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Komplektis

Baasjaam (CD495) Baasjaam (CD490) Laadija*

Toiteadapter* Liinijuhe**

Käsitelefon*

Kasutusjuhend, kiirjuhend, garantiid

Märkus

* Multikäsitelefoni pakendis leiate mitu käsitelefoni, laadijat 
ja toiteadapterit.

** Mõnes riigis tuleb liinijuhe kõigepealt ühendada 
liiniadapteriga ja seejärel telefoniliini pesaga.

Ettevaatust

•	Kasutage ainult komplektis olevat akut ja toiteadapterit.



1 Ühendage
Baasjaama ühendamine

1 Ühendage toiteadapteri otsad:
•	 telefonialuse tagaküljel 

olevasse DC-sidestaja pessa;
•	 seinal olevasse 

elektripistikusse.
2 Ühendage liinijuhtme otsad:
•	 telefonialuse tagaküljel 

olevasse telefonikaabli pessa;
•	 seinal olevasse telefoniliini 

pesasse.

Ainult multikäsitelefonide korral
3 Ühendage toiteadapteri otsad:
•	 telefonialuse tagaküljel 

olevasse DC-sidestaja pessa;
•	 seinal olevasse 

elektripistikusse.



2 Alustamine
Telefoni konfigureerimine Käsitelefoni laadimine

Laadige 8 tundi

1 Aku on juba käsitelefoni paigutatud. Enne laadimist 
eemaldage akusalve ukselt kaitsev lint.

2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum 
(sõltuvalt riigist).

3 Palun seadke riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
4 Seadke kuupäev ja kellaaeg.
•	Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage  , et 

määrata [am] või [pm].

Käsitelefoni laadimiseks asetage see baasjaamale. Kui 
käsitelefon on baasjaamale asetatud korrektselt, kostab 
kohale asetumise heli.
 » Käsitelefoni laadimine algab.

Märkus
•	Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa 

tundi.

Kontrollige aku laetuse taset

Ikoon Olek

 
 
 
 

Kui käsitelefon ei ole baasjaamale/laadijale 
asetatud, näitab ikoon aku taset (täis kuni tühi). Kui 
käsitelefon on baasjaamale/laadijale asetatud, vilgub 
ikoon, kuni aku on täielikult laetud.

Vilgub tühja aku ikoon ja kõlab hoiatustoon. Aku on 
tühjenemas ja vajab laadimist.



3 Nautige
Helistamine
•	Helistamiseks vajutage klahvile  ja valige telefoninumber.
•	Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvile 

 .
•	Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

Kuulari helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage  või .

Kontakti lisamine telefoniraamatusse
1 Vajutage .
2 Valige [Suvand] > [Lisa uus], seejärel vajutage 

kinnitamiseks [OK].
3 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
4 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.].

Teadaande salvestamine 
(ainult telefonile CD495)
1 Valige [Menüü] >  > [Teadaanne], seejärel vajutage 

kinnitamiseks [OK].
2 Valige [Vasta & salv.] või [Ainult vast.], seejärel 

vajutage kinnitamiseks [OK].
3 valige [Salvesta uus], seejärel vajutage kinnitamiseks 

[OK].
4 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK], vastasel juhul 

lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
 » Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefonist kuulata.

Automaatvastajas salvestatud sõnumite 
kuulamine (ainult telefon CD495)
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a Automaatvastaja	ooterežiimis	sisse-	või	väljalülitamiseks	
vajutage .

b Kuulamise alustamiseks/peatamiseks vajutage .
c Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .
d Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi 

taasesitamiseks vajutage .
e Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .
f Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .

Märkus
•	Lisainformatsiooni leiate kasutusjuhendi teemast "Telefoni 

automaatvastaja".
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Kas vajate abi?
Kasutusjuhend

Vaadake täpsemalt telefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.
Online abi

www.philips.com/support
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