
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

XL340XTELEFON

Eestikeelne kasutusjuhend

HOIATUS:

Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat
telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist.
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10. INDEKS

O
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R

S

T

U

V

Ü

Ohutus 3

Ootereþiim 9PIN koodi muutmine 15

Pausi kestvus, valimine 16

Piipari kasutamine telefonitoru leidmiseks 17

Piipari nupp7

PIN kood 15

Pistikud, ühendamine 8

Probleemide lahendamine 21

Registreerimise tühistamine 15

Signaali ikoonid 9

Sisetelefon 11

Spetsiifilisemad seadistused 14

Suhteline õhuniiskus 20

Suurte tähtede sisendi tabel 11

Sümbolite tabel 11

Taustavalgus sees/väljas 14

Teade ootab märgid 17

Tehase seadete taastamine 15

Tehnilised andmed 20

Teine kõne 11

Teisele kõnele vastamine 11

Teksti või numbrite sisestamine 11

Telefon, ülevaade 6

Telefoniraamatu mälu 13

Telefoniraamatu mälu vaatamine 13

Telefoniraamatusse salvestamine 13

Telefoniraamatust helistamine 10

Telefonitoru registreerimine 14

Temperatuur 20

Tervitusre iim 2

Ulatus 9

Vaikimisi seadistused 18

Valjuhääldaja 10

Vastavus 3

Viimase numbri taasvalimine 10

Voolunõuded 3

Väikese algustähe sisend tabel 12

Ühenduvus 3

Ümbertöötlemine ja ära viskamine 3
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10. INDEKS

A

B

E

F

G

H

I

K

L

M

N

Abi 3

Ajutine tooni valimine 16

Aku pea aegu tühi hoiatus 9

Akud 8, 20

Akude eluiga ja ulatus 9

Akude kaas 8

Akude laadimine 8

Akude paigaldamine 8

Alustamine 8

Automaatne kõne katkestamine 14

Automaatne kõnele vastamine 14

Automaatne numbrivalimine 14

Baasjaam, ülevaade 7

Baasjaama valimine 15

Baasjaama ühendamine 8

Eelvalimine 10

Eesnumbri määramine 16

Ekraan 6

Ekraani ikoonid 7

Ekraani keel, valimine 13

Fläshi kestvus, valimine 16

GAP standart 9

Garantii 9

Helin välja 14

Helina toon, valimine 14

Helina tugevus, muutmine 14

Helistaja ID 21

Helistamine 10

Helitugevuse muutmine 10

Isikupärastamine 13

Kaal 20

Keskkonnakaitse 3

Kiirmälud 19

Klahvitoonid sees/väljas 14

Konverentsikõne 11

Konverentsikõne lõpetamine 11

Korduma kippuvad küsimused 21

Kuular 6

Kõikide telefoniraamatu mälude kustutamine 13

Kõne lõpetamine 10

Kõne taimer 10

Kõne tegemine 10

Kõnele vastamine 10

Kõnepost 17

Käedvabad reþiim 10

Laadija 8

Laadija ühendamine 8

LED märgutuli, baasjaam 7

Liini adapter 5

Liini juhe, ühendamine 8

Mis on karbis 5

Mitmeosaline pakk 5

Mõõtmed 20

Nimi, telefonitoru 13

Numbrite sisestamine 11

Numbrivalimisre iim, muutmine 16

Nupud, telefon 6

Näidis teksti sisestamine 11

3

TERVITUSREÞIIM

MÄRKUS:

Tervitusre iim ei tööta mõndades riikides.þ

Enne XL340 kasutamist tuleb see seadistada
vastavalt riigile, kus viibite. Kui lülitate telefoni sisse,
siis kuvatakse ekraanile mitmes keeles tervitustekst.

Mõne aja pärast kuvatakse ekraanile riigid, mis on
seadistuseks saadaval. Nüüd on võimalik valida riik.

Vaadake riikide nimekirja, mille hulgast saate
valida.

Vajutage riigi number, mille soovite valida.
Näiteks Suurbritannia valimiseks vajutage 1.

Kui telefonitoru kaotab side, kuvatakse telefonil
ebaõnnestumise teade. Seadistatakse vaid ekraani
keel. Teie telefon kuvab taas tervitusteksti, kui olete
vahetanud telefoni akud.

Kui telefon on lõpetanud seadistamise, siis lülitub
see jälle automaatselt sisse. Teie telefon on nüüd
valmis kasutamiseks.

1

2

HOIATUS:

! Kui olete valiku teinud, lülitub Teie telefon
mõneks sekundiks välja, et teha vastavad
seadistused.
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9. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

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

Alustamine

Heli

Toote käitumine

Puudub toon

Levi ikoon vilgub

Telefonitoru ei lülitu sisse

Telefonitoru ei lae

Puudub telefonihelin

Puudub baasjaama õigesti asetamist kinnitav heli

Kehv audio heli (krabin, kaja jne) kõne ajal

Helistajat ei tuvastata

Teie kõne teenus ei tööta

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kontrollige telefoni ja vooluvõrgu ühendust

Telefonitoru võib olla levist väljas. Liikuge
baasjaamale lähemale.

Aku võib olla vähe laetud. Laadige akut.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kui ekraanil kuvatakse REGISTREERIMATA, siis
palun registreerige telefonitoru, lehekülg 14

Laadige akud: asetage telefonitoru baasjaamale
või ühendage laadijaga. Aku ikoon liigub, kui
toimub laadimine. Mõne hetke pärast lülitub
telefon sisse.

Kontrollige baasi/laadija ühendust.

Aku võib olla praak. Hankige uus aku oma
edasimüüjalt.

Kontrollige, kas akud on õigesti paigaldatud.

Kontrollige, kas telefonitoru on asetatud õigesti
baasjaama/ühendatud laadijaga. Aku ikoon
liigub, kui toimub laadimine.

Laadige akusid.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kontrollige, kas telefoni helina toon on sisse
lülitatud, vaadake lehekülge 14.

Liiga paljud telefonid võivad jagada ühte liini.
Ühendage lahti mõned telefonid.

Kontrollig baasjaama ühendust vooluõrguga.

Telefonitoru võib olla valesti asetatud baas-
jaama. Proovige uuesti.

Laadimiskontaktid võivad olla määrdunud.
Puhastage kontaktid niiske riidega.

Telefonitoru võib olla pea aegu levist väljas.
Liikuge baasjaamale lähemale.

Telefoni võivad segada lähedal asuvad
elekrilised seadmed. Liigutage baasjaama
mujale.

Telefon võib olla paksude seintega asukohas.
Liigutage baasjaam teise kohta.

Helistaja identifitseerimisteenus võib olla mitte
saadaval. Kontrollige oma teenuse pakkujalt.

Helistaja andmed võivad olla varjatud või mitte
saadaval.

Laske telefonil heliseda vähemalt üks kord,
enne sellele vastamist.

Teise kõne teenus võib olla aktiveerimata. Teie
operaator võib mitte pakkuda seda teenust,
kontakteeruge oma telefonioperaatoriga.

Kontrollige, kas fläshi valik on õige. Vaadake
lehekülge 16.

Kõne katkeb

e

NÕUANNE:

Kui ülalmainitud nõuanded ei aita, siis võtke nii
telefon kui ka baasjaam vooluvõrgust välja ning
võtke välja akud. Oodake 15 minutit ja proovige
uuesti.
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Allolevas tabelis on Teie telefoni menüüd.

Ärge unustage: vajutage ja hoidke , kuni näete , et sisestada menüü number.

Vajutage , et väljuda ükskõik, millisest menüüst, koheselt.

MENÜÜ?

7. KIIRTEED MENÜÜDENI

8. TEHNILINE INFORMATSIOON

Number Menüü

01 Tehase seadete täielik taastamine

02 Osaline tehase seadete taastamine

10-25 Keel

40 Telefonitoru nimi

41 Klahvitoonid

42 Automaatne vastamine

43 Automaatne kõne lõpetamine

44 Taustavalgus

45 Automaatne valimine

50 PIN kood

51 Registreerimine

52 Registreerimise tühistamine

60 Valimisre iim

62 Eesnumbri lisamine

64-68 Baasjaama valik

71-77 Fläshi kestvus

78-79 Pausi kestvus

þ

Telefoni üldised tunnusjooned

Akud

Kaal ja mõõtmed

Temperatuur

Niiskustase

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Helistaja numbri ja nime identifitseerimine

12 telefoniraamatu mälu otsese ligipääsuga

Konverentsikõne ja kõnepost

Sisetelefon

Baasjaam

2 x AAA NiMH 750mAh akud

Telefonitoru: 160 grammi

Baasjaam: 150 grammi

Töötades: 0 kuni 46°C

Välja lülitatuna: -25°C kuni +70°C

Töötades: kuni 95% 40°C juures

Välja lülitatuna: 95% 40°C juures

180 x 32 x 56 mm

94 x 128 x 117 mm
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1. OLULINE INFORMATSIOON

1.1 Ohutus

1.2 Nõuded voolule

1.3 Telefoni ühendus

1.4 Abi

1.5 Ohutuse alane informatsioon

1.6 Vastavus

1.7 Ohutus

1.8 Keskkonnakaitse

Enne XL340 installeerimist lugege palun hoolikalt
alljärgnevat informatsiooni.

Elektrivõrk on EN 60950 klasifikatsiooni kohaselt
tervistkahjustav. Ainus viis, kuidas seade voolu-
võrgust eemaldada on juhtme pistikupesast välja
tõmbamine. Jälgi, et pistikupesa oleks alati seadme
lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Rohkema info korral ning korduma kippuvate
küsimuste jaoks:

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

Siinkohal kinnitab Philips, et XL340 on vastavuses
nõuete ja kõigi ülejäänud oluliste 1999/5/EC
direktiivi sätetega. Seda telefoni saab ühendada
telefoni analoogvõrku vaid neis riikides, mis on
märgitud telefoni pakendile. Vastavusdeklaratsioon
on saadaval www.philips.com/support.

Metallist esemeid ei tohiks asetada telefoni
lähedusse või telefonitoru peale.

Palun järgige kohalikke prügi kõrvaldamise reegleid
pakendi, materjalide, kulunud akude ja vana telefoni
osas, kus võimalik palume kasutada ümber-
töötlemist.

!

!

!

!

!

!

!

!

Seade töötab voolupingel 220-240 volti ning
vajab ühefaasilist voolu, kui mitte arvestada IT
installatsioone EN 60950. Voolu kadumisel võib
kõne katkeda.

Kasutage alati kaasa antud liini kaablit, sest
vastasel korral võib mitte saada kutsumis tooni.

Internetitugi: www.philips.com/support

Probleemide lahendamine: lk 21.

Vältige telefoni kokkupuutumist veega.

Ärge avage telefonitoru ega baasjaama, see võib
tekitada kõrgepinget.

Vältige laadimis kontaktide ja akude kokku-
puutumist elektrit juhtivate materjalidega.

Ärge kunagi kasutage teist patarei tüüpi, kui
telefoniga kaasas on.

HOIATUS:

HOIATUS:

HOIATUS:

! Kui Teil on lairiba Intern ti ühendus, siis tehke
kindlaks, et Teil on DCL filter ühendatud igasse
majas kasutatavasse liini pesasse ning et
modem ja telefon oleksid ühendatud õigesse
filtri avasse (üks spetsiaalne mõlemale).

e
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1. OLULINE INFORMATSIOON

1.9 Ümbertöötlemine ja ära viskamine
Ära viskamise juhised vanadele toodetele:

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment;
2002/96/EC) eesmärk on toodete ümbertöötlemine
parimal võimalikul viisil taastamise ja ümber-
töötlemisega, et kindlustada inimeste tervis ja kõrge
keskkonnakaitse tase.

Teie toode on valmistatud kõrgkvaliteetsetest
materjalidest, mida on võimalik ümber töödelda ja
uuesti kasutada.

Ärge visake toodet üldprügi hulka

Informeerige end kohaliku elektritarvete kogumis-
süsteemist, mis on märgistatud selle sümboliga.

Kasutage toote ära viskamisel ühte järgnevast
võimalustest:

Visake ära kogu toode (kaasa arvatud kaablid,
pistikud jm) WEEE'ga määratletud kogumis-
punkti.

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

Ärge visake akusid üldprügi hulka.

Philips on märgistanud pakendi vastavate
standardsümbolitega, mis viitavad taaskäitlusele.

Rahaline panus on makstud rahvusvahelisele
taastamis- ning taaskäitlussüsteemile.

Märgistatud pakend on korduvkasutatav.

!

!

Ära viskamise juhised akudele:

Pakendamise informatsioon:

Need on tehase poolt teh ud seadistused Teie telefonile.t

* Riigist sõltuvad funktsioonid.

** Need mälud jäävad muutmata tehase seadete taastamise 02 ajal.
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6. VAIKIMISI SEADISTUSED

Funktsioon Seadistus

Ekraani keel Sõltub riigist

Telefonitoru nimi PHILIPS

Automaatne vastamine Väljas

Automaatne kõne lõpetamine Sees

Taustavalgus Sees

Valimisre iim* Toon

Klahvitoonid Sees

Fläshi kestvus* Flash 1

Pausi kestvus Paus 1

Eesnumber Tühi

Helin Helin 1

Helina tugevus 3 posti

Kuulari helitugevus 3 posti

Mikrofoni helitugevus 3 posti

Saabunud sõnumi märguanne Väljas

PIN kood 0000

Baasjaama valik Automaatne

Automaatne numbri valimine Väljas

Viimati valitud number Tühi

Telefoniraamatu mälud** Tühi

þ

(Message Waiting Indication)
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5.

VÕI

5.

6.

Sisestage eesnumbr numbrid.

Sisest ge uus, kui näete EESNUMBER? (nagu
ülal toodud näites 967)

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

5.3.11 Saabunud sõnumi märguanne

5.3.12 Piipar

Kui olete oma kohalikult võrguoperaatorilt tellinud
kõneposti teenuse, kuvatakse telefoni ekraanil,
kui uus teade on saabunud Teie postkasti. LED
märgutuli b asjaamal hakkab vilkuma.

Kui olete uue teate ära kuulanud, kaob märk
ning LED märgutuli lõpetab vilkumise.

Selle funktsiooniga saate kindlaks teha oma
telefonitorude asukoha. Ootereþiimil vajutage
baasjaamal .

! Kõik baasjaamaga ühenduses olevad
telefonitorud teevad 30 sekundi jooksul häält ja
ekraanil kuvatakse teade summeriväljakutse.

i

a

a

MÄRKUS:

MÄRKUS:

MÄRKUS:

MÄRKUS:

Kui valitav number algab #, * või P, siis eesnumbrit
ei lisata.

Vajutage , et lisada pausi eesnumbrisse.

Samuti võite näha teadet HÄÄLTEADE kuvatuna
ekraanile, kuid see kaob, kui olete teinud väljuva
kõne.

Saate lõpetada kutsungi vajutades üks kõik, mis
nuppu igal telefonitorul või vajutades baasjaamal
uuesti nuppu .

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

7

2. TEIE TELEFON

Baasjaam Telefonitoru

2 akut

Akude kaas

Laadija Liini juhe *

Kasutusjuhend Juhend kiireks alustamiseks Garantii

2.1 Karbi sisu

Tehke kindlaks, et kõik mainitud esemed on karbis olemas. Kui mõni ese puudub, kontakteeruge oma
edasimüüjaga. Mitme telefonitoruga pakendist leiate lisa telefonitoru, laadijad, pistikud ja akud.

MÄRKUS:

MÄRKUS:

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

See telefon vastab FCC kuulmisabi standardiele.
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A Kuular

B Ekraan

C Kiirmälu nupud

D Räägi nupp

E Valjuhääldaja nupp

Uuesti valimise, Tühistamise ja Uuesti
helistamise nupp

G Numbrinupud

H Tähekese sisestamise ja Programmi nupp

I # sisestamise ja Pausi nupp

J Siseliini nupp

K Mikrofon

L Heli võimendamise nupp

M Heli vähendamise nupp

Kiiresti telefoni mällu pääsemiseks

Liini valimiseks ja kõne vastu võtmiseks. Mälust
numbri vaatamisel selle numbri valimiseks.
Kõne lõpetamiseks.

Valjuhääldaja sisse ja välja lülitamiseks.
Helina meloodia muutmiseks.

F

Toimingu tühistamiseks.
Viimati valitud numbri uuesti valimiseks.
Fläshi saatmiseks.

Numbrite valimiseks ja sümbolite
sisestamiseks.
Lisamäludele ligipääsuks.

Kasutage, et sisestada * (täheke).
Programmi sisenemiseks.

# sisestamiseks.
Pausi (P) sisestamiseks, kui valite numbrit.

Kasutage, et teha siseliini kõnesid.

Helina ja audio heli võimendamiseks.

Helina ja audio heli vähendamiseks.

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

HOIATUS:

2.2 Ülevaade telefonist

2. TEIE TELEFON

17

5.3.5 Tehase seadete taastamine

1. MENÜÜ?

2. 01

1. MENÜÜ?

2. 02

3.

1. MENÜÜ?

Saate taastada tehase poolse seadistuse. Tehase
seadistuse detailsem informatsioon leheküljel 18.

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Sisestage , kui soovite kustutada kõik mälud.

VÕI

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Sisestage , kui soovite jätta mälud muutmata.

Vajutage ja hoidke , kuni näete
TÖÖTLEMINE... .

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

5.3.6 Valige fläshi kestvus

2.

3.

See funktsioon on kasulik, kui kasutate operaatori
teenust. Vaikimisi määratud XL340 fläshi kestvus
peaks olema parim võimalik Teie riigi operaator-
võrgus, seega Te ei peaks seda muutma.

Sisestage fläshi kestvuse indeks (vaadake alt
poolt).

Vajutage ja hoidke , kuni uus seadistus on
kuvatud.

5.3.7 Pausi kestvuse valimine

1. MENÜÜ?

2.

3.

See funktsioon on kasulik, kui kasutate operaatori
teenust. Vaikimisi määratud XL340 pausi kestvus
peaks olema parim võimalik Teie riigi operaator-
võrgus, seega Te ei peaks seda muutma.

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Sisestage pausi kestvuse indeks (vaadake alt
poolt)

Vajutage ja hoidke , kuni uus seadistus on
kuvatud.

Ootereþiimil:

.

5.3.8 Valimisre iimi seadistamine (riigist sõltuv)

2. 60.

3.

5.3.9 Ajutine tooni valimine pulsi valimisre iimil

5.3.10 Eesnumbri valimine

2. 62

3.

3.

4.

þ

1. MENÜÜ?

þ

1. MENÜÜ?

Vaikimisi määratud XL340 valimisre iim peaks
olema parim võimalik Teie riigi operaatorvõrgus,
seega Te ei peaks seda muutma.

Sisestage

Vajutage ja hoidke , et kinnitada..

Kui telefon on seadistatud pulsi valimisre iimile,
saata vajutada , et määrata ajutine tooni
valimine.

Eesnumbri valimise funktsioon kontrollib ja
vormindab valitava telefoninumbri enne helistamist.
Kui esimesed numbrit klapivad numbriga, mille olete
määranud MÄRKA reþiimile, siis need asendtakse
eesnumbriga. Näiteks valite MÄRKA 604 ja
eesnumbriks 967. Kui helistate 6045551212, siis
tegelikult valitud number on 9675551212.
Näidaktakse aga ikka numbrit 6045551212.

Sisestage . Vajutage ja hoidke .

Määrake MÄRKA numbrid

VÕI

Sisestage uus, kui näete MÄRKA? (nagu ülal
toodud näites 604).

Vajutage ja hoidke , et kinnitada valikut.

þ

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

þ

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

!

!

Näidatakse uut seadistust.

kuvatakse ekraanil. Kõik järgnevad numbrid
valitakse kui toonid, seni kuni katkestate kõne.
d

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

Fläshi kestvus

FLASH 1 71

FLASH 2 72

FLASH 3 73

FLASH 4 74

FLASH 5 75

FLASH 6 76

FLASH 7 77

Fläshi indeksi number

Pausi pikkus Indeksi number

FLASH 1 78

FLASH 2 79
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2.
BAAS?

3.

4. PIN?

OTSIB...

5.

5.3.2 Baasjaama valimine

1. MENÜÜ?

2.

3.

Sisestage 51 ning vajutage ja hoidke , kuni
nä te .

Valige baas vajutades numbrinuppe (1, 2, 3 või
4). Vajutage ja hoidke , et valik kinnitada.

Kui näete , siis sisestage PIN kood
(vaikimisi 0000). Vajutage ja hoidke , kuni
näete

Vajutage ja hoidke baasjaamal 3 sekundi
jooksul.

Kui telefonitoru on registreeritud rohkem kui ühte
baasjaama, saate valida, millisest helistada. Saate
valida selle käsitsi või lasta sellel automaatselt valida
(automaatne baasjaama valimine).

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Sisestage baasjaama number (vaadake tabelit
all).

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

.

Ootereþiimil:

!

!

!

Baasjaama LED märgutuli süttib 30 sekundiks.

Kui registreerimine on edukas, kuvatakse
.

Kui registreerumine õnnestub, näitab telefon
baasjaama numbrit, kui ei, siis näitab teadet
EBAÕNNESTUNUD.

REGISTREERITUD

e

MÄRKUS:

Kui registreerimine ei õnnestu, kuvatakse
EBAÕNNESTUNUD. Proovige uuesti, järgides
ülalmainitud samme.

5.3.3 Registreerimise tühistamine

2. 52

3.

4. PIN?

5.

5.3.4 PIN koodi muumine

2. 50

3.

4.

5

Telefoniotru saab tühistada teise telefonitoru
registreerimise, see ei saa tühistada ise enda
registr erimist.

Sisestage . Vajutage ja hoidke , kuni
kuvatakse TELEFONITORU?.

Sisestage telefonitoru number, mille
registreeringut soovite tühistada. Vajutage ja
hoidke , et kinnitada.

Kui näete , siis sisestage PIN kood
(vaikimisi 0000).

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

PIN kood on vajalik telefonitoru registreerimiseks ja
registreerimise tühistamiseks. Tehase poolt on PIN
koodiks määratud 0000. Saate muuta selle vastavalt
oma soovile. PIN kood saab olla kuni 8 numbrit pikk.

Sisestage . Vajutage ja hoidke , kuni näete
PIN?.

Sisestage vana PIN kood, vajutage ja hoidke
, kuni näete UUS PIN?.

Sisestage uus PIN kood, vajutage ja hoidke
, kuni näete KORDA PIN?.

. Sisestage uus PIN veel kord, et kinnitada.

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

1. MENÜÜ?

1. MENÜÜ?

!

!

Kui registreerimise tühistamine on edukas,
näitab telefon KUSTUTATUD.

Kui uus PIN on edukalt sisestatud, näitab
telefon SALVESTATUD.

e

SYM

SYM

MÄRKUS:

Tehase poolt määratud PIN kood on 0000. Muutke
PIN kood, hoidke PIN kood vaid enda teada. Ärge
kaotage ega unustage PIN koodi.

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

Baasjaam Baasjaama number

BASE 1 64

BASE 2 65

BASE 3 66

BASE 4 67

AUTO 68

9

2.4 Ekraani ikoonid
Kui seadet esimest korda kasutada, tuleks oodata,
kuni akud on korralikult laetud, siis ilmuvad ka
ikoonid ekraanile. Ekraan annab informatsiooni
toimuvatest protsessidest Teie telefonis. Järgnevaid
ikoone võib näha telefoni ekraanil

Akude laetuse tase, see liigub laadimise ajal.

Telefon on kasutuses, vilgub helisemise ajal.

Uus häälsõnum on saabunud (ainult teenuse
tellimisel).

Telefoniraamatu mälu vaadatakse või
muudetakse.

Telefon on programmi reþiimil.

Valjuhääldaja on välja lülitatud.

Helin on välja lülitatud.

Telefonitoru on baasjaamaga ühendatud.

2.3 Ülevaade baasjaamast

A. LED märgutuli

B Piipari nupp

Kogu aeg sees, kui liini kasutatakse.

Vilgub, kui keegi helistab.

Vilgub, kui on tulnud uus sõnum.

Telefonitoru asukoha kindlaks tegemiseks.

Telefonitoru registreerimiseks.

2. TEIE TELEFON
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3.1 Baasjaama ühendamine

3.2 Laadija ühendamine

3.3 Akude paigaldamine

3.4 Akude laadimine

Paigutage baasjaam kesksele kohale telefoniliini
ühenduskoha ja pistiku lähedusse.

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

Ühenda liini pikendusjuhe telefoniliini pesaga ja
teine vo lujuhtme ots ühenda elektripistikuga.

Elektrivõrk on EN 60950 kla sifikatsiooni kohaselt
tervistkahju tav. Ainus viis, kuidas seade voolu-
võrgust eemaldada on juhtme pistikupesast välja
tõmbamine. Jälgi, et pistikupesa oleks alati seadme
lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Kui olete ostn d mitmeosalise komplekti, siis on iga
telefonitoruga kaasas ka eraldi laadija ja pistikud.

Ühendage laadi a adapteri väljundi pistik laadija
alumise küljega.

Ühendage laadija pistik seina kontaktiga.

Paigaldage kaks akut (kaasa antud) akude
pesasse.

Kontrollige akude pluss ja miinus pooli enne nende
akude pessa sisestamist. Valesti sisestatud akud
võivad kahjustada toodet.

Libistage akude kate kindlalt kohale.

Akude plahvatusoht, kui paigaldatud on valed akud.
Kasutage soovitatud akusid, mis on tootega kaasas.
Ärge kunagi kasutage akusid, mida ei saa laadida.

Baasjaam peab olema alati ühendatud seina-
kontaktiga laadimise ja kasutamise ajal.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

HOIATUS:

HOIATUS:

HOIATUS:

HOIATUS:

o

s
s

u

j

MÄRKUS:

Kui akud on täiesti tühjaks saanud, siis võib juhtuda,
et telefon ei lülitu kohe sisse, kui panna seade
laadima. Telefonitoru võib muutuda soojaks
laadimise ajal. See on täiesti normaalne.

3. ALUSTAMINE

15

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

5.2.3 Taustavalguse sisse ja välja lülitamine

2. 44.

3.

5.2.4 Automaatne vastamine

2. 42.

3.

5.2.5 Automaatne kõne lõpetamine

2. 43.

3.

5.2.6 Automaatne numbri valimine

2. 45.

3.

5.2.7 Helina meloodia valimine

1.

2.

3.

5.2.8 Helina tugevuse muutmine

1.

2.

3.

5.2.9 Klahvitoonide sisse ja välja lülitamine

2. 41.

3.

5.3.1 Telefonitoru registreerimine

LCD märgutuli ja süttivad, kui telefoni
kasutataks.

Sisestage

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Automaatne vastamine võimaldab Teil vastata
telefonikõnele vajutamata nuppu, tõstes
telefonitoru lihtsalt baasjaama pesast.

Sisestage

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Automaatse kõne lõpetamise funktsioon annab Teile
võimaluse katkestada telefonikõne vajutamata
nuppu, asetades telefonitoru lihtsalt baasjaama.

Sisestage

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Automaatne valimine annab Teile võimaluse valida
number telefoniraamatust numbri, mis on määratud
nupu alla 1 või 2, vajutades 1 või 2 ootereþiimil. Teil
pole vaja vajutada .

Sisestage

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Vajutage ja hoidke , kuni näete praeguse
meloodia nime.

Valige uus helin vajutades 0-9.

Vajutage , et kinnitada valikut.

Vajutage ja hoidke , kuni näete praeguse
meloodia nime.

Vajutage või , et helina tugevust
vähendada või suurendada.

Vajutage , et kinnitada valikut.

Klahvitoonid on toonid, mis kostuvad iga kord, kui
vajutate mõnda nuppu telefonil.

Sisestage

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Kui olete val sti registreerinud telefonitoru baas-
jaamaga, saate selle ümberregistreerida. Samuti
peab lisa telefonitoru olema baasjaamaga enne ka
sutust registreeritud.

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Ootereþiimil:

Ootereþiimil:

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

-

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

1. MENÜÜ?

1. MENÜÜ?

1. MENÜÜ?

1. MENÜÜ?

1. MENÜÜ?

1. MENÜÜ?

!

!

!

!

!

Näidatakse uut seadistust.

Näidatakse uut seadistust.

Näidatakse uut seadistust.

Näidatakse uut seadistust.

Näidatakse uut seadistust.

5.3 Spetsiifilisemad seadistused

MÄRKUS:

Kui helin on välja lülitatud, ilmub .

e

Ootereþiimil:



5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

5.1 Telefoniraamatu mälu
Teie telefonil on 12 telefoniraamatu mälu, mis
võimaldavad Teil mugavamalt kõnesid teha.
Salvestada saab nimesid, mis on kuni 12 tähte pikad,
ning telefoninumbreid, mis on kuni 24 numbrit pikad.

5.2 Telefoni isikupärastamine

5.2.1 Telefonile nime andmine

1. MENÜÜ?

2. 40

3.

4.

5.

5.2.2 Telefoni keele valimine

1. MENÜÜ?

2.

3.

Saate panna telefonile nime. Kui Teil on rohkem, kui
üks telefonitoru, saate anda igale telefonitoule oma
nime. Telefoni nimi saab olla kuni 10 sümboli
pikkune. See saab sisaldada A-Z, 1-9 ja tühikut.

Ootereþiimil:

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Sisestage .

Vajutage ja hoidke .

Muu ke nimi.

Vajutage ja hoidke , et kinnitada nimi.

Teie telefon toetab mitmeid keeli.

Vajutage ja hoidke , kuni näete .

Vajutage keele number (näidatud all pool).

Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

! Praegune telefoni nimi kuvatakse

Ootereþiimil:

t

5.1.1 Telefoniraamatu mällu salvestamine

1.

2.

VÕI

2.

3.

4.

5.1.2 Telefoniraamatu mälu vaatamine

VÕI

5.1.3 Kõikide telefoniraamatu mälude
kustutamine

Ootere iimil:

Sisestage number. Vajutage ja hoidke pausi
sisestamiseks.

Vajutage ja hoidke numbreid 1-9.

Otsene mälu ( ).

Sisestage nimi.

Vajutage ja hoidke sama mälu nuppu, et
salvestada nimi.

Saate vaadata telefoniraamatu mälusid, kui telefon
on ootere iimil.

Vajutage otsene mälu .

Vajutage ja hoidke numbrinuppe (1-9).

Saate kustutada kõik mälud kasutades tehase
seadete taastamist. Rohkem informatsiooni
leheküljel 15.

þ

þ

!

!

!

Seda näidatakse kui .

Number salvestatakse. Te kuulete kinnitavat
tooni ja ekraanil kuvatakse .

Nimi ja number kuvatakse.

P

NIMI?

MÄRKUS:

Vana telefoni numbri saab asendada salvestades
vana numbri asemele uue. Vana number kirjutatakse
ümber ilma hoiatava märkuseta.

14

Mälu tüüp

Otse juurdepääsuga mälu

Lisa mälu

Ligipääsu nupp

Numbrid 1-9

Keel Keele number

Inglise 10

Hollandi 11

Prantsuse 12

Saksa 13

Itaalia 14

Vene 15

Hispaania 16

Türgi 17

Taani 18

Rootsi 19

Norra 20

Kreeka 21

Poola 22

Portugali 23

Soome 24

Heebria 25

11

3. ALUSTAMINE

Asetage telefonitoru baasjaama või ühendage
laadijaga ning laske akudel laadi 24 tundi enne
esmakordset kasutamist.

Tühjade akude ikoon näitab, et akusid on vaja
laadida. Asetage telefonitoru baasjaama või
ühendage laadijaga, et lasta akudel laadida.

Optimaalne akude elu algab pärast kolme täielikku
täis laadimist ja täielikku tühjaks kulumist.
Optimaalne ulatus on siis, kui ühtki teist elektri-
seadet pole läheduses.

!Akude ikoon ilmub ekraanile, kui laadimine
on alanud.

3.4.1 Akude tühjaks saamise hoiatus

3.4.2 Akude eluiga ja kestvus

MÄRKUS:

MÄRKUS:

MÄRKUS:

Garantii ei laiene akudele või ükskõik, mis muule
osale, millel on piiratud eluiga ning mis kulub
kiiresti.

Seade läheb magavasse olekusse, kui akud on väga
tühjad.

Vähese akude laetuse signaal (kui telefonitoru pole
baasjaamas) näitab samuti, et akusid on vaja
laadida. Kui see juhtub kõne kestel, võib kõne mõne
aja pärast katkeda.

3.5 Standartne GAP sobivus

3.6 Ootere iim

3.7 Signaali kontrollimine

GAP standartne garantii kinnitab, et kõik DECT™

GAP telefonitorud ja baasjaamad sobivad
minimaalse töötamisstandardiga vastavalt nende
ülesandele. XL340 telefonitoru ja baasjaam on GAP

minimaal
sed töövõimalused: telefonitoru registreerimine, liini
võtmine, helistamine ja kõne vastu võtmine.
Spetsiifilisemad võimalused võivad mitte olla
saadaval, kui kasutate teiste poolt tehtud seadmeid.

Registreerimiseks XL340 telefonitoru GAP sobilikult,
järgige esmalt tootja poolseid juhiseid ning seejärel
järgige selle kasutusjuhendi juhiseid telefonitoru
registreerimiseks.

Registreerimaks teiste poolt toodetud telefonitoru
XL340 baasjaama, pange baasjaam registreerimis-
re iimile ning järgige tootja poolseid juhiseid.

Teie telefon on ootere iimil, kui see on tegevusetu.
Ootere iimil telefoniekraan kuvab telefonitoru nime
ja numbrit, akude ikooni ja signaalitugevuse ikooni.

Signaali ikoon kuvab telefonitoru ja baasjaama
vahelist ühendust.

on pidevalt sees, siis baasjaam ja telefonitoru
on ühendatud.
vilgub, siis baasjaam ja telefonitoru on kaota-
nud side.

sobili , mis tähendab, et garanteeritk se

þ

þ
þ

þ

k a -

Akude kestvus rääkimise ajal Kuni 12 tundi

Akude kestvus ootere iimil Kuni 150 tundi

Siseruumis ulatus Kuni 50 meetrit

Välisruumides ulatus

þ

Kuni 300 meetrit
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4. TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Helistamine 4.2 Kõnele vastamine

4.3 Valjuhääldaja

4.4 Helitugevuse reguleerimine

HOIATUS:

1.

2.

3.

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

Vajutage ja oodake valimistooni.

Valige number, mida soovite sisestada.

Helistamise taimer näitab käesoleva kõne kestvust.
See näitab minuteid ja sekundeid (MM;SS) esimesel
tunnil, seejärel näitab tunde ja minuteid (TT;MM).

Varem valides saate näha numbrit, kuhu helistate ja
muuta seda.

Valige number.

Vajutage .

Selle funktsiooniga saate valida uuesti viimati valitud
telefoninumbri.

Vajutage .

Vajutage .

Vajutage , kui vaatate telefoniraamatut.

Lisa detailide teada saamiseks telefoniraamatu kohta
vaadake peatükki Telefoniraamatu mälu leheküljel
13.

Kui Teile helistatakse hakkab telefon helisema ja
hakkab vilkuma.

Vajutage , et vastata kõnele.

Valjuhääldaja funktsioon võimaldab Teil rääkida
telefoniga telefonitoru käes hoidmata. Samuti
saavad teised toasviibijad vestlusega ühineda.

Kui Teile helistatakse hakkab telefon helisema ja
hakkab vilkuma.

Vajutage , et vastata kõnele.

Kõne ajal vajutage , et sisse või välja lülitada
valjuhääldajat.

Kõne ajal:

, et helitugevust suurendada.

Vajutage , et helitugevust vähendada.

Vajutage kõne ajal, et kõne lõpetada.

4.1.1 Kõne võtmine

1.

2.

4.1.2 Helistamise taimer

4.1.3 Varem valimine

1.

2.

4.1.4 Viimati valitud numbri uuesti valimine

1.

2.

4.1.5 Telefoniraamatu mälust helistamine

4.2.1 Valjuhääldajaga vastamine kõnele

1.

2.

4.5 Kõne lõpetamine

!

!

!

!

!

!

Number ilmub ekraanile ja see valitak e.

Valitud number ilmub ekraanile.

Viimati valitud number ilmub ekraanile ja
valitakse uuesti.

Telefoniraamatu sissekanne ilmub ekraanile ja
number valitakse.

ilmub ekraanile, kui valjuhääldaja on sees.

Ilmub ja kostub valimistoon.

Vajutage

Vajutage kõne vältel.

Sisestage number, millele soovite helistada.

Kui teisele kõnele on vastatud, võite vajutada
, et vahetada kahe kõne vahel.

4.6 Teise kõne tegemine

R

s

MÄRKUS:

MÄRKUS:

MÄRKUS:

Saate valida kuni 24 numbrikohta. Vajutage , et
kustutada sobimatut numbrit.

Kui number on pikem kui 12 kohta, siis kuvatakse
ekraanil vaid v maseid 12 numbrit.

Kui helin on välja lülitatud, ei helise telefon
sissetuleva kõne korral.

ii

SY

SYM
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4. TELEFONI KASUTAMINE

4.7 Teisele kõnele vastamine

4.8 Konverentsi kõne

4.9 Sisetelefoni kasutamine

Kui kõne ajal tuleb Teile teine kõn , siis kõlab iga
natukese aja tagant piiks, et anda märku teisest
kõnest. Saate sellele vastata eelmist kõne katkes-
tamata.

Vajutage , kui teine kõne tuleb sisse.

Võite vajutada , et vahetada kahe kõne
vahel.

Kõne ajal saab teine telefonitoru ühineda kõnega,
vajutades .

Konverentsikõne ajal vajutage , et väljuda
konverentsi kõnest.

Saate majasiseselt helistada sisetelefoni kasutades.

Vajutage ja hoidke .

Kui baasjaamaga on ühendatud vaid kaks
telefonitoru, siis tehakse sisekõne automaatselt.
Vastasel korral valige telefonitoru number,
millele soovite helistada.

Vajutage , et vastata sisetelefoni kõnele.

Saate sisestada teksti ja numbreid telefoniraamatu ja
teiste funktsioonide jaoks.

Vajutage vastavat nuppu nii mitu korda, kuni
jõuate vastava sümbolini.

Vajutage , et kustutada sümbol. Vajutage
ja hoidke , et kustutada  kõik.

Vajutage , et vahetada suure ja väikese
algustähe vahel.

Vajutage üks kord:

Vajutage üks kord:

Vajutage kaks korda:

Vajutage üks kord:

Vajutage kaks korda:

Vajutage kolm korda:

1.

2.

4.8.1 Konverentsikõnega ühinemine

4.8.2 Konverentsikõnest väljumine

1.

2.

3.

4.10 Teksti või numbri sisestamine

1.

2.

3.

Näide, et kirjutada “Peter”.

1 P

2 P

3 Pe

4 Pet

5 Pete

6 Peter

!

!

!

!

Ilmub ning esimene kõne pannakse ootele,
saate rääkida teise helistajaga.

Lühike piiks kostub esimeses telefonis, et anda
märku konverentsikõne algusest.

Teine telefonitoru jää ikka kõnega ühendatuks.

Sealt peale sisestatud sümbolid on valitud
suurusega.

R

e

Suurte tähtede sisendi tabel

Nupp Vastav sümbol

Väikeste tähtede sisendi tabel

Nupp Vastav sümbol


