Tutvustus

Tutvustus
Täname Teid, et soetasite uue juhtmeta digitaalse Panasonic’u telefoni.
Teadmiseks
Märkige üles andmed ja säilitage neid võimalike paranduste tegemiseks garantiiajal.

Seeria nr. (leiate seadme korpuse põhjalt)
________________________________________________________________________________________________
Soetamise kuupäev
________________________________________________________________________________________________
Edasimüüja nimi ja kuupäev
________________________________________________________________________________________________

Märkus:
•
Probleemide ilmnemisel võtke kõigepealt ühendust seadme maaletoojaga.

Ühilduvuse deklaratsioon:
•
Panasonic Communications Co., Ltd. deklareerib, et see seade on vastavuses oluliste nõuetega ja muude
asjakohaste Raadio & Telekommunikatsiooni Terminaal seadmete (R&TTE) Direktiivi 1999/5/EC sätetega.
Selles kasutusjuhendis märgitud vastavate Panasonic’u seadmete ühilduvuse deklaratsiooniga on võimalik tutvuda
interneti aadressil:
http://www.doc.panasonic.de
ning seale ka see allalaadida.
Kontaktandmed:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
•

Kaubamärgid:
Eatoni ja LetterWise on Eatoni Ergonomics, Inc kaubamärk.

See seade ühildub helistaja numbrinäidu ja SMS’iga. Nende funktsioonide
kasutamiseks tuleb Teil vastav teenus tellida kohalikult sideteenuse pakkujalt.
Laadige patareisid umber 7 tundi enne esmakordset kasutamist.
Palun lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja säilitage see
hilisemaks kasutamiseks.
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Tutvustus

Tutvustus

Funktsioonide tutvustus

Polüfoonilised helinad telefonitorule
Teil on võimalus määrata telefonitorule erinevad helinad
sise- ja väliskõnedele. Valida saate 5 helinatooni ja 10
meloodia hulgast. (lk. 24).
Telefoniraamat
See seade võimaldab kasutada telefonitoru
telefoniraamatut (200 nime ja telefoninumbrit; lk. 17) ja
jagatud telefoniraamatut (20 nime ja telefoninumbrit; ainult
KX-TCD220; lk. 20). Telefoniraamat võimaldab teil
sooritada kõne ilma käsitsi telefoninumbrit sisestamata.
Telefonitoru telefoniraamatus saate määrata igale
telefoniraamatu sisestusele soovitud kategooria ning
sooritada sisestuse otsingut nime või kategooria järgi.

Displei keeled
Valida saate 16 erineva keele hulgast (lk. 26).
Teil on võimalik valida saksa („Deutsch“), inglise
(„English“), ungari („Magyar“), poola („Polski“), sloveenia
(Slovensky“), „Čeština“, horvaadi („Hratski“),
„Sloveniscina“, „Eesti“, leedu („Lietuviškai“), läti
(„Latviešu“), rumeenia („Romana“), bulgaaria
“), „Srpski“, makedoonia
(„
(„
“) või „Shqiptari“ keele hulgast.

Telefoniraamatu kategooria
Kui teil on tellitud helistaja numbrinäidu teenus, siis
abistavad telefoniraamatu kategooriad (vt lk 17) tuvastada
helistaja, kasutades erinevaid displei värve ja helinaid
erinevatel helistaja kategooriatel (lk. 34).

Kuuldav kutsung jagatud telefoniraamatule (ainult KXTCD220)
Kuuldava kutsungi abil saate teada helistaja ilma, et
vaataksite displeile. Kui olete salvestanud kuuldava
kutsungi teate jagatud telefoniraamatu sisestusele (lk. 20),
kostub kuuldav kutsung selle isiku helistamise puhul.
Kuuldav kutsung toimib ainult helistaja numbrinäidu
teenuse olemasolul (lk. 34).

Öörežiim
Öörežiim võimaldab teil valida ajavahemiku, mille jooksul
telefon ei helise, seda on mugav kasutada, kui te ei soovi,
et teid segataks, näiteks magamise ajaks.
Öörežiimi saab seade sõltumatult telefonitorule (lk. 25) ja
põhiseadmele (lk. 30).

Digitaalne automaatvastaja (ainult KX-TCD220)
Digitaalne automaatvastaja võimaldab teil vastata
kõnedele ja salvestada kõnesid ajal, kui teil pole võimalik
seda ise teha (lk. 43).

SMS (Short Message Service - Lühisõnumi teenus)
SMS võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstisõnumeid
teiselt fikseeritud liini telefonilt või mobiiltelefonilt, millel on
SMS toetus ja funktsioon. SMS funktsioon on kasutusel
ainult koos helistaja numbrinäidu ja/või muus sarnase
funktsiooniga (lk. 36).
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Ettevalmistus
Asukoht
• Maksimaalse distantsiga müravaba
funktsioneerimise tagamiseks asetage
põhiseade (alus):
– Eemale elektrilistest seadmetest nagu
teler, raadio, personaalarvuti või teine
telefon.
– Mugavasse kõrgesse ja kesksesse kohta.

Oluline informatsioon

Üldine
Kasutage selle seadmega ainult kaasasolevat
vahelduvvoolu (AC) adapterit, mis on
märgitud lk. 6.
• Ärge ühendage vahelduvvoolu (AC) adapterit
mistahes muusse, kui standardsesse 220–
240 V AC seinakontakti.
• Seda seadet ei saa kasutada helistamiseks,
kui:
– Telefonitoru aku(d) vajab(vad) laadimist
või on kahjustunud.
– Voolukatkestuse korral.
– Klaviatuur on lukustatud.
– Kõne valimine on blokeeritud (saab
helistada ainult salvestatud numbritele ja
hädaabi numbritele).
• Ärge avage põhiseadet ega telefonitoru (seda
võib teha ainult aku(de) vahetamiseks).
• Seda seadet ei tohi kasutada intensiivravi
meditsiiniliste ega elektrooniliste
hädaabiseadmete läheduses ning seade ei
tohi kasutada südamestimulaatoriga
inimesed.
• Ärge pillake telefoni maha ega valage sellele
vedelikke. Ärge hoidke telefoni suitsuses,
tolmuses ega mehaanilise vibratsiooniga
keskkonnas, ärge laske sellel põrutada saada.
•

Ettevalmistus
14. Klahvistik

Nupud ja displeid

• Ikoonid on prinditud klahvistiku klahvide

►

alla, nagu joonisel on kujutatud ( , ,

,

jne.), leiate ainult mudelil KX-TCD220. Need

Nupud

ikoonid tähistavad automaatvastaja
funktsioone.
15. [INT] (Sisekõne)

Telefonitoru

16. Mikrofon
Hoiatused akude käsitsemisel
• Kasutage ainult lk 5 märgitud tüüpi akusid.
• Kasutage ainult laetavaid akusid.
• Ärge kasutage samaaegselt uusi ja vanu
akusid.
• Ärge visake akusid tulle, need võivad
plahvatada. Kontrollige kohalikust
jäätmekäitlusettevõttest, kuidas telefon tuleb
pärast kasutusest kõrvaldamist utiliseerida.
• Ärge avage ega vigastage akusid. Vabanenud
elektrolüüt on söövitav ja võib põhjustada
silmade või naha kahjustusi.
• Olge akude käsitsemisel ettevaatlik: ärge
lühistage neid kokkupuutes elektrit juhtivate
materjalidega (sõrmused, käevõrud, võtmed).
Patareid võivad üle kuumeneda ning
põhjustada põletushaavu.
• Laadige seadme komplekti kuuluvaid akusid
vastavalt selles kasutusjuhendis toodud
juhistele.
• Kasutage ainult kaasasolevat baasseadet (või
laadijat) akude laadimisel. Ärge kasutage
teiste tootjate baasseadet (või laadijat).
Nende juhiste eiramine võib põhjustada akude
paisumist või plahvatamist.

Keskkond
• Ärge kasutage seadet vee lähedal.
• Seda seadet tuleb hoida eemal
soojusallikatest nagu radiaatorid, pliidid jms.
Samuti ei tohi seadet paigutada ruumi, kus
temperatuur on alla 5 ° C või üle 40 ° C.
• Vahelduvvoolu adapterit kasutatakse peamise
toiteallikana. Jälgige, et elektrikontakti
asukoht oleks võimalikult seadme lähedal ja
kergesti ligipääsetav.

Märkus:
Korraga saab kuvada kuni 3 menüüartiklit.
Menüüartikli valimist pole sellel leheküljel
kirjeldatud, menüü kerimiseks üles või alla,
vajutage korduvalt navigatsiooni nuppudele
[ ] või [ ].

•



Põhiseade

* Joonisel kujutatud mudel on KX-TCD220.
1. Kõlar
2. Laadimiskontakt
3. [

/OK] (Menüü / OK)

4. [

] (Telefoniraamat)

5.

] (Kõne)

[

6. Navigatsiooni nupp
• [
• [

Hoiatus:
• Elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke telefoni
vihma kätte ega muusse niiskesse
keskkonda.

] []: Soovitud menüüpunkti otsimine.
]: Soovitud menüüpunkti valimine või

* Joonisel kujutatud mudel on KX-TCD220.
1. Automaatvastaja indikaator (ainult KX-

kursori liigutamine paremale.
• [

TCD220)

]: Eelmisele ekraanile tagasipöördumine

2. [

või kursori liigutamine vasakule.
7. [

] (Valjuhääldi)

8. [R] (Recall)
9. Kuular
10. Displei
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11. [

] (Kordusvalimine/Paus)

12. [

] (Väljalülitus/Toide)

13. [C/

] (Tühistus/Helivaigistus)

] Peiling

3. Laadimiskontakt
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Ettevalmistus

Displeid
Displei ikoonid
Telefonitoru displeile kuvatakse erinevad ikoonid,
mis tähistavad seadme aktiivset olekut.
Displei
ikoon

[VE]
[N]
[x]
[2]

-2-

[IN USE]

Ettevalmistus

Ühendamised

Akude paigaldamine

Vahelduvvoolu adapteri ühendamisel kostub
lühike helisignaal, kui te seda ei kuule kontrollige
üle ühendused.

1. Ühendage kõigepealt akude negatiivne ( - )
poolus.

Kui akud on täis laetud, jääb ikoon

displeile.

Tähendus
Põhiseadme toimimisraadius
• Vilkuv ikoon: Telefonitoru
otsib põhiseadet
(telefonitoru on põhiseadme
toimimisraadiusest väljas,
telefonitoru pole
põhiseadmega
registreeritud, põhiseadmel
puudub toide)
Telefonitoru otsib põhiseadet
(sisekõne, peiling, põhiseadme
seadete muutmine jms.)
Toimub väliskõne.
Kõne valimine on blokeeritud
(lk. 27)
Automaatvastaja on sisse
lülitatud
(ainult KX-TCD220 lk. 43)
Aku on täis
Heli muutja on seatud tugevale
või vaiksele toonile (lk. 14)
Öörežiim on sisse lülitatud (lk.
25)
Klaviatuur on lukustatud (lk. 14)
Telefonitoru number: näiteks,
vasakul olev ikoon tähistab
telefonitoru nr.2 (lk. 26)
Põhiseadme number: näiteks,
vasakul olev ikoon tähistab
põhiseadet 2 (lk. 26)
Uus SMS on vastuvõetud
(ainult SMS teenuse kasutajad)
(lk. 38)
Telefoniliin on hõivatud teise
telefonitoru poolt.

2. Sulgege telefonitoru kate.

* Joonisel kujutatud mudel on KX-TCD220.
Märkus:
On normaalne, kui telefonitoru on laadimise
ajal soe.
• Akude täielik laadimine võtab aega umbes 7
tundi, siiski on teil võimalik enne täis
laadimise lõppemist telefonitoru kasutada.
• Puhastage telefonitoru ja põhiseadme
laadimiskontakte (lk. 8) pehme kuiva lapiga
kord kuus, vastasel korral võidakse akusid
laadida puudulikult. Puhastage
laadimiskontakte tihemini, kui telefoni
kasutatakse rasvases, tolmuses või niiskes
keskkonnas.
•

Oluline:
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat
vahelduvvoolu adapterit ja telefoniliini juhet.
Märkus:
• Peale ühendamist tuleb teil laadida patareid,
et saaksite helistada ja vastu võtta kõnesid (lk
10).
• Ärge teostage telefoni ühendamist äikese ajal.
• Vahelduvvoolu adapter peab olema
ühendatud pidevalt. (Kasutamise ajal adapter
soe, mis on täiesti normaalne).
• Vahelduvvoolu adapter peab olema
ühendatud vertikaalselt orienteeritud või
seinal asuvasse elektrikontakti. Ärge
paigaldage vahelduvvoolu adapterit
rippuvasse elektrikontakti, kuna adapter võib
oma raskuse tõttu elektrikontaktist välja
kukkuda.

Märkus:
Kasutage ainult laetavaid patareisid (lk. 6)

Patareide laadimine
Asetage telefonitoru põhiseadmele
esmakordsel laadimisel umbes 7 tunniks.
Laadimise ajal on displeile kuvatud vaheldumisi
ja patarei täitumise ikoonid.

Akude laadimise tase
Aku ikoon

Akude laadimise tase
Täis
Keskmine
Tühjenemas.
Vilkuv ikoon: Vajab
laadimist.

Märkus:
• Kui ikoon
hakkab vilkkuma, pange
lõpetab
telefonitoru laadima, ikoon
vilkumise, kui akusid on laetud vähemalt 15
minutit.
• Kui telefonitoru on välja lülitatud, lülitatakse
see automaatselt sisse, kui asetate
telefonitoru baasjaamale.
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Ettevalmistus

Toite sisse / välja lülitamine

Akude eluiga
Peale Panasonic’u akude täislaadimist, võite
eeldada järgimist eluiga:

6. Sisestage tunnid ja minutid, valides igaks
näiduks 2 numbrit.
•

Toite sisse lülitamine
umbes 1 sekund.
Vajutage nupule
• Displei lülitub ooterežiimi.

Ni-MH akud (700 mAh)
Kasutamine
Kasutamisel (rääkimisel)
Kui ei kasutata
(ooterežiimis)

Ettevalmistus

Kasutamisaeg
Max 20 tundi
Max 170 tundi

Võite valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise
kellaaja süsteemi vajutades korduvalt [*]

Näiteks: 3:30PM
Toite välja lülitamine
umbes 2 sekund.
Vajutage nupule
• Displei lülitub välja.

Märkus:
• Tegelik akude kasutusaeg sõltub telefonitoru
kasutamise tihedusest. (Kombinatsioon
telefonitoru abil rääkimisest ja telefonitoru
ooterežiimis olemisest).
• Akude kasutusaeg võib lüheneda
kasutamistingimuste ja ümbritseva
temperatuuri tõttu.

Vajutage [0] [3]

8. Vajutage

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Märkus:

Tähtis:

•

•

/OK].
.



Numbri parandamiseks vajutage [ ] või [ ]
kursori nihutamiseks, seejärel parandage

Kontrollige, kas vahelduvvoolu adapter on

number.

ühendatud.

Akude vahetamine

seejärel vajutage

korduvalt [*] , kuni kuvatakse „03:30 PM“.

7. Vajutage [

•

[3] [0] ,

Kontrollige, et sümbol

ei vilguks.

•

Peale voolukatkestust võib olla vajalik
küüpäev ja kellaaeg uuesti sisestada.

Kui ikoon
jääb vilkuma ka peale 7 tundi
laadimist, tuleb akud vahetada.

1. Vajutage [

Tähtis:
• Kasutage ainult Panasonic’u laetavaid akusid,
mis on toodud lk 5. Kui paigaldate
mittelaetavad parateid ja alustate nende
laadimist, võib patareidest hakkate lekkima
elektrolüüti.
• Ärge kasutage samaaegselt uusi ja vanu
akusid.

/OK].

2. Valige „Handset Setup” (telefonitoru



seadistamine), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Time Settings” (kellaaja seadmine),

].

seejärel vajutage [

4. Valige „Set Date & Time”, seejärel vajutage

1. Vajutage telefonitoru katte otsale ja lükake
seda noolega osutatud suunas.

[

].

5. Sisestage õige päev, kuu ja aasta, valides
igaks näiduks 2 numbrit.
Näiteks: 17.mai 2005
Vajutage [1] [7]

[0] [5] [0] [5]

2. Eemaldage kõigepealt vanade akude
positiivne (+) poolus ja paigaldage uued akud.
Vt. lk. 10 akude paigaldamise kohta.
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Helistamine / Kõnedele vastamine

Helistamine / Kõnedele vastamine



Märkus:

4. Vajutage [ ] või [ ], et kursori liigitamiseks,

2. Samuti võite kõigepealt vajutada

Helistamine

ja seejärel [

või

].

•

1. Tõstke telefonitoru ja valige telefoninumber.
•

Numbri korrigeerimiseks vajutage

2. Vajutage

või asetage

telefonitoru baasjaamale.

•



1. Kõne ajal vajutage

3. Vajutage

•

või

.

, teostab seade

number pole hõivatud.

või asetage

helistamiseks.

Märkus:
Kui olete valinud „High Tone“ (vali heli) või „Low



Tone“



[

Helivaigistus
Teil on võimalik heli vestluse ajal välja lülitada. Kui
helivaigistus on sisse lülitatud, kuulete teie teist
osapoolt, kuid teine osapool ei kuule teid.

/OK].

3. Vajutage “Erase” (kustuta), seejärel vajutage
[

].

•

telefonitoru baasjaamale.

1. Helivaigistuse sisse lülitamiseks vajutage

Kui olete soovite kustutada kõik numbrid

.

registrist, valige “Erase All” (kustuta

Märkus:
Parima kõnekvaliteedi saamiseks pöörake
tähelepanu järgmistele seikadele:
- Kasutage väljuhääldajat vaikses
keskkonnas.
- Kui teil võil teisel osapoolel on raskusi
üksteise kuulmisega, vajutage [ ] või
[ ] korduvalt kõlari helitugevuse
reguleerimiseks.
• Kõne suunamiseks tagasi kuularisse vajutage
.
•





Kuulari või kõlari helitugevuse reguleerimine
Vajutage kõne ajal [ ] või [ ]. Teil on võimalik
valida 4 erineva helitugevuse taseme vahel
telefonitorul ja 6 erineva helitugevuse taseme
vahel baasjaamal.

Automaatne kordusvalimine
, teostab seade automaatselt
Olles vajutanud
kordusvalimise ning kui valitav number on
hõivatud, valib seade telefoninumbrit automaatselt
uuesti kuni 11 korda. Kordusvalimise ooteajal on
.
telefonitoru displeile kuvatud vilkuv
Kordusvalimise ajal lülitatakse helivaigistus
automaatselt sisse.

4. Valige “Yes” (jah), seejärel vajutage [ ].
5. Vajutage
.

Märkus:
• Automaatne kordusvalimine tühistatakse
])
mistahes nupuvajutusega (v.a. [
• Kui helivaigistus ei lülitu peale numbriga
.
ühendamist välja, vajutage

2. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida



kõik), seejärel vajutage [ ].

2. Kõne kostuvuse taastamiseks vajutage



Klaviatuuri lukustamine
Telefonitoru saab lukustada nii, et sellelt ei saa
helistada ega muuta seadeid. Sissetulevatele
kõnedele saab vastata, kuid kõik muud
funktsioonid on lukustuse ajal blokeeritud.
Lukustuse sisse lülitamiseks hoidke [ /OK]
umbes 2 sekundit all.
• Displeile kuvatakse
.
• Lukustuse välja lülitamiseks hoidke [
/OK]
umbes 2 sekundit all.

Kõneregistris oleva telefoninumbri
salvestamine telefoniraamatusse
1. Vajutage [
].





soovitud telefoninumber, seejärel vajutage
[

/OK].

Märkus:
Hädaabi numbritele (lk. 31) pole võimalik
helistada, kui klaviatuur on lukustatud.
• Klaviatuuri lukustus lülitub välja koos
telefonitoru välja lülitamisega.

3. Vajutage “ Add Phonebook” (lisada
Kõneregistris oleva telefoninumbri muutmine
enne sellele helistamist

1. Vajutage [

Teil on võimalik selle funktsiooni abil valida uuesti
eelnevalt valitud telefoninumbrile (iga number max
24 numbrikohta).

2. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida





[

/OK].

.

4. Sisestage nimi (max 16 tähemärki, vt. lk. 55
[

soovitud telefoninumber, seejärel vajutage

Viimati valitud numbri kordusvalimine
], seejärel vajutage
või
.
Vajutage [
1. Kui olete vajutanud , teostab seade
automaatselt kordusvalimise, kui valitav
number pole hõivatud.

telefoniraamatusse), seejärel vajutage

•

tähemärkide sisestamisest, seejärel vajutage

Kordusvalimise funktsioon

].

/OK].

5. Muutke vajadusel telefoninumber ja seejärel
vajutage [



3. Valige “Edit and Call”, seejärel vajutage [ ].

/OK].

6. Valige soovitud kategooria (vt. lk. 17) ja

].

seejärel vajutage [

7. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage
[

].

8. Vajutage
13

(vaikne heli), kuvatakse [VE].

2. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida
soovitud telefoninumber, seejärel vajutage

.

automaatselt kordusvalimise, kui valitav

Rääkige helistajaga.

või



Numbrite kustutamine kõneregistrist
].

Nimekirjast väljumiseks vajutage

3. Kui olete vajutanud

sisse.



2. Valige soovitud seade, seejärel vajutage [ ].

1. Vajutage [

soovitud telefoninumber.

, et lülitada valjuhääldi



vastavale numbrile.

5. Vajutage



2. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida

2. Kõne lõppedes vajutage

soovite lisada numbri ja seejärel vajutage

Heli võimendamine
Teil on võimalik muuta kuulari helikvaliteeti kõne
ajal. Võimalik on valida 3 seade vahel.
1. Vajutage [ /OK] kõne ajal.

.

Viige kursor paremale asukohast, kuhu

Kuvatakse viimati valitud telefoninumber.

Valjuhääldi
Telefonitoru on varustatud digitaalse
valjuhääldiga, mis võimaldab teil käed vabale
rääkida.

•

•

Telefoninumbri kordusvalimine kasutades
kõneregistrit
10 viimati valitud telefoninumbrit salvestatakse
kõneregistrisse.
1. Vajutage [
].

.

3. Kõne lõppedes vajutage

Viige kursor kustutatavale numbrile,
seejärel vajutage

,

seejärel sisestage õige number.

Muud funktsioonid

seejärel muutke number.

.

14

.

Helistamine / Kõnedele vastamine
R nupp (tagasikutsumise funktsiooni
kasutamine)
[R] nuppu kasutatakse täiendavate
telefoniteenuste aktiviseerimiseks. Täpsemat infot
saate kohalikult telefoniteenuse pakkujalt.

Helistamine / Kõnedele vastamine

Telefonikõne salvestamine (ainult KX-TCD220)
Teil on võimalik salvestada on vestlust välisliiniga.
Tähtis:
• Enne vestluse salvestamist peate
informeerima teist osapoolt, et telefonivestlus
salvestatakse.
1. Vajutage [ /OK] vestluse ajal.

Märkus:
Kui käesolev seade on ühendatud PBX’ga
(privaatne telefonikeskjaam), võimaldab [R]
nupule vajutamine aktiviseerida
telefonikeskjaama kindlaid funktsioone, nagu
kõne edasisuunamine. Täpsemat infot saate
telefonikeskjaama haldajalt.
• Teil on võimalik muuta R aega (vt. lk. 31).
•

2. Valige “Record Call” (kõne salvestamine) ja

].

Telefonitoru lokaator
Kasutades seda funktsiooni, saate leida
telefonitoru.

1. Vajutage
•

baasjaamal.

Baasjaam peilib telefonitoru umbes 1
minut.

seejärel vajutage [

2. Peilimise lõpetamiseks vajutage

3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage
[

Muud funktsioonid

baasjaamal või vajutage

/OK].

telefonitorul.

Märkus:
Salvestatud vestlust käsitletakse uue
sõnumina.
• Salvestatud vestluse kuulamise kohta lugege
lk. 44.
• Kui sõnumite mälu saab täis, kuvatakse
„Memory Full“ ja lindistamine seiskub.
Kustutage mittevajalikud sõnumid (lk. 44).
• Vestluse salvestamise ajal ei ole teil võimalik
muute telefonitoru heli kvaliteeti.

Pausi nupp (PBX / kaugjuhtimisteenuste
kasutajad)
Paus on vahel vajalik läbi privaatse
telefonikeskjaama helistamisel või
kaugjuhtimisteenuse kasutamisel.
Näiteks: Kui teil tuleb valida [0] enne välisliini
telefoninumbritele helistamist, ootate te
tõenäoliselt peale [0] valimist, et kuulda pidevat
tooni.

•

1. Vajutage [0].
2. Vajutage [

].

Kõnedele vastamine

3. Valige telefoninumber, seejärel vajutage
või

4. Tõstke telefonitoru ja vajutage

.

või

,

kui telefon heliseb.
Märkus:
• Vajutades [
] 1 kord, lisatakse 1 paus.
] korduvalt, loote pikema
Vajutades [
pausi. Pausi pikkuse muutmisest lugege lk.
31.

•

Samuti saate vastata kõnele, kui vajutate
mistahes järgmistest nuppudest [0] kuni
[9], [*], [#] või [INT]. (Mistahes klahviga
vastamise funktsioon)

5. Kui lõpetate kõnelemise, vajutage

Ajutine toonvalimine (pööratava kettaga või
pulssvalimise teenuse kasutajatele
Teil on võimalik ajutiselt lülitada valimisviis
toonvalimisele, kui vajate puutetooniteenuste (nt:
pandateenused) aktiviseerimist).

või

asetage telefonitoru baasjaamale.

Automaatse kõnelemise funktsioon
Teil on võimalik vastata kõnele lihtsalt tõstes
telefonitoru baasjaamalt. Täiendavalt ei tule teil
. Selle funktsiooni sisse lülitamise
vajutada
kohta lugege lk. 27.

1. Valige telefoninumber.
2. Vajutage [*], kui olete valmis sisestama oma
koodi või PIN, seejärel vajutage vastavatele
nuppudele.

Helina helitugevuse reguleerimine sissetuleva
kõne kutsungi ajal
Vajutage [ ] või [ ] sissetuleva kõne kutsungi
ajal.



Märkus:
Peale kõne lõppu taastatakse pulssvalimisviis.
Valimisviisi muutmine sõltub teie telefoniliini
teenusest (lk. 31).

•
•



Märkus:
Helina helitugevust ei saa reguleerida, kui
telefonitoru on baasjaamal.

•
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Telefoniraamat

Telefoniraamat
•

Kategooriad

Telefoniraamatu kasutamine

Kategooriad abistavad teil leida lihtsalt ja kiirelt
telefoniraamatu sisestuse. Kui lisate
telefoniraamatusse uue sisestuse, määrake
sellele soovitud kategooria. Teil on võimalik muuta
telefoniraamatus sisestustele määratud
kategooriaid („Friends“ (sõbrad), „Family“
(perekond) jne) ja otsida telefoniraamatu sisestust
kategooriate järgi. Täiendav kategooriate
funktsioon on kasutusel koos helistaja
numbrinäidu teenusega (lk. 34).

Telefoniraamat võimaldab teil valida
telefoninumbrit ilma seda käsitsi sisestamata.
Telefonitoru telefoniraamatusse on teil võimalik
sisestada 200 nime ja telefoninumbrit, määrates
igale sisestusele soovitud kategooria ning otsida
telefonitoru telefoniraamatu sisestust nime või
kategooria järgi.

Telefoniraamatusse sisestuste lisamine
1. Vajutage [ ], seejärel vajutage [ /OK].

].

].

/OK].

muuta, seejärel vajutage [

4. Sisestage nimele vastav telefoninumber (Max

kuvatakse järgmine sisestus.





vajadusel telefoniraamatu sisestusi.

Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste
kustutamine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel

].

].

seejärel vajutage [

[

/OK].

6. Vajutage

].

vajutage [

4. Vajutage

.

Selle kategooria esimene sisestus
kuvatakse.
Kui valite „All“ (kõik), lõpetab seade

Telefoniraamatu sisestuste kustutamine

kategooria järgi otsimise.

1. Vajutage [





4. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et lehitseda

], seejärel vajutage [

/OK].

2. Valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel

].

vajadusel telefoniraamatu sisestusi.

vajutage [

.

.



3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].
Telefoniraamatu sisestuse leidmine ja sellele
helistamine
Telefoniraamatu sisestusi saab otsida esitähe
järgi, kategooria järgi või telefoniraamatu sisestusi
lehitsedes.
Olles leidnud soovitud sisestuse, vajutage
, et valida telefoninumber.
või

Märkus:
• Kui uute sisestuste salvestamiseks pole enam
mälus ruumi, kuvatakse „Memory Full“ (mälu
täis). Kustutage mittevajalikud sisestused (lk.
18).



Muutmine / vea parandamine
Vajutage [ ] või [ ], et kursor numbrile või
tähele, mida soovite kustutada, seejärel vajutage
. Viige kursor paremale kohast, kuhu soovite
sisestada numbri või tähe, seejärel vajutage
vastavale klaviatuuri nupule.
Märkus:
• Vajutage ja hoidke all
numbrid või tähed.



3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].



•

tähemärkide sisestamisest). seejärel vajutage

].

2. Valige „Erase“ (kustutamine), seejärel

otsida, seejärel vajutage [ ].

5. Sisestage nimi (max 10 tähemärki, vt. lk. 55

6. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage

/OK].

vajutage [

].

].

•

seejärel vajutage [

5. Valige sisestusele soovitud kategooria,

], seejärel vajutage [

2. Valige „Category Search“ (kategooria otsing),

4. Valige „Category Name“ (kategooria nimi),),

/OK].

.

5. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et lehitseda

3. Valige soovitud kategooria, millest te soovite

3. Valige kategooria, mille nime te soovite

].

7. Vajutage

Kui selle tähega ei alga ühtegi sisestust,

seejärel vajutage [

vajutage [

tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage

7. Vajutage

•

1. Vajutage [

].

3. Sisestage nime (Max 16 tähemärki, vt. lk. 55

[

[

sisestus.

/OK].

2. Valige „Category“ (kategooria), seejärel

vajutage [

24 numbrikohta), seejärel vajutage [

6. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage

et kuvada esimene selle tähega algav

Otsing kategooria järgi
Kategooriate nimede muutmine
1. Vajutage [ ], seejärel vajutage [

2. Valige „New Entry“ (uus sisestus), seejärel

[

Vajutage samale numbrinupule korduvalt,

Telefoniraamatu sisestuste lehitsemine
1. Vajutage [ ].





2. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et kuvada
soovitud sisestus.

Telefoniraamatu sisestuste muutmine

Otsing esitähe järgi (indeksi otsing)
], seejärel vajutage [

1. Vajutage [

[

2. Valige „Index Search“ (indeksi otsing),

].

seejärel vajutage [

3. Sisestage otsitava sisestuse algustäht,

].

seejärel vajutage [

4. Vajutage numbrinuppudele ([0] kuni [9]), mis

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel
vajutage [

Kiirvalimine

/OK].
Telefonitoru telefoniraamatu sisestusele
kiirvalimise määramine
Numbrinuppe [1] kuni [9] saab kasutada
kiirvalimisklahvidena, võimaldades valida
telefoniraamatusse sisestatud numbrit lihtsalt
ühele klahvile vajutades.

2. Valige „Edit“ (muutmine), seejärel vajutage

].

lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel
vajutage [

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel

/OK].

vajutage [

4. Muutke vajadusel telefoninumber (Max 24
numbrikohta), seejärel vajutage [

5. Valige soovitud kategooria, seejärel vajutage
[

/OK].

2. Valige „One touch Dial“ (ühe nupuga

/OK].

].

valimine), seejärel vajutage [

].





3. Vajutage [ ] või [ ], et valida soovitud
numbrinupp, seejärel vajutage

sisaldab otsitavat tähte (lk. 55).
17

.

Nime, telefoninumbri ja kategooria muutmine

3. Muutke vajadusel nimi (Max 16 tähemärki, vt.
].

].

5. Vajutage

[

, et kustutada kõik

4. Valige uuesti „Yes“ (jah), seejärel vajutage

Telefoniraamatu sisestusi saab muuta peale
nende salvestamist. Teil on võimalik muuta nime,
telefoninumbrit ja kategooriat.

18

.

Telefoniraamat

•

•

Kui see nupp on juba kiirvalimisklahvina
kasutusel, kuvatakse klahvi numbri



3. Vajutage [ ]. numbri valimiseks.

Soovi korral võite eelneva üle kirjutada.
Kui te ei soovi eelnevat üle kirjutada,
valige „Go Back“ (mine tagasi).

4. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage

].

5. Vajutage

.

2. Vajutage [



Muutmine / vea parandamine
Vajutage [ ] või [ ], et kursor numbrile või
tähele, mida soovite kustutada, seejärel vajutage
. Viige kursor paremale kohast, kuhu soovite
sisestada numbri või tähe, seejärel vajutage
vastavale klaviatuuri nupule.
Märkus:
• Vajutage ja hoidke all
numbrid või tähed.

/OK].

].

Telefoniraamatu sisestuse leidmine ja sellele
helistamine
Jagatud telefoniraamatu sisestusi saab otsida
esitähe järgi või telefoniraamatu sisestusi
lehitsedes.
Olles leidnud soovitud sisestuse, vajutage
või
, et valida telefoninumber.

4. Sisestage nime (Max 16 tähemärki, vt. lk. 55

määratud kiirvalimise numbreid, vajutades

] või [].

tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage

või

/OK].

[

.

5. Sisestage nimele vastav telefoninumber (Max
24 numbrikohta), seejärel vajutage [

/OK].

6. Kuuldava teate salvestamiseks valige „Start

Kiirvalimisnupu määrangu kustutamine

Telefoniraamatu sisestuste lehitsemine
] 2 korda.

1. Vajutage ja hoidke all ühte numbrinuppudest
[1] kuni [9].

2. Vajutage [
3. Valige „Yes

Recording“

1. Vajutage [

(alusta salvestamist), seejärel





2. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et kuvada

], seejärel siirduge punkti 9

].
“ (jah), seejärel vajutage [].

soovitud sisestus.

vajutage [

/OK], seejärel vajutage [

juurde.
•

Märkus:
• Nii saab kustutada vaid kiirvalimisklahvi
määrangu, telefoniraamatu sisestust ei
kustutata.

•

Otsing esitähe järgi (indeksi otsing)
] 2 korda.

Kuuldav kutsung (lk. 34) on kasulik ainult
helistaja numbrinäidu teenuse olemasolul.
Kui kuvatakse „Memory Full“ (mälu täis),
siis kustutage mittevajalikud sisestused
automaatvastajast (lk. 44)

1. Vajutage [
2. Vajutage [

].

seejärel vajutage [

4. Vajutage numbrinuppudele ([0] kuni [9]), mis

rääkige mikrofoni.

Ahelvalimine
See funktsioon võimaldab teil valida
telefoniraamatust telefoninumbrit kõne ajal. Seda
funktsiooni saab kasutada näiteks, kui soovite
aktiviseerida kõne ajal telefoniraamatusse
sisestatud helistamiskaardi või pangakaardi PIN
koodi ilma, et peaksite seda käsitsi sisestama.
1. Vajutage [ ].

•
•

sisaldab otsitavat tähte (lk. 55).

Maksimaalne salvestusaeg on 10
sekundit.
Hoidke telefonitoru umber 20 cm
kaugusel ja rääkige selgelt mikrofoni.

•

sisestus.

].

•

(stopp), seejärel vajutage [

] või [], et valida

[
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5. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et lehitseda

].

10. Vajutage

Kui selle tähega ei alga ühtegi sisestust,
kuvatakse järgmine sisestus.

9. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage

soovitud sisestus.

Vajutage samale numbrinupule korduvalt,
et kuvada esimene selle tähega algav

8. Salvestamise lõpetamiseks vajutage „Stop“

Vajutage korduvalt [

].

3. Sisestage otsitava sisestuse algustäht,

7. Kui kuvatakse „Recording“ (salvestamine),

2.

, et kustutada kõik

vajutage [

Saate vaadata teistele numbrinuppudele

2. Vajutage

•

Displeile kuvatakse „Error“, kui salvestusaega
on järel alla 1 sekundi. Korrake etappi 6.
Kui uute sisestuste salvestamiseks pole enam
mälus ruumi, kuvatakse „Memory Full“ (mälu
täis). Kustutage mittevajalikud sisestused (lk.
21).

3. Valige „New Entry“ (uus sisestus), seejärel

[1] kuni [9].

[

•

Jagatud telefoniraamatusse sisestuste
lisamine
1. Vajutage [ ] 2 korda.

Kõne valimine kiirvalimisnupuga
1. Vajutage ja hoidke all ühte numbrinuppudest

•

Märkus:

Jagatud telefoniraamat (ainult
KX-TCD220)
Jagatud telefoniraamat võimaldab teil valida
telefoninumbrit ilma seda käsitsi sisestamata. Kõik
sama baasjaamaga registreeritud telefonitorud
saavad kasutada jagatud telefoniraamatut.
Jagatud telefoniraamatusse on teil võimalik
sisestada 20 nime ja telefoninumbrit ning otsida
jagatud telefoniraamatu sisestust nime järgi.
Kui teil on tellitud helistaja numbrinäidu teenus,
saate kasutada jagatud telefoniraamatu kuuldava
kutse funktsiooni (lk.34).

kuvatakse „Overwrite“ (üle kirjutada).

[

Algustähe järgi otsinguks lugege lk. 17.
Kategooria järgi otsinguks lugege lk. 18.

kõrvale „ * „. Kui te siiski valite selle nupu,

•

Telefoniraamat

vajadusel telefoniraamatu sisestusi.
.
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Telefoniraamat
Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste
kustutamine

Telefoniraamatu sisestuste muutmine
Telefoniraamatu sisestusi saab muuta peale
nende salvestamist. Teil on võimalik muuta nime,
telefoninumbrit ja kuuldavat kutsungit.

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 20), seejärel

2. Valige „Erase“ (kustutamine), seejärel

].

vajutage [

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 20), seejärel

4. Vajutage

2. Valige „Edit“ (muutmine), seejärel vajutage
[



3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].

/OK].

/OK].

4. Muutke vajadusel telefoninumber (Max 24
numbrikohta), seejärel vajutage [

/OK].

6. Vajutage [

] 2 korda.

7. Vajutage [

/OK].

vajutage [

].

Kuuldava kutsungi salvestamisest lugege

[

]. Leidke




].

5. Vajutage

(jah), seejärel vajutage [ ]. Leidke soovitud

•

Kopeerimise lõpetamiseks valige „No“



(ei), seejärel vajutage [ ].

.

.

].

valige „Erase“ ja seejärel vajutage [

Kõikide sisestuste kopeerimine
1. Vajutage [ ], seejärel vajutage [

6. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage
[

].

7. Vajutage

/OK].

2. Valige „Copy All“ (kopeeri all), seejärel

].

.

vajutage [

3. Sisestage telefonitoru number, kuhu te
Kuuldava kutsungi teate taasesitamine

soovite seda sisestust saata.

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 20), seejärel
vajutage [

•

/OK].

Kui kõik sisestused on teise
telefonitorusse kopeeritud kuvatakse

2. Valige „Audiable Call“ (kuuldav kutsung),

„Compleated“ (valmis).

].

seejärel vajutage [

•

4. Vajutage

Kuuldava kutsungi teade taasesitatakse.

3. Vajutage

.

Märkus:
• Kui teine telefonitoru (vastuvõttev) on
ooterežiimis, kuvatakse teie telefonitoru
(saatva) displeile „Failed“ (ebaõnnestunud).

.

•
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Kopeerimise lõpetamiseks valige „No“



(ei), seejärel vajutage [ ].

5. Vajutage

Kuuldava kutsungi teate kustutamiseks

•

sisestus ja vajutage [

].

11. Vajutage

/OK].


].



10. Valige uuesti „Yes“ (jah), seejärel vajutage

„Skip Recording“ ja seejärel vajutage [ ].

soovitud sisestus ja vajutage [ ].

soovite seda sisestust saata.

9. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].

[

„Yes“ (jah), seejärel vajutage [

3. Sisestage telefonitoru number, kuhu te

lk. 20.
Salvestamise vahele jätmiseks valige

].

3. Vajutage [0].

4. Järgmise sisestuse saatmiseks valige „Yes“

vajutage [

kustutage see.

•

[

2. Valige „Copy“ (kopeeri), seejärel vajutage

8. Valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel

5. Jätke kuuldav kutsung vahele, salvestage või

/OK].

2. Valige „Copy“ (kopeeri), seejärel vajutage

4. Järgmise sisestuse kopeerimiseks valige

Telefoniraamatu kõikide sisestuste
kustutamine

lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel

•

vajutage [

Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste
kopeerimine teise telefonitoru
telefoniraamatusse
Telefoniraamatu sisestusi (lk. 17) saab kopeerida
ühest telefonitoru telefoniraamatust teise
seadmega ühilduvasse Panasonic telefonitorusse.

.

].

•

Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste
kopeerimine jagatud telefoniraamatusse
1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel

Ühe sisestuse kopeerimine
1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel

3. Muutke vajadusel nimi (Max 16 tähemärki, vt.
vajutage [

Telefoniraamatu sisestuste
kopeerimine

/OK].

vajutage [

Nime, telefoninumbri ja kategooria muutmine

vajutage [

Telefoniraamat

Kui kopeerimine ebaõnnestus peale vähemalt
1 sisestuse kopeerimist, kuvatakse teie
telefonitoru (saatva) displeile „Incomplete“
(puudulik).
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.

Telefonitoru seaded

Telefonitoru seaded

Telefonitoru seaded
Allpool toodud tabelis on telefonitoru algseaded.
• Telefonitoru kasutamisel on aktiivne artikkel või seade tähistatud
Telefonitoru
seadete
menüü
Kellaaja seaded
Helina seadistamine

Displei seadistamine

Kõne valikud
Registreerimine
Baasjaama valimine
Muud võimalused

All-menüü

.

All-menüü 2

Vaikimisi
seadistus
-

Lk

Väljas
Maksimaalne
Helin 1
Helin 1
23:00/06:00
Väljas
60 sek.
Väljas

Lk 11
Lk 24
Lk 24
Lk 24
Lk 24
Lk 25
Lk 25
Lk 25
Lk 26
Lk 26

Keele valimine
Kontrastsus
Kõne blokeerimine
Automaatne rääkimine
Telefonitoru registreerimine
Telefonitoru PIN
Tähtede esitusviis (LetterWise)
Klahvivajutustoonid
Telefonitoru reset

Inglise
Tase 3
Väljas
Väljas
Automaatne
0000
Inglise
Sees
-

Lk 26
Lk 26
Lk 27
Lk 27
Lk 51
Lk 51
Lk 27
Lk 28
Lk 28
Lk 28

Märkus:
• Korraga kuvatakse kuni 3 menüü nimetust. Et valida menüü nimetus, mida pole kuvatud aktiivsel väljal,
kerige menüüd navigatsiooninuppudega [ ] või [ ] üles või alla.



Helina seadistamine

Alarm

Kutsungi helitugevus
1. Vajutage [ /OK].

Alarm heliseb 3 minutit määratud ajal iga päev või
üks kord. Kellaaja sisestamist on kirjeldatud lk. 11.
1. Vajutage [ /OK].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

] 2 korda.

seadmine), seejärel vajutage [

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Alarm
Kutsungi helitugevus
Väliskõne helin
Sisekõne helin
Öörežiim
Algus / Lõpp
Sees/ Väljas
Helina viivitus
Kategooria valik
Ooterežiimi kuva



Kellaaja seadistamine

].

3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadmine),

seadmine), seejärel vajutage [

].

seejärel vajutage [

3. Valige „Time Settings“ (kellaaja seaded),

].

seejärel vajutage [

4. Valige „Ringer Volume“ (helina helitugevus),



].


4. Valige „Alarm“, seejärel vajutage [ ] 2 korda.

seejärel vajutage [



5. Valige alarmi režiim, seejärel vajutage [ ].
-



5. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida
soovitud helitugevuse tase.



„Once“ (üks kord): Alarm heliseb üks kord

6. Vajutage [ ]..

määratud ajal. Sisestage soovitud

7. Vajutage

.

kuupäev ja kuu, valides nende
Märkus:
• Alarmid helisevad ja telefonitoru heliseb
sisekõne puhul ka siis, kui kutsungi heli on
välja lülitatud.

sisestamiseks 2 numbrit.

-

„Daily“ (iga päev): Alarm heliseb iga päev

-

„Off“ (väljas): Alarm on välja lülitatud.

määratud ajal.

Helinate muutmine



Teil on võimalik muuta telefonitoru helinaid.

Vajutage uuesti [ ], seejärel vajutage

„Ext. Ringtone“

lõpetamiseks.

6. Sisestage soovitud tunnid ja minutid, valides

„Int. Ringtone“

igale nimetusele 2 numbrit.

•

(Väliskõne helin) : Valib helina

väliskõnele.
sisekõnele.
1. Vajutage [

Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise

(Väliskõne helin) : Valib helina
/OK].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru
kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*].

7. Vajutage [

].

seadmine), seejärel vajutage [

/OK].

3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

8. Valige helin, mis mängib määratud ajal,

].

].

seejärel vajutage [

seejärel vajutage [

4. Valige soovitud nimetus, seejärel vajutage

9. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage
[

].

10. Vajutage

[
.

6. Vajutage

Märkus:
• Alarmihelina lõpetmiseks vajutage mistahes
klahvile.
• Kui teil on pooleli sise- või väliskõne, hakkab
alarm helisema peale kõne lõppu.
• Alarm heliseb ka siis, kui helisemine on välja
lülitatud.
• Kui oli valitud ühekordne alarm, lülitub alarm
peale helisemist välja.
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].



5. Valige soovitud helin, seejärel vajutage [ ].
.

Märkus:
• Kui olete valinud ühe meloodiaga helina, siis
jätkub helin veel mõned sekundid, kui
helistaja on jõudnud toru hargile panne enne
teie vastamist. Kõnele vastates võite kuulda
valimistooni või puudub toon üldse.
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Telefonitoru seaded

•

Telefonitoru seaded

8. Vajutage [

Kasutatavad meloodiad on toodetud ja
kasutusel © 2004 M-ZoNE C., Ltd. loal.

6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage

/OK].

9. Vajutage

[

.

].

seejärel vajutage [
Öörežiimi sisse ja välja lülitamine

1. Vajutage [

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

].

seejärel vajutage [

].

vajutage [

].
].

vajutage [

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

].

Märkus:

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

•

].

seadmine), seejärel vajutage [

•

].

seejärel vajutage [

].

Displei keele muutmine

].

1. Vajutage [

seejärel vajutage [

•

Öörežiimil helisemise viivituse seadistamine
See seadistus võimaldab öörežiimil telefonitoru
hakata helisema, kui helistaja ootab piisavalt
kaua. Peale määratud kutsungite arvu möödumist,
hakkab telefonitoru helisema, võimaldades
hädavajadusel kellelgi teile helistada. Kui valite
määranguks „No Ringing“ (ei helise), siis
telefonitoru öörežiimis ei helise.

5. Valige „Start / End“ (algus / lõpp), seejärel

].

vajutage [

6. Sisestage funktsiooni alguse aja soovitud
tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise
kombinatsiooni.

1. Vajutage [

Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise

].

/OK].

seadmine), seejärel vajutage [

Valitud kategooria number hakkab

3. Valige „Display Setup“ (displei seadistamine),

].

vilkkuma.
•

seejärel vajutage [

Valitud kategooria numbri tühistamiseks

4. Valige „Select Language “ (keele valik),

].

seadmine), seejärel vajutage [

enne aja sisestamist.

3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

7. Sisestage funktsiooni lõppemisaja soovitud

].

seejärel vajutage [

tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise
kombinatsiooni

4. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel

].

Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise

vajutage [

kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*]

5. Valige „Ring Delay“ (helina viivitus), seejärel

].

enne aja sisestamist.

vajutage [
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].

lõpetab vilkumise.

7. Vajutage

seejärel vajutage [

.

6. Vajutage

Märkus:
• Kui kõne saabub selliselt kategoorialt, millise
te määrasite öörežiimil helisema, heliseb
ainult telefonitoru.

.

Märkus:
• Kui olete valinud keele, mida te ei oska
, , vajutage [ /OK],
lugeda, vajutage
vajutage [ ], vajutage [ /OK], vajutage [ ]
2 korda, vajutage [ ], vajutage [ ] 2 korda,
vajutage [ ], vajutage [ ],vajutage [ ],
valige soovitud keel, seejärel vajutage [ ].
.
Vajutage




Displei seadistamine
Ooterežiimi displei valimine
„Base Number“ (põhiseadme number): Aktiivse
põhiseadme number kuvatakse.












Displei kontrastsuse muutmine
/OK].

1. Vajutage [

„Handset Number“ (telefonitoru number): Aktiivse
telefonitoru number kuvatakse.

1. Vajutage [



5. Valige soovitud keel, seejärel vajutage [ ].

/OK].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*]

/OK].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

vajutage samale numbrile uuesti. Number

].

Kui „Base Number“ (põhiseadme number) on
valitud ja aktiivse põhiseadme number on 2,
siis on displeile kuvatud „ – 2 – „.
Kui „Handset Number“ (telefonitoru number)
on valitud ja selle telefonitoru number on 2,
siis on displeile kuvatud „ [ 2 ] „.

vajutage [

seejärel vajutage [

4. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel
vajutage [

.

/OK].

6. Vajutage soovitud kategooria numbritele,
.

Märkus:
• Kui öörežiim on sisse lülitatud, on displeile
kuvatud [N].

seejärel vajutage [

6. Vajutage
1. Vajutage [

5. Valige „Select Category“ (kategooria valik),

6. Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel

7. Vajutage

].

4. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel

5. Valige „On / Off“ (sees / väljas), seejärel

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

[

3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

4. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel

Öörežiimi alguse ja lõpu määramine
1. Vajutage [ /OK].

5. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage
Kategooriate valimine, kas saavad öörežiimil
helistada

/OK].

vajutage [

•

.

4. Valige „Standby Display “ (ooterežiimi displei),

Öörežiim võimaldab teil valda ajavahemik, mille
jooksul telefonitoru ei helise väliskõnede puhul.
See funktsioon on kasulik aktiviseerida ajaks, kui
te ei soovi, et teis segataks, näiteks magamise
ajaks. Öörežiimi saab sõltumatult valida
telefonitorule ja baasjaamale (lk. 30).
Kasutades telefonitoru kategooriate funktsiooni
(lk. 17), saate valida kategooriad, kelle kõned
mööduvad öörežiimi blokeeringust ja telefonitoru
hakkab helisema. (Ainult koos helistaja
numbrinäidu teenusega).
Seadke eelnevalt kellaaeg ja kuupäev (lk. 11).
Märkus:
• Kui kõne valiku funktsioon on sisse lülitatud ja
põhiseade vastab kõnele, kostub
tervitusteade ja helistaja sõnum telefonitoru
kõlarist ka öörežiimi korral (ainult KXTCD220).

•

].

seejärel vajutage [

7. Vajutage

Öörežiim

3. Valige „Display Setup“ (displei seadistamine),

].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

].

/OK].

seadmine), seejärel vajutage [

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

3. Valige „Display Setup“ (displei seadistamine),

].

].

seadmine), seejärel vajutage [

seejärel vajutage [
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Telefonitoru seaded

4. Valige „Contrast “ (kontrastsus), seejärel

].

vajutage [





4. Valige „Auto Talk“ (automaatne rääkimine ),

].

seejärel vajutage [

5. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida

5. Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel

].

].

soovitud kontrastsus, seejärel vajutage [

6. Vajutage

vajutage [

.

6. Vajutage

-

.

Klahvivajutustooni sisse / välja lülitamine
Klahvivajutustoonid on helid, mida kuulete
nuppude vajutamisel. See hõlmab ka
kinnitustoone ja veateatetoone.

1. Vajutage [

.

•

/OK].

].

Muud valikud

Helistamine blokeeringu sisse / välja
lülitamine
See funktsioon takistab helistada välisliinile. Kui
blokeering on sisse lülitatud, saab helistada ainult
siseliini numbritele ja hädaabi numbritele (lk. 31).

seadmine), seejärel vajutage [

Telefonitoru PIN (personaalne
identifitseerimisnumber) koodi muutmine
Turvalisuse tagamiseks tuleb teatud seadete
muutmiseks sisestada PIN kood. Vaikimisi on PIN
koodiks „0000“
Oluline:
• Kui olete muutnud PIN koodi, märkige uus
kood üles. Seade ei avalda teile PNI koodi.
Kui olete oma PIN koodi unustanud,
konsulteerige lähima Panasonic’u
teeninduskeskusega.

/OK].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Valige „Call options“ (helistamise valikud),

3. Valige „Other options“ (muud valikud),

].

seejärel vajutage [

4. Valige „Keytones“ (klahvivajutustoonid),

].

seejärel vajutage [

5. Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel

].

vajutage [

6. Vajutage

].

seejärel vajutage [

1. Vajutage [

4. Valige „Call Bar“ (helistamise blokeerimine ),

/OK].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

].

].

seejärel vajutage [

seadmine), seejärel vajutage [

5. Sisestage „0000“ (telefonitoru vaikimisi PIN

3. Valige „Other options“ (muud valikud),

].

kood).
•

6. Vajutage

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

Kõne valikud

1. Vajutage [

Telefonitoru seaded

.

Märkus:
• Kui klahvivajutustoonid on välja lülitatud, ei
koste veateatetoone, kui olete sisestanud vale
PIN koodi või kui mälu on täis.
Telefonitoru algseadete taastamine

seejärel vajutage [

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

4. Valige „Handset PIN“ (telefonitoru PIN ),

].

see (lk. 27).

1. Vajutage [

/OK]

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

].

seejärel vajutage [

6. Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel

5. Sisestage aktiivne 4-kohaline PIN kood.

].

vajutage [

7. Vajutage

6. Sisestage uus 4-kohaline PIN kood, seejärel
.

vajutage [

7. Vajutage

Märkus:
Kui helistamise blokeering on sisse lülitatud, on
.
displeile kuvatud

1. Vajutage [

/OK]

].

seejärel vajutage [

5. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 27).

].

seadmine), seejärel vajutage [

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

].

4. Valige „Reset Handset “ (telefonitoru reset ),

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

/OK].

3. Valige „Other options“ (muud valikud),
seejärel vajutage [

.

LetterWise® keele muutmine
Teil on võimalik muuta kasutatav keel LetterWise
sümbolite sisestamiseks (lk. 41, 55).

Automaatse rääkimise sisse/välja lülitamine
Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate kõnele
vastata lihtsalt tõstes telefonitoru baasjaamalt.
.
Teil ei ole vaja vajutada

1. Vajutage [

/OK].

seadmine), seejärel vajutage [



6. Valige „Yes “ (jah ), seejärel vajutage [ ].
7. Vajutage

.

3. Valige „Other options“ (muud valikud),

].

].

seadmine), seejärel vajutage [

seejärel vajutage [

3. Valige „Call options“ (helistamise valikud),


Valige soovitud keel, seejärel vajutage [].

4. Valige „LetterWise “, seejärel vajutage [ ].

].

seejärel vajutage [

5.
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Märkus:
• Järgmised nimetused saab kustutada või
taastada nende vaikimise seaded:
- Lk. 23 toodud seaded
- Kordusvalimise nimekiri
28

Helitugevuse muutmine
Kategooria nimed
Kategooria helinad
Kategooria displei värvid
Järgmised nimetused säilivad:
- Telefoniraamatu sisestused (kategooria
nimed, helinad ja displei seadeteks
taastatakse nende algseaded).
- Kuupäev ja kellaaeg.

B aasjaama seaded

Baasjaama seaded

6. Valige „Start / End“ (algus / lõpp), seejärel

Baasjaama seaded

Kõne valikud

Muud võimalused

All-menüü

All-menüü 2

Kutsungi helitugevus
Öörežiim

Algus / Lõpp
Sees/ Väljas
Helina viivitus

Valimisviis
Tagasipöördumine (Recall)
Pausi pikkus
Hädaabi numbrid
Helistamise piiramine
Baasjaama PIN
Kordusrežiim
Baasjaama reset

vajutage [

Kutsungi helitugevus
1. Vajutage [ /OK].

Allpool toodud tabelis on baasjaama algseaded.
• Baasjaama seadistamisel on aktiivne artikkel või seade esile tõstetud.
Baasjaama seadete
menüü
Helina seadistamine

].

Helisemise seadistamine

7. Sisestage funktsiooni alguse aja soovitud
tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme
Vaikimisi
seadistus
Keskmine
23:00/06:00
Väljas
60 sek.
Toon
600 msec
3 sek
0000
Väljas
-

Lk
Lk 30
Lk 30
Lk 30
Lk 30
Lk 31
Lk 31
Lk 31
Lk 31
Lk 32
Lk 32
Lk 52
Lk 33

kombinatsiooni.

].

seadmine), seejärel vajutage [

•

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
•

kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*]

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

enne aja sisestamist.

see (lk. 32).

8. Sisestage funktsiooni lõppemisaja soovitud

4. Valige „Ringer Setup“ (kutsungi

tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise



seadistamine), seejärel vajutage [ ].

kombinatsiooni

5. Valige „Ringer Volume “ (kutsungi

•

].

helitugevus), seejärel vajutage [









enne aja sisestamist.

soovitud helitugevuse tase.

9. Vajutage [



7. Vajutage [ ]..
8. Vajutage

Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise
kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*]

6. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et valida
Märkus:
• Korraga kuvatakse kuni 3 menüü nimetust. Et valida menüü nimetus, mida pole kuvatud aktiivsel väljal,
kerige menüüd navigatsiooninuppudega [ ] või [ ] üles või alla.

Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise

/OK].

10. Vajutage

.

.
Öörežiimi sisse ja välja lülitamine
/OK].

Öörežiim

1. Vajutage [

Öörežiim võimaldab teil valda ajavahemik, mille
jooksul baasjaam ei helise väliskõnede puhul. See
funktsioon on kasulik aktiviseerida ajaks, kui te ei
soovi, et teis segataks, näiteks magamise ajaks.
Öörežiimi saab sõltumatult valida telefonitorule (lk.
25) ja baasjaamale.
Seadke eelnevalt kellaaeg ja kuupäev (lk. 11).
Märkus:
• Kui sõnumi alarmi funktsioon on sisse lülitatud
ja uus sõnum salvestatud, kostub
põhiseadmest piiks ka öörežiimi korral (ainult
KX-TCD220).

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

4. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

].

seejärel vajutage [

5. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel

].

Öörežiimi alguse ja lõpu määramine
1. Vajutage [ /OK].

vajutage [

6. Valige „On / Off“ (sees / väljas), seejärel

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

].

].

vajutage [

seadmine), seejärel vajutage [

7. Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
•

].

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

vajutage [

see (lk. 32).

8. Vajutage

4. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

Öörežiimil helisemise viivituse seadistamine
See seadistus võimaldab öörežiimil baasjaamal
hakata helisema, kui helistaja ootab piisavalt
kaua. Peale määratud kutsungite arvu möödumist,
hakkab baasjaam helisema, võimaldades
hädavajadusel kellelgi teile helistada. Kui valite

].

seejärel vajutage [

5. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel

].

vajutage [
29
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Baasjaama seaded
määranguks „No Ringing“ (ei helise), siis
baasjaam öörežiimis ei helise.
1. Vajutage [ /OK].

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
•

Hädaabi numbrite salvestamine /
muutmine

Vastavalt teenusepakkuja või kasutatava kohaliku
telefonikeskjaama vajadustele muutke
tagasipöördumisaeg.
1. Vajutage [ /OK].

See seadistus võimaldab valida neid
telefoninumbreid ka siis, kui väljahelistamine on
blokeeritud (lk. 27).
1. Vajutage [ /OK].

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

4. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine),

•

].

seejärel vajutage [

].

].

vajutage [

].

].

].

[

•

•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud),
•

Telefonitoru number lõpetab vilkumise.



8. Vajutage [

Kui sellesse mälupessa on juba

•

Valimiviisi seadistamine (toon / pulss)

Vastavalt teenusepakkuja või kasutatava kohaliku
telefonikeskjaama vajadustele muutke pausi
pikkus.
1. Vajutage [ /OK].

„Tone“ (toonvalimine): Valige see, kui teie on
toonvalimise teenus.
„Pulss“ (pulssvalimine) : Valige see, kui teil on
kettaga või pulssvalimise teenus.
1. Vajutage [ /OK].

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
•

].

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud),

].

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

seejärel vajutage [

see (lk. 32).

5. Valige „Pause Lenght“ (pausi pikkus), seejärel

4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud),

].

].

vajutage [

seejärel vajutage [

[

].

vajutage [

].

7. Vajutage

6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage

Hädaabinumbri kustutamiseks vajutage ja

piirkonna kood (max 8 numbrit), seejärel
hoidke all

8. Vajutage

vajutage [

.

•

.

.

vajutage ja hoidke all

.

.

Helistamise piiramine
Teil on võimalik piirata telefonitorult teatud
numbritele helistamist. Saate määrata kuni 6
telefoninumbrit, millistele ei saa helistada ning
millistelt telefonitorudelt ei saa helistada.
Salvestades piirkonna koodi, takistate
telefonitorudel valida selle koodiga algavaid
telefoninumbreid. Kui valitakse piiranguga
telefoninumber, siis numbrit ei ühendata ja
piiranguga number vilgub displeil.

Muud valikud
Baasjaama PIN (personaalne
identifitseerimisnumber) koodi muutmine
Turvalisuse tagamiseks tuleb teatud seadete
muutmiseks sisestada PIN kood. Vaikimisi on PIN
koodiks „0000“
Oluline:
• Kui olete muutnud PIN koodi, märkige uus
kood üles. Seade ei avalda teile PNI koodi.
Kui olete oma PIN koodi unustanud,
konsulteerige lähima Panasonic’u
teeninduskeskusega.

/OK]

3. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

].

seadmine), seejärel vajutage [

•

.

/OK].

Piiranguga numbri kustutamiseks

11. Vajutage

4. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

].

7. Vajutage

•

2. Vajutage [

6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage

5. Valige „Dial Mode“ (valimisviis), seejärel

[

/OK].

].

seadmine), seejärel vajutage [

•

[

10. Sisestage piirangu telefoninumber või

seadmine), seejärel vajutage [

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

Kui sellesse mälupessa on juba piirangu

kuvatakse.

7. Sisestage / muutke number, seejärel vajutage

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme



number salvestatud, see number

kuvatakse.

Pausi pikkuse seadmine

/OK].

9. Valige mälupesa, seejärel vajutage [ ].

hädaabinumber salvestatud, see number

Helistamise valikud

Telefonitoru piirangu tühistamiseks
vajutage uuesti selle numbrile.

6. Valige mälupesa, seejärel vajutage [ ].

.

Vilkuvad numbrid tähistavad, millistele
telefonitorudele piirang kehtib.

5. Valige „Emergency No“ (hädaabi nr.), seejärel

•

Kuvatakse kõikide registreeritud
telefonitorude numbrid.

•

].

].

7. Vajutage

.

numbrid.

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

vajutage [

6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage

].

kehtib, sisestades soovitud telefonitorude

seadmine), seejärel vajutage [

seejärel vajutage [

vajutage [

7. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage

].

seejärel vajutage [

7. Määrake millistele telefonitorudele piirang

].

seejärel vajutage [

5. Valige „Recall“ (tagasihelistamine), seejärel

vajutage [

6. Valige „Call Restrict“ (helistamise piiramine),

see (lk. 32).

4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud),

6. Valige „Ring Delay“ (helina viivitus), seejärel

8. Vajutage

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

].

seejärel vajutage [

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

see (lk. 32).

5. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel

5. Valige „Call Option“ (helistamise valikud),

Tagasipöördumisaja (Recall time)
muutmine

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

[

Baasjaama seaded

1. Vajutage [

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

/OK]

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

].

see (lk. 32).

seadmine), seejärel vajutage [

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
31
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Baasjaama seaded
•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

].

seejärel vajutage [

].

seejärel vajutage [

6. Sisestage uus 4-kohaline PIN kood, seejärel
vajutage [

/OK].

/OK].

].

seadmine), seejärel vajutage [

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

4. Valige „Other options“ (muud valikud),

].

seejärel vajutage [

5. Valige „Reset Base “ (baasjaama reset ),

].

seejärel vajutage [

Teil on võimalik valida erinev helin igale
kategooriale. Kui valite „Ext. Ringtone“ (väliskõne
helin), kasutab seade teie poolt määratud
väliskõne helinat (lk. 24), kui võetakse kõne vastu
sellesse kategooriasse kantud telefoninumbrilt.
Vaikimisi määrang on „Ext. Ringtone“.

Helistaja numbrinäidu funktsioonid
Kui väliskõne võetakse vastu, kuvatakse displeile
helistaja telefoninumber.
• Kõneregistrisse salvestatakse 50 erinevat
telefoninumbrit.
• Kuulates automaatvastajasse jäetud sõnumit,
on teil võimalik valida kõne helistajale tagasi
ilma, et peaksite valima telefoninumbrit (ainult
KX-TCD220, lk. 44).
• Kui helistaja informatsioon saabub ja see
langeb kokku telefoniraamatusse salvestatud
telefoninumbriga:
- Siis kuvatakse salvestatud nimi ning see
säilitatakse kõneregistris.
- Telefonitorul kasutatakse helistaja
kategooriale määratud helinat.
- Telefonitoru teatab teie poolt salvestatud
kuuldava kutsungi (ainult KX-TCD220).
• Kui seade on ühendatud kohaliku
telefonikeskjaamaga (PBX), võite te mitte
saada informatsiooni helistaja kohta.
• Kui kõne saabub piirkonnast, mis ei toeta
helistaja numbrinäidu teenust, kuvatakse
displeile „Out of Area“ (piirkonnast väljas).
• Kui helistaja ei soovi saata informatsiooni oma
telefoninumbri kohta, siis informatsiooni ei
kuvata või kuvatakse teade „Private Caller“
(privaatne helistaja)

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme



6. Valige „Yes “ (jah ), seejärel vajutage [ ].
7. Vajutage

Kategooria helinate muutmine

.

Põhiseadme algseadete taastamine

1. Vajutage [

Kategooriad abistavad teil identifitseerida
helistajat, kasutades erinevaid helinaid ja displei
värve erinevate helistajate kategooriatel. Lisades
uue sisestuse telefoniraamatusse, saate määrata
soovitud kategooria (lk. 17). Kui kõne võetakse
vastu helistajalt, kellele on omistatud kategooria,
kasutatakse teie poolt valitud displei värvi ja
helinat.

Oluline:
• See seade ühildub helistaja numbrinäidu
teenusega. Helistaja numbrinäidu funktsiooni
kasutamiseks (mis kuvab helistaja
telefoninumbri), tuleb see teenus tellida
kohalikult sideteenuse pakkujalt. Täpsemalt
konsulteerige teenuse pakkujaga.

5. Valige „Base Unit PIN“ (baasjaama PIN ),

7. Vajutage

Kategooriate funktsioonid koos helistaja
numbrinäidu teenusega

Helistaja numbrinäidu teenuse
kasutamine

4. Valige „Other options“ (muud valikud),

•

Helistaja numbrinäit

.

Märkus:
• Järgmised nimetused kustutatakse või
taastatakse nende vaikimise seaded:
- Lk. 29, 39, 48 toodud seaded
- Kõik SMS sõnumid
- Kõneregister
• Järgmised nimetused säilivad:
- Kuupäev ja kellaaeg
- Jagatud telefoniraamatu sisestused
(ainult KX-TCD220)
- Kordusrežiim
- Salvestused, k.a. tervitusteade,
helistajate sõnumid, häälmemod,
kuuldava kutsungi teated ja salvestatud
vestlused (ainult KX-TCD220).

1. Vajutage [

/OK].

2. Valige „Category“ (kategooria), seejärel

].

vajutage [

3. Valige kategooria, seejärel vajutage

.

4. Valige kategooria aktiivne helin, seejärel

].

vajutage [



5. Valige soovitud helin, seejärel vajutage [ ].
6. Vajutage

.

Kuuldav kutsung jaotatud
telefoniraamatule
Kuuldav kutsung võimaldab teil teade saada
helistaja ilme, et peaksite vaatama displeile. Kui
olete jaotatud telefoniraamatu sisestusele
salvestanud kuuldava kutsungi (lk. 20), teatatakse
kuuldavalt teile helistaja isik.
Märkus:
• Kui telefonitoru helin on välja lülitatud, ei kuule
te ka kuuldavat kutsungit.

Vastuvõtmata kõned
Kui sissetulevale kõnele ei vastata, käsitletakse
kõnet nagu vastuvõtmata kõnet. Vastamata
kõnede arv kuvatakse displeile. See võimaldab
teil kõneregistrist näha, kes teile helistas, kui
kasutate helistaja numbrinäidu teenust.

33

], seejärel vajutage [
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Helistaja numbrinäit

], et viia kursor

Vajutage korduvalt [ ] või [

Kõne register

kustutatavale numbrile, seejärel vajutage

Kõneregistri vaatamine ja tagasi
helistamine

.

5. Vajutage

50 viimase helistaja erinevat telefoninumbrit
kantakse kõneregistrisse. Kui võetakse vastu
51.kõne, kustutatakse automaatselt kõige vanema
kõne informatsioon. Seda kõneregistrit saate
kasutada vastuvõtmata telefoninumbritele tagasi
helistamiseks.

või

/OK].

2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel
1. Vajutage [

].

/OK].

vajutage [

2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel

•



/OK].

soovitud sisestus, seejärel vajutage [

Kuvatakse kõige viimane kõne.



4. Valige „Erase“ (kustuta), seejärel vajutage

3. Vajutage korduvalt [ ], et otsida uuemaid



[

kõnesid või vajutage korduvalt [ ], et otsida

].

•

vanemaid kõnesid.

•



3. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et kuvada

].

vajutage [

Kõikide sisestuste kustutamiseks valige

Kui kõnet on juba vaadatud või vastatud,

„Erase All“ (kustuta kõik), seejärel

kuvatakse

vajutage [

].

, isegi siis kui vaatamiseks

või vastamiseks on kasutatud teist

4. Vajutage

või



5. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].

telefonitoru.

6. Vajutage

.

Helistaja informatsiooni salvestamine
telefoniraamatusse
1. Vajutage [ /OK].
2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel

].

2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel

vajutage [

].





/OK].

soovitud sisestus, seejärel vajutage [

Kuvatakse kõige viimane kõne.



4. Valige „Add Phonebook“ (lisa

3. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et kuvada

].

soovitud kõne.

telefoniraamatusse), seejärel vajutage [

4. Numbri lisamiseks

5. Jätkake „Sisestuse lisamine

Vajutage numbrinuppudele ( [0] kuni [9] ).

telefoniraamatusse“ punktist 3 lk. 17.

Märkus:
• Kokku on võimalik salvestada 47 sõnumit
(kuni 160 tähemärki ühes sõnumis).
Sõnumeid on võimalik salvestada ka rohkem,
kui nende sisalduvate tähemärkide arv on
alla 160 tähemärgi sõnumi kohta.
• Kui teie seade on ühendatud kohaliku
telefonikeskjaamaga, võib SMS funktsiooni
kasutamine osutuda võimatuks.

1. Vajutage [

[

].

vajutage [

4. Sisestage „0000“ (vaikimisi baasjaama PIN
kood).

1. Vajutage [

•

/OK].

5. Valige „Message Centre1“ (sõnumikeskus 1)

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage
[

].

või „Message Centre2“ (sõnumikeskus 2),

].

seejärel vajutage [

].

6. Muutke vajadusel number, seejärel vajutage

vajutage [

[

4. Sisestage „0000“ (vaikimisi baasjaama PIN
Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

5. Valige „SMS On/Off“ (SMS sees/väljas),

].



7. Vajutage

(muuda ja helista), seejärel vajutage [ ].
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.

Märkus:
• Kui teie seade on ühendatud kohaliku
telefonikeskjaamaga, tuleb teil lisada
keskjaama aktiviseerimisnumber ja sisestada
paus sõnumikeskuse telefoninumbri
algusesse.

see (lk. 32).

vajutage [

/OK], valige „Edit and Call“

/OK].

7. Vajutage

kood).
•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

6. Valige „On “ (sees) või „Off “ (väljas), seejärel

Numbri kustutamiseks

].

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

seejärel vajutage [

lisatakse olemasoleva numbri ette.

/OK].

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage

].

Number, mille nupule te vajutasite,

5. Vajutage [

SMS sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks on
vaja salvestada sõnumikeskuse telefoninumbrid.
• Täpsema informatsiooni saamiseks
konsulteerige teenuse pakkujaga.

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

3. Vajutage korduvalt [ ] või [ ], et kuvada

vajutage [

•

SMS sõnumikeskuse numbri
salvestamine

Vaikimisi määranguks on “Off” (väljas).

Helistaja telefoninumbri muutmine enne
tagasi helistamist
1. Vajutage [ /OK].



Oluline:
• SMS funktsiooni kasutamiseks tuleb teil:
- Tellida helistaja numbrinäidu ja / või muu
vastav teenus
- Kontrollida, kas SMS on sisse lülitatud
- Kontrollida, kas on salvestatud
korrektsed sõnumikeskuse numbrid.
Täpsema informatsiooni saamiseks
konsulteerige teenuse pakkujaga.

SMS sisse ja välja lülitamine

, et helistada kuvatud

telefoninumbrile tagasi.

•

Märkus:
• Kui te proovite saata sõnumit, kui SMS
funktsioon on välja lülitatud, kostub helisignaal
ja sõnum paigutatakse vastuvõturegistrisse
koos lisaga “FD”.
• Kui keegi proovib teil saata sõnumit, kui SMS
funktsioon on välja lülitatud, siis sõnumit vastu
ei võeta ja kõneregistrisse salvestatakse
kõnekeskuse number.

SMS (Short Message Service –
lühisõnumi teenus) kasutamine
SMS võimaldab teil saata ja võtta vastu
tekstisõnumeid fikseeritud liinitelefoni ja
mobiiltelefoni vahel, millised toetavad SMS võrku
ja funktsiooni.

helistamiseks.

Helistaja informatsiooni kustutamine
1. Vajutage [

SMS (Lühisõnum)

.
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SMS (Lühisõnum)

Sõnumi saatmine
•

Uue sõnumi saatmine ja kirjutamine
(keskmine pehme nupp).
1. Vajutage

3. Valige „Create“ (loo), seejärel vajutage
Kui kuvatakse teade „

.

•



Use Last Text?“

(Kasutada viimast teksti?), saate
kasutada viimati saadetud sõnumi teksti

•

].

vajutades [

4. Sisestage sõnum (lk. 41), seejärel vajutage
[

/OK].
•

5. Sisestage adressaadi telefoninumber (max 20
/OK].

numbrikohta), seejärel vajutage [
•

Et saata sõnum telefoniraamatusse
salvestatud adressaadile, vajutage [

•



[

et valida soovitud adressaat, seejärel

].



seejärel vajutage [

/OK].

•

].

].

[





5. Vajutage [

4.

soovitud sõnum.

/OK], valige „Edit Message“

•



(muuda sõnum), vajutage [ ], seejärel

Märkus:
Sõnumi saatjale helistamiseks vajutage
.
või

/OK].

•

].

/OK], valige



, et kustutada

].

peatüki „Sõnumite kirjutamine ja saatmine“

seejärel vajutage [

etapist 5.
.

Märkus:
See seade toetab SMS sõnumit, milles on
kuni 612 tähemärki, siiski on maksimaalne
tähemarkide arv piiratud SMS teenuse

•
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•

].
 

4. Vajutage [ ] või [ ] korduvalt, et valida
/OK].

/OK], valige „Erase“ (kustuta),

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage

Kõikide sõnumite kustutamiseks valige

[

/OK].



2. Valige „Reply“ (vasta), seejärel vajutage [ ].
3. Sisestage sõnum (lk. 41), seejärel vajutage



6. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].
7. Vajutage

Kui kuvatakse “SMS Full” (SMS mälu täis), ei
saa enam uusi SMS vastu võtta. Kustutage
mittevajaliku sõnumid (lk. 38).
Kui sõnum saabub telefoniraamatusse kantud
osapoolelt, kuvatakse salvestatud nimi.
Osad SMS sõnumi edastamisteenuse
pakkujad lisavad number 1 sõnumi saatja
telefoninumbrile ja seetõttu võidakse
telefoniraamatusse salvestatud nime mitte
kuvada.

Sõnumile vastamine

].

seejärel vajutage [

vajutage [

kõik numbrid, seejärel jätkake lk. 37 oleva

7. Sõnumi saatmiseks valige „Send“ (saada),

3. Valige „Send list“ (saatmise nimikiri), seejärel

järjekorras adressaadi telefoninumbri

6. Vajutage ja hoidke all

vajutage [

•

].

/OK] sõnumi sisu lugemiseks.

•

].

5. Vajutage [

,

telefonitoru abil.

5. Vajutage [

Salvestatud sõnumi kustutamine
1. Vajutage [

Juba loetud sõnumis on tähistatud
isegi siis, kui need on loetud teise

kirjutamine ja saatmine“ etapist 4.

„Erase All“ (kustuta kõik), seejärel

„Send“ (saada), seejärel vajutage [ ].

salvestamiseta valige „No“ (ei), seejärel

].
Vajutage [] või [] korduvalt, et valida

seejärel vajutage [

/OK].

soovitud sõnum, seejärel vajutage [

Sõnumid kuvatakse kronoloogilises

5. Sõnumi saatmiseks vajutage [

Sõnumi saatmiseks ilma selle

].

3. Valige „Receive list“ (vastuvõetud nimikiri),

4. Vajutage [ ] või [ ] korduvalt, et valida

•

/OK].

järgi.

seejärel vajutage [

Saatmise tühistamiseks vajutage



või [ ] korduvalt, et valida soovitud sõnum,

6. Sõnumi salvestamiseks valige „Yes“ (jah),

•

[

soovitud sõnum, seejärel vajutage [

4. Salvestatud sõnumi lugemiseks vajutage [ ]

]

korduvalt, et valida soovitud adressaat,

•

.

vajutage [

vajutage [

Et saata sõnum valitud kõnede nimekirjas

seejärel vajutage 2 korda [

].

3. Valige „Send list“ (saatmise nimikiri), seejärel

/OK].

olevale numbrile, vajutage [

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage

, seejärel vajutage

3. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage

[

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage

numbrile, vajutage [ ] või [ ] korduvalt,

•

kuvatakse “Transferring Message” (sõnumi
edastamine).
Kui teie telefon on ühendatud
telefonikeskjaamaga, salvestage
telefonikeskjaama aktiviseerimisnumber (lk.
39).

Salvestatud sõnumi saatmine
1. Vajutage [ /OK].

Et saata sõnum kõneregistris olevale

vajutage 2 korda [

/OK].

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage

/OK].



1. Vajutage [

Vastuvõetud sõnumite lugemine
1. Vajutage [ /OK].

jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite

(sõnumi saatmine), seejärel

],

valige telefoniraamatu sisestus, seejärel
vajutage 2 korda [

(pikk sõnum).Teenuse pakkuja
võib sõnumit käsitleda erinevalt teistest
sõnumitest. Täpsema informatsiooni
saamiseks konsulteerige teenuse pakkujaga.
“Invalid Number” (vigane number) kuvatakse,
kui te proovite saata sõnumit telefoninumbrile,
mis on salvestatud telefoniraamatusse,
kõneregistrisse või kordusvalimise registrisse
ja mis on üle 20 numbrikoha pikk.
Sõnumit saates kuvatakse koheselt “Sending
Message”

Salvestatud sõnumi muutmine ja saatmine

2. Valige

Message**“

].

•

pakkuja poolt. Täpsema informatsiooni
saamiseks konsulteerige teenuse pakkujaga.
Kui teie sõnum sisaldab üle 160 tähemärgi,
siis sõnumit klassifitseeritakse pikaks
sõnumiks ja kuvatakse displeile „**Long

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage
[

SMS (Lühisõnum)

[

/OK].

4. Muutke adressaadi number ja / või vajutage

.

[

/OK].

5. Jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite

Sõnumi vastu võtmine

kirjutamine ja saatmine“ etapist 4.

Kui SMS sõnum on vastu võetud.
- Kostub helisignaal (kui helinad on välja
lülitatud, ei kostu mingit heli)
- Kuvatakse “Receiving SMS Message”
(SMS sõnumi vastuvõtmine)
kuvatakse
-
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SMS (Lühisõnum)

9. Vajutage

Sõnumi muutmine / edasi saatmine

SMS seadistuste giid

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage

Kui baasjaamal taastatakse algseaded (lk. 33),
nullitakse järgmised SMS seaded.

/OK].

[

SMS seaded

2. Valige „Edit Message“ (muuda sõnum),

SMS sees / väljas
Sõnumikeskuse
nr 1
Sõnumikeskuse
nr 2
Telefonikeskjaama
(PBX)
aktiviseerimise
number

].

seejärel vajutage [

3. Jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite
kirjutamine ja saatmine“ etapist 4.

Vastuvõetud sõnumi kustutamine

Lk
Lk 36
Lk 36

-

Lk 36

Väljas

Lk 39

Märkus:
• Kui baasjaamaas taastatakse vaikimisi
määrangud, kustutatakse saadetud ja
vastuvõetud sõnumite nimekirjad.

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage
/OK].

[

Vaikimise
seade
Väljas
-

.

2. Valige „Erase“ (kustuta), seejärel vajutage
[

].

•

Telefonikeskjaama (PBX) liini
aktiviseerimise number (ainult
telefonikeskjaama kasutajatele)

Kõikide sõnumite kustutamiseks valige

Sisestage oma telefonikeskjaama aktiviseerimise
number (max 4 numbrit) nii, et SMS sõnumi saaks
korrektselt ära saata. Kui saadate SMS’i
telefoniraamatusse salvestatud numbrile või
kõneregistris olevale numbrile, kustutatakse
telefonikeskjaama aktiviseerimise number.

„Erase All“ (kustuta kõik), seejärel

].

vajutage [



3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].
4. Vajutage

.

1. Vajutage [

2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage

Saatja telefoninumbri salvestamine
telefoniraamatusse

[

].

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage
[

/OK].

].

/OK].

vajutage [

2. Valige „Add Phonebook“ (lisa

4. Sisestage „0000“ (vaikimisi baasjaama PIN

].

kood).

telefoniraamatusse), seejärel vajutage [

•

3. Jätkake lk. 17 oleva peatüki „Sisestuste

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

lisamine telefoniraamatusse“ etapist 3.

5. Valige „PBX Access No.“, (telefonikeskjaama




aktiviseerimise nr.), seejärel vajutage [ ].

Saatja numbri muutmine enne
tagasihelistamist
1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage
[

6. Valige „On “ (sees), seejärel vajutage [ ].
7. Sisestage oma PBX liini aktiviseerimise

/OK].

number ja valimise järjekorda vajadusel paus,

2. Valige „Edit and Call“ (muuda ja helista),

].

seejärel vajutage [

/OK].

seejärel vajutage [

8. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage

3. Muutke telefoninumber, seejärel vajutage
või

[

helistamiseks.
39

].
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SMS (Lühisõnum)

SMS (Lühisõnum)
Tähestikuline tähtede tabel (ABC)

SMS sisestamiseks kasutatavad sümbolid ja tähemärgid
Oluline:
• Nimede sisestamiseks kasutatavate sümbolid ja tähemärgid on toodud lk. 55.
Numbriklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks. Iga klahvi alla on kinnistatud mitu
erinevat tähte. Kasutusel olevad tähtede sisestamise režiimid on LetterWise, Tähestik, Numbrid, Kreeka ja
Laiendatud. Kui kasutate tähestikulist (ABC), Kreeka (ABΓ) või laiendatud (AÄǺ) tähtede sisestamise režiimi,
on teil võimalik valida tähti vajutades numbriklahvile korduvalt.
• Kui seade kuvab sümbolite sisestuse ekraani:
- Vajutage [ ] või [ ] kursori liigutamiseks.
- Vajutage numbrinuppudele tähtede ja numbrite sisestamiseks
- Vajutage
, et kustutada kursori poolt märgistatud täht või number. Vajutage ja hoideke all
, et kustutada kõik tähed või numbrid.
- Vajutage [*], et lülitada ümber suured ja väikesed tähed.
- Et sisestada muu sümbol, mis asetseb sama numbriklahvi all, vajutage [ ] kursori viimiseks
järgmisele kohale, seejärel vajutage vastavale numbrinupule. (See ei ole vajalik LetterWise režiimis
teksti sisestamisel.)

Tühik
0





Tühik . @
/:;*#+1„’,!¡?
¿_€₤$
¥()[]{}
&%\^~l
<>=¤§

ABC
2

DEF
3

GHI
4

JKL
5

MNO
6

PQRS
7

TUV
8

W XYZ
9

abc
2

def
3

ghi
4

jkl
5

mno
6

pqrs
7

tuv
8

wxyz
9

3

4

5

6

7

8

9

∆ΕΖ

HΘI
4

KΛΜ
5

NΞO
6

ΠΡΣ

3

TΥΦ
8

XΨΩ
9

DEÈÉ
ÊËĒF
3

GĜHI
ÌÍÎÏI
4

JKL
5

PQRS
Şß7

TUÙÚ
ÛÜŪV
8

W XYZ
9

deèé
êëēf
3

gĝhiì
íîïi
4

jkl
5

MNÑ
OÒÓ
ÔÕÖø
6
mnño
òóôõ
öø6

pqrs
Şß7

tuùúû
üūv
8

wxyz
9

Numbrite sisestuse tabel (0 – 9)

0

1

2

Tähtede sisestamise režiimid



Kasutusel on mitmed tähtede sisestamise režiimid. Kui seade kuvab sümbolite sisestuse ekraani, vajutage
[ ], seejärel valige soovitud tähtede sisestamise režiim ja vajutage [ ]. Vaikimisi seadeks on
Tähestikuline.
Letterwise tähtede tabel (Inglise keelele)
LetterWise on lihtsustatud teksti sisestamise režiim, mis soovitab järgnevat teksti teie poolt sisestatud
tekstile. Teksti saab sisestada kiiremini, kuna tuleb vajutada vähem klahvidele. LetterWise’ga kasutatavat
keelt on võimalik muuta (lk. 27).
• Iga kord, kui vajutate numbrinupule, LetterWise soovitab järgmist tähte. Kui soovitatav täht on vale,
vajutage [#] korduvalt, et kuvada soovitud täht.

Tühik
0

Tühik . @
/:;*#+1„’,!¡?
¿_€₤$
¥()[]{}
&%\^~l
<>=¤§

ABC
2

DEF
3

GHI
4

JKL
5

MNO
6

PQRS
7

TUV
8

W XYZ
9

abc
2

def
3

ghi
4

jkl
5

mno
6

pqrs
7

tuv
8

wxyz
9

Kreeka tähtede tabel (ABΓ)

Tühik
0

ABΓ
2

7

Laiendatud tähtede tabel (AÄÅ)

Tühik
0

•
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AÀÁÂ
ÃÄÅ
ÆBC
Ç2
aàáâ
ãäåæ
bcç2

Järgnevaid sümboleid kasutatakse nii suure kui väikese tähena:
øŞ
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Automaatvastaja

4. Valige „Record Greeting“ (tervitusteate

].

Automaatvastaja
Mudel KX-TCD220 sisaldab automaatvastajat,
mis vastab kõnedele salvestab kõned ajal, kui teil
pole võimalik kõnele vastata. Teil on samuti
võimalik salvestada oma häälsõnumi (lk. 45) ja
telefonivestlust (lk. 15).
Täpsem info mälumahu kohta on toodud lk. 45.
Oluline:
• Ainult 1 telefonitoru saab korraga kasutada
automaatvastaja süsteemi (kuulata sõnumeid,
salvestada tervitusteadet jne).
• Kui helistajad jätavad sõnumid, seade
salvestab nende jätmise päeva ja kellaaja.
Kontrollige, et olete seadnud kellaaja (lk. 11).

•

5. Vajutage [

Sõnumite kordamine, vahele jätmine,
peatamine, kustutamine taasesituse ajal

1. Vajutage [

•

•

/OK].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja



/OK] salvestamise

lõpetamiseks.

.

Märkus:
• Tervitusteate kustutamiseks vajutage
taasesituse ajal [*], [6].

•

süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Erase Greeting“ (tervitusteate

•

kustutamine), seejärel vajutage [

•

].

Tervitusteade taasesitatakse.

6. Vajutage



4. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].
5. Vajutage

Displeile kuvatakse „Error“, kui tervitusteade
on alla 1 sekundi pikk.

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja





süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Answer On“ (automaatvastaja sees)
või „Answer Off“ (automaatvastaja väljas)

].

seejärel vajutage [

4. Valige „Erase All“ (kustutada kõik), seejärel

Tervitusteate taasesitus

Uute / kõikide sõnumite kuulamine
Kui teile on saabunud uusi sõnumeid:
- automaatvastaja indikaator vilgub
põhiseadmel
- Kuvatakse kogu uute sõnumite arv
- Põhiseade edastab üks kord minutis
helisignaali, kui sõnumi alarmi funktsioon
(lk. 48) on sisse lülitatud.
1. Vajutage [ /OK].

1. Vajutage [

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

.

Märkus:
• Kui automaatvastaja on sisse lülitatud:
- Displeile on kuvatud
.
- Automaatvastaja indikaator põleb
põhiseadmel.

/OK].



süsteem), seejärel vajutage [ ].

taasesitus) või „Play All Msg. (kõikide

].

.

Kui helistaja kohta võeti vastu informatsioon, on
teil võimalik valida tagasi kõne helistajale sõnumi
kuulamise ajal.



1. Vajutage [

•

Teil on võimalik salvestada oma tervitusteade
(maksimaalse pikkusega 2 minutit ja 30 sekundit).
1. Vajutage [ /OK].

•

].

seejärel vajutage [

Märkus:
• Telefoninumbri muutmiseks enne tagasi
helistamist valige „Edit and Call“ (muuda ja
helista), vajutage [ ], muutke telefoninumber,
või
.
seejärel vajuage





süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Record“ (salvestus), seejärel vajutage
[

].
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/OK] taasesituse ajal.

2. Valige „Call Back“ (tagasi helistamine),



Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks
taasesituse ajal vajutage korduvalt [ ] või
[ ].
Peale kõikide uute sõnumite taasesitust,
lõpetab automaatvastaja indikaator vilkumise,
kuid jääb põlema, et tähistada
automaatvastaja süsteemi töös olekut.
Sõnumite kuulamise ajal saate lülitada ümber
või
.
kuulari ja kõlari vahel, vajutades



.

Tagasi helistamine (Ainult koos helistaja
numbrinäidu teenusega)

sõnumite taasesitus), seejärel vajutage [ ].

Oma tervituse salvestamine

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

6. Vajutage

Märkus:
•



Märkus:
• Tervitusteadet ei kustutata.

süsteem), seejärel vajutage [ ].

taasesitus), seejärel vajutage [

4. Vajutage

].

vajutage [

5. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Play New Msg.“ (uue sõnumi

3. Valige „Play Greeting“ (tervitusteate

Kui seade vastab kõnele, kuuleb helistaja
tervitusteadet. Teil on võimalik salvestada oma
tervitusteade või kasutada eelnevalt salvestatud
tervitust.

].

kustutamine), seejärel vajutage [



2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

Oma tervitusteade

süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Erase Greeting“ (tervitusteate

Kui te olete kustutanud või ei salvesta oma
tervitust, siis esitatakse kõnele vastamisel
eelsalvestatud tervitus, kus helistajal palutakse
jätta teade.
Kui salvestusajaks on valitud „Greeting Only “
(ainult tervitus), esitab seade tervituse, kus
palutakse helistajal helistada hiljem uuesti ja
helistaja sõnumis ei salvestata.

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja



Sõnumid salvestatakse ja taasesitatakse
kronoloogiliselt, kõige varajasemast alates, kuni
kõige hilisemani.

Eelsalvestatud tervitus

/OK].

Sõnumi kordamine taasesituse ajal, vajutage
[ ]. Kui vajutate 5 esimese sekundi jooksul,
taasesitatakse eelmine sõnum.
Sõnumi vahele jätmiseks taasesituse ajal
vajutage [ ].
Sõnumi peatamiseks selle taasesituse ajal
vajutage [9].
Sõnumi kustutamiseks vajutage taasesituse
ajal [*], [4].

Kõikide sõnumite kustutamine
1. Vajutage [ /OK].

.

Sõnumite kuulamine

Automaatvastaja sisse ja välja
lülitamine

4. Vajutage

Hoidke telefonitoru umbes 20 cm
kaugusel ja rääkige selgelt mikrofoni.

•

1. Vajutage [

Tervitusteate kustutamine

salvestus), seejärel vajutage [
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Automaatvastaja

Häälmemo salvestamine

Otsekäskude abil
automaatvastaja kasutamine

Privaatse sõnumi jätmiseks endale või kellelegi
teisele, on teil võimalik salvestada kuni 3 minuti
pikkune häälsõnum. Seda memo saate kuulata
hiljem, kas otse seadet kasutades või
kaugjuhtimise teel.

1. Vajutage [

/OK].

Klahv
[1]
[2]
[3]

3. Valige „Record“ (salvestus), seejärel vajutage

].

Otsekäsk
Kordab teate (taasesituse ajal)*1
Jätab teate vahele (taasesituse ajal)

4. Valige „Record Memo“ (memo salvestus),

].

[4]
[5]
[6]
[7][4]
[7][6]
[8]

seejärel vajutage [

Hoidke telefonitoru umbes 20 cm
kaugusel ja rääkige selgelt mikrofoni.

5. Vajutage [

/OK] salvestamise

lõpetamiseks.
•

[9]

Tervitusteade taasesitatakse.

6. Vajutage

[0]

.

[*][4]

Märkus:
• Salvestatud sõnumit käsitatakse uue teatena.
•

Kasutades toonvalimisega telefoni, on teil võimalik
eemal olles helistada oma telefoninumbrile ja
aktiveerida seade jäetud sõnumite kuulamiseks
või automaatvastaja seadistuste muutmiseks.
Seade edastab hääljuhised, milliste käskudega te
saate teostada erinevaid operatsioone.
Oluline:
• Automaatvastaja kaugjuhtimiseks tuleb teil
kõigepealt sisse lülitada kaugjuhtimisseaded,
aktiveerides kaugjuhtimiskoodi. See kood
tuleb sisestada iga kord, kui kasutate
automaatvastajat kaugjuhtimise teel.





süsteem), seejärel vajutage [ ].

•

Kaugjuhtimine

Teil on võimalik juhtida automaatvastajat,
vajutades numbrinuppudele kui otsekäskude
nuppudele. Järgnevate käskude kasutamiseks,
vajutage [ /OK], valige „Answer System“
(automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage
[ ].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

[

Automaatvastaja

Displeile kuvatakse „Error“, kui tervitusteade
on alla 1 sekundi pikk.

[*][5]
[*][6]
*1

Siseneb „Setting“ (automaatvastaja
seadistamise) menüüsse.
Esitab uued teated
Esitab kõik teated
Esitab tervitusteate
Salvestab memoteate
Salvestab tervitusteate
Lülitab automaatvastaja funktsiooni
sisse
Peatab tegevuse (salvestamine,
taasesitus)
Lülitab automaatvastaja funktsiooni
välja
Kustutab konkreetse teate
(taasesituse ajal)
Kustutab kõik teated
Kustutab tervitusteate

Kaugjuhtimise sisse ja välja lülitamine
3-kohaline ID tuleb enne kaugjuhtimise kasutamist
sisestada. See ID takistab kõrvalistel isikutel
kuulata kaugjuhtimise teele teile jäetud teateid.
Peale kaugjuhtimise ID salvestamist, on teil
võimalik kasutada kaugjuhtimist.

1. Vajutage [



süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

].

vajutage [

4. Valige „Remote Code“ (kaugjuhtimiskood),

Kui vajutate 5 sekundi jooksul alates teate
algusest, esitatakse eelmine teade

].

seejärel vajutage [

Mälumaht

5. Kaugjuhtimise sisse lülitamiseks sisestage 3-

Kogu salvestuse maht (k.a. teie tervitusteade,
helistajate sõnumid, kuuldava kutsungi teade ja
salvestatud telefonivestlused) on umbes 15
minutit. Maksimaalselt saab lindistada kuni 64
sõnumit.

kohaline kaugjuhtimise kood.
•

Kaugjuhtimise välja lülitamiseks vajutage
[*].

6. Vajutage [

Märkus:
• Kui sõnumite salvestamiseks pole enam

•

/OK].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

7. Vajutage

mälumahtu, kuvatakse „Answer Sys. Full“
(automaatvastaja täis) ja automaatvastaja
indikaator põhiseadmel vilgub kiirelt.
Kustutage mittevajalikud teated (lk. 44).
Sõnumid säilitatakse ka voolukatkestuse
korral.

45
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/OK].
.

Automaatvastaja

Automaatvastaja kasutamine eemal
viibides
1. Valige oma telefoninumber toonvalimisega

Kaugjuhtimiskäsud
Vajutage numbrinuppudele, et aktiveerida kindel
automaatvastaja süsteem ilma, et ootaksite ära

telefoniga.
•

hääljuhise info.

Kui helinate arv on asetatud „Auto“

Klahv
[1]
[2]
[4]
[5]
[6]
[7]
[9]

(automaatne) (lk. 48) peale, saate
kutsungite arvu järgi teada, kas teile on
jäetud uusi sõnumeid.

2. Peale tervitusteate taasesituse alustamist
sisestage kaugjuhtimise aktiveerimise kood.
•
•

Automaatvastaja

Seade teatab uute sõnumite arvu.

[0]

Peale 3 sekundit käivitub hääljuhis.

3. Järgige vajadusel hääljuhise soovitusi.

[*][4]

Märkus:
•

Teil on võimalik lõpetada kõne igal hetkel.

[*][5]
[*][6]

•

Saate ignoreerida hääljuhist ja juhtida

[*][#]

automaatvastajat kaugjuhtimiskäskudega.

Otsekäsk
Kordab teate (taasesituse ajal)*1
Jätab teate vahele (taasesituse ajal)
Esitab uued teated
Esitab kõik teated
Esitab tervitusteate
Salvestab tervitusteate
Peatab tegevuse (salvestamine,
taasesitus)
Lülitab automaatvastaja funktsiooni
välja
Kustutab konkreetse teate
(taasesituse ajal)
Kustutab kõik teated
Kustutab tervitusteate (tervitusteate
taasesituse ajal)
Lõpetab kaugjuhtimise

kasutatavate võimaluste kohta.
Hääljuhis esitab võimalikud operatsioonid
-

Kõikide sõnumite taasesitus

-

Uute sõnumite taasesitus

-

Sõnumi salvestamine

-

Kõikide sõnumite kustutamine

-

Oma tervitusteate salvestamine

•

Kostub pikk helisignaal.

3. Sisestage kaugjuhtimise ID 10 sekundi
jooksul.
•

•

Seade esitab tervitusteate ja

Asetage telefonitoru hargile või sisestage
kaugjuhtimiskood ja alustage

Seade teatab allesjäänud salvestusaja peale

kaugjuhtimise operatsioone.

viimase sõnumi taasesitust, kui seda on järel

Lk. 43

1. Vajutage [

Kaugjuhtimiskood
Kutsungite arv
Helistaja poolt
jäetava sõnumi
pikkus
Kõne kuulamine

Sees
Väljas

Lk. 48



Lk. 48

süsteem), seejärel vajutage [ ].

Lk. 48

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

Lk. 48

].

vajutage [

Sõnumi alarm

4. Valige „Recording Time“ (salvestuse aeg),

].

Lk. 48

seejärel vajutage [

5. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage
Kutsungite arvu muutmine

[

Kui helistaja jätab sõnumit, on teil võimalik seda
läbi kõlari kuulata.

1. Vajutage [



süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

].

vajutage [

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

4. Valige „Call Screening“ (kõne jälgimine),

].

].

vajutage [

seejärel vajutage [

4. Valige „Number of rings“ (kutsungite arv),

5. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel

].

].

seejärel vajutage [

vajutage [

5. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage

].

6. Vajutage

.

Kui mälu on täis, kustutage mittevajalikud
sõnumid (lk. 47).

47

/OK].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

/OK].



6. Vajutage

.

Kõne kuulamise sisse/välja lülitamine

süsteem), seejärel vajutage [ ].

[

].

6. Vajutage

alla 5 minuti.
•

/OK].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja

automaatvastaja lülitatakse sisse.

•

Automaatvastaja
sisse lülitatud
4 kutsungit
3 minutit

1. Valige oma telefoninumber toonvalimisega
2. Oodake ära 10 kutsungit.

Märkus:

Lk.

1. Vajutage [

telefoniga.

järgmises järjekorras:

Automaatvastaja
seadistus
Automaatvastaja
sees /väljas

võimalik see kaugjuhtimisel sisse lülitada.

Automaatvastaja sisse lülitamine
kaugjuhtimisel

teostamiseks va vajutada [2], et kuulata lisainfot

Vaikesäte

Teil on võimalik määrata maksimaalne sõnumi
salvestamise aeg igale helistajale või seada
automaatvastaja helistajaid tervitama, ilma
võimaluseta sõnumit salvestada.

Kui põhiseadmel taastatakse vaikesätted (lk. 33),
lähtestatakse järgmised automaatvastaja seaded:

Kui automaatvastaja on välja lülitatud, on teil

Kui vajutate 5 sekundi jooksul alates teate
algusest, esitatakse eelmine teade

Hääljuhis

vajutada [1], täpsustatud operatsioonide

Helistaja poolt salvestatava sõnumi
pikkuse seadmine

Teil on võimalik muuta telefoni kutsungite arvu
enne, kui automaatvastaja vastab. Teil on
võimalik valida 2 kuni 7 kutsungini või „Auto“.
„Auto“: Seade vastab peale 2 kutsungit, kui on
salvestatud uusi sõnumeid ja peale 5 kutsungit,
kui uusi sõnumeid pole salvestatud. Helistades
oma telefoninumbrile eemalt uute sõnumite
kuulamiseks (lk. 46), saate 3 kutsungi kuulmisel
teada, et uusi sõnumeid salvestatud pole. Teil on
võimalik lõpetada kõne ilma, et peaksite selle eest
tasuma.

*1

Kaugjuhtimise kasutamise ajal soovitab hääljuhis

Automaatvastaja seadistuste
juhis

48

.

Automaatvastaja

Sõnumi alarmi sisse/välja lülitamine

Lisaseadmete kasutamine

See funktsioon sisse lülitamisel edastab seade
helisignaali uue sõnumi saabumisel. Seade
edastab helisignaali umbes ühe korra minutis,
kuni te olete ära kuulanud kõik uued sõnumid.

1. Vajutage [

Lisaseadmete kasutamine

Täiendavad telefonitorud

/OK].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja



süsteem), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel

].

vajutage [

4. Valige „New Msg. Alert“ (uute sõnumite

Ühe baasjaamaga saab registreerida kuni 6

Täiendava telefonitoru registreerimine

telefonitoru. Lisatelefonitorud annavad teile

baasjaamale (lihtne registreerimine)

vabaduse, näiteks rääkida teise telefonitoruga

Baasjaamaga koos tarnitud telefonitoru on

ajal, mil kolmas räägib välisliiniga.

eelnevalt registreeritud. Peale täiendava

Lisatelefonitorude kohta lugege täiendavat

telefonitoru soetamist, tuleb see baasjaamaga

informatsiooni lk. 6.

registreerida. Kontrollige, et telefonitoru oleks

Oluline:

sisse lülitatud. Kui see pole sisse lülitatud, siis

•

Käesoleva seadmega koos kasutatava

sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all

lisatelefonitoru mudel on toodud lk. 6.

mõned sekundid.



alarm), seejärel vajutage [ ].

Kasutades teisi mudeleid, ei ole kõiki

5. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel

1. Võtke täiendav telefonitoru ja vajutage

funktsioone (telefonitoru seaded, põhiseadme

].

vajutage [

6. Vajutage

Telefonitoru registreerimine
baasjaamale

,

et lülitada telefonitoru ooterežiimi.

seaded) võimalik kasutada.

2. Vajutage ja hoidke all

.

baasjaamal umber

3 sekundit, kuni kuulete registreerimissignaali.

3. Asetage täiendav telefonitoru baasjaamale.
Täiendavad baasjaamad

Registreerimissignaal jätkab helisemist,
oodake kuni kuulete kinnitavat helisignaali ja
lõpetab vilkumise.

Telefonitorusid saab registreerida kuni 4
baasjaamaga, võimaldades teil laiendada ala, kus
on võimalik telefonitoru(sid) kasutada. Kui liigute
telefonitoruga baasjaama tegevusraadiusest välja

Märkus:

ja baasjaama valikuks on määratud “Auto”

•

Kui kuulete veateate signaali või

jääb

vilkuma, registreerige telefonitoru käsitsi (lk.
(automaatne) (lk. 51), kasutatakse teist

51).

baasjaama, et saaksite vastu võtta ja valida

•

kõnesid. Kommunikeeruvaid telefonitorusid ja

Kui etapis 2 hakkavad kõik registreeritud
telefonitorud helisema, vajutage

baasjaama nimetatakse raadiokärjeks.

lõpetamiseks. Alustage uuesti etapist 1.
•

Märkus:
•

Kõned katkestatakse kui telefonitoru liigub
•

ühe baasjaama tegevusraadiusest teise.
•

Laadige lisatelefonitoru patareisid umbes 7
tundi enne esmakordset kasutamist.
Seda registreerimismeetodit ei saa kasutada
telefonitorude puhul, mis on juba

Sisekõnesid ja väliskõnesid edastatakse ainult

registreeritud baasjaamaga. Registreerige

sama raadiokärje võimaluse korral.

telefonitorud käsitsi (lk. 51).
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Lisaseadmete kasutamine

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

Telefonitoru registreerimine täiendada
baasjaamaga (käsitsi registreerimine)
Teil on võimalik registreerida telefonitoru
baasjaamaga käsitsi järgmise protseduuri abil.

1. Vajutage [

Lisaseadmete kasutamine

seadistamine), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Select Base“ (vali baasjaam), seejärel
vajutage [

/OK].

].



(automaatne), seejärel vajutage [

seadistamine), seejärel vajutage [ ].

3. Valige „Registration“ (registreerimine),

•

] 2 korda.

].

Telefonitoru hakkab otsima baasjaama.

seejärel vajutage [

Telefonitoru registreerimise tühistamine

4. Valige baasjaama number, seejärel vajutage
[

Ühe baasjaamaga saab registreerida
maksimaalselt 6 telefonitoru. Telefonitorul saab
tühistada oma registreeringu (või teise telefonitoru
registreeringu) baasjaamaga. See võimaldab
baasjaamal “unustada” telefonitoru olemasolu.

].

•

Seda numbrit kasutatakse ainult
telefonitoru poolt ainult viitena.

5. Vajutage ja hoidke all

baasjaamal umber

1. Vajutage [

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

3 sekundit, kuni kuulete registreerimissignaali.

•

Kui kõik registreeritud telefonitorud

seadistamine), seejärel vajutage [ ].

hakkavad helisema, vajutage

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

lõpetamiseks, seejärel korrake seda

•

etappi.

•

Peale

vajutamist tuleb protseduur

seejärel vajutage [

•

„0000“ (vaikimisi PIN kood) ja vajutage
[

/OK]..

•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

Kuvatakse kõikide baasjaamaga

6. Valige telefonitoru(de) number(id), millised te

4. Valige „Other Options“ (muud valiku), seejärel

4. Sisestage „335“

vajutage [

5. Valige „Cancel Base“ (tühista baasjaam),

seejärel vajutage [

vajutage [

see (lk. 27)

7. Vajutage

7. Valige baasjaama(de) number(id), millised te
soovite kustutada vajutades soovitud

telefonitoru numbritele.

•

vilkumise. Kui

Valitud telefonitoru(de) number(id)
hakkavad vilkuma.

klahvivajutustoonid on kasutusel (lk. 28),

•

kuulete kinnitavat helisignaali.

Baasjaama valimine

Valitud baasjaama(de) number(id)

Valitud baasjaama numbri(te)
tühistamiseks vajutage uuesti samale
numbrile. Number lõpetab vilkumise.
/OK].

9. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].
.

Kui on valitud “Auto” (automaatne), kasutab
telefonitoru automaatselt mistahes baasjaama,
millega telefonitoru on registreeritud. Kui t valitud
on täpsustatud baasjaam, kasutab telefonitoru
ainult seda baasjaama kõnede vastuvõtmiseks ja
valimiseks. Kui telefonitoru on baasjaama
tegevusraadiusest väljas, ei ole võimalik kõnesid
vastu võtta ega välja helistada.

Märkus:
• Telefonitoru registreerimiseks teise
baasjaamaga või uuesti sama baasjaamaga,
kasutage käsitsi registreerimist (lk. 51).

Valitud telefonitoru numbri(te)
tühistamiseks vajutage uuesti samale

Baasjaama tegevusraadiuse laiendamine

numbrile. Number lõpetab vilkumise.

Baasjaama tegevusraadiust saab suurendada
DECT kordajaga. Palun kasutage ainult
Panasonic DECT kordajat, mis on toodud lk. 6.
Täpsemat informatsiooni saate oma Panasonic’u
edasimüüjalt.

7. Vajutage [

/OK].

8. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [ ].
9. Vajutage

.

Oluline:
• Enne DECT kordaja registreerimist
baasseadmega, tuleb teil kordaja režiim sisse
lülitada.

/OK].
51

].
.

Märkus:
• Peale kordaja režiimi sisse / välja lülitamist, ei
ole teil mõne hetke jooksul võimalik vastu
võtta kõnesid ega valida kõnesid.
• Kui kordaja režiim on sisse lülitatud, võib
kuuldavat kutsungit mitte kostuda (ainult KXTCD220).

baasjaama numbritele.

10. Vajutage

].

6. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

8. Vajutage [

].

5. Valige „Repeater Mode“ (kordaja režiim),

].

6. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage
see (lk. 32).

soovite kustutada vajutades soovitud

Kui telefonitoru on edukalt registreeritud,

1. Vajutage [

].

registreeritud telefonitoru numbrid.

see (lk. 32).

lõpetab

•

hakkavad vilkuma.

5. Valige „Cancel Handset“ (tühista telefonitoru),

(sisesta baasjaama PIN), seejärel sisestage

3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

3. Valige „Registration“ (registreerimine).

•

4. Sisestage „335“

6. Oodake, kuni kuvatakse „Enter Base PIN“

seadistamine), seejärel vajutage [ ].

/OK].

seejärel vajutage [

/OK].

2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme

seadistamine), seejärel vajutage [ ].

see (lk. 32).

läbi teha 1 minuti jooksul.

•

Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage

1. Vajutage [

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

•

/OK].

Kordaja režiimi sisse / välja lülitamine

Telefonitoru saab registreerida maksimaalselt 4
baasjaamaga. Telefonitorul saab tühistada oma
baasjaama registreeringu. See võimaldab
telefonitorul “unustada” baasjaama olemasolu.

1. Vajutage [

4. Valige soovitud baasjaama number või „Auto“

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru

Baasjaama tühistamine
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Lisaseadmete kasutamine

Sisekõne telefonitorude vahel

Kõne edastamine ilma, et räägiksite teise
telefonitoru kasutajaga

Kasulik informatsioon

Seinale kinnitamine

Näiteks: Telefonitoru 1 helistab telefonitorule 2

1

Telefonitoru 1:

2

Telefonitoru 2:
Vastamiseks vajutage

3

1

Vajutage [Int] ja [2] (soovitud telefonitoru
number).

Kõne lõppedes vajutage

2
või

.

Väliskõne ajal, vajutage [Int], seejärel
vajutage soovitud telefonitoru numbrile.
• Teine telefonitoru heliseb, kui see on
baasjaama tegevusraadiuses ja on sisse
lülitatud.
Vajutage
.
• Väliskõne kutsung heliseb teisel
telefonitorul.

.
Märkus:
•
vilgub, et tähistada väliskõne ootel
olekut.
• Kui teise telefonitoru kasutaja ei vasta
kõnele 1 minuti jooksul, heliseb väliskõne
uuesti teie telefonitorul.

Märkus:
• Sisekõne on võimalik sooritada ühe
baasjaama ulatuses, kuid mitte erinevate
baasjaamade tegevusraadiuses.

Kõne suunamine telefonitorude
vahel, konverentskõne

Märkus:
Keerake kruvid kindlalt seina sisse.
Ärge pigistage telefoniliinijuhet ja vahelduvvoolu adapteri juhet seadme korpuse ja seina vahele..
Kasutage järgnevat šablooni kruvide asekoha ette puurimiseks.

•
•
•

Väliskõne on võimalik suunate kahe telefonitoru
vahel sama baasjaama tegevusraadiuses. Sama
baasjaama tegevusraadiuses olevat 2 telefonitoru
saavad pidada välisliiniga konverentskõnet.
Näiteks: Kui telefonitoru 1 suunab kõne
telefonitorule 2.

1

Telefonitoru 1:
Väliskõne ajal vajutage [Int] ja [2] (soovitud
telefonitoru number).
• Väliskõne pannakse ootele.
•

2

3

Kui keegi ei vasta, vajutage uuesti [Int],
et naaseda väliskõne juurde.

Telefonitoru 2:
Vastamiseks vajutage
või
• Telefonitoru 2 saab rääkida
telefonitoruga 1.

.

Telefonitoru 1:
Kõne suunamise lõpetamiseks vajutage
.
Konverentskõne kehtestamiseks vajutage
[3].
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Kasulik informatsioon

Kasulik informatsioon
Tähestikuline tähtede tabel (ABC)

Kasutatavad sümbolid ja tähemärgid
Oluline:
•

Tühik
0

SMS sõnumite sisestamiseks kasutatavate sümbolid ja tähemärgid on toodud lk. 41.

Tühik #
&’()*
,-./1

Numbriklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks. Iga klahvi alla on kinnistatud mitu

ABC
2

DEF
3

GHI
4

JKL
5

MNO
6

PQRS
7

TUV
8

W XYZ
9

abc
2

def
3

ghi
4

jkl
5

mno
6

pqrs
7

tuv
8

wxyz
9

3

4

5

6

7

8

9

∆ΕΖ

HΘI
4

KΛΜ
5

NΞO
6

ΠΡΣ

TΥΦ
8

XΨΩ

erinevat tähte. Kasutusel olevad tähtede sisestamise režiimid on LetterWise, Tähestikuline, Numbrid, Kreeka
ja Laiendatud 1, Laiendatud 2 ja Kirillitsa. Kui kasutate tähestikulist (ABC), Kreeka (ABΓ) või laiendatud 1
(AÄǺ), laiendatud 2 (SŚŠ) või kirillitsa (AБB) tähtede sisestamise režiimi, on teil võimalik valida tähti
vajutades numbriklahvile korduvalt.

Numbrite sisestuse tabel (0 – 9)



•

Vajutage [ ] või [ ] kursori liigutamiseks.

•

Vajutage numbrinuppudele tähtede ja numbrite sisestamiseks

•

Vajutage

•

Vajutage [*], et lülitada ümber suured ja väikesed tähed.

•

Et sisestada muu sümbol, mis asetseb sama numbriklahvi all, vajutage [ ] kursori viimiseks järgmisele

, et kustutada kursori poolt märgistatud täht või number. Vajutage ja hoideke all

,

0

1

2

et kustutada kõik tähed või numbrid.

Kreeka tähtede tabel (ABΓ)

kohale, seejärel vajutage vastavale numbrinupule. (See ei ole vajalik LetterWise režiimis teksti
sisestamisel.)

Tühik
0

Tähtede sisestamise režiimid
Kasutusel on mitmed tähtede sisestamise režiimid. Vajutage [
sisestamise režiim ja seejärel vajutage [

Tühik #
&’()*
,-./1

ABΓ
2

3

7

9

], seejärel valige soovitud tähtede

]. Vaikimisi seadeks on Tähestikuline.

Letterwise tähtede tabel (Inglise keelele)
Laiendatud 1 tähtede tabel (AÄÅ)
LetterWise on lihtsustatud teksti sisestamise režiim, mis soovitab järgnevat teksti teie poolt sisestatud
tekstile. Teksti saab sisestada kiiremini, kuna tuleb vajutada vähem klahvidele. LetterWise’ga kasutatavat
Tühik
0

keelt on võimalik muuta (lk 24).
•

Iga kord, kui vajutate numbrinupule, LetterWise soovitab järgmist tähte. Kui soovitatav täht on vale,

Tühik #
&’()*
,-./1

vajutage [#] korduvalt, et kuvada soovitud täht.

Tühik
0

Tühik #
&’()*
,-./1

ABC
2

DEF
3

GHI
4

JKL
5

MNO
6

PQRS
7

TUV
8

W XYZ
9

abc
2

def
3

ghi
4

jkl
5

mno
6

pqrs
7

tuv
8

wxyz
9
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•

AÀÁÂ
ÃÄÅ
ÆBC
Ç2
aàáâ
ãäåæ
bcç2

DEÈÉ
ÊËĒF
3

GĜHI
ÌÍÎÏI
4

JKL
5

deèé
êëēf
3

gĝhiì
íîïi
4

jkl
5

MNÑ
OÒÓ
ÔÕÖ
ø6
mnño
òóôõ
öø6

Järgnevaid sümboleid kasutatakse nii suure kui väikese tähena:
øŞŴŷ
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PQRS
Şß7
pqrs
Şß7

TUÙ
ÚÛÜ
ŪV
8
tuùúû
üūv
8

WŴX
YŷZ
9
wŴxy
ŷz
9

Kasulik informatsioon

Kasulik informatsioon

Laiendatud 2 tähtede tabel (SŚŠ)

Veaotsing
Tühik
0

Tühik #
&’()*
,-./1

A Á Ä
Å BC
ĆČ2
a á ä
A bc
ĆČ2

•

DĎE
ÈĘĔ
F
3

G HI
Ì4

dďe
èĘĕ
f
3

g hi
ì4

JKL
ŁĹĽ
5

jkl
ŁĹĽ
5

MNŃ
ŇOÓ
ÖŐ
6

PQRŔ
ŘSŚŠ
7

mnŃ
ňoó
öő
6

pqrŔ
řsŚŠ
7

TŤU
Ú Üů
V
8

ŷŶZŹ
ŻŽ

tťu
ú üů
v
8

w xyŷ
ŷzŹŻ
Ž
9

W XY

9

Kui teil tekib raskusi peale selle instruktsiooni osa järgimist, siis eemaldage vahelduvvoolu adapter
vooluvõrgust ja lülitage telefonitoru välja, seejärel ühendage vahelduvvoolu adapter uuesti ja lülitage
telefonitoru sisse.

Algseaded
Probleem

•

Järgnevaid sümboleid kasutatakse nii suure kui väikese tähena:

Kirillitsa (AБB) sisestuse tabel (0 – 9)

Tühik #
&’(9*
,-./1

AБBГ

ДЕЖЗ

ИЙКЛ

МНО
П

РСТУ

ФХЦЧ

ШЩЪ
Ы

2

3

4

5

6

7

8
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ЬЭЮ
Я

Telefonitoru pole baasjaamaga registreeritud. Registreerige see
(lk 50).

vilgub

AĆČĘŁĹĽŃŔŚŠůŷŹŻŽ

Tühik
0

Põhjus ja lahendus

•

Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel. Minge lähemale.

•

Vahelduvvoolu adapter pole ühendatud. Kontrollige ühendusi.

Telefonitoru displei on tühi.

•

Telefonitoru pole sisse lülitatud. Lülitage toide sisse ( lk 11).

Telefonitoru ei lülitu sisse.

•

Kontrollige, kas akud on korrektselt sisestatud (lk 10).

•

Laadige akud täis (lk 10).

•

Puhastage laadimise kontaktid ja laadige uuesti (lk 10).

9
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Telefon
Probleem

Põhjus ja lahendus

Ei saa helistada ega võtta vastu

•

kõnesid.
•

•

•

Probleem

Põhjus ja lahendus

Telefonitoru lõpetab kasutamise

•

ajal töötamise.

sisse tagasi ja proovige uuesti.

Kontrollige ühendusi.

Salvestades sisestust

Kui kasutate seadme ühendamisel jaotuskarpi, siis eemaldage

telefoniraamatusse või määrates

jaotuskarp ja ühendage seade otse seinapistikusse. Kui seade

kiirvalimist, hakkab telefonitoru

töötab normaalselt, kontrollige jaotuskarpi.

helisema.

•

Ühendage baasjaam lahti telefoniliinijuhtmest ja ühendage

Vajutades [

telefoniliin töötava telefoniga. Kui ühendatud telefon töötab

valita viimati valitud numbrit.

normaalselt, võtke ühendust teenindustöökajaga telefoni

Telefonitorust kostub aeg-ajalt

remondiks. Kui ühendatud telefon ei tööta normaalselt, võtke

helisignaal ja / või

ühendust oma teenuse pakkujaga.

Akud on täis laetud, kuid sümbol

Valimisrežiim pole õige. Määrake valimisviisiks vajadusel „Tone“

], ei kuvata / ei

•

•

Puhastage laadimiskontaktid ja laadige uuesti (lk 10).

•

On aeg vahetada akud (lk 11).

Helistaja kohta ei kuvata

•

Teil pole tellitud helistaja numbrinäidu teenus.

informatsiooni.

•

siiski vilgub.

•

Olete helistanud piiranguga numbrile (lk 32).

•

Klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud (lk 14).

Vaadates helistaja informatsiooni,

•

Helin on välja lülitatud. Reguleerige telefonitoru helina helitugevus

pöördub displei ooterežiimi.

pakkujaga) telefoniliinile baasjaam ja telefoniliinipesa vahele.

Ma ei saa telefonitoru registreerida

Öörežiim on sisse lülitatud. Lülitage see välja (lk 25, 30).

baasjaamaga.

Akusid laetakse, kuid akude ikoon

•

Puhastage laadimise kontaktid ja laadige uuesti (lk 10).

ei muutu.

•

Vahelduvvoolu adapter on lahti ühendatud. Ühendage

•

•

Kuulda on staatikat, heli tuleb ja

•

läheb. Teiste elektriliste seadmete
interferents.

Baasjaamale on juba registreeritud maksimaalne telefonitorude
arv (6). Tühistage mittevajaliku telefonitoru registreering
baasjaamalt (lk 51).

•

Olete sisestanud vale PIN koodi. Kui olete unustanud oma PIN
koodi, pöörduge lähimasse Panasonic’u teeninduskeskusesse.

Teine telefonitoru on ühendatud välisliiniga. Oodake kuni teine

Paigutage telefonitoru ja baasjaam eemalt muudest

Telefonitorule on juba registreeritud maksimaalne baasjaamade

telefonitorult (lk 52).
•

Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel. Minge lähemale ja

telefonitoru on kõne lõpetanud.

Ärge jätke üle 1 minutilist pausi otsingu ajal.

arv (4). Tühistage mittevajaliku baasjaama registreering

vahelduvvoolu adapter.

•

Teie seade on ühendatud telefoniliiniga DSL teenusega.
Soovitame ühendada filter (konsulteerige oma DSL teenuse

(lk 24) ja baasjaama helina helitugevus (lk 30).

proovige uuesti.

Kordusvalimise number on üle 24 numbrikoha pikk. Valige

Laadige akud täis (lk 10).

Kõne blokeering on sisse lülitatud. Lülitage see välja (lk 27).

.

•

Paigutage telefonitoru ja baasjaam eemalt muudest
elektriseadmetest.

elektriseadmetest.
•
•

Minge baasjaamale lähemale.
Teie seade on ühendatud telefoniliiniga DSL teenusega.
Soovitame ühendada filter (konsulteerige oma DSL teenuse
pakkujaga) telefoniliinile baasjaam ja telefoniliinipesa vahele.
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.

telefoninumber uuesti käsitsi.
•

•

•

Teile helistatakse. Kõnele vastamiseks vajutage
Programmeerimine tühistatakse. Alustage uuesti.

vilgub.

•

Kostub kinnine toon, kui vajutada

Ühendage vahelduvvoolu adapter lahti ja lülitage telefonitoru
välja. Ühendage vahelduvvoolu adapter uuest, lülitage telefonitoru

Vahelduvvoolu adapteri või telefoniliinijuhe pole ühendatud.

(toonvalimine) või „Pulse“ (pulssvalimine) (lk 31).

Seade ei helise.

Kasulik informatsioon
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Kasulik informatsioon

SMS (Lühisõnumid)

Automaatvastaja (ainult KX-TCD220)

Probleem

Põhjus ja lahendus

Probleem

Põhjus ja lahendus

Ei saa SMS saata ega vastu võtta.

•

Automaatvastaja on sisse
lülitatud, kuid helistaja teateid ei
salvestata.

•

Juhtmeta telefonitoruga pole
võimalik juhtida
automaatvastajat.

•

Teil ei ole tellitud vastav teenus. Konsulteerige oma sideteenuse
pakkujaga.

•

SMS sõnumikeskuse number (numbrid) pole salvestatud või on
vigased. Salvestage korrektsed numbrid (lk 36).

•

Sõnumi edastamine katkestati. Oodake kuni sõnum ära
saadetakse enne muude telefoni funktsioonide kasutamist.

•

•
•

SMS sõnumi mälu on täis. Kustutage mittevajalikud sõnumid
vastuvõtu ja saatmise registritest. (lk 38).

•

Teie seade on ühendatud telefoniliiniga DSL teenusega.

Salvestatud teateid pole võimalik
kaugjuhtimise teel kuulata.

•

•
•

Seade ei saa ühendust SMS sõnumikeskusega. Kontrollige. kas

•

on salvestatud korrektne sõnumikeskuse number (numbrid) (lk
36). Kontrollige, kas SMS funktsioon on sisse lülitatud( lk 36).
„FE“ on kuvatud.

•

„E0“ on kuvatud.

•

•

pakkujaga) telefoniliinile baasjaam ja telefoniliinipesa vahele.

Soovitame ühendada filter (konsulteerige oma DSL teenuse

„FD“ on kuvatud.

•

Kui salvestate või kuulate teateid,
hakkab seade helisema ja
salvestamine katkestatakse.

•

Salvestusajaks on määratud ainult tervitus (“Greeting Only“).
Valige 1 minut („1 Minute“) või 3 minutit („3 Minutes“) (lk. 48).
Mälu on täis. Kustutage mittevajalikud teated (lk. 44).
Keegi teine kasutab automaatvastajat, vaatab helistajate
nimekirja, kasutab SMS funktsiooni või räägib välisliiniga.
Oodake, kuni teine kasutaja lõpetab.
Helistaja jätab teadet. Oodake, kuni helistaja lõpetab.
Juhtmeta telefonitoru on liiga kaugel baasseadmest. Minge
lähemale.
Olete sisestanud vale kaugjuhtimise koodi. Sisestage õige kood. Kui
olete unustanud kaugjuhtimise koodi, salvestage uus kaugjuhtimise
kood (lk 46).
Vajutate nuppudele liiga kiiresti. Vajutage tugevalt igale nupule.
Automaatvastaja on välja lülitatud. Lülitage automaatvastaja sisse
(lk. 47).
Kasutate pulssvalimisega telefoni. Kasutage toonvalimisega
telefoni.).
Saabub kõne. Vastake kõnele ja proovige hiljem uuesti.

Sõnumi saatmisel tekkis viga. Proovige uuesti.
Teie telefoninumber on pidevalt kinni või pole teil vastavat teenust
tellitud. Konsulteerige oma sideteenuse pakkujaga.

ei kuvata peale sõnumi
lugemist. Veakood („FD“, „FE“ või

•

Kui kuvatud on veakood, siis ei kuvata

isegi kui sõnum on

loetud.

„E0“) on kuvatud.
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Spetsifikatsioon
■ Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)

■ Kanalite arv:

120 Duplex kanalit

■ Sageduse ulatus:

1.88 GHz kuni 1.9 GHz

■ Duplex’i protseduur:

TDMA (Time Division Multiple Access)

■ Kanalite vahe:
1,728 kHz

■ Biti kiirus:
1,152 kbit/s

■ Modulatsioon:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

■ RF edastamise võimsus:
Umbes 250 mW

■ Hääle kodeerimine (ainult KX-TCD220):
ADPCM 32 kbit/s

■ Toite allikas:

220–240 V, 50 Hz

■ Energiakulu, baasseade:

Ooterežiimis: umbes 3.5 W
Maksimaalselt: umbes 9.2 W

■ Töötingimused:

5 °C–40 ° C, 20 %–80 % relatiivse õhuniiskuse juures (kuiv)

■ Mõõdud:

Baasseade: Umbes 111 mm × 121 mm × 123 mm
Telefonitoru: Umbes 148 mm × 48 mm × 32 mm

■ Mass (kaal):

Baasseade: Umbes 200 g (KX-TCD210)
Baasseade: Umbes 210 g (KX-TCD220)
Telefonitoru: Umbes 130 g
Märkus:
Spetsifikatsiooni andmed võivad muutuda.
Selles kasutusjuhendis kasutatud illustratsioonid erinevad veidi tegelikust tootest.

•
•

Ühendused:
See seade ei tööta voolukatkestuse korral.
Soovitame ühendada standardtelefoni samale telefoniliinile voolukatkestuste puhuks.
Tootja:
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritakse.
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