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Teie telefon 
1  LED-riba

     Juhtmega mikrofoni pordid

     Vaigistusriba

     Valikunupud

     Navigeerimisriba ja nupp Vali

     Helitugevusnupp

LED-riba olekud 
LED-riba süttib, et näidata järgmisi olekuid.

 x Pidev roheline – aktiivne kõne
 x Vilkuv roheline – sissetulev kõne
 x Pulseeriv roheline – ootel kõne
 x Pidev punane – vaigistatud kõne

Helistamine 
Sisestage telefoninumber ja vajutage nuppu Helista. 

Kõnele vastamine 
Vajutage nuppu Vasta.

Kõne ootelepanek 
1. Vajuta Ootele. 
2. Ootel kõne jätkamiseks vajutage nuppu Jätka. 

Viimatiste kõnede kuvamine 
Vajutage nuppu Kõnelogi või ülemist navigeerimisklahvi.

Lemmikute kuvamine
Kiirvaliku numbrite kuvamiseks vajutage nuppu Lemmikud 
või alumist navigeerimisklahvi.

Teise inimese lisamine kõnesse 
1. Vajutage aktiivse kõne ajal nuppu Konverents.
2. Sisestage number.
3. Oodake, kuni kuulete helinat või kuni teine inimene 

vastab kõnele (valikuline). 

4. Vajutage nuppu Konverents.
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Kõne suunamine teisele inimesele 
1. Vajutage mitte ootel oleva kõne ajal nuppu Suuna. 
2. Sisestage teise isiku telefoninumber. 
3. Oodake, kuni kuulete helinat või kuni teine inimene 

vastab kõnele (valikuline).
4. Vajutage uuesti nuppu Suuna. 

Kõne vaigistamine 

1. Vajutage telefonil nuppu Vaigista  

või laiendusmooduli mikrofonil nuppu Vaigista .  
2. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu 

Hääletu. 

Häälsõnumite kuulamine 
Vajutage nuppu Sõnumid ja järgige hääljuhiseid. 

Kõigi kõnede edastamine 
1. Vajutage nuppu Edasta kõik.
2. Valige number, kuhu soovite kõned edastada, 

või vajutage nuppu Sõnum.
3. Kui olete tagasi, vajutage nuppu Edastamine väljas. 

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal 
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu Helitugevus 

 üles või alla siis, kui telefon on kasutusel. 

Helina helitugevuse reguleerimine 
Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu 

Helitugevus  üles või alla siis, kui telefon ei ole 
kasutusel. 

Helina muutmine 
1. Valige Seaded > Eelistused > Helin. 
2. Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks 

nuppu Esita. 
3. Valiku salvestamiseks vajutage nuppu Määra. 

Heleduse muutmine 
1. Valige Seaded > Eelistused > Heledus. 
2. Heleduse suurendamiseks vajutage navigeerimisriba 

 ülemist osa ja suurendamiseks alumist osa.
3. Vajutage nuppu Salvesta. 

Juhtmeta mikrofoni sidumine 
1. Valige Seaded > Administraatori seaded > 

Mikrofonid > Juhtmeta mikrofon. 
2. Valige kas Mikrofon 1 või Mikrofon 2 ja vajutage 

nuppu Seo.

3. Vajutage juhtmeta mikrofonil nuppu Vaikseks  seni, 
kuni mikrofoni LED-tuli hakkab valgelt vilkuma. 

Juhtmeta mikrofoni lahutamine 
1. Valige Seaded > Administraatori seaded > 

Mikrofonid > Juhtmeta mikrofon. 
2. Valige kas Mikrofon 1 või Mikrofon 2.
3. Vajutage põhiseadmel nuppu Lahuta. 

Juhtmeta mikrofoni laadimine 
1. Asetage mikrofon laadimisalusele.
2. Kui LED-tuli ei põle valgelt, eemaldage mikrofon ja 

pange see uuesti laadimisalusele.
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