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GSM lauatelefon – kasutusjuhend 
Õnnitleme teid GSM-lauatelefoni ostmise puhul! Sellel telefonil on arvukalt hõlpsasti kasutatavaid funktsioone, näiteks 
SMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu võimalus, valjuhääldi, kõneregister, mahukas telefoniraamat kuni 200 
telefoninumbri talletamiseks, sagedamini kasutatavate funktsioonide kiirklahvid ja suur QWERTY-paigutusega klaviatuur. 
Oleme veendunud, et telefon rahuldab teie vajadused ja et tunnete selle kasutamisest rõõmu. 

TELEFONI PÕHIFUNKTSIOONID 
• SMS-lühisõnumite saatmine ja vastuvõtt 
• Mahukas telefoniraamat, kuhu saate talletada kuni 200 telefoninumbrit ja nime (need salvestatakse 

telefoni mällu tähestikulises järjestuses) 
• Kõneregistri funktsiooni abil saate vaadata 10 viimase vastuvõetud kõne, 10 viimase vastamata kõne ja 

10 viimase valitud kõne kuupäeva, kellaaega ning telefoninumbrit 
• SMS-lühisõnumite arhiivimine (kuni 20 sõnumit) 
• Valjuhääldifunktsiooni kasutamine jätab suhtlemisel käed vabaks 
• QWERTY-klaviatuur SMS-sõnumite kirjutamise hõlbustamiseks 
• Kiirklahvid pakuvad mugavat juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele 
• Kuni kuue salvestatud numbri kiirvalimine 
• 4-suunaline (üles, alla, vasakule, paremale) juhtnupp lihtsustab telefoni kasutamist 
• Sisemine varuaku võimaldab telefoni kasutada ka voolukatkestuse korral või ringi liikudes 

ALUSTAMINE 
Teenusepakkuja valimine  
Saadaolevate võrguteenuste kasutamiseks peate end esmalt registreerima mõne mobiilsideteenuse kasutajaks ja ostma 
SIM-kaardi või ettemaksuga kõnekaardi. Sageli pakuvad mobiilsideteenuse pakkujad ka oma teenuste kirjeldusi ning 
funktsioonide kasutamise juhiseid. 
Teenusepakkujate toetatavad funktsioonid võivad erineda. Enne registreerumist veenduge, et mobiilsideteenuse pakkuja 
toetaks teile vajalikke funktsioone. 

SIM kaardi paigaldamine 
Veenduge, et telefonitoru oleks õigesti hargil, telefon välja lülitatud ja vahelduvvooluadapter vooluvõrgust lahutatud: SIM-
kaardi võib sisestada ainult siis, kui telefon on välja lülitatud ja toitejuhe pole ühendatud. 
Ilma SIM-kaardita saate helistada ainult oma riigi kolmekohalisel hädaabinumbril. SIM-kaardi sisestamiseks telefoni täitke 
järgmised juhised. 
1. Otsige üles telefoni tagaküljel asuv SIM-kaardi pesa. SIM-kaardi hoidiku avamiseks vajutage hoidikust paremal 

asuvat kollast nuppu mõne terava otsaga tööriistaga (sobib ka näiteks pliiats või kirjaklamber) – vt joonist 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1:  SIM-kaardi hoidiku eemaldamine 

2. Sisestage SIM-kaart hoolikalt SIM-kaardi hoidikusse (SIM-kaardi kaldnurk peab asuma kohakuti SIM-kaardi hoidiku 
kaldnurgaga ja SIM-kaardi kullavärvi kontaktid peavad jääma üles). 

3. Asetage SIM-kaardi hoidik SIM-kaardi pessa ja lükake hoidik ettevaatlikult tagasi oma kohale. 

TELEFONI ESMAKORDNE SISSELÜLITAMINE 
1. Ühendage telefoni vahelduvvooluadapteri üks ots telefoni toitepessa ja teine ots vooluvõrgu seinakontakti. 
2. Vahelduvvooluadapteri esmakordsel vooluvõrku ühendamisel peaks telefon automaatselt sisse lülituma. 
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3. Sisemise varuaku automaatse laadimise alustamiseks otsige üles telefoni tagaküljel asuv akulüliti ja lükake see 
asendisse ON (Sees). 

4. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage kood ja vajutage klahvi . Pärast kehtiva PIN-koodi esmakordset sisestamist 
ei küsi telefon koodi hiljem uuesti. 

Märkus: Mõni teenusepakkuja ei luba kasutajatel SIM-kaardi PIN-koodi kaitset välja lülitada. Sel juhul palub 
telefon teil PIN-koodi sisestada iga kord, kui lülitate telefoni sisse. 

Hoiatus: Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke 
olukordi, ärge telefoni sisse lülitage. 

TELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE 
1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda paar sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse järgmine 

teade: „Telefoni sisselülitamine…“ Kui telefon töötab akutoitel, peab telefoni tagaküljel asuv ON-OFF-lüliti olema 
telefoni sisselülitamiseks asendis ON (Sees). 

Telefoni väljalülitamiseks vajutage klahvi    ja hoidke seda all. Hoidke klahvi all, kuni ekraanil kuvatakse teade „Telefon 
lülitub välja…“. 

Telefoni kasutamine akutoitel 
Tavaolukorras peaks telefoni kasutama koos vahelduvvooluadapteriga. Voolukatkestuse puhul või telefoni vooluvõrgust 
eemaldamisel lülitub telefon automaatselt akutoiterežiimi (ekraani paremas servas kuvatakse aku olekut näitav riba). 
Ooterežiimis töötab telefon akutoitel ligikaudu 48 tundi. Täielikult laetud aku tühjenemiseks piisab aga ainult 120 minutist 
telefoniga rääkimisest (kui võrgu signaal on nõrk, võib kõneaeg akutoite kasutamisel olla veelgi lühem). Kui telefon 
töötab akutoitel, kasutage telefoni helistamiseks nii vähe kui võimalik. Kui telefon ei pea tingimata sees olema, lükake 
telefoni tagaküljel asuv ON-OFF-akulüliti aku säästmiseks asendisse OFF (Väljas). 
Aku tühjakssaamisel lülitub telefon automaatselt välja. Sel juhul saab telefoni jälle sisse lülitada ainult pärast 
vahelduvvooluadapteri ühendamist. Aku täielikuks laadimiseks kulub ligikaudu 12 tundi. Aku laadimise ajal saab telefoni 
kasutada. 

Märkus: Telefoniga on kaasas sisemine laetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks 
muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Aku keskmine eluiga on kaks aastat. Kui akut ei saa enam kasutada, 
peaksite edasimüüjalt küsima uut akut. 
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FUNKTSIOONID 
Ekraan 
Ooterežiim 
Telefoni LCD-ekraanil kuvatav tervituskuva näitab, et telefon on ooterežiimis. Vooluvõrgutoitel on ekraan telefoni aktiivsel 
kasutamisel valgustatud (kui telefoni ei kasutata, on taustvalgustus tuhmim). Akutoite kasutamisel lülitatakse ekraani 
taustvalgustus automaatselt välja, kui telefoni parajasti ei kasutata. Siit leiate ekraanil kuvatavate märkide selgituse. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2:  LCD-ekraan 

 

1. Võrgusignaali tugevuse riba – näitab mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Pikem indikaatorriba tähistab tugevamat 
vastuvõetud võrgusignaali. Kui signaalitugevuse riba ei kuvata, pole telefon võrgu levialas (signaal puudub). Proovige 
telefon paigutada kohta, kus vastuvõetud signaal on tugevaim. 

2. Vastamata kõned – kuvatakse vastamata kõnede arv (kui olete kõigi vastamata kõnede teavet vaadanud, siis see ikoon 
kaob – vt lõiku „Vastamata kõnede vaatamine“ lk 8). 

3. Sissetulevad sõnumid – kuvatakse uute vastuvõetud lühisõnumite arv (kui olete kõik uued sõnumid läbi lugenud, siis 
see ikoon kaob – vt lõiku „SMS-lühisõnumi lugemine“ lk 9). 

4. Rändlus – näitab, et telefon on registreeritud mõne muu teenusepakkuja mobiilsidevõrgus ja töötab rändlusrežiimis. 
5. Vaikne režiim – näitab, et telefon töötab vaikses režiimis: uutest kõnedest või sõnumitest ei anta märku helina ega 

piiksuga. Seda funktsiooni saab sisse ja välja lülitada klahvi  vajutamise ning allhoidmisega. Kui vaikse režiimi 

tingmärki ( ) pole ekraanil kuvatud, on telefon helinarežiimis. 

6. Kuupäev ja kellaaeg – kuupäeva ja kellaaja muutmise kohta saate täpsemat teavet lõigust „Kuupäeva ja kellaaja 
reguleerimine“ lk 6. 

7. Aku oleku näidik (kuvatakse ainult siis, kui telefon töötab akutoitel) – näitab aku täituvustaset. Mida pikem riba, seda 
täitunum on aku. Kui telefon töötab vooluvõrgutoitel ja akutoite lüliti on asendis OFF (Väljas), kuvatakse järgmine ikoon: 

. . 
8. Valikuklahvi funktsioon – näitab vastava sõna all asuva klahvi funktsiooni (nende kahe klahvi funktsioon sõltub 

parajasti ekraanil kuvatavast menüüst); ooterežiimis näiteks kuvatakse Menüü ja Telefoniraamat. 
 

Märkus: Kui vastamata kõnesid ega uusi sõnumeid ei ole, kuvatakse ekraani keskel selle GSM-võrgu nimi, 
kus telefon on praegu registreeritud. 
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Telefoni funktsioonid 

 

Joonis 3:  telefoni vaade ülalt 

 
1. Alumine vasakpoolne valikuklahv – ooterežiimis avab selle klahvi vajutamine Menüü; muul ajal sooritab klahvi 

kohale kirjutatud funktsiooni (nt Vali = alammenüüs esiletõstetud valiku valimiseks). 
2. Ülemine LED-märgutuli – vilgub, kui telefonis on: 1) uus SMS-lühisõnum, 2) sissetulev telefonikõne või 3) 

vastamata telefonikõne. 
3. Alumine parempoolne valikuklahv – ooterežiimis avab selle klahvi vajutamine telefoniraamatu; muul ajal sooritab 

klahvi kohale kirjutatud funktsiooni (nt Tagasi = viib alammenüüst tagasi eelmisse menüüsse). 
4. QWERTY-paigutusega klaviatuur – võimaldab teksti mugavalt tippida. 
5. Tagasilükkeklahv ( ) – kui tekstiredaktor on avatud, eemaldab selle klahvi vajutamine kursorist vasakul asuva 

märgi. Tagasilükkeklahvi põgus vajutamine kustutab ühe kursorist vasakul asuva märgi, klahvi pikemalt all hoides 
saate aga kustutada kogu ekraanil leiduva teksti. 

6. Klahv TEXT ( ) – avab uue SMS-sõnumite redaktori akna. 

7. Paoklahv ( ) – selle klahvi põgusal vajutamisel läheb telefon uuesti ooterežiimi. Klahvi vajutamise ja 
allhoidmisega saate vaheldumisi aktiveerida helina- ja vaikse režiimi (ikoon kuvatakse ainult vaikses režiimis). 

8. Klahv  – kinnitab valitud funktsiooni (nt avab Menüü esiletõstetud valiku). 

9. 4-suunaline juhtnupp (üles, alla, vasakule ja paremale) – saate nimede ja menüüde seas ning tekstides 
liikuda. 
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10. Neli kiirklahvi – vajutage ühte neist neljast klahvist vastava tegevuse sooritamiseks (kiirklahvide 
kasutamiseks peab telefon olema ooterežiimis). 

Ikoon Funktsioon Kirjeldus 

 SMS (Sõnumid) Avab teie SMS-sõnumite sisendkausta. 

 
CALLS (Vastamata 

kõned) Avab vastamata kõnede registri. 

 
NAMES 

(Telefoniraamat) Avab teie telefoniraamatu. 

 
REDIAL 

(Kordusvalimine) Valib viimati valitud numbri uuesti. 

 

11. Alumine LED-märgutuli – selle tule põlemine näitab, et telefoni kasutatakse. Vilkumine annab märku sellest, et 
telefon töötleb mõnda käsku (saadab lühisõnumit, salvestab telefoninumbrit jne). 

12. Klahv  (Käed-vabad) – saate helistamisel kasutada vabakäefunktsiooni. Selle klahvi vajutamine ja allhoidmine 
lülitab telefoni sisse või välja. 

13. Numbriklahvid – nende klahvide abil saate valida telefoninumbreid või sisestada numbreid lühisõnumi 
koostamisel. 

14. Kiirvalimisklahvid (TEL1 kuni TEL6) – programmeeritud telefoninumbreid saab valida ühe nupuvajutusega. 
Lisateavet leiate lõigust „Helistamine kiirvalimisklahvide (TEL1–TEL6) abil“ lk 7. 

 

PÕHITOIMINGUD 
Ekraanikeele valimine 
Vaikimisi on ekraanitekstid inglise keeles, kuid telefon toetab ka paljude teiste keelte kasutamist. 
Ekraanitekstide keele vahetamiseks täitke järgmised juhised. 
1. Vajutage ekraani vasakus alumises nurgas asuvat klahvi Menu (Menüü), liikuge valikule Settings (Seaded) ja 

vajutage klahvi . 

2. Valige Language (Keel) ja vajutage klahvi . 

3. Valige soovitud keel ja vajutage klahvi  või klahvi Select (Vali). 

Kuupäeva ja kellaaja reguleerimine 
1. Vajutage ekraani vasakus alumises nurgas asuvat klahvi Menüü, liikuge valikule Seaded ja vajutage klahvi . 

2. Liikuge valikule Kuupäev ja kellaaeg ning vajutage klahvi . 

3. Sisestage kuupäev ja kellaaeg esiletõstetud alal numbriklahvide abil ja vajutage siis klahvi . 

Helistamine 

Tõstke telefonitoru või vajutage vabakäerežiimi sisselülitamiseks klahvi . Kui kuulete valimistooni, valige soovitud 
number ja oodake, kuni kõne ühendatakse. Kõne lõpetamiseks pange telefonitoru ära, vajutage klahvi  või 
vajutage klahvi . 

Märkus: Rahvusvaheliste numbrite puhul vajaliku plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kiiresti kaks korda 
järjest tärniklahvi (*). 
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Telefoniraamatu kaudu helistamine 

Telefoniraamatu kaudu helistamine: vajutage seadme alumises parempoolses servas olevat klahvi NAMES ( ), valige 
valikuklahvi Vali või klahvi  vajutades käsk Otsi ja muuda, liikuge soovitud nimele ja vajutage klahvi . 
Telefoniraamatu avamiseks on veel kaks võimalust: 

1. Vajutage ooterežiimis juhtnuppu üles (▲) või alla (▼), et pääseda otse telefoniraamatu nimeloendisse. 
2. Vajutage ooterežiimis ekraani alumises parempoolses nurgas kuvatud valikuklahvi Telefoniraamat ja valige siis Otsi 

ja muuda, vajutades klahvi Vali või klahvi . 

Märkus: Telefoniraamatust otsimiseks avage telefoniraamat ja tippige klaviatuuril otsitava nime algustähed 
(üks täht või rohkem) – telefon kuvab automaatselt esimese teie tipitud tähtedega algava nime. 

Helistamine kiirvalimisklahvide (TEL1–TEL6) abil 
Kiirvalimisfunktsiooni kasutamiseks määrake soovitud telefoninumber esmalt mõnele kiirvalimisklahvile – vt lõiku 
„Telefoninumbri salvestamine kiirvalimisklahvile (TEL1–TEL6)“ lk 11. 
1. Vajutage mõnda kiirvalimisklahvi (TEL1 kuni TEL6) ja telefon valib salvestatud numbri automaatselt. 

Telefoninumbri kordusvalimine 
Telefoninumbri kordusvalimiseks on kolm võimalust: 

1. Viimati valitud numbri automaatseks kordusvalimiseks vajutage kiirklahvi REDIAL ( ) 
2. Tõstke telefonitoru ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi Kordusvalimine. 
3. Kui soovite uuesti valida mõne kümne viimase kõnega (vastamata, sissetulevad või väljaminevad) seotud numbrist, 

vajutage klahvi Menüü, valige Kõned, valige Vastamata, Sisenevad kõned või Väljuvad kõned ja liikuge üles- (▲) 
või allaklahvi (▼) abil soovitud telefoninumbrile või nimele. Helistamiseks tehke järgmist: 

a) tõstke telefonitoru; 

b) vajutage klahvi  või Seaded, valige Helista ja vajutage uuesti klahvi . 

Näpunäide: Selle isiku telefoninumbri sisestamiseks, kellele te viimati helistasite, võite alati kasutada 
kordusvalimisklahvi REDIAL ( ). Kui näiteks soovite saata lühisõnumit isikule, kellele te just helistasite, siis 
vajutage kiirklahvi TEXT, kirjutage sõnum, vajutage saatmisklahvi ja seejärel vajutage kordusvalimisklahvi REDIAL. 
Telefoninumbri väljal kuvatakse automaatselt viimati valitud number. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi OK. 

Valjuhääldi kasutamine helistamisel 
Valjuhääldi kasutamiseks vajutage klahvi  Oodake, kuni kõlab valimistoon, valige soovitud telefoninumber ja oodake 
siis, kuni kõne ühendatakse. Telefonitorurežiimi naasmiseks piisab sellest, kui tõstate toru vestluse ajal hargilt. Kui 
soovite kõne valjuhääldirežiimis lõpetada, tõstke toru ja pange see hargile tagasi või vajutage klahvi .  

Helistaja nime ja numbri kuvamine 

Kõne ajal kuvatakse telefoni LCD-ekraanil automaatselt vestluspartneri telefoninumber, nimi (kui see on teie 
telefoniraamatusse juba sisestatud) ning kõne kestus (minutites ja sekundites). Kui helistab inimene, kelle numbrit pole 
teie telefoniraamatusse salvestatud, võite helistaja andmete talletamiseks vajutada kõne ajal vasakpoolset valikuklahvi 
Salvesta ja sisestada helistaja telefoninumbri ning nime. 

Numbri automaatne valimine 
SMS-lühisõnumi lugemise (vt „SMS-lühisõnumi lugemine“ lk 9) või vastamata kõne andmete vaatamise (vt „Vastamata 
kõnede vaatamine“ lk 8) ajal saate sõnumi saatjale või teile helistanud inimesele kiiresti helistada, tõstes toru või 
vajutades klahvi . Telefon valib numbri automaatselt. 

Kõne ootelepanek ja konverentskõned 
Kõne ootelejätmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi Ootele (see valik kuvatakse ekraanil ainult käimasoleva kõne 
ajal). Uue kõne algatamiseks siis, kui olete eelmise kõne ootele pannud, sisestage soovitud telefoninumber 
numbriklahvide abil või liikuge juhtnuppu üles/alla vajutades telefoniraamatus soovitud nimele. Kõne alustamiseks 
vajutage klahvi . Praeguse kõne ja ootelejäetud kõne vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi Vaheta. Kõne 
lõpetamiseks ajal, kui teine kõne on ootel, vajutage valikuklahvi Seaded ning valige siis Lõpeta aktiivne. 
Konverentskõne algatamiseks enda, praeguse kõne vestluspartneri ja ootelejäetud kõne vestluspartneri vahel vajutage 
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valikuklahvi Seaded ja valige siis Konverents. Konverentskõne puhul asendatakse ekraanil kuvatav telefoninumber 
sõnaga „Konverents“. Konverentskõne algatamiseks peab teie võrk seda funktsiooni toetama. 

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine 
• Kui teile helistatakse, siis telefon heliseb ja ülemine märgutuli hakkab vilkuma. Ekraanil kuvatakse helistaja number 

ja nimi (juhul, kui helistaja nimi ja number on juba teie telefoniraamatusse salvestatud). Tõstke toru või vajutage 
vabakäerežiimi sisselülitamiseks klahvi . 

• Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi Keeldu ning kõne katkestatakse. 
• Vestluse ajal saate salvestada helistaja nime ja telefoninumbri, kui te pole seda varem juba teinud. Selleks vajutage 

valikuklahvi Salvesta (see kuvatakse kõne ajal ekraani alumises vasakpoolses nurgas). 

• Kõne lõpetamiseks pange toru hargile, vajutage klahvi  (vabakäerežiimis) või vajutage klahvi .  

• Telefoni helina väljalülitamiseks, kui teile parajasti helistatakse, vajutage klahvi  . Telefon lõpetab helisemise, 
kuid ülemine märgutuli vilgub edasi seni, kuni helistaja proovib teid kätte saada.  

Kõnede vaatamine 

Vastamata kõnede vaatamine 
Vastamata kõned on kõned, mida ei võetud vastu siis, kui telefon oli sisse lülitatud. Kui te ei vasta 
kõnele, salvestatakse selle andmed telefoni registris Vastamata. Telefoni ülemine märgutuli annab 
vastamata kõnest vilkumisega märku. Ekraanil kuvatakse telefoniikoon (vt paremal kujutatud ikooni). 
Telefoniikooni kõrval kuvatud number näitab, mitu kõnet on viimati vastamata jäänud (kuni 10). Ikoon 
kaob, kui olete läbi vaadanud kõigi vastamata kõnede andmed.  
 
Vastamata kõnede vaatamiseks toimige järgmiselt: 

• Vajutage kiirklahvi CALLS ( ), et avada register Vastamata. Kõnede seas liikumiseks jätkake kiirklahvi CALLS 
allhoidmist või kasutage soovitud kõne valimiseks juhtnuppu ja klahvi . Salvestatud on 10 viimase vastamata kõne 
andmed. 

• Kui soovite vestelda inimesega, kelle telefoninumbrit parajasti vaatate, siis tõstke toru või vajutage klahvi  ning 
telefon valib numbri automaatselt. Vastamata kõne vaatamisel kuvatakse klahvi  vajutamisel järgmised valikud: 
Aeg – kõne kellaaja vaatamiseks, Helista – sellel numbril helistamiseks, Salvesta nr – helistaja numbri 
salvestamiseks, või Kustuta või Kustuta kõik – kõnede kustutamiseks. 

Sissetulevate kõnede vaatamine 
Sissetulevad kõned on kõned, millele on vastatud. Vastatud kõnede loendi vaatamiseks vajutage valikuklahvi Menüü, 
valige Kõned ja seejärel valige Sisenevad kõned. Salvestatud on 10 viimase vastatud kõne andmed. Vastatud kõne 
vaatamisel kuvatakse klahvi  vajutamisel järgmised valikud: Aeg – kõne kellaaja vaatamiseks, Helista – sellel numbril 
helistamiseks, Salvesta nr – helistaja numbri salvestamiseks, või Kustuta kõne või Kustuta kõik – kõnede 
kustutamiseks. 

Väljaminevate kõnede vaatamine 
Väljuvad ehk väljaminevad kõned on teie telefonist valitud kõned. Valitud kõnede loendi vaatamiseks vajutage 
valikuklahvi Menüü, valige Kõned ja seejärel valige Väljuvad kõned. Salvestatud on 10 viimase valitud kõne andmed. 
Valitud kõne vaatamisel kuvatakse klahvi  vajutamisel järgmised valikud: Aeg – kõne kellaaja vaatamiseks, Helista – 
sellel numbril helistamiseks, Salvesta nr – helistaja numbri salvestamiseks, või Kustuta kõne või Kustuta kõik – 
kõnede kustutamiseks. 

Märkus: Mõne kõnemenüü (vastamata, sisenevad või väljuvad numbrid) numbri või nime ees kuvatud tärn (*) 
näitab, et see üksus on registrisse lisandunud pärast seda, kui te seda menüüd viimati vaatasite. 

Numbri salvestamine telefoniraamatusse 

Vajutage ooterežiimis parempoolset valikuklahvi Telefoniraamat või vajutage kiirklahvi NAMES ( ). Teile pakutakse 
järgmisi variante: 

• Otsi ja muuda: valige see variant telefoniraamatus leiduvate nimede otsimiseks ja muutmiseks. Vajutage klahvi . 
Kuvatakse telefoniraamatus leiduvate nimede loend. Telefoniraamatu nimeloendis saate liikuda juhtnupu abil. 
Kiiremaks otsimiseks võite klaviatuurilt sisestada soovitud nime algustähed ja telefon tõstab automaatselt esile 
esimese teie tipitud tähtedega algava nime. 
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1. Andmed: valige see variant isiku nime ja telefoninumbri vaatamiseks. Vajutage valikuklahvi Seaded, et valida 
mõni järgmistest võimalustest: 
a) Muuda: valige see variant nime ja telefoninumbri muutmiseks. 
b) Helista: valige see variant sellele isikule helistamiseks või tõstke toru – telefon valib numbri automaatselt. 
c) Kustuta: valige see variant telefoninumbri ja nime telefoniraamatust kustutamiseks. 
d) Helin: valige see variant sellele isikule (nt ülemus, abikaasa või vanemad) kindla helina määramiseks. 

Telefonis on 11 helinat. Helinate seas saate liikuda juhtnupu abil. Esiletõstetud helina määramiseks mõnele 
numbrile vajutage valikuklahvi Vali või klahvi . Kui valite „0“, ei määrata sellele isikule oma helinat (st kui 
see inimene teile helistab, siis kõlab tavaline helin). 

e) Kustuta kõik: kustutab kõik telefoniraamatus leiduvad nimed ja numbrid. 
• Lisa uus…: valige see variant uue kontakti andmete lisamiseks telefoniraamatusse. Sisestage isiku nimi, valige OK, 

sisestage telefoninumber ja valige uuesti OK. 
• SIM-kaardi telefoniraamat: selle funktsiooni abil saate nimesid ja telefoninumbreid kopeerida telefoni mälust oma 

SIM-kaardi mällu või vastupidi.  
a) ) Kopeeri SIM-ilt: selle variandi abil saate mõne muu SIM-kaardi telefoniraamatu oma telefoniraamatusse 

importida. Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud (vt „SIM-kaardi paigaldamine“ lk 2). Valige 
menüüst Kopeeri SIM-ilt. Kuvatakse küsimus „Kas soovite sihtloendi üle kirjutada?”. Telefoniraamatu 
importimiseks valige Kopeeri. Võtke arvesse, et teie telefoni telefoniraamat kirjutatakse täielikult üle. 
Tühistamiseks valige Tagasi või vajutage klahvi . 

b) Kopeeri SIM-ile: selle variandi abil saate oma telefoniraamatu mõnele muule SIM-kaardile kopeerida. 
Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud (vt „SIM-kaardi paigaldamine“ lk 2). Valige menüüst 
Kopeeri SIM-ile. Kuvatakse küsimus „Kas soovite sihtloendi üle kirjutada?”. Telefoniraamatu 
eksportimiseks valige Kopeeri. Võtke arvesse, et SIM-kaardi telefoniraamat kirjutatakse täielikult üle ja 
kogu teie telefoni telefoniraamat kopeeritakse SIM-kaardile. Tühistamiseks valige Tagasi või vajutage 
klahvi . 

Märkus: Telefoniraamatu kopeerimiseks võib kuluda mitu minutit. Oodake, kuni tekst „Palun oodake…“ 
ekraanilt kaob. 

SMS-lühisõnumi lugemine 
Uue lühisõnumi saabumisel annab telefon sellest helisignaaliga märku ja ülemine märgutuli hakkab 
vilkuma. Ekraanil kuvatakse ümbrikuikoon koos numbriga, mis näitab vastuvõetud, veel lugemata 
lühisõnumite arvu (vt parempoolset ikooni). 

 

 
 
Lugemata sõnumite lugemiseks toimige järgmiselt: 

• Vajutage kiirklahvi SMS ( )et avada sõnumimenüü SMS. Vajutage sama klahvi uuesti, et liikuda järjest läbi kõigi 
sõnumite, või vajutage sõnumiloendis allapoole liikumiseks juhtnuppu alla (▼) või sõnumiloendis üles liikumiseks 
juhtnuppu üles (▲). Telefoni postkastis saab korraga hoida kuni 20 sõnumit. Kui vastu võetud sõnumeid on üle 20, 
hakkab telefon vanu sõnumeid (sh lugemata sõnumeid) automaatselt järjest kustutama. 

• Avatud lühisõnumis saate liikuda juhtnupuga alla (▼) ja üles (▲). Iga sõnumi lõpus kuvatakse selle 
kohaletoimetamise kellaaeg ja -kuupäev. 

Hoiatus: Kui kõneregistri sõnumite arv jõuab lubatud piirini (20), hakkab telefon teateid automaatselt kustutama, 
alustades juba loetud sõnumitest ja kustutades esmalt vanemad sõnumid. Kui register sisaldab ainult lugemata 
sõnumeid, kustutab telefon need järjest, alustades vanematest. 

Näpunäide: Telefon suudab kuvada ka pikki SMS-sõnumeid – kuvada saab kuni neli omavahel seotud 
lühisõnumit. 

• Sissetuleva sõnumi teksti lugemisel võite vajutada vasakpoolset valikuklahvi Seaded või klahvi . Avatakse menüü 
Seaded, mis sisaldab järgmisi valikuid: Kustuta, Vasta, Saada edasi, Saatja number, Salvesta nr ja Kustuta 
kõik. Liikuge soovitud valikule ja valige see klahviga . 

• Saadetud sõnumi teksti lugemisel võite vajutada valikuklahvi Seaded. Avatakse menüü Seaded, mis sisaldab 
järgmisi valikuid: Saada, Kustuta, Salvesta nr, Kustuta kõik ja Muuda. Liikuge soovitud valikule ja valige see 
klahviga . 

Järgmine tabel annab lühisõnumivalikutest täpsema ülevaate. 
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Valik Kirjeldus 

Kustuta Selle valiku puhul kustutatakse sõnum, mille olete just läbi lugenud. 

Vasta 
 

Selle valiku puhul avatakse sõnumiaken, kus saate vastloetud sõnumi saatjale vastuse 
tippida. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi Saada. Vastata saate ainult vastuvõetud SMS-
lühisõnumitele. 

Saada edasi 
 

Selle valiku puhul kuvatakse telefoninumbri väli, kus saate tippida selle isiku telefoninumbri, 
kellele soovite valitud sõnumi edasi saata. Telefoniraamatu avamiseks võite telefoninumbri 
sisestamise kuval vajutada juhtnuppu üles (▲) või alla (▼). Soovitud nime leidmisel vajutage 
klahvi . Sõnumi saatmiseks vajutage OK. 

Saatja number Selle valiku puhul saate helistada viimati loetud sõnumi saatjale. 

Salvesta nr Selle valiku puhul saate telefoninumbri salvestada oma telefoniraamatusse, kui seda pole veel 
sinna lisatud. 

Kustuta kõik Selle valiku puhul kustutatakse kõik avatud postkastis leiduvad sõnumid. 

Saada 
 

Selle valiku puhul kuvatakse telefoninumbri väli, kus saate tippida selle isiku telefoninumbri, 
kellele soovite sõnumi saata. Valiku Saada edasi kirjeldusest leiate täpsemat teavet selle 
kohta, kuidas saate juhtnupu abil telefoniraamatu avada. 

Muuda 
 

Selle klahvi vajutamisel avatakse juba saadetud SMS-lühisõnum tekstiredaktoris. Kasutage 
sõnumi sisu redigeerimiseks klaviatuuri. Vajutage klahvi Saada, sisestage soovitud 
telefoninumber ja vajutage sõnumi saatmiseks OK. See valik on saadaval üksnes siis, kui 
loetav SMS-sõnum ei sisalda rahvusvahelisi märke, vaid ainult ASCII-märke. 

• Kui soovite helistada selle sõnumi saatjale, mida te parajasti loete, tõstke telefonitoru või vajutage klahvi  (käed-
vabad). Telefon valib saatja telefoninumbri automaatselt. 

SMS-lühisõnumi kirjutamine ja saatmine 

Teksti kirjutamine 

Lühisõnumi tippimiseks vajutage numbriklahvistikul kiirklahvi TEXT ( ),et avada tekstiredaktor. Tippige sõnum 
QWERTY-klaviatuuri abil – esimese tähe kuvamiseks vajutage vastavat klahvi, järgmise tähe kuvamiseks taas vastavat 
klahvi ja nii edasi. Numbri sisestamiseks lühisõnumisse kasutage telefoni numbriklahve. Tühiku sisestamiseks vajutage 
klaviatuuri all keskel asuvat suurt ovaalset klahvi ( ). Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamiseks vajutage 
klahvi A/a. Nii saate vaheldumisi kasutada suure algustähe režiimi (Abc – järgmine tipitav täht on suurtäht, järgmised aga 
väiketähed) ning väiketäherežiimi (abc). Ainult suurtähtede kasutamiseks (ABC) vajutage klahvi A/a ja hoidke seda all. 
• Sõnumisse saab sisestada kuni 640 märki. Akna TEXT ülemises parempoolses nurgas kuvatav arv tähistab tipitud 

märkide arvu. Kui tekst ei mahu ühte lühisõnumisse, kuvatakse parempoolses nurgas saadetavate SMS-ide arvu 
tähistav number (kuni 4). 

• Tagasilükkeklahv ( ) — kustutab kursorist vasakul asuva märgi. Selle klahvi vajutamine ja allhoidmine tühjendab 
terve sõnumiakna. 

• Kui olete sunnitud sõnumi kirjutamise ootamatult katkestama (nt teile helistatakse või vajutate eksikombel klahvi  
ei lähe juba sisestatud tekst kaotsi. Tekstivälja saate igal ajal uuesti avada, vajutades kiirklahvi TEXT. 

4-suunalise juhtnupu kasutamine 
Kursorit saate sõnumis liigutada 4-suunalise juhtnupu abil. Kursori liigutamiseks vasakule vajutage juhtnuppu vasakule 
(◄), paremale – juhtnuppu paremale (►), üles – juhtnuppu üles (▲), alla – juhtnuppu alla (▼). Juhtnuppudega saate ka 
reguleerida helitugevust kõne ajal – helitugevuse suurendamiseks vajutage juhtnuppu üles (▲) ja vähendamiseks alla 
(▼). Ooterežiimis avab üles- või allanupu vajutamine telefoniraamatu nimeloendi. 

Sümbolite ja erimärkide sisestamine 
Teie telefon sisaldab eritekstifunktsiooni, mis võimaldab teil lisaks tavamärkidele tippida ka neid 13 märki, mis on 
klaviatuuril märgitud vastavate klahvide kohal oranžis kirjas. Ühe erimärgi lisamiseks vajutage korraks klahvi Symbol. 
Seejärel vajutage soovitud oranži erimärgi all asuvat klahvi (nt T = %). Telefoni mällu on talletatud lisaks veel terve hulk 
muid erimärke. Nende märkide kasutamiseks vajutage klahvi Symbol ja hoidke seda all, kuni kuvatakse erimärgikuva. 
Liikuge juhtnupu abil soovitud erimärgile või sümbolile ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi Sisestage. 
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SMS-lühisõnumi saatmine 
Pärast sõnumi tippimist vajutage klahvi Saada. Kuvatakse telefoninumbri sisestamise väli. Tippige telefoninumber ja 
vajutage OK või vajutage telefoniraamatu avamiseks juhtnuppu üles (▲) või alla (▼), liikuge soovitud nimele ja vajutage 
klahvi Vali või  ning vajutage siis uuesti klahvi . Telefon kinnitab iga sõnumi saatmist järgmise teatega: „Sõnum on 
saadetud”. Kui sõnum jääb võrgu lühisõnumikeskuses ootele, kuvatakse teade „Sõnum on ootel”. Kui sõnumit ei 
saadetud adressaadile, kuvatakse teade „Sõnum on kohale toimetamata”. Võrguprobleemi ilmnemisel või valesti 
valitud numbri puhul kuvatakse teade „Saatmine nurjus”. Kui saadetava lühisõnumi pikkus ületab ühe SMS-i 
standardpikkuse (160 märki), kuvab telefon töödeldud SMS-sõnumite arvu. Pärast kõigi sõnumite töötlemist kuvab 
telefon edukalt saadetud sõnumite arvu. Tõrke ilmnemisel avatakse uuesti tekstiredaktor. 

Näpunäide: Tekstiredaktori avamisel (kiirklahvi Text vajutamisel) telefoniraamatus leiduva telefoninumbri, 
vastamata kõne või sõnumi kaudu ei pea te SMS-i adressaadi telefoninumbrit sisestama. Telefon kasutab 
automaatselt viimati kuvatud kontakti, kõne või sõnumi telefoninumbrit. 

Telefoninumbri salvestamine kiirvalimisklahvile (TEL1 kuni TEL6) 
Kuus numbriklahvistikust vasakul asuvat kiirvalimisklahvi (TEL1–TEL6) on numbrite kiirvalimist võimaldavad 
mäluklahvid. Saate nendele klahvidele määrata telefoninumbrid ning seejärel piisab vastava klahvi vajutamisest, et 
telefon valiks automaatselt selle klahvi mällu talletatud numbri. Kui vajutate kiirvalimisklahvi, millega pole mälus ühtegi 
numbrit seostatud, kuvatakse teade „Mälu on tühi”. Numbri määramiseks mäluklahvile on kaks võimalust. 

Uue numbri salvestamine kiirvalimisklahvile 
Uue telefoninumbri lisamiseks telefoniraamatusse (kui numbrit telefoniraamatus veel pole) toimige järgmiselt: 
1. Valige ooterežiimis üks kuuest kiirvalimisklahvist (nt TEL1) ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse küsimus 

„Salvestan kiirvaliku?”. Vabastage kiirvalimisklahv ja vajutage klahvi .  

2. Sisestage telefoninumber ja vajutage klahvi .   

3. Sisestage isiku nimi ja vajutage klahvi . Ekraanil kuvatakse protsessi kinnitusena teade „Number salvestatud”. 
Number salvestatakse mäluklahvile ja lisatakse automaatselt ka telefoniraamatusse. 

4. Programmeeritud kiirvalimisklahvi uuesti vajutamisel valib telefon automaatselt selle klahviga seostatud 
telefoninumbri ja aktiveerib valjuhääldi- ehk vabakäerežiimi. Kõnetoru kasutamiseks tõstke toru hargilt. 

Telefoniraamatus oleva numbri salvestamine kiirvalimisklahvile 
Telefoniraamatusse salvestatud numbri lisamiseks soovitud kiirvalimisklahvile toimige järgmiselt. 

1. Avage ooterežiimis telefoniraamat, vajutades kiirklahvi NAMES ( ),või valikuklahvi Telefoniraamat.  
2. Valige Otsi ja muuda. 
3. Liikuge soovitud nimele (nime kiiremaks leidmiseks tippige klaviatuuril soovitud isiku nime algustäht) ja vajutage 

klahvi .  
4. Valige üks kuuest kiirvalimisklahvist (nt TEL2) ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse küsimus „Salvestan 

kiirvaliku?”. Vabastage kiirvalimisklahv ja vajutage klahvi . Ekraanil kuvatakse protsessi kinnitusena teade 
„Number salvestatud”. 

5. Programmeeritud kiirvalimisklahvi uuesti vajutamisel valib telefon automaatselt selle klahviga seostatud 
telefoninumbri ja aktiveerib valjuhääldi- ehk vabakäerežiimi. Kõnetoru kasutamiseks tõstke toru hargilt. 

Kiirvalimisklahvi numbri muutmine 

1. Mõne juba programmeeritud kiirvalimisnumbri ülekirjutamiseks korrake eelkirjeldatud toimingut (4. juhises valige 
kindlasti see varem programmeeritud kiirvalimisklahv, millega seostatud numbrit soovite muuta). 

Kiirvalimisklahvi numbri kustutamine 
1. Telefoniraamatust mõne nime ja numbri kustutamisel kustutatakse see number automaatselt ka vastava 

kiirvalimisklahvi mälust (telefoniraamatust numbrite kustutamise kohta leiate teavet lõigust „Numbri salvestamine 
telefoniraamatusse” lk 9). Pärast numbri telefoniraamatust kustutamist vajutage vastavat kiirvalimisklahvi. Ekraanil 
kuvatakse teade „Mälu on tühi”. See tähendab, et number on kustutatud ja kiirvalimisklahviga pole ühtegi numbrit 
seostatud. 

2. Võite ka vastavat kiirvalimisklahvi vajutada ja all hoida, kuni ekraanil kuvatakse küsimus „Salvestan kiirvaliku?”. 
Valige Vali, kustutage number tagasilükkeklahvi ( ) abil ja vajutage siis klahvi Kustuta. Number kustutatakse 
kiirvalimisklahvi mälust, kuid mitte telefoniraamatust. 
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MENÜÜFUNKTSIOONID 
Teie telefoni väljatöötamisel on arvesse võetud, et seda oleks lihtne kasutada. Järgmine ülevaade selgitab telefoni 
mugava kasutajaliidese kasutamist. 

Ooterežiim 
Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi käsku, on telefon ooterežiimis. Menüü Käskude 
sirvimiselt ooterežiimi naasmiseks vajutage lihtsalt klahvi . Telefon naaseb automaatselt ooterežiimi, kui kõne on 
lõpetatud ja kasutajaliidest pole mõnda aega kasutatud. 

Menüükaart 
Menüü avamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi Menüü. Ekraanil kuvatakse menüükaart (vt Joonis 4: 
menüükaart). Menüüst väljumiseks vajutage ooterežiimi naasmiseks klahvi  või eelmisse aknasse naasmiseks klahvi 
Tagasi ( )Menüüfunktsioonide seas saate liikuda juhtnupu abil. Menüüs esiletõstetud alapealkirja vaatamiseks vajutage 
valikuklahvi Vali (või klahvi ). 

 
  
 
 
 
 
 

Joonis 4:  menüükaart 

Sõnumid 
Selles lõigus kirjeldatakse uute, vastuvõetud ja saadetud sõnumite haldamist. 

• Kirjuta uus…: selle alammenüü kaudu saate kirjutada uusi sõnumeid. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi Saada. 

• Saabunud: selle alammenüü valimisel saate vaadata saabunud sõnumeid. Avatud ümbriku ikoon (  ) tähendab, 
et sõnumit on loetud, avamata ümbriku ikoon (  ) seevastu tähistab lugemata sõnumit. SMS-sõnumi avamiseks 

vajutage kiirklahvi SMS ( )või valikuklahvi Loe. Valige Seaded, liikuge soovitud funktsioonile ja vajutage 
valikuklahvi Vali ning Kustuta sõnumi kustutamiseks, Vasta sõnumile vastamiseks, Saada edasi sõnumi 
edasisaatmiseks, Saatja number sõnumi saatjale helistamiseks, Salvesta nr sõnumi saatja telefoninumbri 
salvestamiseks, või Kustuta kõik kõigi selle alammenüü sõnumite kustutamiseks. 

• Saadetud: selle alammenüü valimisel saate vaadata saadetud sõnumeid. Märkega tähistatud ümbrik ( ) 

tähendab, et sõnum on saadetud; X-iga tähistatud ümbrik (  ) tähendab, et sõnumit pole saadetud; „tiibadega“ 

ümbrik (  ) tähendab, et sõnumit saadetakse praegu. Sõnumi avamiseks vajutage valikuklahvi Loe. Valige 
Seaded, liikuge soovitud funktsioonile ja vajutage valikuklahvi Vali ning Saada sõnumi saatmiseks, Kustuta sõnumi 
kustutamiseks, Salvesta nr sõnumi saatja telefoninumbri salvestamiseks, Kustuta kõik kõigi selle alammenüü 
sõnumite kustutamiseks või Muuda saadetud sõnumi redigeerimiseks ja saatmiseks. 

Kõned 
Selles lõigus kirjeldatakse vastamata, vastatud ja valitud kõnede vaatamist. 

• Vastamata: valige see alammenüü vastamata kõnede loendi vaatamiseks. Valige soovitud kõne ja vajutage 
valikuklahvi Seaded ning Aeg kõne kellaaja vaatamiseks, Helista sellel numbril helistamiseks, Salvesta nr helistaja 
numbri salvestamiseks, Kustuta kõne mälust kõne kustutamiseks, või Kustuta kõik kõigi mälus leiduvate 
vastamata kõnede kustutamiseks. 

• Sisenevad kõned: valige see alammenüü vastatud kõnede loendi vaatamiseks. Valige soovitud kõne ja vajutage 
valikuklahvi Seaded ning Aeg kõne kellaaja vaatamiseks, Helista sellel numbril helistamiseks, Salvesta nr helistaja 
numbri salvestamiseks, Kustuta kõne mälust kõne kustutamiseks, või Kustuta kõik kõigi mälus leiduvate vastatud 
kõnede kustutamiseks. 

• Väljuvad kõned: valige see alammenüü valitud kõnede loendi vaatamiseks. Valige soovitud kõne ja vajutage 
valikuklahvi Seaded ning Aeg kõne kellaaja vaatamiseks, Helista sellel numbril helistamiseks, Salvesta nr helistaja 
numbri salvestamiseks, Kustuta kõne mälust kõne kustutamiseks või Kustuta kõik kõigi mälus leiduvate võetud 
kõnede kustutamiseks. 

Sõnumid 

Kõned 

Seaded 
Vali        Tagasi 
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Seaded 
See funktsioon võimaldab telefoni seadeid kohandada oma eelistustele vastavaks. 

• Helina seaded: selle valiku abil saate muuta telefoni helinat ja reguleerida helitugevust. Vajutage Vali ja liikuge 
juhtnupu abil soovitud Helina meloodia valikule (kuni 10 meloodiaseadet) või valige helitugevuse reguleerimiseks 
Helina tugevus (kuni 9 seadet). 

• Lülita vaikne režiim sisse/välja: selle valiku abil saate vaikse režiimi sisse või välja lülitada. 

• Sõnumi toon: selle valiku ja juhtnupu abil saate muuta uutest sõnumitest teavitavat meloodiat (kuni neli 
meloodiaseadet). 

• Kuupäev ja kellaaeg: selle valiku kaudu saate muuta telefonis kuvatavat kuupäeva ja kellaaega. Sisestage numbrid 
esiletõstetud väljale numbriklaviatuurilt. Välju saate valida juhtnupu abil. 

• Helitugevus: selle valiku kaudu saate muuta telefoni kõnetoru ja valjuhääldi helitugevust. Vajutage Vali ja liikuge 
helitugevuse muutmiseks juhtnupu abil valikule Kõnetoru (kuni üheksa seadet) või Valjuhääldi (kuni üheksa 
seadet). 

• Keel: selle valiku kaudu saate muuta telefoni ekraanitekstide keelt. Vaikimisi on valitud inglise keel. Liikuge soovitud 
keelele ja vajutage valikuklahvi Vali. 

• Kõneseaded: selle valiku kaudu saate muuta kõneseadeid. Liikuge vastavale funktsioonile ja vajutage Vali, et 
muuta järgmist seadet: 
o Helistaja tunnus: saate määratleda, kas teised näevad teie telefoninumbrit, kui te neile helistate. Liikuge 

soovitud variandile ja vajutage valikuklahvi Vali: Luba, Keela või Sõltub võrgust. 

Näpunäide: Enne selle funktsiooni sisselülitamist kontrollige, kas teie teenusepakkuja lubab 
telefoninumbrite peitmist! 

o Suunamine: saate sissetulevad kõned mõnele teisele telefoninumbrile ümber suunata. Liikuge soovitud 
variandile ja vajutage valikuklahvi Vali: Kõik kõned [alammenüü variandid: Aktiveeri, Tühista, Kontrolli 
olekut]; Kui liin on hõivatud [alammenüü variandid: Aktiveeri, Tühista, Kontrolli olekut]; Kui ei vasta 
[alammenüü variandid: Aktiveeri, Tühista, Kontrolli olekut]; Kui ei saa kätte – teie telefon on välja lülitatud 
või telefon ei võta võrgusignaali vastu [alammenüü variandid: Aktiveeri, Tühista, Kontrolli olekut]; või Tühista 
suunamised. 

o Koputus: kui see võrguteenus on saadaval, teavitab võrk teid käimasoleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. 
Liikuge soovitud variandile ja vajutage valikuklahvi Vali: Aktiveeri, Tühista või Kontrolli olekut. Kui see 
funktsioon on aktiveeritud, annab telefon käimasoleva kõne ajal uue kõne saabumisest märku piiksumisega. 
Helistaja telefoninumber kuvatakse ekraanil selle inimese telefoninumbri all, kellega te parajasti vestlete. Ootel 
kõnele vastamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi Vaheta ning käimasoleva kõne lõpetamiseks 
parempoolset valikuklahvi Lõpeta aktiivne. 
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Hooldusmenüü (ainult hooldustehnikutele) 
 
Tippige ooterežiimis telefoni QWERTY-klaviatuuri kaudu sõna SERVICE (sõna ei kuvata ekraanil ja telefon piiksub tippimise ajal). 
Avatakse hooldusmenüü. Kui teete tippimisel vea, tõstke toru enne uue katse tegemist hargilt ja pange see siis tagasi. Saate kasutada 
järgmisi valikuid: 

• Püsivara versioon – kuvab telefoni püsivara versiooni ja IMEI-koodi. 
• Ekraani kontrastsus – valige juhtnupu abil soovitud number. 
• Taustvalgustus – valige juhtnupu abil soovitud number, et muuta ekraani taustvalgustuse taset ooterežiimis (kui telefon töötab 

vooluvõrgutoitel). 
• Helitugevus – saate reguleerida mikrofoni, valjuhääldi ning kõlari ja märguandehelide helitugevust. 
• Aku pinge – kuvab aku pinge. 
• Tehaseseaded – taastab telefoni tehase- ehk vaikeseaded ja kustutab mälust kõik üksused: telefoniraamatu, sõnumid, 

kõneregistrid. Kuupäeva ja kellaaega ei muudeta. 
 

Hooldusrežiimis saab sisestada järgmisi erifunktsioonide koode: 

• *P1# – aktiveerib kaitsmata juurdepääsu. Kasutajad ei pea SIM-kaardi kasutamiseks sisestama PIN-koodi (tehaseseade). 
• *P0# – desaktiveerib eeltoodud funktsiooni. Kasutajad peavad SIM-kaardile juurdepääsuks sisestama PIN-koodi. 
• *A1# – aktiveerib automaatse sisselülitamise. Vahelduvvoolutoite ühendamine lülitab telefoni automaatselt sisse 

(tehaseseade). 
• *A0# – deaktiveerib eeltoodud funktsiooni. Vahelduvvoolutoite ühendamine ei lülita telefoni automaatselt sisse. 
• *N1# – aktiveerib võrgu nime kuvamise ekraanil (tehaseseade). Kuvatakse selle võrgu nimi, kus telefon on praegu 

registreeritud. Mõne SIM-kaardi puhul võidakse võrgu nime asemel kuvada SIM-kaardiga seostatud telefoninumber. 
• *N0# – deaktiveerib eeltoodud funktsiooni. Võrgu nime ei kuvata telefoni ekraanil. 

 
Iga koodijada lõpetab alati märk #. Kui kood sisestati õigesti, kuvab telefon teate „OK“; vale koodi sisestamisel kuvatakse 
teade „Viga“. Eeltoodud koode saab sisestada ainult siis, kui telefon on hooldusrežiimis. 
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SPETSIFIKATSIOONID: 
Mõõtmed 240 x 210 x 100 mm 
Ekraan Taustvalgustusega graafiline LCD, eraldusvõime: 132x65 punkti, 82x40 mm 
Telefoniraamat 200 nime 
SMS-sõnumite mälu 20 viimati vastuvõetud sõnumit (160 märki/sõnum) 
 20 viimati saadetud sõnumit (160 märki/sõnum) 
Kõnemälu 10 viimati valitud kõnet 
 10 viimati vastatud kõnet 
 10 viimati vastamata kõnet 
Helinad 10 kordumatut meloodiat 
SMS-ide tippimine Sisseehitatud QWERTY-paigutusega klaviatuur 
Kiirvalimine 6 mäluklahvi 
Vabakäehelistamine Sisseehitatud valjuhääldi ja mikrofon 
Töötemperatuur -20…+55 °C; 25–85% õhuniiskus 
Vahelduvvooluadapter 100–240 V vahelduvvool / 50–60 Hz; 12 V / 1 A alalisvool 
Varuaku NiCD-aku, 900 mAh 
GSM-süsteem Kahesüsteemne (900/1800 MHz), toiteklass 4 (2 W sagedusel 900 MHz, 1 W sagedusel 1800 MHz) 
Vastavus standarditele Tervishoid ja ohutus: EN 60950, klass II 

                      EMÜ: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4 
                      Raadioside parameetrid: ETSI EN 301419-1, EN 301511; raadioseadmed: klass 1 
                     Kasutatav vastavalt standardile T/R 20-08 

 
Käesolevaga kinnitab ettevõte JabloCOM Ltd., et see GSM-lauatelefon GDP-02 vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhilistele nõuetele 
ja muudele asjakohastele tingimustele. GSM mooduli Wismo Quick Q2400A tüübikinnitus on CE0681. 

Nõuetele vastavust kinnitava dokumendi originaali leiate veebisaidilt www.jablotron.com jaotises „Technical support” („Tehniline tugi“). 
 

SERTIFIKAADI INFORMATSIOON (SAR): 
SEE TELEFON VASTAB ELEKTROMAGNETVÄLJA KIIRGUSE LEVIKULE KEHTESTATUD NÕUETELE. 
See telefon vastab raadiolainete kiirgustaseme nõudmistele kui seda kasutatakse normaaltingimustel kui telefonitoru on asetatud vastu 
kõrva ja telefon on kehast vähemalt 2 cm kaugusel.  

 

Märkus. Ehkki see toode ei sisalda kahjulikke materjale, soovitame teil toote pärast kasutamist tagastada edasimüüjale või otse 
tootjale. 
 

 
Piiratud garantii 

 
 

Vastavalt käesoleva Piiratud garantii tingimustele garanteerib Jablotron Ltd., et see toode ei sisalda konstruktsiooni-, materjali- ja 
tootmisdefekte kahe (2) aasta jooksul alates sellest kuupäevast, kui klient toote ostis. Kui Toode peaks vajama garantiiteenindust, 
tagastage see edasimüüjale, kellelt te Toote ostsite. 
Tingimused: 

• Garantii kehtib ainult juhul, kui koos parandatava või väljavahetatava Tootega esitatakse originaalkviitung, mille edasimüüja 
andis algsele ostjale ning kus on kirjas ostukuupäev. See garantii ei hõlma rikkeid, mis on tekkinud Toote väärkasutamise 
tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult selline kasutamine, mida ei saa pidada normaalseks ja tavapäraseks vastavalt Toote 
kasutus- ja hooldusjuhistele). Samuti ei hõlma see garantii toote rikkeid, mis on põhjustatud õnnetustest, muudatustest, valest 
parandamisest või vääramatust jõust. 

• Käesolev garantii ei kehti akudele ega teiste tootjate toodetud moodulitele (nt GSM-teenuse pakkuja SIM-kaart). 
• Garantii ei mõjuta tarbija seadusejärgseid õigusi vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ega tarbija õigusi edasimüüja 

suhtes, mis tulenevad müügi-/ostulepingust. 
 

Tootja jätab endale õiguse teha toote osas väikesi disaini ja funktsioonidega seotud muudatusi. 

© Autoriõigus 2005, JabloCOM Ltd. Kõik õigused on reserveeritud.                 


