


ROHKEM KUI
HELISTAMISEKS

JUHEND TELEFONI 
ETTEVALMISTAMISEKS

Telefon
Panasonic 
KX-TGP600



Jaam 
KX-TGP600

Telefon 
KX-TPA60

Toiteadapter jaamale
Vööklamber

Akud

Võrgukaabel

Laadija

Süsteemi ülevaade
KX-TGP600 on VolP juhtmevaba telefon, mis koosneb jaamast ja juhtmevabast telefonist. 
Jaama saab ühendada kuni 8 telefoni.

Toiteadapter 
laadijale

PAKENDI SISU



Ühendage toiteadapter ja võrgukaabel jaamseadmega. Ühendage toiteadapter laadijaga. 
Kinnitage adapterite juhtmed juhtmehoidjasse.

Toiteadapteri ühendamine põhiseadmega
Käesolev toode vastab IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk 
pakub PoE võimalust, saab toode sidevõrgust vajaliku toite võrgukaabli kaudu. Sellisel juhul 
pole toiteadapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku peate toiteadapteri 
seadmega ühendama.

TELEFONI ÜHENDAMINE

Vööklambri kinnitamine
Paigaldage klamber telefoni tagaküljele. 
Suruge klamber selleks telefonis  
paiknevatesse pesadesse.

Aku laadimine
Telefon tarnitakse koos 
laadimata akudega. 
Laadige telefoni enne 
esmakordset kasutamist 
ligikaudu 6 tundi. Laadi-
mise märgutuli kustub, 
kui akud on täislaaditud. 
Kasutage ainult komp-
lektiga kaasas olevat 
laadijat.

Akude paigaldamine
Avage kaas, sisestage akud, sulgege kaas.

Seinale paigaldamine



PÕHISEADME TULUKESE SELGITUSED

Olek Värvus Tähendus
Põleb Roheline Jaam on käivitunud ja internetiga ühendatud.

Punane Süttib 40 sekundiks, kui jaam on sisse lülitatud.
Kollane Jaama IP-aadress võis teiste kohalikus võrgus olevate  

seadmete IP-aadressidega vastuollu sattuda.
Aeglane vilkumine Roheline Jaama kasutatakse helistamiseks.

Punane Jaama registreerib telefoni.
Kollane Jaam hangib IP-aadressi või konfiguratsioone.

Jaam registreerib sinu telefonisüsteemi.
Kui märgutuli jätkab vilkumist, kontrollige järgmist:
– Võrguseadistused ei pruugi olla õiged.
– Paljusid paigaldamisega seotud probleeme saab lahendada 

kõikide seadmete lähtestamisega. Esiteks lülitage välja  
modem, ruuter, jaotur, jaam ja arvuti. Seejärel lülitage  
seadmed uuesti sisse alljärgnevas järjekorras: modem,  
ruuter, jaotur, jaam, arvuti.

– Kui teil pole oma arvutist ligipääsu interneti veebilehtedele, 
kontrollige, kas teie telefonisüsteemil on antud piirkonnas 
ühendusega probleeme.

– Tõrkeotsingu abi saamiseks võtke ühendust Teliaga.
Kiire vilkumine Roheline Telefon on hõivatud.

Punane Jaam saadab telefonile sõnumi.
Kollane Seadme lähtestamiseks eemaldage jaama vahelduvvoolu 

adapter ning ühendage see siis uuesti. Kui märgutuli vilgub 
endiselt kiiresti, võib probleem olla jaama riistvaras. Võtke 
Teliaga ühendust.

Aeglane tulede vahetumine Jaam on hooldusrežiimil. Lülitage jaam välja ning seejärel 
uuesti sisse.

Kiire tulede vahetumine Jaam taaskäivitub. Oodake üks hetk.
Väljas Jaama toide on väljas.

Võrgukaabel ei ole õigesti ühendatud. Ühendage see.
Teie võrguseadmed (jaotur, ruuter jne) on välja lülitatud.
Kontrollige seadmete ühenduse oleku LED-tulesid.



 1 Helina / laadimise / sõnumi märgutuli 

Olek Tähendus
Sees Laeb
Aeglane vilkumine Teile on uus vastamata kõne  

või häälsõnum.
Kiire vilkumine Kõne vastuvõtmine
Väljas Täislaaditud või telefon ei ole  

laadijaga ühendatud.

 2 Peakomplekti pesa

 3  Rääkimise / kõlari nupp 
Kasutatakse kõnede tegemiseks ning vestluse ajal 
telefonitoru ja hands-free režiimide vahel liikumiseks.

 4 Navigeerimisklahv 
Navigeerimisklahvideks on neli noolega klahvi ja kesk-
klahv. Nooleklahve kasutatakse telefoni heli/sissetuleva 
kõne valjuse reguleerimiseks ning kursori liigutamiseks 
vajaliku elemendi valimisel. Keskklahviga kinnitatakse 
valik. Kui seade on ooterežiimil, täidavad klahvid järg-
misi funktsioone: 

 Sissetulevate kõnede kuvamine. 
 Heli valjuse reguleerimine. 
 Telefoniraamatu avamine. 
 Lühike vajutus: väljaminevate kõnede kuvamine. 

 Pikk vajutus: liini oleku kuvamine. 
KESKKLAHV  / OK  Menüü kuvamine.

 5  Kõne ootel ja kõneposti 
Telefonikõne ajal kõne ootele panekuks.Ooterežiimis 
kasutatakse kõne ootelt ära võtmiseks, kui mõni kõne 
on ootel. Ligipääs kõneposti, kui kõne pole ootel.

 6  Hääletu režiim 
Hääletu režiimi sisse või välja lülitamiseks, hoides  
ooterežiimil klahvi rohkem kui 2 sekundit all.

 7 LINE  Liini olek 
Liini oleku kinnitamiseks või liini hõivamiseks.

 8 Kuular

 9 Ekraan

TELEFONI TUTVUSTUS
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 10 Funktsiooniklahvid 
Klahvid A  / B  / C  on ekraani alumisel real kuva-
tavate funktsioonide valimiseks.

 11  Kõne lõpetamine / väljumine 
Kõnede lõpetamine ning telefoniraamatust ja funkt-
siooni režiimist väljumine. Hoidke klahvi all telefoni 
sisse või välja lülitamiseks.

 12  Kõne edastamine / kustutamine 
Kõne edastamine teisele osapoolele või numbrite või 
sümbolite kustutamine.

 13 FUNC  Funktsiooniklahv 
Vajutades antud klahvi ning seejärel mõnda numbrit 
(0–9), saate kiiresti kasutada mitmeid tavafunktsioone.

 14 Mikrofon

 15 Laadimiskontaktid

 16 Pesad rihmade jaoks 
Telefonirihmade ja sarnaste esemete kinnitamiseks.

 17 Kõlar

TELEFONI ASUKOHA 
MÄÄRAMISE NUPP
Saate määrata kadunud telefoni asukoha sellele 
jaamast sõnumit saates. Kui vajutate nuppu uuesti või 
pärast 60 sekundi möödumist, katkestatakse sõnumi 
saatmine telefonile. Samuti võite registreerida telefoni 
jaamaga hoides nuppu all ligikaudu 3 sekundit.Asukoha määramise nupp
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1 Piktogramm

Tugev signaali tugevus
Keskmine signaali tugevus
Nõrk signaali tugevus
Väga nõrk signaali tugevus
Leviulatusest väljas signaali tugevus
Liin on kinni/telefon on kasutuses
Sisetelefoni ikoon
Häälsõnum
Navigatsiooniklahvi juhised
Aku täis
Aku keskmine
Aku nõrk
Aku väga nõrk
Aku vajab laadimist
Sissetulevate kõnede register
Väljaminevate kõnede register
Telefoniraamat

2 Piktogramm

Helin välja lülitatud
Hääletu režiim
Automaatvastaja
Seadme jaama number
Seadme number
Kõne suunamine
Mitte segada

3 Kuupäev ja kellaaeg

4 Vastamata kõne, uus sõnum või nime/numbri 
kuvamine. Ooterežiimil kuvatakse liini nime. Kui 
telefonis on seadistatud vaid üks liin, siis liini 
nime muudes režiimides ei kuvata.

5 Funktsiooniklahvid

EKRAAN

LISAINFO JA 
TAGASISIDE
Abi saamiseks ja tagasiside 
jagamiseks võid alati meie poole 
pöörduda. 

Vali endale mugavaim viis: 
• Kodulehelt telia.ee/abi leiad  

teavet kõigi meie teenuste kohta
• Telefonil 123 (eraklient) või 1551 

(äriklient) saad abi tehnilistes  
küsimustes

• Tehnilise abi telefonidelt saad 
tellida ka põhjalikuma tehnilise 
nõustamise, mis on tasuline
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