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 Võrgukaabel 
  GNU litsents 
 

 

 

 Telefonitoru juhe Alus 
 

ALUSE PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE 
 
 

 Joonis 1 Joonis 2 

 

1 Asetage laiemad ja lühemad kinnitusklambrid tähistatud avadesse (joonis 1), nagu on 

näidatud sammudes 1 ja 2 (joonis 2). 
 

2 Kallutage alust ülespoole, nagu on näidatud sammus 3 (joonis 2) ja sisestage kitsamad 

ja pikemad kinnitused tähistatud avadesse (joonis 1). Pange tähele, et klambrite 

sisestamisel võib esineda vähest takistust.  
 



TELEFONI ÜHENDAMINE  

 
Ühendage võrgukaabel, telefonitoru juhe ja vahelduvvoolu adapter (valikuline) seadmega.  

 

1 Kui PoE funktsiooni ei saa kasutada 
 

2 Ei kuulu komplekti 
 

3 Lisavalik 

 
Vooluadapteriga ühendamine  
Käesolev toode vastab IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk 

pakub PoE võimalust, saab käesolev toode sidevõrgust vajaliku toite Etherneti kaabli kaudu. 

Sellisel juhul pole vahelduvvoolu adapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku 

peate vahelduvvoolu adapteri seadmega ühendama. 
 
Arvutiga ühendamine  
Arvuti pesa ei toeta PoE-d ühendatud seadmete korral. 



TELEFONITORU PESA SAKI PÖÖRAMINE  
Telefon tarnitakse koos hoidiku sisemise serva sakiga. Kui soovite telefoni 

seinale paigaldada, soovitame sakki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub 
saki tipp veidi üle aluse serva. Telefonitoru väike ristkülikukujuline ava toru 

kuulari all sobib toru pesast väljaulatuva otsaga, hoides toru kindlamalt 

pesas. 
 

1 Toru hoidiku sakk telefonitoru pesas. 
 

2 Libista plastist sakk pesast välja ja pööra see teistpidi. 
 

3 Libista sakk tagasi pessa. 
 

4 Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva, hoides toru kindlamalt paigal. 

 



TELEFONI TUTVUSTUS 
1 Kõne LED 

• Vilgub kiiresti: Sissetulev kõne 
• Põleb: Kinni või vastamata kõne 

• Vilgub aeglaselt: Kõne on ootel. 

2 Põhiekraan ooterežiimis 

3  Funktsiooniklahvid P1-P2 Liini LED-klahv, programmeeritav.  

Vaikimisi on määratud „liin“. 
 ◦ Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vastamiseks vajutage nuppu. 
 ◦ Märgutuli põleb: kõne ajal. 

 ◦ Aeglaselt vilkuv märgutuli: kõne on ootel 

4 Kontekstitundlikud funktsiooniklahvid 

5 Navigatsiooninupud  

◦ Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile. 
 

◦ Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale. 
 

 Ooteekraanil: Seadistusmenüü 
Seadetes, loendites: navigeeri üles 

Muutmisel: Kursori liigutamine paremale 

 Ooteekraanil: Väljuva kõne identiteedi/konto määramine 
Seadetes, loendites: navigeeri alla 
Muutmisel: Kursori liigutamine vasakule 

6 Eelprogrammeeritud funktsiooniklahvid. 

 Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida. 

  DND Mitte segada. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad 
kuulevad kinni-oleku signaali (v.a. Telefoniraamatu VIP-kontaktid). 
 Telefoniraamat 
 
 Kõne edasisuunamine.  
Aktiivsete ja sissetulevate kõnede suunamine. 
Kõne ootele panek.  
Poolelioleva kõne ootele panek. 

Kõnepost  
 

7 Audio juhtnupud.  

 Helitugevuse muutmiseks: 

◦ kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb 
◦ peakomplekti/telefoni helitugevus kõne ajal. 

 Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks 

 Valjuhääldi 
◦ Ooterežiimis: Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks. 
◦ Sisenev kõne: Kõlari sisse/välja lülitamine 

 Peakomplekt. 
◦ Ooterežiimis: Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks. 



◦ Sisenev kõne: Heli saatmine kõlarisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti 
vahel. 

8  Mikrofon 
Vestluseks „käed-vabad“ režiimil. 

9 Tähtnumbriline sõrmistik 

 
Numbri valimisel tehakse vaikimisi sisestus alati numbriliselt. Muudel juhtudel näitavad 
sisestusmeetodit ekraanil kursori all asuvad sümbolid. 

10 Valjuhääldi 
Vestluseks „käed-vabad“ režiimil. 

11 Telefonitoru sakk 

 



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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