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Telefoni seadistamine 

Seadme komplekti kuulub 

◦ Baasjaam

◦ Alus

◦ Telefonitoru

◦ Telefonitoru juhe

◦ Võrgukaabel

◦ Kiirjuhend

Aluse paigaldamine ning eemaldamine 

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 28° ja 46°. 

Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots 
telefoni tagaküljel asuva pistikuga " ning lükake see juhtmekanalisse. 

1. Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid (Joonis 1) ühilduks telefoni siinidega 
(Joonis 2).  Horisontaalasendi kasutamisel paigaldage lühikesed jalad ning 
vertikaalasendi kasutamisel paigaldage pikad jalad. 

2. Lükake alust kuni lukustumiseni (Joonis 3).

GNU 

General Public 
License 

Kiirjuhend 
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Joonis 1 

.3 Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga. 

4.      Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.

Telefonitoru pesa saki pööramine 

Telefonil on pööramislukustus Kui soovid telefoni seinale paigaldada, soovitame sakki pöörata 
180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib 
kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt. 

Joonis 1      Joonis 2          Joonis 3 

1. Libistage plastist sakk pesast välja (Joonis 1).

2. Pöörake sakki 180°.

3. Libistage sakk tagasi pessa (Joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva
(Joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal

Joonis 2 Joonis 3 



D712/710 Telefoni seadistamine 

Kui PoE funktsiooni ei saa 
kasutada

Telefoni ühendamine 

Telefon võib töötada arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). 

Kui PoE-d pole, siis tuleb telefon ühendada Snom A6 vooluadapteriga. 

• Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega
pessa ning kaabli teine ots arvutivõrku. Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud
teiste võrguseadmete ühendamiseks.

• Kui PoE puudub, tuleb kasutada A6 vooluadapterit. Ühendage toitejuhtme üks ots pesaga
„DC 5V“ ning juhtme teine ots seinakontakti

Hoiatus: Teised toiteplokid võivad telefoni kahjustada või hävitada, mõjutada selle 
toimimist või tekitada müra. 

Ei kuulu komplekti

Ei kuulu komplekti
Ei kuulu komplekti
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Telefonitoru ühendamine 

• Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

• Juhtmevaba peakomplekti kasutamiseks tuleb hankida Snom EHS Advanced adapter.
Ühendage adapteri pistik telefoniga nii, nagu on näidatud joonistel 1, 2 ning 3.

Märkus:  Pesale juurdepääsu võimaldamiseks tuleb alus eemaldada (Vt "Aluse 
eemaldamine ning paigaldamine). Peale pistiku ühendamist tuleb veenduda, et 
juhe oleks enne aluse paigaldamist tihedalt vastu telefoni põhja. Kui juhe on 
keerdus, võib juhe või selle sooned kahjustuda. 

Ärge ühendage pistikut tagurpidi (vt joonis 4)! 

Lisainformatsiooni leiate teistest kasutusjuhenditest. 

Joonis 1 Joonis  2    Joonis 3 Joonis 4 

Telefoni käivitamine ning  registreerimine 

Eeltingimused 

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja: 

• Töötavat internetiühendust.

• Ruuterit: 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 erinevate VOIP teenusepakkujate teenustega.

Teenuse kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto. Sõltuvalt tootjast võivad andmed olla erinevad. 
Tavaliselt sisaldub komplektis: 
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• Kontonumber (tavaliselt telefoninumber). Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks
"identity".

• Kasutajanimi

• Parool

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

Käivitamine ning registreerimine 

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-aadress, võrgumask, IP-lüüsi ja DNS-i 
serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või 
võrguadministraatorilt. 

Seejärel palutakse avada baasseadete ekraan. 

1. Inglise keeles palutakse avada keelevalik.  Valige  juhtnuppude  abil

keelevalik ja vajutage salvestamiseks  .

2. Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. Ekraanil nähtavad kellaajad sõltuvad määratud
ajavööndist.

◦ Vajutage funktsiooninuppu

◦ Vajutage funktsiooninuppu keele
valimiseks.

◦ Vajutage funktsiooninuppu

järgmise ajavööndi valimiseks. 

ainult valitud ajavööndite kuvamiseks 

kõikide ajavööndite kuvamiseks. 

Vajutage ükshaaval üles või alla liikumiseks klahve  .

Vajutage eelnevalt määratud ajavööndi  salvestamiseks  . 

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

Vajutage ükshaaval üles või alla liikumiseks klahve  .

Vajutage toonivaliku salvestamiseks  . (Valik      ).

4. (Ekraanil kuvatakse "Welcome". Vajutage registreerimiseks suvalist klahvi.

5. Sisestage konto number.  Salvestamiseks vajutage  .

Märkus: Numbrite jms erimärkide sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid. 

6. Sisetage number.  Vajutage  .

Jump

Reduc

More
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7. Vajadusel sisestage administraatori või teenusepakkuja poolt edastatud parool ja sisestage  .

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

Inforiba ja kellaaeg/kuupäev 
Identifitseerimistunnus 

Märkus:   Kui ekraanil on kastajatunnuse ees tühikud ja telefon ei tööta, võib viga 
olla serveris. Registreerimine ja lähtestamine viiakse läbi siis, kui server on 
jälle kättesaadav. Vajadusel pöörduge 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. Peale vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. 

2. Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud andmed.

Märkus: IP telefoniside pakkujate loendi ja SIP PBX seaded leiate müüja 
veebilehelt Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge 
spetsialistide poole. 

Kellaaja seadmine 

Telefoni kellaaeg sünkroonitakse NTP serveriga. Kui ekraanil kuvatakse vale kellaaega 
ja/või kuupäeva, tuleb määratakse korrektne ajavöönd. 

Seadete muutmine: Vt lõiku „Kellaaja ja kuupäeva formaadid“. 

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhjustatud kellaajaserverist. Pöörduge 
teenusepakkuja poole. 

Vaikimisi määratud formaadid: 

• Aeg. 24-tunni režiim, nt 17:35. AM/PM formaadi valimine: Vt lõiku „Kellaaeg“.

• Kuupäev. USA kuupäev vormingus DD/MM/aastas, nt. 11/23/2010. Euroopa
formaadi DD. MM. AASTA, nt 23.11.2010 valimine: Vt lõiku „Kuupäev“. 
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Tutvumine 
telefoniga 

Sissejuhatus 
Tehaseseaded: 

Tärniga klahv 
• Muutmisrežiim:

Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi
jooksul all nuppu (numbrid > alumine 
tase > ülemine tase)
Vajutage märgi * sisetamiseks korraks alla

• Ooteekraanil: Telefoni klahvistiku
lukustamiseks/avamiseks hoidke 3 sekundit all. 

Sisse tulnud sõnumi klahv koos LED 
märgutulega 

• Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum
Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks 

Ekraan - 
ooterežiim

Tekstmärgiline
sõrmistik 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Korpuse 
 mikrofon 

Telefoni 
 valjuhääldi 

Toru sakk

pesa sakk

Vabalt programmeeritavad LED klahvid 
Vaikeseaded:  Liin 
• Kiiresti vilkuv LED:  Sissetulev kõne.

Vajutage kinnitamiseks nuppu
• Märgutuli põleb: Sisenev kõne
• Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

Väljuv identifikaator 

Kõne LED-märgutuli 
• Vilgub kiiresti: Sissetulev

kõne
• Põleb: Sisenev kõne või

vastamata k
 
õne  

• Välja lülitamiseks
vajutage

Trellidega klahv: 
TFTP protokolli uuendamine 

 Peakomplekti 
mikrofon

Peakomplekti 
valjuhääldi
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Sisutundlike, programmeeritavate 

Vajutage funktsiooni 
aktiveerimiseks, loendite 
avamiseks või kujutatud 
sümboliga funktsiooni 
käivitamiseks. 

Telefoniraamatu menüü 

Seadistuste menüü 

   Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja)    

            
(Ära sega) sisse ja välja lülitamine Olekuinfo tekkimisel vahetub 
funktsiooninupp: 

Olekuinfo (kõne suunamine on aktiivne, paroolid ei ole määratud, 
vastamata kõned, jne.) 

Navigatsiooninupud 

• Kinnitamine, salvestamine
ning naasemine eelmisele
ekraanile

• Kõnede vastu võtmine
(peakomplekti ja mikrofoni
režiim on aktiveeritud)

 

• Toimingute ja sisendite tühistamine ja
tagasipöördumine eelmisele kuvale

• Kõnede katkestamine (peakomplekti ja
mikrofoni režiim on aktiveeritud)

• Vastu võtmata kõne LED märgutule
välja lülitamine

Ooteekraanil: 
Seadistusmenüü:                     
Väljuvat

 
e kõnede identiteet 

Teised valikud Alla/üles navigeerimine 
Navigeeri üles 

 

Ooteekraanil: Vastu võetud kõned        
Teise

 
d valikud: Navigeeri/tühik vasakule 

Ooteekraanil: Vastamata kõned 
Teised valikud: Navigeeri/parem 
tühik 

Audio juhtnupud 

Helitugevuse muutmine 

• Telefoni helina määramine (ooteasendis või helisemisel)

• Peakomplekti/telefoni telefoni helitugevus kõne ajal 

LED märgutuledega nupud (märgutuli süttib aktiveerumisel) 

• Kõne ajal: Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine

• Vaigistamisrežiimis: DND sisse ja välja lülitamine

Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine. Vajutage numbri valimiseks ning kõne 
vastu võtmiseks. 

Peakomplekti sisse/välja lülitamine 

Telefoni IP-aadressi tuvastamine esmase sisselogimise ajal:  Hoidke klahvi       all kolm sekundit. 

Dir

Settin

CFwd

DND

Info

Navigeeri
 
 alla 
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LED märgutuled 

Kõne märgutuli 

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sisse tulevatest, väljuvatest, ootel ja 
vastamata kõnedest. Märgutulede olekud: 

• Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.

• Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning peale vastamata kõne tuvastamist  Peake
vastamata kõne tuvastamist.

◦ Vastamata kõne detailide vaatamiseks kasutage navigeerimisnuppu , peale valiku
tegemist märgutuli kustub ning ekraanile ilmub info.

• Ootel kõne puhul vilgub aeglaselt.

Sõnumi klahvi LED 

Punane märgutuli süttib peale sõnumi vastu võtmist. 

Funktsiooniklahvide märgutuled 

Roheline märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud  seadetele. Vaikesätteks on "line". 

• Kui vaikesäte "line" on selle nupuga seotud, on LED märgutule tähenduseks:

◦ sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;

◦ sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;

◦ ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt.

• Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Vt lõiku
„Funktsiooniklahvid“. Näide: Kui nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab
märgutuli sellisel juhul

◦ kiiresti vilkuma;

◦ põleb, kui laiendus on hõivatud.

Audio nupud 

Peale audiorežiimi aktiveerimisest süttib telefoni ning peakomplekti klahvide valgustus.   
Ooterežiimis süttib klahvide taustvalgustus peale DND (Ära sega) režiimi sisse lülitamist; kõne 
ajal süttib taustvalgustus siis kui mikrofon on ajutiselt välja lülitatud (Mute). 

Lisainfot leiate lõigust „Audio juhtklahvid“. 
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Navigatsiooninupud 

• Ooterežiimis: Avab seadistusmenüü

• Teistes režiimides: Loendite kerimiseks ülespoole

• Ooteekraanil: Väljuvale kõne identiteedi määramine

• Teistes režiimides: Loendite kerimiseks allapoole

• Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastatud kõnede loend.

• Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra
vasakule.

• Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastamata kõnede loend.

• Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra
paremale.

• Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis).

• Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele kuvale
naasmine

• Ooterežiimis: Kordusvalimine
• Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis)

• Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine.

• Ooterežiimis: Vastamata kõne LED märgutule välja lülitamine.
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Sõnumite klahv, LED märgutulega 

See on programmeeritav klahv. It can be mapped with other key events and a number of 
other functionalities. Vt lõiku „Funktsiooniklahvid“. Tehaseseadistus: 

Audio juhtnupud 

Helitugevuse reguleerimine 

• Kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
• Toru/korpuse valjuhääldi helitugevus (kõne ajal) 

LED märgutulega klahvid LED märgutuli süttib peale funktsiooni aktiveerimist: 

• Kõne ajal: Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine
• Vaigistamisrežiimis: DND sisse ja välja lülitamine

• Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine
• Telefoninumbri valimise ajal
• Peale telefonikõnele vastamist (telefon)

• Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine
• Peale telefonikõnele vastamist (peakomplekt)

Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti või valjuhääldi režiim 
välja. Kui telefoniga helistamisel kasutatakse valjuhääldi või peakomplekti režiimi, 
suunatakse kõne peale toru tõstmist automaatselt telefonitoru valjuhääldisse, vastav 
LED märgutuli kustub ja ekraanil ei kuvata enam audio sümbolit. 

Tekstmärgiline sõrmistik 

Sisestusrežiimid ja navigeerimine 

Numbri sisestamiseks tõstke toru või vajutage sõrmistiku ükskõik, millist klahvi. 

Märkus: Ekraanil kuvatakse ainult numbreid. Tähtede ja sümbolite sisestamiseks 
tuleb siseneda seadistusrežiimi. 

Kursori liigutamine vasakule Kursori liigutamine paremale 

Sisestusrežiim 
(ainult numbrid): 

Telefoniraamat, kõnede 
loend, kontaktide loend, 
lemmikud  

Kordusvalimine 

• Märgutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum
• Sõnumi avamiseks vajutage klahvile
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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 
„Number“. 

Helistamine 

Vt lõiku „Tekstmärgiline sõrmistik“. 

Väljuvate kõnede identiteedi valimine 

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on aktiivse identiteedi ees ikoon  . Identiteedi 
muutmiseks vajutage klahvi    . 

Audioseadmete kasutamine 

Telefonitoru 

• Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või

• sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt 

Sisestage telefoninumber ja vajutage  või peakomplekti nuppu. 

Valjuhääldi 

Sisestage telefoninumber ja vajutage valjuhääldi klahvi. 

Telefonitoru  või  peakomplekti ja valjuhääldi 

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod. 

2. Kui ühendus on loodud, vajutage (kõnet kuulevad kõik ruumis viibijad) (Kõne 
edastatakse telefonitoru valjuhääldisse) -Spkr

+Spkr
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Erinevate valimismeetodite kasutamine 

Automaatvalija 

Kui seadetes on viivis määratud, valib telefon eelnevalt sisestatud numbri 2, 5, 10 või 15 
sekundi möödumisel. 

Kordusvalimine 

1. Peale nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil 100 viimati valitud numbrit (uuemad eespool).

2. Vajutage numbri valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbri leidmiseks klahve    /    ja 

vajutage     . 

Automaatne kordusvalimine kui number on hõivatud 

Kui valitud number on hõivatud, valib telefon 10 sekundi möödumisel sama numbri 

automaatselt.

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

1. Loendi avamine ooterežiimis:

◦ Vastamata kõned:  Vajutage paremat navigeerimisklahvi .
◦ Vastu võetud kõned:  Vajutage paremat navigeerimisklahvi .

◦ Valitud kõned:  Vajutage kinnitusklahvi .

/ . 2. Kasutage numbri valimiseks klahve

3. Vajutage numbri valimiseks klahvi . 

Numbri valimine telefoniraamatust 

Vajutage  Dir
 / või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed 

1. . 

2. Kasutage nime otsimiseks klahve
tähed. 

3. Vajutage numbri valimiseks klahvi  .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust 

1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan:

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

b. PoolVajutage tel efoniraamatu ja kõneloendi avamiseks klahvile         .

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

Telefoni kasutamine
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Joonis 1 Joonis 2 

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

3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Telefoni kasutamine

Kõnele vastamine 

Audioseadmete kasutamine 

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru. 

Peakomplekt:  Vajutage  või vilkuvat klahvi. 

Automaatne vastamine 

See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.  

Valjuhääldi:  Vajutage . 

Aktiivsed kõned 

Ühendatud kõne 

Kui helistaja ID on saadaval, kuvatakse selle järel sümbolit . Vaikimisi on määratud 
„Name“.  

Kõnede ootele jätmine

Üks kõne ootel 

• Poolelioleva kõne ootele panek: Vajutage         või liiniklahvi. Ootel olevaid kõnesid näidatakse 
kolmel viisil:  

 Tekstina ekraanil (Joonis 1).  Kui tuvastatud on mitu identiteeti, kuvatakse ka ootel 
kõne identiteeti (Joonis 2). 

Hold 
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Joonis 1 Joonis 2 

 Aeglaselt vilkuv liiniklahv (roheline LED)

 Põleb kõnemärguande LED (punane LED) 

Nüüd saate kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna. Kui teine 
osapool lõpetab kõne ootel olemise ajal, lülituvad ootel kõne indikaatorid telefonil välja. 

• Ootel oleva kõne jätkamine:  Vajutage liiniklahvi või "Retrieve". 

Mitme kõne ootele lisamine 

Kui teil on üks kõne ootel ja teile helistab teine või kolmas number, kuvatakse vastavalt 
olekule sümbolit            /           .  Vajutage vastavat funktsiooninuppu.
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• Ootel olevate kõnede ja aktiivsete kõnede vahel kerimiseks kasutage funktsiooniklahvi all
asuvat nuppu (ekraani alumises paremas nurgas). Sümbol võib olla erinev, sõltuvalt sellest,
milline kõne on hetkel ekraanil ja milline on järgmine kõne; soovitud kõne kuvamiseks hoidke
all funktsiooniklahvi.

◦ Kõnesid kuvatakse ekraanil allpooltoodud järjekorras: Aktiivne kõne, esimene ootel
kõne, teine ootel kõne jne, esimene hoitud kõne, teine hoitud kõne jne, tagasi aktiivsele
kõnele jne.

◦ : Näitab, et järgmisena kuvatakse ootel olevaid kõnesid. Vajutage ootel kõnede 
ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 1). Kui ootel on rohkem kõnesid, 
vajutage nuppu uuesti (Joonis 3). 

◦ :  Näitab, et järgmisena kuvatakse hoitud kõnesid.  Vajutage hoitud kõnede 
ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 7). Kui hoitud on rohkem kõnesid, 
vajutage nuppu uuesti (Joonis 3). 

◦ : Näitab, et järgmisena kuvatakse aktiivseid kõnesid. Vajutage aktiivsete 
kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonised 4 ja 6). 

• Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile .

• Kui te ei soovi kõne ootele lülitada:

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

 Suunamine ekraanile (pimesuunamine).  Vajutage  , Xfer, valige number ja 
vajutage  .

 Ekraanil kuvatava kõne tühistamiseks 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.   

Kõnede lõpetamine 

• Telefonitoru kasutamisel:  Asetage toru hargile või vajutage nuppu .

• Valjuhääldi või toru kasutamisel:  Vajutage .

Telefoni kasutamine

Peale ooterežiimi käivitamist saab kasutada alljärgnevaid võimalusi: 

• Vajutage kõne vastu võtmiseks vilkuvat liiniklahvi ning asetage aktiivne kõne ootele
(Joonis 3). Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu võtmise ajal on liin
vaba. Vajutage

• Kõne lisamiseks ooteekraanile vajutage sümboli              all asuvat funktsiooniklahvi 
funktsiooniklahvi 

(Joonis 2); 

Kui helistaja ID on saadaval, kuvatakse ka helistaja identifikaatorit. Kui ootel on mitu kõnet, 
näitab olekuriba ootel olevate kõnede arvu ning aktiivset kõnet (Joonis 3). Esimene kõne on 
toodud joonisel 3 ning teine kõne joonisel 4. 
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Vastamata kõned 

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

• Vajutage kõneloendi kuvamiseks ning LED märgutule kustutamiseks    . Seejärel

vajutage tagasi pöördumiseks klahvi .

• Teise võimalusena vajutage olekuinfo ekraani avamiseks all asuvat klahvi Info.

Vajutage

Vajutage 

kõnede logi vaatamiseks ning LED märgutuli välja lülitamiseks Detail.

valitud kõne kustutamiseks Del.

Kõneloendid 

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse 
number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mäluruum täitub, kustutatakse kõige vanemad 
kirjed ning asendatakse need uutega. 

Kõneloendi valimiseks: 

◦ Valitud kõned:  Vajutage .

◦ Vastu võetud kõned:  Vajutage .

◦ Vastamata kõned:  Vajutage .

Kõikide loendite kasutamine: 

Kui loend on avatud, kasutage kerimiseks klahve    /    .

Vajutage valitud kõne numbri valimiseks   . 

◦ Valitud kõne kustutamiseks vajutage Del.

◦ Terve loendi kustutamiseks vajutage Clear. 

◦ Detailide kuvamiseks vajutage Detail. Detailide aknas vajutage

◦ Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

telefoninumbri lisamiseks Add. 

Telefoni kasutamine



D712/710 

Kõnede suunamine või katkestamine 

Kõikide kõnede automaatne või manuaalne katkestamine või edasi suunamine või 
anonüümsete  

Käsitsi 

Kui te ei soovi kõnele vastata: 

• Laske telefonil heliseda.

• Katkestage kõne.  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.

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

• Kõne suunatakse koheselt teisele numbrile.

1. Vajutage Xfer. 

2. Sisestage number, millele soovite kõne suunata.

3. Kinnitamiseks vajutage . Sisenev kõne suundub sellele numbrile.

Automaatne 

Sisenevate kõnede katkestamiseks või suunamiseks on kolm võimalust: 

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

• 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. 

DND sisse ning välja lülitamiseks tuleb see funktsiooniklahvile määrata. For further 
information see "Programming the function keys" on page 60. 

• Kõne suunamine. Juhiseid leiate altpoolt.

Telefoni kasutamine
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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. Vajutage  Settin . 

2. Vajutage kõnefunktsioonide valimiseks 2.

3. Sissetuleva kõne puhul valige 3.

4. Vajutage "3 Reject anonymous      " -> "3 Reject anonymous"        valimiseks 3.

5. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all. 

Deactivating rejection of anonymous calls: 

2. Vajutage kõnefunktsioonide valimiseks 2.

3. Sissetuleva kõne puhul valige 3.

4. Vajutage "3   Reject anonymous      " -> "3 Reject anonymous"        valimiseks 3.  

5. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõne suunamine 

Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või 
veebiliidesest. 

Märkus: Suunamise sätted rakenduvad individuaalsetele seadetele. Kui kõnede 
suunamine on konfigureeritud ja telefonis on rohkem aktiivseid identiteete, 
lisatakse need seadistamise käigus valitud identiteedile. 

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, 
laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliideses).  

 kõned edasi või tühistatakse suunamine Vaikimisi suunatakse klahvi vajutamisel kuid  

Suuna kui number on hõivatud Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, 
laiendusele või meilikontole. 

Suunamine peale määratud ajavahemiku möödumist Suunamise ajavahemikku saab määrata 
veebiliideses. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi. 

Telefoni kasutamine

1. Vajutage  Settin . 
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Tõrkeotsing 

Taaskäivitus 

Kasutajarežiimis 

2. Hoolduseks vajutage 4.

3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.

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

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Administraatori režiimis 

2. Hoolduseks vajutage 5.

3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.

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

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

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. MÄRKUS: Kõik kasutaja poolt 
tehtud seadistused tühistatakse! 

2. Hoolduseks vajutage 5.

3. Väärtuste taastamiseks vajutage 3.

4. Sisestage administraatori parool ja vajutage  .

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

6. See "Initializing and registering the phone" on page 74 to continue.

1. Vajutage  Settin . 

1. Vajutage  Settin . 

1. Vajutage  Settin . 



Administraatori menüü 

Kasutada saab kõiki seadeid

1 Eelistused 2 Kõne seaded 3 Identiteet 4 Võrk 5 Hooldus 6 Info

1Kuupäev & Aeg 1 Kõne suunamine 1  Väljuv 
identiteet 1 IP seaded 1 Turva 1 Olekuinfo

1 Ajavöönd 1 Suuna kõik 2  Registreeri 
kasutaja uuesti 1 IPv4 1  Kasutusrežiim(3)2 Süsteemi info

2  USA ajavöönd 2  Suuna                
kui kinni

         3 Muuda kasutajat2 IPv6 2  Klahvistiku 
PIN 3 Abi

3  24 h 3        Suuna 
viivisega 1 Kõneteenus 2 Veebiserver 3 Veebiserver

4 Kellaaeg 2 Väljuvad kõned 2 Kasutaja seade 1  Serveri 
tüüp

1  Serveri 
tüüp

5 Kuupäev 1 Auto 4 Väljalogimine 2 Kasutajanimi 2 Kasutajanimi

6 NTP server 2  Auto valimine 
kui hõivatud 5 Logi kõik välja  3 Parool 3 Parool

2 Toonid 3  Numbri 
küsimine 6 Kõnepost 3 VLAN 2 Taaskäivitus

3 Helinad 4  Kõne 
lõpetamine 1 VLAN ID 3 Lähtestamine

4 Keel 5  Peida väljuv 
ID

2  VLAN 
prioriteet

4  Värskenduse 
kontroll

5 Ekraan 3 Sisenevad kõned 3 VLAN taastus 5 Vision

1 Kontrastsus 1  Katkesta 
anonüümsed 4 WLAN

2  Taustavalgus 2 Ooterežiim 1  Skänni WLAN 
võrke

6 F-klahvid 3  Autom vastamise 
märgutuled

2  Käsitsi 
seadistamine

1 Funktsiooniklahvid 3  Lülita 
WLAN välja

2 Liiniklahvid 5  Kohtvõrgu 
tuvastamine

3  Klahvid
SXM/UXM(1) 6 802.1X

7 Wireless(2)

(1) Siis kui mudel toetab lisamoodulit ning 
see on ühendatud.

(2) Selleks tuleb ühendada juhtmevaba ühenduse adapter.
(3) Selle nupu vajutamisel lülitub telefon kasutajarežiimi: mitmed seaded on keelatud.

Administreerimiseks tuleb sisestada  parool.
NOTE:  Vaikimisi on administraatori parool 0000.

Turvalisuse huvides tuleks parooli vahetada. Säilitage parooli turvalises 
kohas , sest selle kadumisel ei saa seadistusrežiimi siseneda ja seadeid muuta.



Kasutaja režiim

1 Eelistused

1Kuupäev & Aeg

1 Ajavöönd

2  USA ajavöönd

3  24 h

4 Kellaaeg

5 Kuupäev

6 NTP server

2 Toonid

3 Helinad

4 Keel

5 Ekraan

1 Kontrastsus

2  Taustavalgus

6 F-klahvid

2 Liiniklahvid

3  Klahvid
SXM/UXM(1)

7 Wireless(2)

2 Kõne seaded

1 Kõne suunamine

1 Suuna kõik

2  Suuna                
kui kinni

3        Suuna 
viivisega

2 Väljuvad kõned

1 Auto

2  Auto valimine 
kui hõivatud

3  Numbri 
küsimine

4  Kõne 
lõpetamine

5  Peida väljuv 
ID

3 Sisenevad kõned

1  Katkesta 
anonüümsed

2 Ooterežiim

3  Autom vastamise 
märgutuled

3 Identiteet

1  Väljuv 
identiteet

2  Registreeri 
kasutaja uuesti

         3 Muuda kasutajat

4 Hooldus

1 Turva

1  Kasutusrežiim(3)

2  Klahvistiku 
PIN

2 Taaskäivitus

3 Lähtestamine

5 Info

1 Olekuinfo

2 Süsteemi info

3 Abi

(1) Siis kui mudel toetab lisamoodulit ning 
see on ühendatud.

(2) Selleks tuleb ühendada juhtmevaba ühenduse adapter.
(3) Selle nupu vajutamisel lülitub telefon kasutajarežiimi: mitmed seaded on keelatud.

Administreerimiseks tuleb sisestada  parool.
NOTE:  Vaikimisi on administraatori parool 0000.

Turvalisuse huvides tuleks parooli vahetada. Säilitage parooli turvalises 
kohas , sest selle kadumisel ei saa seadistusrežiimi siseneda ja seadeid muuta.
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