

Ühendage liinijuhtme mõlemad otsad:

Telefoni pesasse baasjaama alaosas.

Telefoni pesasse seinas.

Ühendage vooluadapteri otsad (ainult mitme
telefonitoruga komplektidel):

DC pesasse lisa telefonitoru laadija
alaosas.

Voolupistikusse seinas.

Mobiilidele mikro-USB laadijaga: ühendage
mikro-USB kaabli pistik mikro-USB pesasse
mobiiltelefonil.

iPhone kasutajatele: ühendage oma USB laadija
kaabli (pole kaasas) ots USB pesasse SE888
alaosas.

Akud on juba telefonitorusse paigaldatud.
Eemaldage akude kate patareide kattelt enne
laadima hakkamist.

H

H

H

H

H

H

3. Alustamine
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Teated

Sissetulev teade (ICM)

Teate salvestamine

Teate kuulamine

Vaikimisi teate taastamine

Sissetulevate teadete kuulamine

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus
H

H

H

H

Rääkige teate salvestamise ajal mikrofoni
lähedal.

Te ei saa seda teadet enam kuulata, kui
vastate sissetulevale kõnele.

Kui võtate telefoni sel ajal, kui helistaja on
teadet jätmas, siis salvestamine
lõpetatakse ja saate helistajaga otse
rääkida.

Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja
automaatselt (ainult vasta)
reþiimile. Kustutage vanu teateid, et saada
uusi.

[Answer only]

Teate on sõnum, mida helistaja kuuleb, kui
automaatvastaja vastab kõnele. Automaatvastajal on
kaks vaikimisi teadet: (vasta ja
salvesta) ja (ainult vasta).

Maksimaalne teate pikkus, mida saate salvestada,
on 3 minutit. Uus salvestatud teade salvestab
automaatselt üle vana teate.

Valige (menüü) > >
(teade), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige (vasta ja salvesta) või
(ainult vasta), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige (salvesta uus), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Salvestamine algab pärast piiksu.

Vajutage , et lõpetada salvestamine või
salvestamine lõppeb 3 minuti pärast.

Saate kuulata salvestatud teadet
telefonitoruga.

Valige (menüü) > >
(teade), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige (vasta ja salvesta) või
(ainult vasta), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige (esita), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Saate kuulata praegust teadet.

Valige (menüü) > >
(teade), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige (vasta ja salvesta) või
(ainult vasta), seejärel vajutage

, et kinnitada.

Valige (kasuta vaikimisi teadet),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Vajutage , et kinnitada.
Vaikimisi teade taastatakse.

Sissetulev teade võib olla kuni 3 minutit pikk. Kui
saate uue teate, hakkab uue teate indikaator
automaatvastajal vilkuma ja telefonitorul kuvatakse
teade.

Saate kuulata sissetulevaid teateid selles järjekorras,
nagu need on salvestatud.

[Answer & rec.]
[Answer only]

1. [Menu]
[Announcement]
[OK]

2. [Answer & rec.]
[Answer only]
[OK]

3. [Record new]
[OK]

4.

5. [OK]

1. [Menu]
[Announcement]
[OK]

2. [Answer & rec.]
[Answer only]
[OK]

3. [Play] [OK]

1. [Menu]
[Announcement]
[OK]

2. [Answer & rec.]
[Answer only]
[OK]

3. [Use default]
[OK]

4. [OK]

9

9

9

9

... Telefoni automaatvastaja ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Teie telefonis on automaatvastaja, mis salvestab
vastamata kõned, kui masin on sisse lülitatud.
Vaikimisi on masina seadistus
(vasta ja salvesta). Pääsete automaatvastajale ligi
kaugjuhtimise teel ja saate muuta seadistusi
automaatvastaja menüüst telefonitoruga.

LED indikaator süttib baasjaamal, kui
automaatvastaja on sisse lülitatud.

Saate automaatvastajat lülitada sisse/välja
baasjaamaga või telefonitoruga.

Valige (menüü) > >
(vastamise reþiim), seejärel vajutage , et
kinnitada. Seejärel saate valida alljärgnevate
valikute vahel.

Lülitage automaatvastaja sisse ja valige
kas (vasta ja salvesta) või

(ainult vasta).

Automaatvastaja välja lülitamiseks valige
(väljas).

Vajutage , et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Vajutage ooteolekus, et lülitada automaatvastajat
sisse/välja.

Valige (menüü) > >
(hääle keel), seejärel vajutage ,

et kinnitada

Valige keel, seejärel vajutage , et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Saate seadistada automaatvastajat ja valida, kas
helistaja saab jätta teate. Valige
(vasta ja salvesta), kui lubate helistajal jätta teate.
Valige (ainult vasta), kui te ei luba
helistajal jätta teadet.

Valige (menüü) > >
(vastamise re iim), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige vastamise re iim, seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

[Answer&rec.]

Telefonitoruga

1. [Menu] [Answer mode]
[OK]

[Answer & rec.]
[Answer only]

[Off]

2. [OK]

1. [Menu] [Voice
language] [OK]

2. [OK]

[Answer & rec.]

[Answer only]

1. [Menu] [Answer mode]
[OK]

2. [OK]

H

H

9

9

9

B

þ

þ

Automaatvastaja sisse/välja
lülitamine

Automaatvastaja keele
seadistamine

Vastamise re iimi määramine

Baasjaamaga

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

Kui automaatvastaja on sisse lülitatud,
vastab see sissetulevatele kõnedele pärast
teatud helinate arvu, mille saab määrata
helina viivituse seadistusega.

See funktsioon on vaid mudelitel, millel on
mitme keele tugi.

Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja
automaatselt (ainult vasta)
reþiimile.

þ

[Answer only]

17. Telefoni automaatvastaja
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Ettevaatust

Hoiatus

Nõuanne

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

Plahvatusoht! Kaitske akusid kuumuse,
päikesevalguse ja tule eest. Ärge kunagi
visake akusid tulle.

Kasutage vaid kaasasolevaid akusid.

Lühenenud akude eluea oht! Ärge kunagi
kasutage korraga erinevat tüüpi akusid.

Kontrollige akude polaarsust, kui sisestate
neid patareide laekasse. Vale polaarsus
võib toodet kahjustada.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks hiljem
vajutage (tagasi), et jätta vahele
seda seadistust.

Kui kell on seadistatud 12-tunnisele
formaadile, vajutage *
telefonitorul/baasjaamal, et valida
(enne lõunat) või (pärast lõunat).

Kuupäeva ja kellaaja formaadi seadistused
sõltuvad riigist.

Telefoni konfigureerimine (sõltub
riigist)

Telefonitoru laadimine

Valige riik

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Kuupäeva ja kellaaja formaadi
seadistamine

[Back]

[AM]
[PM]

1.

2. [OK]

[OK]

1.

[Menu]
[Date & time]

OK

[Phone setup]
OK

2. [Set date] [Set time]
[OK]

3.

4. [OK]

1.

[Menu]
[Date & time]

OK

[Phone setup]
OK

2. [Date format]
[Time format]

3.

4. [DD/MM/YY]
[MM/DD/YY]

[12 Hours] (12 tundi) [24
Hours]

[OK]

Kui kasutate oma telefoni esimest korda,
kuvatakse tervitusteade.

Vajutage .

Valige oma riik, seejärel vajutage , et kinnitada.
Keele seadistus salvestatakse.

Minge telefoniseadistuste menüüsse, et
seadistada kuupäev ja kellaaeg neist ühel viisil:

Telefonitorul valige (menüü) > >
(kuupäev ja kellaaeg),

seejärel vajutage , et kinnitada.

Baasjaamal valige (telefoni
seadistamine), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige (seadista kuupäev)/
(seadista kellaaeg), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Vajutage numbrinuppe, et seadistada kuupäev
ja kellaaeg.

Vajutage , et kinnitada.

Minge telefoni seadistuste menüüsse, et
seadistada kuupäev ja kellaaeg neist ühel viisil:

Telefonitorul valige (menüü) > >
(kuupäev ja kellaaeg),

seejärel vajutage , et kinnitada.

Baasjaamal valige (telefoni
seadistamine), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige (kuupäeva formaat) või
(kellaaja formaat).

Vajutage telefonitorul või baasjaamal.

Valige (päev/kuu/aasta) või
(kuu/päev/aasta) kuupäeva

kuvamiseks ja või
(tundi) kellaaja kuvamiseks. Seejärel

vajutage , et kinnitada.
Seadistus salvestatakse.

Asetage telefonitoru baasjaamale, et laadida
telefonitoru. Kui telefonitoru on õigesti baasjaamale
asetatud, kuulete ühildumise heli.

Telefonitoru hakkab laadima.

9

9

9

H

H

H

H
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... Alustamine ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Märkus

H

H

H

Laadige akusid enne esmakordset
kasutamist 8 tundi.

Telefonitoru muutumine soojaks laadimise
ajal on normaalne.

Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

Aku laetuse taseme kontrollimine

Mis on ooteolek?

Signaali tugevuse kontrollimine

Aku ikoon kuvab akude laetuse taset

Kui telefonitoru pole
baasjaama/laadijaga ühendatud,
näitavad kriipsud aku taset (täis,
keskmine ja madal).
Kui telefonitoru on
baasjaamaga/laadijaga ühendatud,
siis kriipsud kerivad kuni laadimine
on lõpetatud.

Tühja aku ikoon vilgub ja kuulete
hoiatustooni.
Aku on pea-aegu tühi ja vajab
laadimist.

Kui akud on tühjad, lülitub telefonitoru välja. Kui
räägite telefoniga, kuulete hoiatustoone, kui akud on
pea-aegu tühjad. Kõne katkestatakse pärast
hoiatust.

Teie telefon on ooteolekus, kui sellega ei tehta
ühtegi toimingut. Ooteoleku ekraanil kuvatakse
telefonitoru nimi ja number/kuupäev ja kellaaeg,
signaali ikoon ja aku ikoon.

See kuvab ühenduse tugevust
telefonitoru ja baasjaama vahel.
Mida rohkem kriipse kuvatakse,
seda tugevam on ühendus.

Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud
baasjaamaga, enne kõnede tegemist või vastu
võtmist ning toimingute ja funktsioonide
kasutamist.

Kui kuulete hoiatustooni telefoniga rääkides, on
telefonitoru aku pea-aegu tühi või levialast
väljas. Laadige akut või liikuge baasjaamale
lähemale.

H

H

... Alustamine
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Teie telefon toetab beebimonitori funktsiooni, mis
saadab signaali, kui helitugevus ületab määratud
piiri. Pääsete beebimonitori menüüsse
telefonitoruga.

Valige (menüü) > > (aktiveeri),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Beebimonitor aktiveeritakse.

Saate saata märguande teisele telefonitorule või
välisele liinile.

Valige (menüü) > >
(märguande saatmine) >
(ühendatud liinile), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige telefonitoru number, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige (menüü) > >
(märguande saatmine) >
(välisele liinile), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Sisestage telefoninumber, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige (menüü) > >
(beebi nututase), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige uus seadistus, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

[Menu] [Activate]
[OK]

1. [Menu] [Send alert to]
[Connected line]

[OK]

2.
[OK]

1. [Menu] [Send alert to]
[External line]

[OK]

2.
[OK]

1. [Menu] [Baby cry level]
[OK]

2. [OK]
9

9

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Beebimonitori funktsioon on saadaval vaid
mitme telefonitoruga seadmetel.

Beebimonitori menüüst väljumiseks
vajutage .

Kui beebimonitori funktsioon on
aktiveeritud, siis beebi telefonitoru ei helise
sissetulevate kõnede puhul.

Beebimonitori aktiveerimine /
deaktiveerimine

Märguande saatmine

Beebi nututaseme määramine

Teisele telefonitorule saatmine

Välisele liinile saatmine

16. Beebimonitor ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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1.

2. [Reset]
[OK]

3. [OK]

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (algseadista), seejärel vajutage
, et kinnitada.
Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Vajutage , et kinnitada.
Kõik tehaseseadistused on taastatud.

“

9

9

Nõuanne

H Vaikimisi seadistuste kohta
lisainformatsiooni saamiseks vaadake
peatükki “Tehaseseadistused“.

... Teenused

SE888 toetab Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat.
Saate ühendada selle sobiliku Bluetooth seadmega,
näiteks arvuti või mobiiltelefoniga. Siis saate teha ja
võtta vastu kõnesid mobiililt oma SE888
telefonitoruga. Samuti võite laadida alla
telefoniraamatu ja kõnelogi arvutist või
mobiiltelefonist baasjaamaga.

Teie telefoni nimi on vaikimisi SE888. Saate seda
ümber nimetada:

Baasjaamal valige .

Valige (nimeta
mind ümber), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Muutke nime, seejärel vajutage
(salvesta), et kinnitada.

Kontrollige, et mobiiltelefonis oleksid Bluetooth
funktsioonid aktiivsed ja otsingu olekus. Siis saate
luua ühenduse alljärgneval viisil:

Baasjaamal vajutage .

Valige (leia mind).

Asetage mobiiltelefon baasjaamale lähemale,
seejärel vajutage , et kinnitada.

Ekraanil kuvatakse mobiiltelefoni nime.

Valige mobiiltelefonil SE888 ja ühendage.

Sisestage vajadusel mobiilil PIN kood.

Kui SE888 ja mobiiltelefon on ühendatud,
kuvatakse telefonitoru ja baasjaama
ekraanil või .

Installeerige personaalarvuti tarkvara ,
mille leiate CD plaadilt või aadressilt

.

Tehke topeltklõps peal, et alustada
installeerimist.

Valige ekraani keel.

Kui installeerimine on lõppenud, valige ?“ ja
järgige juhiseid, et viia läbi ühendamine.

1. MENU

2. [Bluetooth] > [Rename Me]
[OK]

3. [Save]

1. MENU

2. [Bluetooth] > [Find me]

3.
[OK]

4.

5.

ThinkLink

http://www.philips.com/support

1. Setup.exe

2.

3.

9

9

“

Märkus
Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

H

H

Kontrollige, et Bluetooth seadmed, millega
loote ühenduse, toetavad Bluetooth
funktsiooni. Vaadake teiste seadmete
kasutusjuhendit lisainformatsiooni
saamiseks.

Bluetooth ühendusele võib mõjuda
interferents takistustest, näiteks seinad või
teised elektroonilised seadmed.

Vaikimisi PIN kood on 0000.

Kui Bluetooth seadme nimekiri on täis,
eemaldage enne mõned mobiiltelefonide
nimed, seejärel saab ühendamine alata.

Kui teie mobiiltelefonis juba eksisteerib
nimi SE888, peate selle mobiilist
eemaldama. Seejärel saate uuesti proovida
ühendamist.

Kui ühendamine on olnud edukas, saate
lisada uue mobiiltelefoni nime aktiivsesse
nimekirja. Eemaldage mõned mobiilide
nimed, kui aktiivne nimekiri on täis.
Vaadake “Seadmete nimekirja haldamine“
selles peatükis lisainformatsiooni
saamiseks.

Seadme ümber nimetamine

SE888 ühendamine

SE888 ühendamine mobiiltelefoniga

SE888 ühendamine arvutiga

15

4. Bluetooth ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija



Telefoniraamatu ja kõnelogi
sünkroniseerimine

Seademete nimekirja haldamine

Mobiiltelefonist telefoniraamatu alla
laadimine ja kõnelogide uuendamine

Arvutist telefoniraamatu alla laadimine

Seadme ühendamine/ühenduse
katkestamine

Märkus

Märkus

H

H

H

H

Kõnelogi saab mobiiltelefonist
automaatselt uuendada, kui valite

(kõnelogi reþiim) >
(automaatne).

Kui uuendamine on lõppenud, kirjutatakse
vana telefoniraamat üle uuega.

Kui telefoniraamatu/kõnelogi uuendamise
ajal tuleb sisse kõne, peatatakse
uuendamine ja seda jätkatakse, kui kõne
on lõppenud.

Näete (katkesta ühendus)
valikut nimekirjas vaid siis, kui Bluetooth
seade on ühendatud ja (ühenda)
valikut ainult siis, kui Bluetooth seade on
ühendamata.

[Call log
mode] [Auto]

[Disconnect]

[Connect]

Baasjaamaga

Telefonitoruga

1.

2. MENU
[Bluetooth] > [Mobile sync]

3. [Phonebook]
[Call log]

[OK]

4. [OK]

1.

2.

3. [Update]

1.

2. [Incoming calls]

3.

4. [Update]

ThinkLink

http://www.philips.com/support

1.

2.

3.

1. MENU
[Bluetooth] > [Device list]

OK

2. [Options]

3. [Connect] [Disconnect]

[Delete all]
[OK]

1. MENU [Bluetooth] >
[Device list] (

[OK]

2. [Option]

Kontrollige, et mobiiltelefon oleks juba
ühendatud SE888ga läbi Bluetoothi.

Vajutage baasjaamal ja valige
(mobiili

sünkroniseerimine).

Valige (telefoniraamat), et laadida
alla telefoniraamat, või (kõnelogi), et
uuendada kõnelogi mobiiltelefonist, seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige mobiiltelefon, seejärel vajutage
uuesti, et kinnitada.

Telefoniraamat ja kõnelogi uuendatakse
mobiiltelefonist baasjaamale.

Telefoniraamatu uuendamiseks vajutage , et
minna telefoniraamatu menüüsse.

Valige oma mobiiltelefon ( või ).

Vajutage (uuenda).
Telefoniraamat mobiilist uuendatakse
baasjaamale.

Kõnelogi uuendamiseks vajutage , et minna
sissetulevate kõnede menüüsse.

Valige (sissetulevad kõned).

Valige oma mobiiltelefon .

Vajutage (uuenda).

Installeerige personaalarvuti tarkvara ,
mille leiate CD plaadilt või aadressilt

.

Tehke topeltklõps Setup.exe peal, et alustada
installeerimist.

Valige ekraani keel.

Kui installeerimine on lõppenud, valige ?“ ja
järgige juhiseid, et viia laadida alla
telefoniraamat arvutist.

Saate hallata oma Bluetooth seadmete nimekirja
(mobiiltelefone/arvuteid) alljärgneval viisil:

Vajutage baasjaamal ja valige
(seadete nimekiri),

seejärel vajutage , et kinnitada.
Bluetooth seadmete nimikiri kuvatakse.

Valige Bluetooth seade, vajutage
(valikud).

Valige (ühenda) /
(katkesta ühendus) /
(kustuta) / (kustuta kõik), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Baasjaamal valige ja valige
seadmete nimekiri), seejärel

vajutage , et kinnitada.
Kuvatakse Bluetooth seadmete nimekiri.

Valige Bluetooth seade, vajutage
(valik).

9

9

9

9

( või )

“

16

...Bluetooth
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Kõnele tagasi helistamine

Kõnedele tagasihelistamise keskusesse
helistamine

Kõne teeninduskeskuse numbri muutmine

Tagasi helistamise teenus

Tagasihelistamise teenuse tühistamine

Tagasihelistamise teenuse tühistamise
numbri muutmine

Oma identiteedi varjamine

Identiteedi varjamise aktiveerimine

Identiteedi varjamise koodi muutmine

Vaikimisi seadistuste taastamine

Saate valida kõige viimase vastamata kõne.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(kõnele vastamine) > (helista),

seejärel vajutage , et kinnitada.
Helistatakse teeninduskeskusesse.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(kõnele vastamine) >

(seadistused), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus salvestatakse.

Tagasi helistamise teenus teavitab, kui osapool,
kellele püüdsite helistada, lõpetab eelneva kõne.
Saate teenuse tühistada menüüst pärast seda, kui
olete selle aktiveerinud teenusepakkuja juures.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(tühistab tagasi helistamise) >

(helistamine), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Helistatakse kõneteenindusse, et tühistada
tagasi helistamise valik.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(tühistab tagasi helistamise) >

(seadistamine), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Sisestage või muutke number, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus salvestatakse.

Saate varjata oma identiteeti helistaja eest.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(peida mu identiteet) >

(aktiveeri), seejärel vajutage , et kinnitada.
Kui helistate, siis teie idnetiteeti ei kuvata
vestluspartnerile.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(peida mu identiteet) >

(seadistused), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Sisestage või muutke number, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus salvestatakse.

Saate muuta taastada oma telefoni
tehaseseadistused.

1.

2. [Call Service] [Call
return] [Call]

[OK]

1.

2. [Call Service] [Call
return] [Settings]

[OK]

1.

2. [Call Service] [Cancel
call bk] [Call]

[OK]

1.

2. [Call Service] [Cancel
call bk]
[Settings]
[OK]

3.
[OK]

1.

2. [Call Service] [Hide my
ID] [Activate]

[OK]

1.

2. [Call Service] [Hide my
ID] [Settings]

[OK]

3.
[OK]

“

“

“

“

“

“
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... Teenused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Telefonitoru maha
registreerimine

Kõneteenused

Nõuanne

Märkus

Märkus

H

H

H

Telefonitoru numbrit kuvatakse telefonitoru
nime kõrval ooteolekus.

Vaikimisi PIN on 0000. Seda ei saa muuta.

Et kõneteenus töötaks õigesti kontrollige,
et aktivatsiooni ja/või deaktivatsiooni
koodid oleksid õigesti sisestatud.

Kõne edasi suunamine

Kõne suunamise aktiveerimine /
deaktiveerimine

Aktiveerimise / deaktiveerimise koodi
muutmine

Kui kaks telefonitoru jagavad sama baasjaama,
saate ühe telefonitoru teise telefonitoruga maha
registreerida.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (registreeri maha), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Sisestage süsteemi PIN. Vajutage
(kustuta), et teha parandusi.

Valige telefonitoru number, mida maha
registreerida.

Vajutage , et kinnitada.
Telefonitoru on maha registreeritud.

Kõneteenused sõltuvad võrgust ja riigist. Võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.

Saate suunata oma kõned teisele telefonile. Saate
valida 3 valiku vahel:

(kõne suunamine): suunab kõik
sissetulevad kõned teisele numbrile.

(kõne suunamine kui kinni):
suunab kõned edasi, kui telefoniliin on
hõivatud.

(kõne suunamine, kui ei
vasta): suunab kõned edasi, kui keegi ei vasta.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(kõne suunamine) /

(kõne suunamine kk) (kõne
suunamine kev).

Valige (aktiveeri) /
(deaktiveeri), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Sisestage telefoninumber.
Seadistus on salvestatud.

Saate muuta eesliidet ja järelliidet kõne suunamise
koodides.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kõneteenus) >
(kõne suunamine) /

(kõne suunamine kk) (kõne
suunamine kev).

Valige (muuda koodi), seejärel
vajutage .

Seejärel saate

Valige (aktivatsioon) >
(eesliide) / (järelliide),

seejärel vajutage , et kinnitada või

Valige (deaktiveerimine),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Sisestage või muutke koodi, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus salvestatakse.

1.

2. [Unregister]
[OK]

3. [Clear]

4.

5. [OK]

[Call forward]

[Call fwd busy]

[Callfwd unans]

1.

2. [Call Service] [Call
forward] [Call fwd busy]

/ [Call fwd unans]

3. [Activate] [Deactivate]
[OK]

4.

1.

2. [Call Service] [Call
forward] [Call fwd busy]

/ [Call fwd unans]

3. [Change code]
[OK]

4.

[Activation]
[Prefix] [Suffix]

[OK]

[Deactivation]
[OK]

5.
[OK]

“

“

“

9
9

9

H

H

H

H

H

... Teenused

3. [Connect] [Disconnect]
[OK]

Valige (ühenda) /
(katkesta ühendus), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valitud Bluetooth seade
ühendatakse/ühendatakse lahti
Bluetoothist.

9

1. MENU

2. [Bluetooth] > [Rename Me]
[OK]

3. [Save]

1. MENU [Bluetooth] >
[Device list]

[OK]

2. [Option]

3. [Delete] [Delete all]
[OK]

1. MENU

2. [Bluetooth] > [Change PIN]
[OK]

3. [Clear]

Vajutage baasjaamal .

Valige (nimeta
mind ümber), seejärel vajutage , et
kinnitada.

Kuvatakse praegust telefoni nime.

Muutke nime, seejärel vajutage
(salvesta), et kinnitada.

Kuvatakse uus telefoni nimi.

Baasjaamal valige ja valige
(seadmete nimekiri), seejärel

vajutage , et kinnitada.
Kuvatakse Bluetooth seadmete nimekiri.

Valige Bluetooth seade, vajutage
(valik).

Valige (kustuta) / (kustuta
kõik), seejärel vajutage , et kinnitada.

Baasjaamal vajutage .

Valige (muuda
PIN), siis vajutage , et kinnitada.

Vajutage (kustuta), et eemaldada
praegune PIN.

Uus PIN salvestatakse.

9

9

9

9

Seadme ümber nimetamine

Seadme kustutamine/kõikide seadmete
kustutamine nimekirjast

Märkus

H Kui valite, kustuta kõik Bluetooth seadmed
nimekirjast, kuvatakse kinnitav teade.
Vajutage (jah), et kinnitada.[Yes]

PIN koodi muutmine

17

...Bluetooth ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Märkus

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

H

H

Voolukatkestuse ajal ei ole võimalik
telefoniga teostada hädaabi teenuseid.

Kontrollige signaali tugevust enne kõne
tegemist või kõne ajal. Lisainformatsiooni
saamiseks vaadake “Signaali tugevuse
kontrollimine“ peatükis “Alustamine“.

Kontrollige, et liini seadistused oleksid
määratud (kodu) telefoniliini jaoks.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
“Liini seadistused“ telefoniseadistuste
peatükis.

Kui valite (automaatne)
telefonitorul, valitakse vaba liin ette väljuva
kõne jaoks, sealjuures on (kodu)
esmavalik. Seejärel ja

. Kui valite [Manual] (manuaalne), valige
nende kolme valiku ikooni vahel.

Kontrollige, et liini seadistus oleks
määratud [Home] (kodu) telefoniliini jaoks
või Bluetooth liini
jaoks. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake liini seadistusi “Telefoni
seadistuste“ peatükis.

Kui valite (automaatne)
telefonitorul, valitakse vaba liin ette väljuva
kõne jaoks, sealjuures on (kodu)
esmavalik. Seejärel ja

. Kui valite (manuaalne), valige
nende kolme valiku ikooni vahel.

Helistamine

Kiirkõne

Enne helistamist numbri valimine

Viimase numbri uuesti valimine

[Home]

[Auto]

[Home]
[Mobile 1] [Mobile

2]

[Mobile 1] / [Mobile 2]

[Auto]

[Home]
[Mobile 1] [Mobile

2] [Manual]

Saate helistada kasutades telefoniliini või Bluetooth
liini oma mobiilil:

Kiirkõne.
Enne helistamist numbri valimine.
Viimase numbri taasvalimine.
Taasvalimiste nimekirjast helistamine.
Telefoniraamatu nimekirjast helistamine.
Kõnelogist helistamine.

Saate helistada telefoniliini kasutades:

Telefoniliiniga helistamiseks vajutage
telefonitorul või

baasjaamal.

Telefoninumbri valimine.
Number valitakse välja.
Kuvatakse praeguse kõne kestvus.

Valige telefoninumber telefonitorul või
baasjaamal.

Numbri kustutamiseks vajutage
(kustuta).

Tühiku sisestamiseks vajutage ja
hoidke .

Vajutage , et valida telefoniliin või
Bluetooth liin , millest soovite teha
väljuva kõne.

Seejärel saate:

Vajutada telefonitorul või

Vajutada või
baasjaamal ja valida liini või mobiiltelefoni,
et välja helistada.

Vajutage telefonitorul.
Kuvatakse taasvalimiste nimekiri ja kõige
hiljutisem number valitakse.

Vajutage .
Seejärel helistatakse kõige hiljutisemale
numbrile.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

1.

/ HOME

2.

1.

[Clear]

2.

3.

/ HOME / MOBILE

1.

2. [OK]

/

/
( / / )

9

9

9

9

q Q

/

5. Kõned
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3. [On] [Off]
[OK]

1.

2. [Auto clock]
[OK]

3. [On] [Off]
[OK]

1.

2. [Register]
[OK]

3.

4. [Clear]

5. [OK]

Valige (sees ) / (väljas), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

See sünkroniseerib kuupäeva ja kellaaja telefonil
avaliku telefonide võrguga (PSTN) automaatselt.
Kuupäeva sünkroniseerimiseks kontrollige, et
oleksite määranud käimasoleva aasta.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (automaatne kell), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige (sees) / (väljas), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Saate registreerida lisatelefonitorusid baasjaamale.
Baasjaamale saab registreerida kokku kuni 5
telefonitoru.

Asetage registreerimata telefonitoru baasjaamale.
Telefonitoru saab ühenduse baasjaamaga
ja registreerub automaatselt.
Registreerumine lõppeb vähem kui 2
minutiga. Baasjaam määrab automaatselt
telefonitorule numbri.

Kui registreerimine ei õnnestu, registreerige
telefonitoru baasjaamale manuaalselt.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (registreeri), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Vajutage ja hoidke baasjaamal viis sekundit,
kuni kuulete kinnitavat piiksu.

Sisestage süsteemi PIN. Vajutage
(kustuta), et teha parandusi.

Vajutage , et kinnitada PIN.
Registreerimine lõppeb vähem kui kahe
minutiga. Baasjaam määrab automaatselt
telefonitorule numbri.

9

9

9

9

9

“

“

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Esimese helina algseadistamiseks, minge
algseadistamise menüüsse.

See teenus sõltub riigist.

Enne funktsiooni kasutamist kontrollige,
kas teil on helistaja identifitseerimise
teenus.

Kui PIN on vale või kui baasi ei leita teatud
ajaperioodi jooksul, kuvatakse telefonitorul
teavitus. Korrake ülalmainitud samme, kui
registreerimine ei õnnestu.

Vaikimisi PIN on 0000. Seda ei saa muuta.

Automaatne kell

Telefonitoru registreerimine

Automaatne registreerimine

Manuaalne registreerimine

... Teenused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Võrgu tüüp

Tagasihelistamise kestvuse
valimine

Valimise re iim

Esimene helin

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

See funktsioon on olemas vaid mudelitel,
millel on võrgutüübi tugi.

See funktsioon on saadaval vaid
telefonidel, mis töötavad nii tooni kui ka
pulsi valimisega.

Kui teie telefonil on pulsi valimise reþiim,
vajutage * kõne ajal ajutiseks tooni
reþiimiks. Numbrid, mis sisestati selle
kõne jaoks, saadetakse siis välja kui tooni
signaalid.

þ

Valimise re iimi määramine

Esimese helina sisse/välja lülitamine

þ

1.

2. [Network type]
[OK]

3. [OK]

[Short] [Medium]
[Long]

1.

2. [Recall time]
[OK]

3. [OK]

1.

2. [Dial mode]
[OK]

3.
[OK]

1.

2. [First ring]
[OK]

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (võrgu tüüp), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige võrgu tüüp, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Kontrollige, et tagasihelistamise aeg oleks õigesti
määratud, enne teisele kõnele vastamist. Tavalistel
juhtudel, on telefonil juba määratud
tagasihelistamise kestvus. Saate valida 3 valiku
vahel: (lühike), (keskmine) ja

(pikk). Valikute arv võib varieeruda riigiti.
Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma
teenusepakkujaga.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (tagasihelistamise aeg),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Valige valik, seejärel vajutage , et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Valimise re iim on telefoni signaal, mida
kasutatakse teie riigis. Telefon toetab tooni (DTMF)
ja pulsi (pöörd) valimist. Küsige lisainformatsiooni
teenusepakkujalt.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (valimise reþiim), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Määrake valimise re iim, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Kui olete tellinud helistaja identifikatsiooni teenuse
oma teenusepakkujalt, võib teie telefon katkestada
esimese helina, kui helistaja ID pole ekraanile
kuvatud. Kui telefon on algseadistatud, saab see
automaatselt kindlaks teha, kas helistaja teenus on
olemas ja hakata esimest helinat tühistama. Saate
muuta selle seadistuse endale meelepäraseks. See
funktsioon on olemas vaid esimese helina toega
telefonidel.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (esimene helin), seejärel
vajutage , et kinnitada.

“

“

þ

“

þ

“

9

9

9

... Teenused

19

Taasvalimise nimekirjast helistamine

Telefoniraamatust helistamine

Kõnelogist helistamine

Nõuanne

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

Märkus

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

H

H

H

H

Informatsiooni saamiseks vaadake “Kõne
taasvalimine“ peatükis “Taasvalimise
nimekiri“.

Informatsiooni saamiseks vaadake
“Telefoniraamatust helistamine“ peatükis
“Telefoniraamat“.

Informatsiooni saamiseks vaadake “Kõnele
tagasi helistamine“ peatükis “Kõnelogi“.

Toimuva kõne kestvuse aeg kuvatakse
kõne taimeril.

Kui kuulete hoiatussignaale, on
telefonitorul aku pea-aegu tühi või on
telefonitoru levialast väljas. Laadige akud
või liigutage telefonitoru baasjaamale
lähemale.

LED indikaator / või
vilgub, et viidata, kas sissetulev

kõne on telefoniliinilt või Bluetooth liinilt.

Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete
tellinud helistaja ID teenuse oma
teenusepakkujalt.

Kui te ei vasta kõnele, kuvatakse teavitus.

Kõne lõpetamine

Kõnele vastamine

HOME
/ MOBILE

Saate helistada taasvalimise nimekirjast.

Saate helistada telefoniraamatu nimekirjast.

Saate tagasi helistada vastuvõetud või vastamata
kõnedele.

Saate kõne lõpetada nendel viisidel:

Asetage telefonitoru baasjaamale.

Telefoniliinil sisse tuleva kõne puhul vajutage
telefonitorul või

baasjaamal, et kõnele vastata.

Bluetooth liinil sissetuleva kõne puhul vajutage
telefonitorul või

baasjaamal, et kõnele vastata.

Kui telefoniliinile ja Bluetooth liinile tuleb sisse
kõne üheaegselt, siis vajutage
telefonitorul/baasjaamal, et valida kõne,
seejärel:

Vajutage telefonitorul ; või

Vajutage baasjaamal või
/ MOBILE, et vastata ühele kõnedest.

H

H

H

H

H

H

H

Vajutage telefonitorul või
baasjaamal või

/

/ HOME

/ / HOME

/ / MOBILE

/

/ HOME

... Kõned ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Sissetulevate kõnede suunamine
automaatvastajasse

Helina välja lülitamine kõikide
sissetulevate kõnede puhul

Helitugevuse muutmine kõne ajal

Mikrofoni summutamine

Kõlari sisse või välja lülitamine

Teise kõne tegemine

Teisele kõnele vastamine

Kahe kõne vahel vahetamine
telefonitorul ja baasjaamal

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Teenus sõltub võrgust.

Informatsiooni saamiseks, kuidas teha
kõnet telefoniliiniga või Bluetooth liiniga
vaadake peatükki “Helistamine“.

See on riigist sõltuv seadistus.

Vajutage telefonitorul või baasjaamal, kui saate
kõne.

Vajutage telefonitorul või baasjaamal.
Helin on välja lülitatud.

Vajutage / telefonitorul või / baasjaamal, et
muuta helitugevust helistamise ajal.

Vajutage telefonitorul või baasjaamal
helistamise ajal.

(summutatud) kuvatakse.
Helistaja ei kuule teid enam, kuid teie
kuulete siiski helistajat.

Vajutage uuesti telefonitorul või baasjaamal,
et taastada mikrofon.

Saate nüüd helistajaga suhelda.

Vajutage telefonitorul.

Saate teha teise kõne alljärgnevatel viisidel:

Vajutage telefonitorul või
baasjaamal kõne ajal.

Esimene kõne pannakse ootele.

Vajutage (valikud) ja valige
(teise kõne alustamine),

seejärel vajutage , et kinnitada.

Praegune kõne pannakse ootele.

Valige teine number.
Number, mida kuvatakse ekraanil valitakse
välja.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis teavitab teid
sissetulevast kõnest, saate vastata kõnele
alljärgnevatel viisidel:

Vajutage ja telefonitorul või
ja baasjaamal, et vastata

kõnele.
Esimene kõne pannakse ootele ja teid
ühendatakse nüüd teise kõnega.

Vajutage ja või ja
baasjaamal, et lõpetada praegune kõne ja
vastata esimesele kõnele.

Saate vahetada kõnesid telefonitorul või baasjaamal
alljärgnevatel viisidel:

9

9

9

9

9

9

1.

[Mute on]

2.

1.

FLASH/CALL WAIT

[Options]
[Start 2nd call]

[OK]

2.

1. FLASH /
CALL WAIT

2. FLASH / CALL WAIT

H

H

H

H

... Kõned

Suunakoodi haldamine Automaatne eesliide

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

See funktsioon on olemas vaid suunakoodi
toega telefonidel.

Maksimaalne märkamise number on 5
numbrit pikk. Maksimaalne eesliide on 10
numbrit pikk.

Tühiku sisestamiseks vajutage ja
hoidke .

Kui eesliite number on määratud, kui
märkamise number on tühjaks jäetud, siis
lisatakse eesliite number kõikidele
väljuvatele kõnedele.

Funktsioon pole saadaval, kui valitud
number algab või #.

Automaatse suunakoodi eemaldamise
aktiveerimine

Automaatse suunakoodi eemaldamise
deaktiveerimine

Automaatse eesliite määramine

Saate määrata suunakoodi (kuni 5 numbrit).
Suunakood eemaldatakse automaatselt
sissetulevatelt kõnedelt, kui see on sama nagu teie
määratud suunakood. Seejärel salvestatakse
telefoninumber kõnelogisse ilma kaugkõne
suunakoodita.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (suunakood), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Sisestage suunakood, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (suunakood), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Vajutage (kustuta), et kustutada kõik
numbrid.

Vajutage , et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

See funktsioon kontrollib ja vormistab teie väljuvate
kõnede numbrid, enne selle välja valimist. Eesliite
number saab asendada ja leida numbri, mille olete
menüüs seadistanud. Näiteks, määrate 604
märkamise numbriks ja 1250 eesliiteks. Kui olete
valinud numbri nagu 6043338888, muudab teie
telefon numbri 12503338888ks, kui see välja
valitakse.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (automaatne eesliide),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Sisestage märkamise number, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Sisestage eesliite number, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

1.

2. [Area code]
[OK]

3. [OK]

1.

2. [Area code]
[OK]

3. [Clear]

4. [OK]

1.

2. [Auto prefix]
[OK]

3.
[OK]

4.
[OK]

“

“

“

9

9

9
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... Teenused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija



Telefon toetab mitmeid funktsioone, mis aitavad teil
toime tulla ja hallata kõnesid. Pääsete ligi teenuste
menüüle telefonitoru või baasjaamaga.

Vajutage .

Valige (teenused), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Liitumaks välise kõnega teiselt telefonitorult,
vajutage .

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (konverents), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige (automaatne) / (väljas),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Saate määrata kaugkõnede koodi (kuni 5 numbrit).
Kaugkõnede kood eemaldatakse automaatselt
sissetulevatelt kõnedelt, kui see on sama nagu teie
määratud kaugkõnede kood. Seejärel salvestatakse
telefoninumber kõnelogisse ilma kaugkõne koodita.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kaugkõnede kood),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Sisestage kaugkõne kood, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Minge teenuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs teenuste menüüle“ eelmises

lõigus selles peatükis).

Valige (kaugkõne kood), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Vajutage (kustuta), et kustutada kõik
numbrid.

Vajutage , et kinnitada.
Seadistus on salvestatud.

Telefonitorul

Baasjaam

Valige (menüü) , seejärel vajutage ,
et kinnitada.

“

“

“

[Menu] > [OK]

1. MENU

2. [Services]
[OK]

1.

2. [Conference]
[OK]

3. [Auto] [Off]
[OK]

1.

2. [Carrier code]
[OK]

3.
[OK]

1.

2. [Carrier code]
[OK]

3. [Clear]

4. [OK]

9

9

9

Juurdepääs teenuste menüüle

Automaatne konverents

Kaugkõnede koodi haldamine

Automaatse konverentsi
aktiveerimine/deaktiveerimine

Automaatse kaugkõne koodi eemaldamise
aktiveerimine

Automaatse kaugkõnede koodi
eemaldamise deaktiveerimine

Märkus

H See funktsioon on olemas vaid
kaugkõnede koodi toega telefonidel.
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15. Teenused
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H

H

H

H

Vajutage ja telefonitorul või vajutage
ja baasjaamal.

Vajutage (valik) ja valige
(vahetage kõnesid), seejärel vajutage

uuesti, et kinnitada.
Praegune kõne pannakse ootele ja olete
nüüd ühendatud teise kõnega.

Saate vahetada kõnesid telefoniliinil ja Bluetooth
liinil alljärgnevatel viisidel:

Helistage välja telefoniliiniga.

Kui teile tuleb sissetulev kõne Bluetooth liiniga
vajutage (valik), seejärel valige
mobiiltelefon, et vastata kõnele.

Vajutage (valik), et minna menüüsse.
Valikute menüüs valige, kas vahetada või
väljuda kahest kõnest telefoni ja Bluetooth
liinil.

Kui olete ühenduses kahe kõnega, saate teha
konverentsikõne telefonitorul või baasjaamal
alljärgnevatel viisidel:

Vajutage ja telefonitorul või
ja baasjaamal.

Vajutage (valik), valige
(konverents) ja seejärel vajutage , et
kinnitada.

Kaks kõne liidetakse kokku ja luuakse
konverntsikõne.

Saate teha kahe liiniga konverentsikõne
telefoniliiniga ja Bluetooth liiniga alljärgneval viisil:

Helistage välja telefoniliiniga.

Kui teile tuleb sissetulev kõne Bluetooth liiniga
vajutage (valik), seejärel valige
mobiiltelefon, et vastata kõnele.

Vajutage (valik), et minna menüüsse.
Valikute menüüs valige alusta
konverentsikõnega telefoni ja Bluetooth
liiniga.

FLASH / CALL WAIT

[Option] [Switch
calls]
[OK]

1.

2.
[Option]

3. [Option]

FLASH /
CALL WAIT

[Option] [Conference]
[OK]

1.

2.
[Option]

3. [Option]

9

9

9

9

Kahe kõne vahel vahetamine
telefoniliinil ja Bluetooth liinil

Konverentsikõne väliste
helistajatega

Konverentsikõne tegemine
telefoniliini ja Bluetooth liiniga

Märkus

Märkus

H

H

Mõnede mobiiltelefonide puhul, kui vastate
mobiili kõnele, lülitub Bluetooth välja.
Lisainformatsiooni saamiseks rääkige oma
mobiiltelefonide edasimüüjaga.

Teenus sõltub riigist. Küsige
teenusepakkujalt lisahindade kohta.

... Kõned ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Sisekõne teisele telefonitorule, mis jagab sama
baasjaama. Konverentsikõne sisaldab vestlust teie,
teise telefonitoru ja välise helistaja vahel.

Vajutage ja hoidke telefonitorul või vajutage
baasjaamal.

Sisekõneks olemasolevad telefonitorud
kuvatakse.

Valige telefonitoru, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valitud telefonitoru heliseb.
Sisekõne on loodud.

Vajutage (tühista), et tühistada või
lõpetada sisekõne.

Saate võtta ühe telefonitoru asemel teise
helistamise ajal:

Vajutage ja hoidke telefonitorul või vajutage
baasjaamal.

Praegune helistaja pannakse ootele.

Valige telefonitoru number, seejärel vajutage
, et kinnitada.
Oodake, kuni teine pool vastab teie kõnele.

Vajutage ja hoidke telefonitorul või vajutage
baasjaamal, et lülitada välise kõne ja

sisekõne vahel.

Vajutage ja hoidke telefonitorul või vajutage
baasjaamal kõne ajal.

Sisekõneks saadaval olevad telefonitorud
kuvatakse.

Valige telefonitoru number, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Vajutage telefonitorul või

baasjaamal, kui teine osapool vastab kõnele.
Kõne on nüüd suunatud valitud
telefonitorule.

3 osalejaga konverentsikõne toimub teie, teise
telefonitoru kasutaja ja välise helistaja vahel. Selleks
peavad kaks telefonitoru jagama sama baasjaama.

Vajutage ja hoidke telefonitorul või vajutage
baasjaamal, et alustada sisemise

kõnega.
Kuvatakse sisekõneks saadaolevaid
telefonitorusid.
Väline helistaja pannakse ootele.

1.
INTERCOM

2. [OK]

3. [Cancel]

1.
INTERCOM

2.
[OK]

INTERCOM

1.
INTERCOM

2.
[OK]

3. / HOME

1.
INTERCOM

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Teisele telefonitorule
helistamine

Konverentsikõne tegemine

Märkus

Märkus

H

H

Kui baasjaamal on ainult 2 registreeritud
telefonitoru vajutage ja hoidke
telefonitorul või vajutage
baasjaamal, et helistada teisele
telefonitorule.

Kui valitud telefonitoru on hõivatud
kõnega, kuulete kinnist tooni.

INTERCOM

Helistamise ajal

Kõnede vahel vahetamine

Kõne suunamine

Välise kõne ajal

6. Sisekõne ja konverentsikõne

39

Ühildumise heli seadistamine

Heliprofiili seadistamine

Ühildumise heli on heli, mis kostub, kui asetate
telefonitoru baasjaamale või ühendate laadijaga.

Minge helide menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs helide menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (ühildumise heli),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Valige (sees) / (väljas), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Saate seadistada kuulari 3 erineva profiiliga.

Minge helide menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs helide menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (minu helid), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige eelistatud profiil, seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

1.

2. [Docking tone]
[OK]

3. [On] [Off]
[OK]

1.

2. [My sound]
[OK]

3. [OK]

“

“

9

9

... Heli seadistused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Saate muuta telefoni heliseadistusi.

Vajutage .

Valige (helid), seejärel vajutage ],
et kinnitada.

Saate valida 5 helitugevuse taseme vahel või
(väljas).

Minge helide menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs helide menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (helina tugevus), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige helitugevus, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus salvestatakse.

Saate valida 15 helina seast.

Minge helide menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs helide menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (helina toonid), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige helina tood, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Saate lülitada oma telefoni vaikivale reþiimile ja
määrata sellele kestvuse aja. Kui vaikiv re iim on
aktiveeritud, siis teie telefon ei helise ega saada
ühtegi hoiatustooni ega heli.

Minge helide menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs helide menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (vaikiv reþiim), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige (sees) / (väljas), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige (alusta ja lõpeta), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Määrake vaikiva reþiimi alguse aeg ja lõpu aeg,
seejärel vajutage , et kinnitada.

Seadistus salvestatakse.
kuvatakse.

Klahvitoon on heli, mida telefonitoru teeb, kui
vajutate nuppe telefonitorul.

Minge helide menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs helide menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (klahviheli), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige (sees) / (väljas), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

Telefonitorul

Baasjaam

Valige (menüü) , seejärel vajutage ,
et kinnitada.

“

“

þ

“

“

[Menu] > [OK]

1. MENU

2. [Sounds] [OK

[OFF]

1.

2. [Ring volume]
[OK]

3. [OK]

1.

2. [Ring tones]
[OK]

3. [OK]

1.

2. [Silent mode]
[OK]

3. [On] [Off]
[OK]

4. [Start & end]
[OK]

5.
[OK]

1.

2. [Key tone]
[OK]

3. [On] [Off]
[OK]

9

9

9

9

9

Juurdepääs helide menüüle

Telefonitoru helina tugevuse
määramine

Telefonitoru helina määramine

Vaikiv re iim

Klahvitooni seadistamine
Nõuanne

Märkus

H

H

Helina välja lülitamiseks vajutage ja hoidke
ooteolekus. Kuvatakse ikoon ekraanil.

Kui vajutate , et leida oma telefonitoru või
kui aktiveerite äratuse, kostub telefonist
ikkagi helisignaal, kuigi vaikiv reþiim on
sisse lülitatud.

þ

14. Heli seadistused
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2.
[OK]

3.
INTERCOM

4. [Conf]

5. / HOME

INTERCOM

Valige või sisestage telefonitoru number,
seejärel vajutage , et kinnitada.

Valitud telefonitoru heliseb.

Vajutage valitud telefonitorul või
baasjaamal.

Sisekõne on loodud.

Vajutage (konverents).
Teil on nüüd 3 osalejaga konverentsikõne
välise helistaja ja valitud
telefonitoru/baasjaamaga.

Vajutage telefonitorul või

baasjaamal, et lõpetada konverentsikõne.

Saate vajutada ja hoida telefonitorul või vajutada
baasjaamal, et

Panna väline kõne ootele ja jätkata sisekõnega.
Väline kõne pannakse ootele.

Sise- ja väliskõne vahel vahetada.

Taasluua konverentsikõne.

9

9

9

9

H

H

H

Märkus

Märkus

H

H

Kui (teenused) >
(konverents) on määratud
(automaatne) peale, vajutage
(konverents), et liituda käimasoleva
konverentsikõnega teise telefonitoruga.

Kui telefonitoru/baasjaam lõpetab kõne
konverentsikõne ajal, jääb teine
telefonitoru/baasjaam välise kõnega
ühendusse.

[Services] [Conference]
[Auto]

[Conf]

Konverentsikõne ajal

... Sisekõne ja konverentsikõne ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija



Saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru
nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüü
objektide kirjutamiseks.

Vajutage üks kord või korduvalt tähe- ja
numbrinupul, et sisestada valitud märk.

Vajutage (kustuta), et kustutada märk.
Vajutage , et liigutada kursorit vasakule
ja paremale.

1.

2. [Clear]

Nupp Suured tähed (inglise/prantsuse/
saksa/itaalia/türgi/portugali/
hispaania/hollandi/taani/soome/
norra/rootsi keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nupp Väikesed tähed (inglise/prantsuse/
saksa/itaalia/türgi/portugali/
hispaania/hollandi/taani/soome/
norra/rootsi keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nupp Suured tähed (kreeka keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q Q/

Teksti ja numbrite sisestamine

24

7. Tekst ja numbrid
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Saate muuta telefoni ekraani eredust, värviteemat ja
ekraanisäästjat.

Valige (menüü) > , seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Vajutage .

Valige (ekraan), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Minge ekraani menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs ekraani menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (ekraan), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige (eredus) / (kell) /
(ekraanisäästja), seejärel

vajutage , et kinnitada.

Valige valik, seejärel vajutage , et kinnitada.

Telefonitorul

Baasjaam

[Menu] [OK]

1. MENU

2. [Display]
[OK]

1.

2. [Display]
[OK]

3. [Brightness] [Clock]
[Screen saver]

[OK]

4. [OK]

“

Juurdepääs ekraani menüüle

Ekraani seadistamine

13. Ekraaniseadistused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Lugege
informatsiooni allolevas peatükis, et seadistada
äratuskella.

Valige (menüü) , seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Vajutage

Valige (äratus), seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Minge äratuse menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs äratuse menüüle“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige (sees) / (väljas), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige (äratuse aeg), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Sisestage äratuse ae, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Valige (kordus), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige äratuse esinemine ja seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige (äratuse toon), seejärel
vajutage .

Valige toon valikutest, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Äratus on seadistatud ja kuvatakse
ekraanil.

Telefonitorul

Baasjaam

[Menu] > [OK]

1. MENU.

2. [Alarm] [OK]

1.

2. [On] [Off]
[OK]

3. [Alarm time]
[OK]

4. [OK]

5. [Repetition]
[OK]

6.
[OK]

7. [Alarm tone]
[OK]

8. [OK]

“

9

Juurdepääs äratuse menüüle

Äratuse määramine

Nõuanne

H Vajutage , et vahetada (ennelõunat )
/ (pärastlõunat) vahel.

[AM]
[PM]

12. Äratuskell
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Nupp Väikesed tähed (kreeka keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nupp Suured tähed (rumeenia/poola/
tsehhi/ungari/slovakkia/sloveenia/
horvaatia keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nupp Väikesed tähed (rumeenia/poola/
tsehhi/ungari/slovakkia/
sloveenia/horvaatia keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nupp (serbia/bulgaaria
keelele)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Suured tähed

... Tekst ja numbrid ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Nupp

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Väikesed tähed (serbia/bulgaaria
keelele)

Vaikimisi on iga lause esimene täht suur täht,
ülejäänud väikesed tähed. Vajutage , et vahetada
suure ja väikse tähe vahel.

Suure ja väikese tähe vahel
vahetamine

... Tekst ja numbrid

35

Liini seadistused

Nõuanne

H Kui valite telefonitorul, valitakse
vaba liin välja valitud kõnele, seejuures
eelistatakse (kodu). Seejärel

(mobiil 1) ja (mobiil
2). Kui valite [Manual] (manuaalne), valige
ikoon nende kolme valiku seast.

[Auto]

[Home]
[Mobile 1] [Mobile 2]

Saate valida ligipääsu telefoniliinile või Bluetooth
ühendusele.

Minge telefoni seadistuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs telefoni seadistuste menüüsse“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige (liini seadistused),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Valige uus seadistus, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Seadistus on salvestatud.

1.

2. [Line settings]
[OK]

3. [OK]

“

9

... Telefoni seadistused ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Saate muuta seadistusi, et telefoni enda omaks
muuta.

Valige (menüü) > , seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Vajutage .

Valige (telefoni seadistused),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kellaaja ja
kuupäeva määramine“ ja Kellaaja ja kuupäeva
formaadi määramine“ peatükis Alustamine“.

(öko)re iim vähendab ülekande võimsust
telefonitorul ja baasjaamal.

Minge telefoni seadistuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs telefoni seadistuste menüüsse“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige (ökoreþiim), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Valige (sees) / (väljas) ja vajutage
, et kinnitada.
Seadistus salvestatakse.
ECO kuvatakse ooteolekus.

Telefonitoru nimi võib olla kuni 14 tähemärki pikk.
Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

Minge telefoni seadistuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs telefoni seadistuste menüüsse“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige (telefoni nimi), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Sisestage või muutke nime. Tähemärgi
kustutamiseks valige (kustuta).

Vajutage (salvesta).
Seadistus salvestatakse.

Minge telefoni seadistuste menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs telefoni seadistuste menüüsse“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige (keel), seejärel vajutage
, et kinnitada.

Valige keel, seejärel vajutage , et kinnitada.
Seadistus salvestatakse.

Telefonitorul

Baasjaamal

[Menu] [OK]

1. MENU

2. [Phone setup]
[OK]

ECO

1.

2. [Eco mode]
[OK]

3. [On] [Off]
[OK]

1.

2. [Phone name]
[OK]

3.
[Clear]

4. [Save]

1.

2. [Language]
[OK]

3. [OK]

“
“

“

þ

“

“

“

9

9

9

9

Juurdepääs telefoni seadistuste
menüüsse

Kellaaja ja kuupäeva määramine

ECO re iim

Telefonitorule nime andmine

Ekraani keele määramine

þ

Märkus

Märkus

H

H

H

H

Kui on aktiveeritud, võib ühenduse
ulatus baasjaama ja telefonitoru vahel
väheneda.

See funktsioon on olemas vaid mitme
keeletoega telefonidel.

Keelevalikud sõltuvad riigist.

Saate valida erinevad keeled telefonitorule
ja baasjaamale. Kui muudate telefonitoru
ekraani keelt, ei muutu koheselt baasjaama
ekraani keel.

ECO

11. Telefoni seadistused
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Sellel telefonil on telefoniraamat, kuhu saab
salvestada kuni 200 sisendit. Igal sisendil võib olla
nimi, mis on 14 tähemärki pikk, ja number, mis on
kuni 24 numbrit pikk.

Pääsete telefoniraamatule ligi telefonitorust või
baasjaamast. Baasjaam saab säilitada mitut
telefoniraamatut ja saab neid üle kanda
mobiiltelefonist ja arvutist. Pääsete ligi igale
telefoniraamatu sisendile ja saate kasutada seda
sisendit helistamiseks telefoniliiniga või kummagi
mobiiltelefoniga.

Vajutage või valige (menüü) > > ,
et minna telefoniraamatu nimekirja.

Vajutage .

Teil on 2 otsese ligipääsu salvestist (nupp 1 ja 2)
koduses telefoniraamatu nimekirjas. Salvestatud
telefoninumbri automaatseks valimiseks vajutage ja
hoidke nuppu ooteolekus. Sõltuvalt riigist on nupud
1 ja 2 eelseadistatud vastava võrguoperaatori

(1_häälsõnumite number) ja
(informatsiooniteenuse number).

Vaadake telefoniraamatu sisendeid
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine selle
peatüki eelmises lõigus).

Vajutage telefonitorul või baasjaamal, et
kerida telefoniraamatu sisendeid.

Valige kontakt ja vaadake detailsemat
informatsiooni.

Saate otsida telefoniraamatu salvestisi alljärgnevatel
viisidel:

Kerige kontaktide nimekirja.

Sisestage kontakti esimene täht.

Saate vaadata telefoniraamatut kerides kontaktide
nimekirja.

Telefonitorul

Baasjaamal

[Menu] [OK]

[1_voicemail] [2_info
svc]

1.

2.

3.

/

H

H

Telefoniraamatu sisendite
vaatamine

Otsene ligipääs salvestistele

Telefoniraamatu vaatamine

Telefoniraamatu alla laadimine
mobiiltelefonist või arvutist

Salvestise otsimine

Nõuanne

Nõuanne

Nõuanne

H

H

H

Saate telefoniraamatut vaadata ainult,  kas
telefonitorul või baasjaamal.

Informatsiooni saamiseks vaadake
“Telefoniraamatu ja kõnelogi
sünkroniseerimine“ “Bluetooth“ peatükis“.

Vaadake “Telefoniraamatu vaatamine“ selle
peatüki eelmises lõigus.

Kontaktide nimekirja kerimine

8. Telefoniraamat ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Kontakti esimese tähe sisestamine

Telefoniraamatust helistamine

Kõne ajal telefoniraamatu
vaatamine

Salvestise lisamine

Salvestise muutmine

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

H

Kui valite telefonitorul, valitakse
vaba liin välja valitud kõnele, seejuures
eelistatakse (kodu). Seejärel

(mobiil 1) ja (mobiil
2). Kui valite [Manual] (manuaalne), valige
ikoon nende kolme valiku seast.

Kui teie telefoniraamatu mälu on täis,
kuvatakse telefonitorul teavitus. Kustutage
vanu salvestisi, et lisada uusi.

Vajutage ja hoidke , et sisestada tühikut.

Telefoniraamatusse saab salvestada vaid
uusi numbreid.

Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas
muuta numbrit ja nime, vaadake peatükki
“Tekst ja numbrid“.

[Auto]

[Home]
[Mobile 1] [Mobile 2]

1.

2.

1.

2.

3.

/ HOME / MOBILE

4.

1. [Option] [Phonebook]

2. [OK]

3. [OK]

1.

2. [Option] [Add new]
[OK]

3. [OK]

4. [Save]

1.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

Vajutage tähe- ja numbrinuppu, mis vastab
märgile.

Kuvatakse esimene sisend, mis algab selle
tähemärgiga.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

Valige kontakt.

Saate teha kõne ühel alljärgnevatest viisidest:

Vajutage või telefonitorul või

Vajutage või
baasjaamal.

Seejärel valige liin, et helistada.

Vajutage (valik) ja valige
(telefoniraamat).

Vajutage , et kinnitada.

Valige kontakt, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Saate vaadata numbrit.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

Valige (valik) > (lisa uus),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Sisestage nimi, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Sisestage number, seejärel vajutage
(salvesta), et kinnitada.

Teie uus sisend on salvestatud.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

“

“

“

“

9

9

9H

H

... Telefoniraamat
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Kõikide taasvalimise nimekirja
andmete kustutamine
1.

2. [Option]

3. [Delete all]
[OK]

Minge taasvalimise menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs taasvalimiste nimekirjale“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige andmed, seejärel vajutage
(valik), et kinnitada.

Valige (kustuta kõik), seejärel
vajutage , et kinnitada.

Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

“

Vajutage , et kinnitada.
Kõik andmed kustutatakse.

9

3. [OK]
9

... Taasvalimiste nimekiri ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Saate minna taasvalimiste nimekirja telefonitoruga
või baasjaamaga. Taasvalimiste nimekirjas on
valitud kõnede ajalugu. See näitab nime ja/või
numbrit, millele olete helistanud. See telefon saab
salvestada kuni 20 taasvalimise andmed.

Vajutage .

Valige taasvalimiste nimekiri telefoniliinilt või
Bluetooth ühenduselt  ( / / ).

Kuvatakse taasvalimiste nimekiri.

Vajutage .

Valige taasvalimiste nimekiri telefoniliinilt
( (kodu)) või Bluetooth ühenduselt
( või ).

Kuvatakse taasvalimiste nimekiri.

Minge taasvalimise menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs taasvalimiste nimekirjale“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige andmed, millele soovite helistada.

Helistamiseks:

Vajutage või telefonitorul või

Vajutage / või
baasjaamal.

Seejärel valige liin, et helistada.

Minge taasvalimise menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs taasvalimiste nimekirjale“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige andmed, seejärel vajutage
(valik), et kinnitada.

Valige (salvesta number),
seejärel vajutage , et kinnitada.

Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage
(salvesta), et kinnitada.

Andmed on salvestatud.

Minge taasvalimise menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs taasvalimiste nimekirjale“

eelmises lõigus selles peatükis).

Valige andmed, seejärel vajutage
(valik), et kinnitada.

Valige , seejärel vajutage , et
kinnitada.

Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Vajutage , et kinnitada.
Andmed kustutatakse.

1.

2.

1. REDIAL

2.
[Home]
[Mobile 1] [Mobile 2]

1.

2.

3.

HOME / MOBILE

4.

1.

2. [Option]

3. [Save number]
[OK]

4.
[OK]

5.
[Save]

1.

2. [Option]

3. [Delete] [OK]

4. [OK]

9

9

9

9

9

Baasjaamal

“

“

“

H

H

Juurdepääs taasvalimiste
nimekirjale

Telefonitorul

Kõne taasvalimine

Taasvalimise nimekirjast
andmete salvestamine
telefoniraamatusse

Taasvalimiste nimekirja andmete
kustutamine

Nõuanne

H Kui valite telefonitorul, valitakse
vaba liin välja valitud kõnele, seejuures
eelistatakse (kodu). Seejärel

(mobiil 1) ja (mobiil
2). Kui valite [Manual] (manuaalne), valige
ikoon nende kolme valiku seast.

[Auto]

[Home]
[Mobile 1] [Mobile 2]

10. Taasvalimiste nimekiri
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2. [Option]
[Edit] [OK]

3. [OK]

4. [Save]

1.

2. [Option]
[Select melody]

3. [OK]

4.
[OK]

1.

2. [Option]
[Delete] [OK]

3. [OK]

1.

2. [Option]
[Delete all]

[OK]

3. [OK]

Valige kontakt, seejärel valige (valik) >
(muuda), seejärel , et kinnitada.

Muutke nime, seejärel vajutage , et
kinnitada.

Muutke numbrit, seejärel vajutage
(salvesta), et kinnitada.

Salvestis on salvestatud.

Saate personaliseerida meloodiat, kui keegi
telefoniraamatust helistab teile.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

Valige kontakt, seejärel vajutage
(valik) > (valige meloodia).

Vajutage , et määrata või muuta kontakti
meloodiat.

Valige kontakti jaoks meloodia, seejärel
vajutage , et kinnitada.

Meloodia on määratud.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

Valige kontakt, seejärel vajutage
(valik) > (kustuta). Vajutage , et
kinnitada.

Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Valige , et kinnitada.
Salvestis on kustutatud.

Minge telefoniraamatu nimekirja
telefonitorul/baasjaamal (vaadake
Telefoniraamatu sisendite vaatamine“ selle

peatüki eelmises osas).

Valige kontakt, seejärel vajutage
(valik) > (kustuta kõik). Vajutage

, et kinnitada.
Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Valige , et kinnitada.
Kõik salvestised on kustutatud.

9

9

9

9

9

9

“

“

“

Nõuanne

Märkus

H

H

Vajutage (kustuta), et tähemärki
kustutada. Vajutage / , et liigutada
kursorit vasakule ja paremale.

Kontrollige, et olete tellinud helistaja
identifitseerimise teenuse, enne selle
funktsiooni kasutamist.

[Clear]
q Q

Meloodia määramine

Salvestise kustutamine

Kõikide salvestiste kustutamine

... Telefoniraamat ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija
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Kõnelogis säilitatakse vastamata ja vastuvõetud
kõnede ajalugu. Sissetulevate kõnede ajalugu
sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne aega ja
kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete
tellinud oma kõneoperaatorilt helistaja
identifitseerimise teenuse.

Pääsete ligi telefoniliini kõnelogile või ka kummagi
mobiiltelefoni kõnelogile kasutades telefonitoru ja
baasjaama.

Teie telefon saab salvestada kuni 50 kõne andmed.
Kõnelogi ikoon telefonitorul ja baasjaamal vilgub, et
tuletada meelde vastamata kõnesid. Kui helistaja
lubab oma identiteedi kuvamist, näete tema nime
või numbrit. Kõnelogi andmed kuvatakse
kronoloogilises järgnevuses, kõige hiljutisem kõne
nimekirja alguses.

Alljärgnev ikoon kuvatakse ekraanil andmaks märku,
et teil on vastamata kõnesid.

See vilgub, kui on uusi vastamata
kõnesid.

See kuvatakse vilkumata, kui sirvite
uusi vastamata kõnesid kõnelogis.

Vajutage või valige (menüü) ,
seejärel vajutage , et kinnitada.

Valige (sissetulevad kõned).

Valige kõnelogi telefoniliinilt või Bluetooth
ühenduselt  ( / / ).

Kõnelogi kuvatakse.

Vajutage .

Valige kõnelogi telefoniliinilt ( (kodu))
või Bluetooth ühendusega ( või

).
Kõnelogi kuvatakse.

Minge kõnelogi menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs kõne andmetele“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige andmed, seejärel vajutage , et
vaadata saadaolevat informatsiooni.

Minge kõnelogi menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs kõne andmetele“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige andmed nimekirjast.

Helistamiseks:

Vajutage või telefonitorul või

Vajutage või
baasjaamal.

Seejärel valige liin, et helistada.

Telefonitorul

Baasjaamal

1. [Menu] >
[OK]

2. [Incoming calls]

3.

1.

2. [Home]
[Mobile 1]

[Mobile 2]

1.

2. [OK]

1.

2.

3.

/ HOME / MOBILE

4.

9

9

“

“

H

H

Märkus

Nõuanne

Nõuanne

Nõuanne

H

H

H

H

Kontrollige, et number kõnede nimekirjas
on kehtiv, enne kui helistate tagasi otse
nimekirjast.

Vajutage (uuenda), et uuendada
kõnelogi.

Informatsiooni saamiseks vaadake
“Telefoniraamatu ja kõnelogi
sünkroniseerimine“ “Bluetooth“ peatükis“.

Kui valite [Auto] telefonitorul, valitakse
vaba liin välja valitud kõnele, seejuures
eelistatakse (kodu). Seejärel

(mobiil 1) ja (mobiil
2). Kui valite [Manual] (manuaalne), valige
ikoon nende kolme valiku seast.

Juurdepääs kõne andmetele

Kõne andmete vaatamine

Telefoniraamatu alla laadimine
mobiiltelefonist või arvutist

Kõnele vastamine

[Update]
[Home]

[Mobile 1] [Mobile 2]

9. Kõnelogi

31

Kõne andmete salvestamine
telefoniraamatusse

Kõne andmete kustutamine

Kõikide kõne andmete
kustutamine

1.

2. [Option]

3. [Save] [OK]

4.
[OK]

5.
[Save]

1.

2. [Option]

3. [Delete]
[OK]

4. [OK]

1.

2. [Option]
[Delete all]

[OK]

3. [OK]

Minge kõnelogi menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs kõne andmetele“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige andmed, seejärel vajutage
(valik).

Valige (salvesta), seejärel vajutage ,
et kinnitada.

Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage
, et kinnitada.

Andmed on salvestatud.

Minge kõnelogi menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs kõne andmetele“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige kõne andmed ja vajutage
(valik), et kinnitada.

Valige (kustuta), seejärel vajutage
, et kinnitada.
Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Vajutage , et kinnitada.
Andmed kustutatakse.

Minge kõnelogi menüüsse
telefonitoruga/baasjaamaga (vaadake
Juurdepääs kõne andmetele“ eelmises lõigus

selles peatükis).

Valige kõne andmed ja vajutage (valik)
> (kustuta kõik), seejärel vajutage

, et kinnitada.
Telefonitorul kuvatakse kinnitav küsimus.

Vajutage , et kinnitada.
Kõik andmed kustutatakse.

“

“

“

9

9

9

9

9

... Kõnelogi ... PASTABOS

Jûsø produkte esanèios baterijos yra pagamintos
pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, o tai reiðkia,
kad baterijø negalite iðmesti kartu su áprastomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø iðmetimo
taisyklëmis, teisingas atsikratymas senomis
baterijomis sumaþins neigiamà átakà gamtai ir
þmoniø sveikatai.

Jeigu ant produkto yra uþklijuotas ðis logotipas, tai
reiðkia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo
asociacijai buvo suteikta finansinë parama.

Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo
atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad
pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti
pagal jø medþiagà: kartonas (dëþë), polistirolas
(apsauga nuo smûgiø) ir polietilenas (maiðiukai,
apsauginis porolono lakðtas.)

Jûsø produkte yra medþiagø, kurios gali bûti
perdirbamos ir naudojamos dar kartà, jeigu bus
iðrenkamos specializuotø kompanijø. Praðome
pasidomëti vietinëmis ápakavimo medþiagø, senø
baterijø ir senos árangos iðmetimo taisyklëmis.

Aplinkosaugos informacija


