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Telefoni seadistamine 

Seadme komplekti kuulub
- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents

Aluse paigaldamine ning eemaldamine 
Alusel on neli kinnitusklambrit, kaks kitsamat ja pikemat ning kaks laiemat ja lühemat. 

Paigaldamine 

Joonis 1 Joonis 2 

1. Asetage laiemad ja lühemad kinnitusklambrid tähistatud avadesse (joonis 1), nagu on 
näidatud sammudes 1 ja 2 (joonis 2). 
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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. 

Eemaldamine 

Vajutage aluse vaba otsa kergelt allapoole, kuni kahe kitsama/pikema kinnituse konksud on 
tähistatud aukudest vabastatud (joonis 1), seejärel tõmmake alust ülespoole ja hoidiku 
korpusest eemale. 

Telefonitoru pesa saki pööramine 
Telefon tarnitakse koos hoidiku sisemise serva sakiga (joonis 1). Kui soovite telefoni seinale 
paigaldada, soovitame sakki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle aluse 
serva (joonis 4). Aluse korpuse väike ristkülikukujuline ava (joonis 5) sobib suurepäraselt 
väljaulatuva otsaga, hoides seadet turvaliselt seina püstises asendis. 

1. 2. 3. 4. 

1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 2).

2. Pöörake sakki 180°.

3. Libistage sakk tagasi pessa (joonis 3).

Joonis 5 

Telefoni kirjeldus 
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(2, 
 

Telefoni ühendamine 

5V DC 

(1, 2) (2, 3) (1) Kui PoE funktsiooni ei saa
kasutada
(2) Ei kuulu komplekti
(3) Lisavalik

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk 
PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC vooluadapteriga. 

• Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega

pessa ning kaabli teine ots arvutivõrku

Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga „5V DC“ ning juhtme teine ots
vooluvõrguga.

• Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Telefonitoru ühendamine 
Ühendage juhtmega peakomplekt RJ helipistikuga, millel on silt "(peakomplekt ei kuulu komplekti). 

Telefoni kirjeldus 
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Telefoni käivitamine ning  registreerimine 

Eeltingimused 

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja: 

• Töötavat internetiühendust.

• Ruuteri kasutamine: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter,
arvuti või server).

• Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VoIP SIP
standardeid. See telefon ühildub kuni kahe VoIP teenusepakkuja teenusega.

Internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt saadud registreerimisteave võib olla 
erinev ja see võib sisaldada nõutavaid ja valikulisi andmeid. Tavaliselt sisaldavad nõutavad 
andmed järgmist infot: 

Konto (tavaliselt telefoninumber) Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".

Registreerija

Parool 

Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses 
pärast edukat registreerimist. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab 
meilikonto loomist, saate seda teha veebiliideses. Juhiseid leiate altpoolt. 

Initsialiseerimine

Snom telefonid on varustatud automaatse seadistusfunktsiooniga. Kui telefon 
ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt. 

Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. 
Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP? Kui võrk ei toeta DHCP 

funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadressi, võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-i 
serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või 
võrguadministraatorilt. 

Vaadake ekraani ja kui teilt seda küsitakse, valige klahvi  juhtnuppude  abil  valik
ja salvestage nupuga . 
1. Inglise keeles palutakse avada keelevalik.  Valige juhtnuppude abil  keelevalik ja

vajutage valiku salvestamiseks  .

2. Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. See mõjutab aega, mida ekraanil kuvatakse.

Telefoni kirjeldus 
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Joonis 1 Joonis  2 Joonis 3 

Vajutage  selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla. Kui kõik ajavööndid on 
kuvatud (joonis 1), on teil ka võimalus liikuda järgmise
ajavööndi algusesse, vajutades  all asuvat funktsiooniklahvi.

Vajutage  all asuvat funktsiooniklahvi, et näidata ainult neid ajavööndeid, kus 
telefonis valitud keelt räägitakse. MÄRKUS: Kui olete valinud inglise keele, kuvatakse 
kõik ajavööndid.

Kui olete valinud inglise keelest erineva ajavööndi, vajutage          all olevat 
funktsiooniklahvi, et kuvada kõik ajavööndid ja kõik ajavööndites asuvad riigid või 
linnad, kui need on olemas (joonis 2).
Vajutage seade aktiveerimiseks (Joonis 3). 

3. Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav
helisignaal. Valimistoonid võivad riigiti erineda.

Vajutage  selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla.

Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage     . 

4. Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisse logimiseks vajutage suvalist klahvi.

.5 Sisestage kontonumber ja salvestage klahviga  . 

Märkus: Numbrite jms erimärkide sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid. 

6. Sisestage registripidaja ja salvestage nupuga . 

Telefoni kirjeldus 
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X 

7. Vajadusel sisestage internetiteenuse pakkujalt või administraatorilt saadud parool ja 
vajutage . 

Peale edukat registreerimist kuvatakse inforibal telefoni sümbolit  ja registreeritud kontot 
(identity): 

Inforiba koos kuupäeva ja 
kellaajaga 

Märkus:  Kui näete kuval kontot, millele eelneb või  ning telefon ei tööta, võib server olla 
hoolduses või rikke tõttu mitte kättesaadav.  Registreerimine ja initsialiseerimine 
peaks olema lõpule viidud kohe, kui server on taas töövalmis ja töökorras. Kui 
mõistliku aja jooksul midagi ei juhtu, võite pöörduda administraatori või 
teenusepakkuja poole. 

Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu 

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid 
andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori 
või teenusepakkujaga 

1. Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. Lisainfot leiate vastavast 
lõigust. 

2. Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud admed.
Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Paljud IP-telefoniteenuse pakkujad ja mitmed SIP-PBX-id vajavad 
sätteid, mis erinevad Snomi tavapärastest tehaseseadetest. Snomi veebisaidil on 
loetletud paljusid tootjaid ja telefonijaamu, mille koostoimimist meie 
telefonidega on kontrollitud ning konkreetseid seadeid, mis võivad olla 
kasutamiseks vajalikud. Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. 
Pöörduge spetsialistide poole. 
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Tutvumine telefoniga 

Ülevaade 
Tehaseseaded: 

Telefonitoru

kõlar 

Telefonitoru sakk 

 P1

Ekraan - ooterežiim 

Liini LED-klahvid, 
programmeeritavad 

Kontekstitundlikud 
funktsiooniklahvid 

Korpuse kõlar 

Navigatsiooninupud 

DND 
Directory 
Transfer 
Hold 
Message klahv 

Audio juhtnupud 

Telefonitoru

mikrofon 

Korpuse 
mikrofon 

Navigatsiooninupud 
• Kinnitamine, salvestamine ning

naasemine eelmisele ekraanile

• Kõnede vastu võtmine aktiveeritud
peakomplekti ja mikrofoni režiimis

• Ooteekraanil: Valitud kõned
(kordusvalimine)

• Ooteekraanil:

Väljuv 
identiteet: Kõne LED

• Vilgub kiiresti: Sissetulev kõne
• Põleb: Kinni või vastamata kõne
• Vilgub aeglaselt: Kõne on ootel

Tekstmärgiline 
sõrmistik

 P2

Seadistusmenüü
Väljuva kõne identiteedi/konto
määramine

• Toimingute ja sisendite
tühistamine ja tagasipöördumine
eelmisele kuvale

• Kõnede katkestamine
peakomplekti ja mikrofoni režiimis

• Seadetes, loendid:

Navigeeri üles 
Navigeeri alla 

• Muutmisel:
Kursori liigutamine paremale
Kursori liigutamine paremale
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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.

Vabalt programmeeritavad LED-idega funktsiooniklahvid 

LED klahvid P1 ja P2    . Lisainfot leiate vastavast lõigust. Vaikimisi on 
määratud „line“.  . 

◦ Kiiresti vilkuv LED:  Sissetulev kõne.  Vajutage kinnitamiseks nuppu.
◦ Märgutuli põleb: Kõne ajal.
◦ Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid 

Vaikeseaded on klahvidele prinditud. 

DND - Ära sega. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad 

kinnist signaali. 

Sisemine telefonikataloog Juhiseid leiate altpoolt. 

Suunamine. Aktiivsete ja sissetulevate kõnede suunamine. Juhiseid leiate 
altpoolt. 

Hold (ootel):Poolelioleva kõne ootele panek: Juhiseid leiate altpoolt. 

Teavitus Häälteadete vastu võtmine. Juhiseid leiate altpoolt. 

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid 

Vajutage ekraani all asuvaid klahve funktsioonide aktiveerimiseks, loendite avamiseks või 
vastavalt kujutatud sümboliga tähistatud funktsiooni käivitamiseks. Lisainfot leiate vastavast 
lõigust. 

Ooteekraani vaikimisi määratud funktsioonid: 

Seadistusmenüü. Juhiseid leiate altpoolt. 



D120 Tutvumine telefoniga 

Kõnede ajalugu Vastamata, valitud ja vastuvõetud kõnede loend. Lisainfot leiate 
vastavast lõigust. 

Kõne suunamine. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

LED märgutuled 

Kõne LED-märgutuli 

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata 
kõnedest. LED olekud: 

• Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.

• Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning pärast vastamata kõne tuvastamist

Vastu võtmata kõne LED märgutule välja lülitamine: Avage olekuteave, vajutades ekraanil
oleva nupu all asuvat funktsiooniklahvi, liikuge vastamata kõnele (vajadusel valige
eelnevalt noolega) ja kustutage see, vajutades all asuvat funktsiooniklahvi.

• Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud.

Funktsiooniklahvide märgutuled 

LED märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud  seadetele. Vaikesätteks on "line". 
Telefoniliini LED märgutuled: 

• sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;

• sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;

• ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;

• on kustunud kui liin on vaba.

Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda.  Näiteks:  Kui 
nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul 

• kiiresti vilkuma;

• põlema, kui laiendus on hõivatud;

• on kustunud, kui laiendus ei ole hõivatud



D120 Telefoni kasutamine 

Telefoni kasutamine 

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. 
Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori 
poole. 

Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on 
„Name“. Seadeid saate määrata menüüs Preferences > General Information > "Number Display 
Style", valides sobiva valiku rippmenüüst. 

Helistamine 
Vt lõiku „Tekstmärgiline sõrmistik“. 

Väljuvate kõnede identiteedi valimine 

Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on aktiivse identiteedi ees ikoon . Teise identiteedi 
valimiseks kasutage noolenuppe. 

Audioseadmete kasutamine 

Telefonitoru 

• Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või

• sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt 

Peakomplekti režiimi aktiveerimiseks vajutage, sisestage telefoninumber ja vajutage. 

Valjuhääldi 

Sisestage telefoninumber ja vajutage  . 
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Telefonitoru  või  peakomplekt ja valjuhääldi 

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse 
kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt. 

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.

2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks.  Vajutage kõlari välja
lülitamiseks.

Erinevate valimismeetodite kasutamine 

Automaatvalija 

Märkus: Vaikeväärtus on „väljas“. Administraatori režiimis saab selle sätte 
aktiveerida lehel Advanced Settings, vahekaardil Behavior, jaotises Phone 
Behavior ja seadistuses Auto Dial, valides rippmenüüst ajavahemiku sekundites. 

Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbri sisestamisest on 
möödunud määratud arv sekundeid. 

Kordusvalimine 

1. Pärast nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (viimati valitud eespool).
2. Vajutage numbri valimiseks klahvi    või kasutage sobiva numbri leidmiseks klahve

ja vajutage   .

Numbri valimine kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid) 

Märkus:  Kui kõneajaloo sümbol      funktsiooniklahvi real puudub, saate 
ooteekraani seadeid telefoni funktsiooniklahvi lehel muuta. Lisainfot leiate 
vastavast lõigust. Valitud kõnesid saab uuesti klahviga OK valida. 

1. Kõneloendi avamiseks vajutage.

◦ Vastamata kõnede loendi avamiseks vajutage.

◦ Vajutage vastuvõetud kõnede loendi avamiseks.
◦ Valitud kõnede loendi avamiseks vajutage.  Teise võimalusena vajutage valitud kõnede

loendi avamiseks ooteekraanil.

2. Kasutage kõne valimiseks klahve / . 

3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine telefoniraamatust 

1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage.

2. Kasutage nime otsimiseks klahve / või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed. 

3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Telefoni kasutamine 
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Numbri valimine välisest telefoniraamatust 

1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan:

a. Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (joonis 1).

b. Vajutage telefoniraamatu ja kõneloendi avamiseks klahvile  .

c. Valige väline kataloog, näiteks LDAP (joonis 2).

Joonis 1 Joonis 2 

2. Kasutage nime otsimiseks klahve / või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed. 

3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Kiirvalimine 

Kiirvalimisnumbri seadistamine:Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

1. Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbrile, mida 
soovite valida. 

2. Vajutage valimiseks.

Helistamine hädaabinumbrile 

Hädaabinumbrina määratud numbritele saab helistada ka siis, kui klaviatuur on lukustatud. 
Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud. 

• Lukustamata klaviatuuril:  Sisestage telefoninumber ja vajutage .

• Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbri kohe, kui olete
sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.

Telefoni kasutamine 
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 Valjuhääldi:  Vajutage . 

Automaatne vastamine 

Vaikeväärtus on „väljas“. Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > Configuration 
Identity. 
# > SIP tab > "Auto answer": Vajutage raadionuppu „on“. 

Selle sätte korral võtab telefon ooterežiimis sissetulevad kõned automaatselt vastu. Vajutage 
nuppu, kui soovite, et kõne suunduks peakomplekti. 

Iga kord, kui telefon saabuva kõne vastu võtab, edastab see teile helisignaali ühe pika piiksuga 
(vaikeseade). Sätteid saab muuta telefoni veebiliidesest > Preferences 

> Auto Answer: Vajutage raadionuppu „off“.

Kõnede vastu võtmine 

Audioseadmete kasutamine 

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru. 

Peakomplekt: Vajutage peakomplekti režiimis nuppu     .

Telefoni kasutamine 
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Ootel kõned 

Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnet visuaalselt vilkuv kõne LED ja 
funktsiooniklahvi real olev sümbol (joonis 1);   
akustiliselt edastatakse kahekordne piiks. Kui soovite lülituda ainult visuaalsetele või 
akustilistele teadaannetele või lülitada teavituse täielikult välja, järgige vastavas lõigus toodud 
juhiseid. 

Joonis 1 Joonis  2 Joonis 3 

Peale ooterežiimi käivitamist saab kasutada alljärgnevaid võimalusi: 

• Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, teadmata, kes helistab,
vajutage ootel oleva kõne vilkuvat rea nuppu (Joonis 3). See valik on saadaval ainult siis,
kui kõne saabumise ajal on olemas vaba liini klahv, st see pole saadaval, kui LED-klahvidele
on määratud mõni muu funktsioon peale "liini".

• Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi (joonis 1), et kuvada Call waiting ekraani (joonis
2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse.
◦ Kõne ootamisest keeldumiseks vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni.
◦ Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile .

◦ Vajutage, et naasta praeguse ühendusega ekraanile Connected (joonised 2 ja 7).

Märkus: Vajutades ja, saab mõjutada ekraanil kuvatavat kõnet, st teie praegune
ühendus joonistel 1 ja 3 või ootel kõne joonisel 2.

• Kui te ei soovi ootel kõnet vastu võtta:

◦ Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui
number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.

◦ saabunud kõnest keeldumiseks avage Call waiting ekraan ja vajutage.
Helistaja kuuleb kinnist tooni.  Kui hoiate nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri
lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse,
siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Telefoni kasutamine 
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Aktiivsed kõned 

Ootel 

Üks kõne ootel 

Poolelioleva kõne ootele panek: Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil: 

◦ Tekstina ekraanil.

◦ Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.

◦ Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.

Ootel oleva kõne korral saate: 

◦ edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.

◦ kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti nuppu. Kui teine osapool 
ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad. 

Kahe kõne ootele panek 

Kui teil on kaks ootel kõnet või kui teil on pooleli olev kõne ja kui teil on ootel kõne, 
on sümbol saadaval funktsiooniklahvi real. Võite edasi-tagasi lülituda ootel olevate kõnede 
vahel ning aktiivse ja ootel kõne vahel. 

• Joonistel 1 ja 2 on telefonil üks aktiivne kõne ja teine ootel kõne;
joonistel 3 ja 4 on mõlemad kõned ootel.  Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat
funktsiooniklahvi.

Joonis 1 Joonis 2 

Joonis 3 Joonis 4 

Telefoni kasutamine 
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• Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolele või
lõpetada, vajutades.

• Kui ekraanil on ootel kõne, vajutage sellega ühenduse loomiseks; kui olete praegu
teise kõnega ühendatud, pannakse see samal ajal ootele.

Kõnede katkestamine 
• Telefonitoru kasutamisel:  Asetage toru hargile või vajutage nuppu .

• Valjuhääldi või toru kasutamisel:  Vajutage .

Vastamata kõned 
Vastamata kõnedest annab märku põlev kõne LED märgutuli ja vastamata kõnede arvu märkiv 
number olekureal ja/või oleku infokuval. 

Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse 
olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit. 

Joonis 1 Joonis  2 Joonis 3 

Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage funktsiooniklahvi  .  Vastamata kõnede 
valimiseks vajutage Call History menüüs       või  . Valitud kõne üksikasjade 
vaatamiseks, nagu näitab ees asuv nool    , vajutage      . Lisainfot leiate vastavast 
lõigust.

Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest 
meetmetest:

◦ Vastamata kõnede loendi kuvamine.

◦ Olekuteabe Status info ekraan.

1. Olekuteadete kuvamiseks vajutage  , kui see on saadaval (joonis 1), või > 6
Information > 1 Status Info.

2. Kui sõnumirida "Missed" (joonis 3) pole loendi ülaservas ja seda tähistab ees asuv nool     ,
liikuge sellele ja vajutage sõnumi kustutamiseks all olevat funktsiooniklahvi         .

Märkus: Selle toiminguga eemaldatakse olekuteade "missed call" ja 
lülitatakse LED välja. Kõnet ei kustutata vastamata kõnede loendist. 

Telefoni kasutamine 



D120 

Kõneajalugu (kõnede loend) 
Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse 
number, kellaaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mäluruum täitub, kustutatakse kõige 
vanemad kirjed ning asendatakse need uutega. 

Märkus: Kõneajalugu on ekraani alt vasakult teise funktsiooniklahvi vaikimisi 
funktsioon.  Kui kõneajaloo sümbol          funktsiooniklahvi real puudub, saate 
ooteekraani seadeid telefoni funktsiooniklahvi lehel muuta. Lisainfot leiate 
vastavast lõigust. Valitud kõnesid saab uuesti klahviga OK valida; viimati valitud 
kõnet kuvatakse loendi ülaservas; eelnevaid kõnesid saab valida loendi 
kerimisel. 

1. Loendite vaatamine.  Vajutage Call History all asuvat klahvi  .

◦ Vastamata kõned:  Vajutage .

◦ Vastu võetud kõned:  Vajutage .
◦ Valitud kõned:  Vajutage .  Teise võimalusena vajutage otsevalitud kõnede loendile otse

valimiseks (kordusvalimine).

2. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1 - 3). Sirvige loendit juhtklahvi
üles/alla noolenuppudega.

Joonis 1 Joonis  2 Joonis 3 

Joonis 4 Joonis  5 Joonis 6 

◦ Vajutage, et helistada valitud kõne numbrile, mida näitab kõne ees olev nool.

◦ Vajutage, et kustutada valitud kõne, mida näitab kõne ees olev nool.

◦ Terve loendi kustutamiseks vajutage  . 

◦ Seejärel vajutage tagasi pöördumiseks klahvi  .

◦ Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks  .

- Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast
(kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 1).

- Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne
kestus.

◦ Kui vaatate kõne üksikasju (joonised 4-6):

Telefoni kasutamine 
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- Helistaja/helistatud kõne numbri lisamiseks telefonikataloogi vajutage  . 
Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- Kõne kustutamiseks vajutage.

Kõnede suunamine või katkestamine 
See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning 
tagasilükkamist. 

Käsitsi 

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle 
vastu võtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolele. 

• Kõne käsitsi tagasilükkamine.

◦ Vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.

◦ Kui hoiate nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide
nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja
helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

• Kõne ülekandmine teisele telefonile (pime edastamine).

1. Vajutage funktsiooninuppu

2. Sisestage number, millele soovite kõne suunata.

3. Kinnitamiseks vajutage . Sisenev kõne suundub sellele numbrile.

Automaatne 

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas 
alati või teatud tingimustel on neli võimalust: 

Keelatud numbrite loend (Deny).  Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja 
helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiate altpoolt.

DND - Ära sega. Kui number on hõivatud, edastatakse kõik sissetulevad kõned eelnevalt 

määratud numbrile; kui numbrit ei ole määratud, edastatakse kinnist tooni.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.

1. Vajutage DND aktiveerimiseks funktsiooninuppu.
Märkus:  Kui DND sümbol on asendatud sümboliga       , peate avama olekuinfo akna
ja kustutama olekuteated kuni telefoni järgmise taaskäivituseni. Seejärel kuvatakse
DND sümbolit kuni järgmise taaskäivitamiseni kuni edastatakse uus olekuinfo.

2. DND deaktiveerimiseks vajutage uuesti.

Telefoni kasutamine 
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• Kõne suunamine.Juhiseid leiate altpoolt.

• Tuvastamata kõnest keeldumine: Vaata järgmist lõiku.

Tuvastamata kõnest keeldumine 

Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga 
numbrid. 

Märkus: Analoogtelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid 
anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid 
vastu võtta. 

Anonüümsete kõnede vältimine: 

1. Seadete menüü avamiseks vajutage.

2. Vajutage  Call Features.

3. Vajutage  Incoming Calls. Seade "Reject anonymous" (joonis 1) tühi kast näitab, et 
funktsioon ei ole aktiveeritud.

4. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage 1. Kui see on aktiveeritakse, st anonüümsed kõned
lükatakse tagasi, on ruut märgitud (joonis 2).

Joonis 1 Joonis 2 

5. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Aktiivse funktsiooni deaktiveerimine kui ruut on märgitud (joonis 2): 

1. Vajutage . Märge eemaldatakse ruudust, mis näitab, et funktsioon on nüüd
deaktiveeritud (joonis 1).

2. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõne suunamine 
Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või 
veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Märkus: Telefonis tehtud kõnede suunamise seaded kehtivad kõikidele 
konfigureeritud identiteetidele. Veebiliideses tehakse kõnede suunamise seaded iga 
identiteedi jaoks eraldi. 

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või 
meilikontole, 
mis on määratud funktsiooni sihtmärgiks.  Vaikesätte korral on sümbol / funktsiooniklahvi real 
saadaval ja seda saab kasutada kõikide kõnede edasisuunamise sisse- ja väljalülitamiseks, 
vajutades sümboli all olevat funktsiooniklahvi, kuid funktsiooni saate määrata ka teisele 
funktsiooniklahvile või saab kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis. 

Telefoni kasutamine 



D120 Telefoni sätted 

Kõne suunamine 
See funktsioon suunab automaatselt kõik või teatud sissetulevad kõned teisele telefonile või 
postkasti. Kui olete määranud telefoni suunamise, rakendatakse seadeid kõikidele telefoni 
konfigureeritud identiteetidele. Veebiliideses tehakse kõnede suunamise seaded iga identiteedi 
jaoks eraldi. 

Alati 

Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole 
(konfigureeritav veebiliideses). 

Kui telefon on hõivatud 

Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis 
on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud. 

Pärast ajavahemikku 

Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliidese menüüs "call forwarding time“. Kui 
määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi telefoninumbrile, laiendile või 
postkastile. 

Kui telefon hakkab helisema, ootab telefon sekundite arvu, mis on määratletud kui "kõne 
suunamise aeg". Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi telefoninumbrile, 
laiendile või postkastile. 

Kiirvalimine 
Saate kasutada numbreid 0 kuni 30 ning erimärke # ja * sageli valitud ja/või pikkade numbrite 
kiireks valimiseks ilma, et peaksite sisestama kogu telefoninumbrit. Sätteid saab muuta 
telefoni veebiliidesest. 

1. Klõpsake telefoni veebiliidese vasakul küljel asuvas menüüs nuppu Speed Dial.

2. Sisestage tabeli iga vastava numbri või erimärgi tekstiväljale üks telefoninumber koos
kõikide nõutavate eesliidetega (suunakood, riigikood, operaator/automaatne saatja
jne).

◦ Sisestage iga telefoninumber ilma tühikute ja kirjavahemärkideta.
Näiteks: Soovite, et telefoninumbrit 555-0784 saaksite kiirvalida suunakoodiga
917, vajutades klahvi. Tavalise märke korral võite numbri kirjutada numbrina
(917) 555-0784. Sisestage kiirvalimistabelisse numbri 1 tekstiväljale 9175550784.

◦ Kui soovite enne numbrit või pärast seda lisada nime või muid andmeid, sisestage
number nurksulgudesse <>. Näide: Raamatupidamine <9175551784>.
Märkus: Kui kasutate seda vormingut, saate kiirvalimisnumbrit valida ainult
veebiliidese kaudu, klõpsates rea paremal küljel asuvale telefoni sümbolile.
Kiirvalimisnumbrile vajutades ei saa telefoninumbrit valida, vaid väljuva kõne
teeb telefon. Kui ühendus on loodud, võite kasutada telefonitoru, peakomplekti
või valjuhääldit.
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3. Klõpsake "Apply" ja "Save". Nüüd saate numbri kiirvalida, vajutades telefonil  ja  .

Tõrkeotsing 

Reboot (taaskäivitus)

Kasutajarežiimis 

1. Vajutage  .

2. Hoolduseks vajutage 4.

3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.

4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Administraatori režiimis 

1. Vajutage  .

2. Hoolduseks vajutage 5.

3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.

4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)

Eemaldage toitejuhe, oodake mitu sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade 
taaskäivitub. 

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust! 

Tehaseseadete lähtestamine 
Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga. 

1. Vajutage        .

2. Hoolduseks vajutage 5.

3. Väärtuste taastamiseks vajutage 3.

4. Sisestage administraatori parool ja vajutage  .

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

6. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse! 
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TFTP uuendamine
Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne). 
Selleks: Vt http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update. 

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse! 

Initsialiseerimine käsitsi 
Kui automaatne initsialiseerimine DHCP kaudu ebaõnnestub, sisestage võrgumaski, IP-
lüüsi ja DNS-serveri väärtused käsitsi pärast iga ekraanil kuvatavat juhist. 
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