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1. Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega.

2. Lükake alust kuni lukustumiseni.

- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents

Telefoni seadistamine 

Seadme komplekti kuulub 

Aluse paigaldamine ning eemaldamine 

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

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



3. Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga. 
4. Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.

Seinakinnitus
Vt lisa 3. 

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. 

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
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Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 



(2, 3) 

EHS 

(2, 3) 
(1, 2) (2, 3) (2, 3) 

(1) Kui PoE ei ole saadaval
(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

RJ45 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.
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Telefoni ühendamine 



• Juhtmega peakomplekt 
Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

• Juhtmeta peakomplekt

◦ Peakomplekti tugijaama ühendamine Snom EHS-adapteri kaudu.

1. Ühendage Snom EHSAdapteriga kaasasoleva 2xRJ12 kaablil pistik sildiga D3xx/D785
D717 pistikupesaga EHS ja EHS tähisega pistik Snom EHS adapteri RJ12 pistikupesaga.
Lisainfot leiate aadressilt http://wiki.snom.com/Accessories/Documentation.

2. Ühendage EHS peakomplekti tugijaamaga, kasutades ka Snom Advanced seadmega
kaasas olevat 2xRJ45 kaablit.

3. Ühendage peakomplektiga kaasas olnud 4P4C/4P4C helikaabel telefoni RJ
helipistikuga, tähistusega . Ühendage teine pistik peakomplekti tugijaamaga.
Lisateavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

◦ Peakomplekti ühendamine telefoniga Bluetooth-toega adapteri abil.
Ühendage adapter telefoni USB-liidesega. Vaadake ka Snom USB BT ja Snom HS BT
kiirjuhendit või teiste tootjate peakomplektide juhendeid.
Tähelepanu: USB-peakomplekti vaikeseadeks on
VID=0a12:PID=100d:HOOK=38/1 8.7.2.11 või kõrgem.
- Kui teie telefon töötab varasema püsivaraversiooniga, sisestage need parameetrid
käsitsi telefoni veebiliidesesse audioparameetrite jaotises > Advanced > Audio >  asuvale
tekstiväljale. Klõpsake parameetrite vaatamiseks küsimärgile        .
- Kui kasutate teist peakomplekti, olenemata püsivara versioonist, sisestage peakomplekti
parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse menüüst > Advanced > Audio > tekstiväljale.
"Audio parameters". Peakomplekti kasutamiseks klõpsake küsimärgile       ,et leida
parameetrid, mida teil on vaja.
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Telefonitoru ühendamine 

Telefoniga saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba peakomplekti. 

Märkus: Kui telefoniga on ühendatud nii juhtmega kui ka juhtmeta
peakomplekt, suunatakse sissetulevad kõned juhtmeta peakomplekti. 

http://wiki.snom.com/Accessories/Documentation


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 toetab kuni kuute VoIP kontot ühelt või rohkemalt VoIP
teenusepakkujalt.

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". 
• Registrar 
• 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. 

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. 
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 ja salvestage Vaadake ekraani ja kui teil seda palutakse, valige juhtnuppude abil 

nupuga . 

1. Inglise keeles palutakse avada keelevalik. Valige juhtnuppude abil  keelevalik ja 

vajutage valiku salvestamiseks  .



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

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

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

4. Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisselogimiseks vajutage suvalist klahvi. 
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Vajutage vastavalt vajadusele nupule või , vajutage loendis liikumiseks ja 
üksuse valimiseks navigeerimisnuppu üles või alla; vajutage all paiknevat 
funktsiooninuppu või  järgmise või eelmise ajavööndi algusesse 
liikumiseks .

Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi, et näidata ainult neid ajavööndeid, kus 
telefonis valitud keelt räägitakse. 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 valitud ajavööndi, mida tähistab valge riba, salvestamiseks  . 

Vajutage või  nuppu selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla. 

Vajutage   , et liikuda ekraanil viimasele riigile; kui viimane riik on valitud, 
vajutage     , et hüpata järgmise ekraani viimasele riigile. 

Vajutage  , et liikuda ekraanil esimesele riigile; kui esimene riik on valitud, 
vajutage    , et hüpata järgmise ekraani esimesele riigile. 

Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage  . 

.5 Sisestage kontonumber ja salvestage     nupu vajutamisega. 



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 
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Märkus: Numbrite jms sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.

.6  Sisestage registripidaja ja salvestage klahviga . 

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

Inforiba koos kuupäeva ja 

kellaajaga 

Märkus:   Kui ekraanil on kasutajatunnuse ees       või       ja telefon ei
tööta, võib viga olla serveris. 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. 



1. Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. Lisainfot leiate altpoolt.

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

Kellaaja seadmine 

Telefoni kellaaaeg sünkroonitakse NTP serveriga. Kellaaaja muutmine 

• Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhustatud kellaajaserverist. Põõrduge 
teenusepakkuja poole. 

Vaikimisi määratud formaadid: 
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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. 

 • 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“. 



Väljuv 
identiteet: 

Telefonitoru 
kuular 

Telefonitoru 
pesa sakk 

Korpuse 
kuular 

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

Ekraan - ooterežiim 

3 Funktsiooninupud 
koos LED märgu- 

tuledega 
Klahv P3 - vajutage 2 
alternatiivse režiimi 
määramiseks 
Funktsiooniklahvid F1–
F4 
MWI klahv, LED 
märgutulega 

 Alphanumeric 
 keypad 

Telefonitoru 
mikrofon 

Korpuse mikrofon 

F1 F2 F3 F4 

Vajutage ekraani all asuvaid klahve 
funktsioonide aktiveerimiseks, loendite 
avamiseks või vastavalt kujutatud sümboliga 
tähistatud funktsiooni käivitamiseks. 
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Tutvumine telefoniga 

Ülevaade 

Tehaseseaded: 

Ooterežiimis saadaval olevad standardsed funktsioonid. 
Vaikeseaded ja ikoonid sõltuvad telefoni installitud 
püsivarast. 

Kõneloendid (vastamata, 

/ Kõnede suunamine (CFwd sisse/välja 

Olekuinfo (kõne suunamine on aktiivne, paroolid ei 
ole määratud, vastamata kõned, jne) või olekuinfo 
puudumisel 

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid F1-F4 



Audio juhtnupud 

Helitugevuse muutmine 
◦ või telefoni helina määramine (ooteasendis või helisemisel) 
◦ peakomplekti/telefoni käitumine kõne ajal 

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

Peakomplekti sisse/välja lülitamine 

Navigatsiooninupud 

• Kinnitamine, salvestamine ning
naasmine eelmisele ekraanile

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

• Ooteekraanil: Valitud kõned
(kordusvalimine)

 / 

 / 

 Ooteekraanil: Väljuva 
kõne identiteedi 
määramine 

  Muu sisu
(seaded, loendid): Alla/
üles navigeerimine 

• Toimingute ja sisendite
tühistamine ja tagasipöördumine
eelmisele kuvale

• Kõnede lõpetamine
(peakomplekti, mikrofoni või
telefoni režiimis)

Ooteekraanil: 
Vastu võetud kõned 

Teised valikud 

Ooteekraanil : 
Vastamata kõned 

Teistel juhtudel: 
Navigeeri/parem 
tühik Navigeeri/vasak tühik  

Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid 

MWI klahv, LED märgutulega 
◦ Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum (kui PBX seda toetab) 
◦ Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks 

 DND (ära sega) sisse ja välja lülitamiseks. Helistaja kuuleb kinnist tooni.  
Kataloog 
 Seadistusmenüü 

 Edastamine 
Hoia 

Vabalt programmeeritavad ja määratud märgutuledegafunktsiooniklahvid P1–P3 

Vaikeseaded: Faas 

• Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage vastamiseks       .
• Märgutuli põleb: Sisenev kõne
• Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

• Muutmisrežiim:
◦ Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all nuppu (numbrid > alumine tase > ülemine tase) 
◦ Vajutage sisetamiseks korraks*

• Ooterežiimis: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit
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Tärniga nupp 



LED märgutuled 

Kõne märgutli 

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

Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.

Vastamata kõne detailide tuvastamiseks kasutage navigeerimisnuppu , et avada Missed 
calls menüü ja samal ajal lülitada välja märgutuli.
Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud. 

Funktsiooniklahvide märgutuled 

SmartLabel (nutikate siltide) klahvid P1–P3 

Roheline või punane märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Tehaseseadistus on 
punane LED ja "liin". 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;
kustub, kui laiendus ei ole hõivatud 

: Punane LED süttib pärast uue sõnumi vastu võtmist.  MWI klahv 

: Punane LED, mis süttib siis, kui mikrofon on välja lülitatud.  Mute klahv 
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Kõlarite ja peakomplektide klahvid: Rohelised LED-id, mis süttivad, kui valjuhääldi või 
peakomplekti režiim on sisse lülitatud. 



Juhtklahvid 

Kontekstitundlikud, programmeeritavad funktsiooniklahvid 

Neid funktsiooniklahve saab programmeerida telefoni veebiliidese funktsiooniklahvide lehel, 
arvestades paljusid võtmesündmusi; need funktsioonid on siis saadaval siis, kui telefon on 
ooterežiimis. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadete kohta leiate infot vastavast lõigust. 

Te ei saa muuta funktsioone, mis on saadaval siis, kui telefon on aktiivne, nt kõne ajal, kui telefon 
heliseb jne. Sõltuvalt tegevusest on saadaval erinevad funktsioonid. 

Navigeerimise, kinnitamise ning tühistamise klahvid 

saab programmeerida võtmesündmustele rippmenüüst. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 
Tehaseseadistus: 

Navigatsiooninupud 

Eelprogrammeeritud, varieeruvalt programmeeritavad funktsiooniklahvid 

Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida. 
Lisainfot leiate vastavast lõigust.  

Sõnumiklahv. Märgutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum 
Sõnumi avamiseks vajutage klahvile 
Telefonikataloog. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Settings menu. See "Settings" on page 28 for further information. 

Suunamine.  
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• Ooterežiimis: Väljuvale kõne identiteedi määramine

• Teistes režiimides: Loendite kerimiseks üles/alla ühe ühiku kaupa

• Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastatud kõnede loend.
• Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra

vasakule.

 • Vajutage ooteekraanil vastamata kõnede loendi avamiseks ja
samaaegselt vastamata kõne LED-i väljalülitamiseks

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

 • Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis)

 • Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine.

• Ooterežiimis: Kordusvalimine (vt valitud kõnede nimekirja).
• Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis).
• Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele

kuvale naasmine



Hoidmise klahv. 

Kõikide telefonis registreeritud identiteetidele režiimi "ärge häirige" (DND) sisse ja 
välja lülitamine (joonis 1). Kui soovite DND sisse lülitada ühe või mitme, kuid mitte 
kõigi identiteetide jaoks (joonis 2), kasutage telefoni veebiliidese identiteedi 
konfigureerimise sätteid.DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad 
kuulevad kinnist signaali. 

Erand: VIP loendi kohta leiate lisainfot vastavast lõigust. 

Kui DND on aktiveeritud, näete ekraanil DND tähist. 

Joonis 1 - DND aktiivne Joonis 2 - DND on aktiivne ühe konfigureeritud identiteedi jaoks

Audio juhtnupud  

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi paremat või vasakut serva 
• kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
• telefonitoru, korpuse või peakomplekti valjuhääldi helitugevus kõne ajal
Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine 

• Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine
• Telefoninumbri valimise ajal
• Peale telefonikõnele vastamist (telefon)
Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine. 
Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti režiim välja. 
Telefonitoru tõstmisel asendatakse olekuribal olev peakomplekti sümbol 
telefonitoru sümboliga, mis näitab, et nüüd saate kõne jaoks kasutada ainult 
telefonitoru. Heli peakomplekti suunamiseks vajutage uuesti. Olekuribale ilmub 
uuesti peakomplekti sümbol        . Seejärel saate telefonitoru hoidikusse panna 
ilma kõne lõpetamata. 

Vabalt programmeeritavad LED-idega funktsiooniklahvid 
3 vabalt programmeeritavat funktsiooniklahvi  ekraani paremal küljel juhivad nutikate siltide 
funktsioone.
Neid saab programmeerida ja sildistada nii telefonis kui ka telefoni veebiliidese lehel.

Tutvumine telefoniga D717 Kasutusjuhend 



Ooterežiimis 

Ekraani paigutus

Info/olekuriba 

Nutikad
sildid

Konfigureeritud 
identiteedid 

Funktsiooni-
klahvid 

Kontekstitundlike funktsiooniklahvide sümbolid 

Joonis 1 

Nutikaid silte kuvatakse Nutikaid silte ei kuvataKui on aktiivne 

Info/olekuriba

Nutikad 
sildid 

Funktsiooniklahvide riba
Konteksti info 

Kontekstitundlike funktsiooniklahvide sümbolid Kontekstitundlike funktsiooniklahvide sümbolid

Joonis 2 

Ooterežiimis 

Ooterežiimis kuvatakse ekraanil järgnevat teavet: 

Info/olekuriba 

• Kui olekuteateid pole või kui need on järgmise taaskäivitamiseni kustutatud: Kuupäev ja 
kellaaeg.

• Kui olekusõnumid on olemas: Sellel ribal võidakse kuvada mitmeid teateid telefoni praeguse 
oleku kohta, näiteks püsivara värskenduse olemasolu, taaskäivituse vajamine jne.Kui 
korraga on ootel rohkem kui üks olekusõnum, kuvatakse ühte, mis on kõrgeima 
prioriteediga.Mõned ooterežiimis kuvatavad olekusõnumid on järgmised: 

◦◦ Tekst "Missed:" ja vastamata kõnede koguarv pärast vastamata kõnede info välja 
lülitamist (tekst inforibal ja kõne LED).Vastamata kõned jäävad vastamata kõnede 
loendisse. 

◦◦ Edastatakse tekste "Forward All:", "Forward when busy:“ või "Forward after 
timeout:“ ning kõned suunatakse edasi.

◦◦ Hoiatused "HTTP Password not set" ja "Admin Password not set".
Neid saab välja lülitada paroolide abil või käsitsi telefoni veebiliideses (ainult 

administraatori režiim; suurenenud turvariski tõttu ei soovitata).

 Ajutiste olekuteadete kustutamine: 
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◦◦ Sõnumid kustutatakse automaatselt, kui algpõhjus on eemaldatud, st kui kõnede 
suunamine on välja lülitatud, HTTP parool on seatud jne.

Konteksti piirkond: Konfigureeritud identiteedid ja SmartLabels. 

Väljuv identiteet 
Praegust väljuvat identiteeti tähistab roheline ring ümber valge riba, mille 
vasakul küljel on õhuke sinine joon. Välja helistades on see teie kõne identiteet.

Aktiivne identiteet 

• Aktiivset identiteeti, mis pole praegune väljuv identiteet, tähistab 
roheline ring.

• Sellele saab helistada.
• Selle saab helistamisel valida väljuvaks identiteediks, vajutades  / 

Sinine ring pöörleva valge rõngaga näitab, et identiteet on registreerimise 
ootel. 

Hall ring koos valge märgiga "x" näitab, et identiteet pole nõuetekohaselt 
registreeritud. 
Kontrollige oma ühendusi ja seda, kas server on kättesaadav. 

Märkus:Identiteete saab deaktiveerida registreerimisseadeid eemaldamata, 
muutes nende oleku telefoni veebiliideses passiivseks. Passiivseid identiteete 
ootekuval ei kuvata. Neid ei saa väljuvaks identiteediks nimetada ega valida. 

1. Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > Configuration Identity (1-12).

2. Lülitage "Identity active" seade välja.
3. Klõpsake Re-Register.
4. Klõpsake Save.

Lisainfot leiate vastavast lõigust. Nutikate siltide teavet juhtivate vabalt programmeeritavate 
funktsiooniklahvide vaikeseade on "liin".
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Funktsiooniklahvid 

Selle rea nuppude sümbolid tähistavad funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli 
all  oleva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Kataloogid Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Kõnede ajalugu (vastu võetud, valitud ja vastamata kõned).

Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja)

Selle klahvi vajutamisel kuvatakse telefoni IP-aadressi ekraanil.
Kui võtmele on määratud mõni muu funktsioon või kui võtit on uute olekuteadete 
tõttu asendatud, saab IP-aadressi ja URL-i otsida ka seadete menüüst:
> Information > Help.

Kõikide hetkel saadaolevate olekusõnumite kuvamine. See klahv on alati 
kasutatav, kui olekusõnum on uuesti saadaval, isegi kui ekraanil all paremal 
asuvale parempoolsele funktsiooniklahvile on määratud erinev funktsioon. 

Olekuteadete kuvamiseks vajutage nuppu; esiletõstetud olekusõnumi kustutamiseks 
vajutage         . Kui kõik teated on kustutatud, kustub sümbol funktsiooniklahvide 
realt; kaob ka olekuribal asuv teade. 

Klahvile määratud funktsioon on nüüd selle klahviga jälle saadaval. Kui olete 
funktsiooni "Status messages" klahvile määranud, jääb klahv tühjaks, kuni uus 
olekusõnum on saadaval või kuni taaskäivituseni, kui kõiki kehtivaid 
olekusõnumeid kuvatakse uuesti. 

Kui telefon on aktiivne 

Ekraanil kuvatakse telefoniga seotud tegevusi. See teave on esitatud teksti või sümbolitega või 
mõlematega. 

Info/olekuriba. Praeguse tegevuse nimi ja kellaaeg. 

Konteksti piirkond 

Sõltuvalt tegevusest sisaldab see piirkond sümboleid (sissetulevad kõned, väljuvad kõned, loendi 
kirjed jne) ja teksti nagu telefoninumber, millelt helistatakse, selle alamnumber, konverentsikõne 
partnerid jne. Sõltuvalt kontekstist võib SmartLabelit kuvada või mitte.

Funktsiooniklahvid 

Sõltuvalt telefoni aktiivsusest pakutakse klahvifunktsiooni real erinevaid funktsioone, mida saab 
aktiveerida vastava sümboli all asuva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast 
lõigust. 

Nutikad sildid 

Kui telefon on ooterežiimis või - mõnes teises olekus - siis kuvatakse juhul, kui funktsioon on 
aktiivne, kolme vabalt programmeeritava funktsiooniklahvi silte ekraani paremal küljel asuvas 
kolmes SmartLabel-i piirkonnas. Vaikimisi on ekraanirežiimiks lühike silt.
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Joonis 3 - Hoides LED-nuppu P3 2 sekundit, kuvatakse silte alternatiivses kuvarežiimis täielikult 
3 sekundi jooksul. Ekraanirežiime saab välja lülitada, vaikimisi määratud ja alternatiivset 
kuvarežiimi saab vahetada ning telefoni ja  telefoni veebiliidese abil saab seada vaikerežiimi 
naasmiseks teise ajavahemiku. 

Joonis 3 Joonis 4 
Ekraanilehe sildiga seotud klahvi LED reageerib vastavalt kuvatava sildi määrangutele; klahvi 
vajutamine võib mõjutada selle nimetust.

Funktsiooniklahve saab määrata telefonis ning kiiremini ja mugavamalt telefoni veebiliideses. 
Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Seadistused
Telefoniga saab reguleerida suhteliselt väheseid seadeid; palju rohkem võimalusi on saadaval 
telefoni veebiliideses.

Telefoni seadistused 

Seadete menüü avamiseks vajutage         . Alammenüüde ja seadete avamiseks leidke thesubmenu/
setting ja vajutage       . 
  

Seadistused on saadaval administraatori režiimis 

Kõigile telefoni menüü ja telefoni veebiliidese seadetele on lubatud juurdepääs. 
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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 „Name  
Number“. Seadeid saate muuta sakilt Preferences > Appearance  
> Interface elements  >  Number Display Style valides rippmenüüst erinevaid valikuid. 

Helistamine
Vt lõiku „Numbrimärkide sisestamine“. 

 Väljuvate kõnede identiteedi valimine 
See "Identities/accounts" on page 87 on how to configure identities. 
Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on valgel ribal roheline ikoon, mis on 
ümbritsetud valge ja rohelise rõngaga ning mis tähistab numbrit/nime, mida 
kuvatakse helistaja telefonil. Teise identiteedi valimiseks kasutage noolenuppe. 

Audioseadmete kasutamine 

  Telefonitoru 

 Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage     OR
 sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru. 

.  
Peakomplekt 
Sisestage telefoninumber ja vajutage 

 
Valjuhääldi 
Sisestage telefoninumber ja vajutage . 

Telefonitoru  või  peakomplekti ja valjuhääldi kasutamine

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
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Erinevate valimismeetodite kasutamine 

Automaatvalija 

Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbri sisestamisest on 
möödunud määratud arv sekundeid. Vaikimisi on funktsioon välja lülitatud. Sätteid saab muuta 
telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Märkus: Seda funktsiooni saab kasutada ka telefonides, mis on piiratud ühe 
numbri valimisega, kui toru on hargilt tõstetud, näiteks lennujaama salongides või 
ooteruumides. Sellisel juhul täpsustatakse telefoninumbrid või IP-aadressid, mida 
telefon ilma kasutaja sisestuseta valib, lisavalikus Auto Dial Target. Lisainfot leiate 
vastavast lõigust. 

 Kordusvalimine 

Vaikesäte korral lisatakse valitud kõnede loend helistamisklahvile ja seda saab kasutada 
viimati valitud numbri kordusvalimiseks.

1. Pärast nupu        vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (st kõnede ajalugu), viimati 
valitud numbrid eespool

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

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

 

Vaikeseadetes pääseb valitud numbrite, vastuvõetud ja vastamata kõnede loenditele juurde otse, vajutades 
korraga helistamisklahvi ja vasakut ja paremat nooleklahvi. Kolm loendit ja kõikide kõnede loend on saadaval 
ka kõnede ajaloo menüüs, mida saate avada pääsete ooteekraanilt, vajutades all asuvat kontekstitundlikku 
funktsiooniklahvi.

 1. Vastava kõneloendi avamiseks vajutage    (valitud kõned),      (vastuvõetud kõned) või      (vastamata 
kõned).

Teise võimalusena:
Vajutage ootekuval (joonis 1) kõnede ajaloo menüü avamiseks       (joonis 2) ja valige 
kõneloend, vajutades juhtnuppu     /     .
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Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

2. Kasutage kõne valimiseks loendist nooleklahve.

 3. Vajutage numbri valimiseks      .

Numbri valimine telefoniraamatust 

1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage           .
2. Kasutage nime otsimiseks nooleklahve või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed. 

 3. Vajutage numbri valimiseks     .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust 

Kui mõni väline kataloog (näiteks LDAP) on saadaval, saate sellele juurde pääseda valimiskuvalt. 

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

2. Vajutage all olevat funktsiooniklahvi      , et kuvada saadaolevate kataloogide ja 
kõneloendite loend (joonis 2). 

Joonis 1 Joonis 2 

3. Valige loendist sobiv keel. 
4. Kasutage nime otsimiseks nooleklahve või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.
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 5. Vajutage numbri valimiseks      .



Kiirvalimine 

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. Kiirvalimisnumbri määramine 
ühele vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile: Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

 Kiirvalimisnumber kiirvalimisloendis

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

2. Vajutage valimiseks    .

 Kiirvalimisnumber, mis on määratud vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile 1-3: 
Vajutage klahvi. 

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. 

Kõne lõpetamine 

Märkus: See funktsioon sõltub sellest, kas see on teie võrgus saadaval või 
mitte. Snom telefoniga tähendab kõne lõpetamine seda, et kui valitud number on 
hõivatud või pole saadaval, saate lasta telefonil tagasi helistada siis, kui valitud 
number pole enam hõivatud või on see uuesti saadaval. Vaikeväärtus on „väljas“. 

Kõne lõpetamise seadete muutmine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Kui kõne lõpetamine on saadaval ja lubatud, ilmub numbrile helistamisel funktsiooniklahvi reale sümbol 
(joonis 1).
Vajutage selle kõne lõpetamise aktiveerimiseks all olevat funktsiooniklahvi       .

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

2. Kui soovite kõne lõppedes mõnda teist numbrit valida, vajutage     /       (joonis 2).
Nüüd saate ooteekraanile naasmiseks telefonitoru ära panna (joonis 3); teise numbri valimiseks või 
kõnede vastu võtmiseks kasutage peakomplekti või valjuhääldit; Kõne lõpetamise funktsioon ei häiri teie 
telefoni normaalset tööd.

Märkus: Kui soovite selle kõne lõpetamise välja lülitada (joonis 2), vajutage  / . 
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3. Kui number on saadaval, näete ekraanil vastavat teadet (joonis 4). 

Joonis 4 

4. Vajutage valimiseks     /      ; või valige selle kõne lõetamise funktsiooni välja lülitamiseks      /     .
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Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine 

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru. 

  
Peakomplekt: Vajutage 

Valjuhääldi: Vajutage 

. Kui telefon on juba peakomplekti režiimis, võite vajutada ka vilkuvat liiniklahvi. 

või     või vilkuvat liiniklahvi. 

Ootel kõned 

Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnest visuaalselt vilkuv kõne LED 
märgutuli ja funktsiooniklahvide real olev sümbol              (joonis 1); edastatakse ka akustiline 
signaal kahekordse helisignaaliga.Koputus võib piirduda ainult visuaalse või akustiliste 
teadetega. Vaikimisi on koputus lubatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

Kui kõne on ootel, saate kasutada alljärgnevaid võimalusi: 

• Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, vajutage ootel oleva kõne
vilkuvat rea nuppu (Joonis 1). Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu
võtmise ajal on liin vaba.

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

 Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi                (joonis 1), et kuvada Call waiting ekraani (joonis 
2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse.Kui ekraanil kuvatakse 
ootel kõne: 

◦ Vajutage kõne ootamisest keeldumiseks      . Helistaja kuuleb kinnist tooni.

◦ Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile     . 
Uuesti ühendatud kõne ekraanil kuvamiseks (joonis 3) vajutage uuesti ootele pandud 
kõne ekraanile kuvamiseks                (joonis 4). 



Joonis 4 

◦ Vajutage,           et naasta praeguse ühenduse kaudu ühendatud ekraanile (joonis 2 ja kui 
ootel on rohkem kui üks kõne, siis joonis 7). 

Märkus: Vajutades    ja     , saab mõjutada ekraanil kuvatavat kõnet, st teie 
praegune ühendus joonistel 1 ja 5, ootel kõne joonistel 2, 6 ja 7 või ootel kõne 
joonisel 4.

◦ Kui ootel on mitu kõnet (joonised 5, 6 ja 7), vajutage klahve, või, et need ekraanile kuvada
ja ühendatud kõne juurde naasta.

Joonis 5 Joonis 6 Joonis 7 

 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. 
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Aktiivsed kõned

Ootel 

Üks kõne ootel 

Poolelioleva kõne ootele panekuks vajutage         . Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil: 

◦ Tekstina ekraanil.

◦ Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
◦ Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.
◦ Topeltpiiksuga.

Nüüd 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. 

Mitme kõne ootele panek 

Kui teil on üks kõne ootel ja teile helistab teine või kolmas number, kuvatakse vastavalt olekule 
sümbolit         . Võite edasi-tagasi lülituda ootel olevate kõnede vahel ning aktiivse ja ootel kõne 
vahel. Kui PBX seda toetab, on võimalik hoida aktiivsena kuni kuus samaaegset kõnet. 

 Joonistel 1 ja -2 on telefonil üks aktiivne kõne ja teine ootel kõne; Joonis 1 näitab ühendatud  
kõnet, joonis 2 ootel olevat kõnet.
Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi             /           . 

Joonis 1 Joonis 2 
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Joonistel 3–5 on kaks ootel kõnet. Vajutage kõne, mida ekraanil ei kuvata, vaatamiseks 
ekraani all asuvat funktsiooniklahvi          /             . 

/ 

Joonis 3 Joonis 4 Joonis 5 

• Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolele või 
lõpetada, vajutades           katkestada klahvi        vajutamisega. 

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

Saate edastada nii ühendatud kõnesid kui ka sissetulevaid kõnesid. 

 • Kui telefoniliinil on kõne, saate seda kolmandale osapoolele edastada kahel viisil:

◦ Kõigepealt edastatakse teade kolmandale osapoolele, et veenduda, et kõne on
aktsepteeritav ja see võetakse vastu: Kaasnev edastamine.

◦ Kõne edastamine sellest ette teatamata: Pime edastamine. Kolmanda osapoole
olemasolu ja/või kõne vastuvõtmise kohta tagasisidet ei anta.

• Kui telefon heliseb, saate kõne kolmandale osapoolele üle anda, sellele kõigepealt vastamata
(ainult pime edastamine).



 Kõnede katkestamine

• Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu      .

• Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage     . 

Vastamata kõned

Vastamata kõnesid tähistavad kõne LED (põleb püsivalt), olekuribal vastamata kõne sümbol ja 
ekraanil     (joonis 1) ja/või olekuteates teade "Missed" koos uute vastamata kõnede arvuga 
(joonis 1) ja/või olekuekraanil (joonis 2).

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

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

• Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage juhtnupul paremat noolt     . Punane punkt tähistab 
uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 
3). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata 
kõnede loendis siniseks.

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

◦ Vaadake vastamata kõnede üksikasju. Üksikasju saate avada kõigi kõnede loendist või 
vastamata kõnede loendist.

◦ Status info ekraanil.

1. Vajutage funktsiooninuppu Info sümboli       all, kui see on olemas (joonis 1), või avage
Settings menu          > Information > Status Info.

2. Vajutage vastamata teadete ekraani all asuvat funktsiooniklahvi        (Joonis 2).
Kui olemas on ka teisi oleku infosõnumeid, peate võib-olla sõnumirea "Missed" 
valimiseks kasutama juhtnupu üles/alla nooleklahve             .
Märkus: See eemaldab ainult olekuteate "Missed" ja lülitab LED märgutule välja. 
Kõnede ajalugu näitab uue vastamata kõne kuvamist (joonis 3), kuni vastamata kõne 
üksikasjad on läbi vaadatud. 
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Kõneloendid
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. Kõikide kõnede loendis saate vaadata kõiki kõnesid, 
sorteerituna kuupäeva ja kellaaja järgi. 

 1. Kõneajaloo avamiseks vajutage         (joonis 1).

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4 

Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata 
kõnesid viimati vaadati (joonis 4). Kui loend on vaadatud, eemaldatakse punane punkt 
kõikide kõnede loendist ja vastamata kõnede loendis muutub see siniseks. 

2. Vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede loendi kuvamiseks vajutage juhtnupul vasakut ja paremat 
noolt, et loendeid üksteise järel kuvada (joonis 2).

Märkus: Ootekuval saate loendite otse vaatamiseks kasutada ka järgmisi 
klahve (vaikeseade):

- Vastamata kõned: Vajutage navigeerimisklahvi paremat noolenuppu      .
- Vastu võetud kõned: Vajutage navigeerimisklahvi vasakut noolenuppu    .

- Valitud kõned: Vajutage . 

3. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1, ülal). Sirvige loendit juhtklahvi üles/alla 
noolenuppudega. Ikoonid näitavad kõne tüüpi:

- vastamata kõne
- vastu võetud kõne
- valitud kõne

4. Vajutage valitud kõne numbri valimiseks       .
5. Valitud kõne kustutamiseks vajutage       .
6. Terve loendi kustutamiseks vajutage       .

7. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu       kolm sekundit all.
8. Kõnede sorteerimiseks vajutage       .
9. Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks       . 
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Joonis 5 Joonis 6 Joonis 7 

-- Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast 
(kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 6). 
-- Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne 
kestus (joonis 7). 

◦ Kui vaatate kõne üksikasju:

-- Helistaja/helistatud kõne numbri lisamiseks telefonikataloogi vajutage         . 

--  Kõne kustutamiseks vajutage      . 

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

Käsitsi 

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust:
Kõnest loobumine ja selle vastuvõtmata 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).
Lisainfot leiate vastavast lõigust.
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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 see funktsioon sisse lülitatakse, kuulevad helistajad kinnist tooni.
• Kui hõivatud kõnede suunamiseks on seade aktiivne, suunatakse saabuvad kõned 

seadistuses määratud numbrile.
• Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

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

• Kõne suunamine. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

• Tuvastamata kõnest keeldumine. Vt 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.

Anonüümsete kõnede vältimise aktiveerimine:  

1. Vajutage . 

2. Valige Call Features ja vajutage   .

3. Valige Incoming Calls ja vajutage   .

4. Valige Reject anonymous. Vaikeväärtus on „väljas“ (Joonis 1).

5. Vajutage seade aktiveerimiseks     (Joonis 2) (Kui funktsioon on aktiivne, lülitab nupp 
selle välja). 

Joonis 1 Joonis 2 

6. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu       kaks sekundit all.
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Kõne suunamine
Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või 
veebiliidesest. 

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks 
eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud 
identiteedi kohta. Mitme identiteediga kõnede suunamise sisselülitamiseks valige 
igaüks neist väljamineva identiteedina ja korrake seadet (joonis 3). 

Lisainfot leiate vastavast lõigust. 

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

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

Vaikesätte korral on sümbol        /       funktsiooniklahvi real saadaval ja seda saab kasutada 
kõikide väljaminevate kõnede identiteedina edasisuunamise sisse ja välja lülitamiseks, vajutades 
sümboli all olevat funktsiooniklahvi, kuid funktsiooni saate määrata  ka teisele funktsiooniklahvile 
või saab kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis.

Kui kõikide kõnede suunamine pole funktsiooniklahvi real saadaval, saab seda seadistada 
telefoni seadete menüüst nagu ülejäänud kaks suunamisüritust. 

Forward when Busy (suuna kui number on hõivatud): Kui number on hõivatud, siis kõnede 
suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks 
määratud.

Forward after Timeout (suuna pärast ajavahemikku): Suunamise ajavahemikku saab määrata 
veebiliideses. Kui määratud aja j ooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi telefoninumbrile, 
laiendile või postkastile. 

 Scrolling line 

Joonis 4 - Kõikide kõnede 
edasisuunamine

Joonis 5 - Suunamine, kui number on 
hõivatud

Joonis 6 - Suunamine, kui kõnele pole 
vastatud pärast sekundites määratud 
aega 
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Telefonis seadete tegemine/muutmine ja kõnede suunamise sisse lülitamine  

Joonis 7 Joonis 8 Joonis 9 

Kõnede suunamise välja lülitamine  

Telefoni kasutamine D717 Kasutusjuhend 

Suuna kõik Suuna kui number on hõivatud Suuna pärast ajavahemikku

Vajutage

 Kõne funktsioonid  Kõne funktsioonid  Kõne funktsioonid

Kõne edasi suunamine Kõne edasi suunamine  Kõne edasi suunamine

Suuna kõik Suuna kui number on hõivatud  Suuna pärast ajavahemikku

 või  Luba suunamine  või Luba suunamine  või  Luba suunamine

Seadistus lülitab „off“ valiku välja (joonis 7, allpool) ja edasisuunamise sihtkoha seadet kuvatakse (joonis 8). Pärast 
ajavahemikku edasisuunamise korral ilmub ka ajavahemiku säte (joonis 9).

 Sihtkoht  Sihtkoht  Sihtkoht

telefoninumber telefoninumber telefoninumber

 Kõne suunamise aeg

number sekundites

ja hoidke tagasi pöördumiseks  kaks sekundit all

Suuna kõik Suuna kui number on hõivatud Suuna pärast ajavahemikku

 Kõne funktsioonid Kõne funktsioonid Kõne funktsioonid

Kõne edasi suunamine Kõne edasi suunamine Kõne edasi suunamine

 Suuna kõik Suuna kui number on hõivatud Suuna pärast ajavahemikku

 või Luba suunamine  või Luba suunamine  või  Luba suunamine

The setting will change from on to off, and the settings for the forwarding target and, in the case of timeout, for the time span 
will disappear.

Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu       kaks sekundit all. 

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Vajutage

Tüüp

Tüüp



Kõikide kõnede suunamise sisse ja välja lülitamine funktsiooniklahviga 

Kõnede suunamise sisse lülitamine 

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi 
jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina 
valitud identiteedi kohta. Kõikide muude konfigureeritud identiteetide kõnede 
suunamise sisselülitamiseks valige igaüks neist väljamineva identiteedina ja 
korrake seadet (joonis 3). 

1. Valige identiteet, kui aktiivseid identiteete on mitu.

2. Vajutage funktsiooninuppu . Kuvatakse Target when Forwarding ekraani. 

Märkus: Kui         pole ooterežiimis saadaval, saate selle teha kättesaadavaks 
telefoni veebiliidese lehel Function Keys.

3. Kui edasi suunamise numbrit pole määratud või kui seda on vaja muuta, tehke vajalikud 
sisestused.

4. Vajutage   . 

Kõnede suunamise välja lülitamine: 

1. Valige identiteet, kui aktiivseid identiteete on mitu.

2. Vajutage funktsiooninuppu   .
3. Korrake vajadusel teiste identiteetidega. 
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Tõrkeotsing D717 Kasutusjuhend 

Tõrkeotsing 

Reboot (taaskäivitus)

1. Vajutage . 

2. Valige Maintenance ja vajutage .

3. Valige Reboot ja vajutage .

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

5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)

Eemaldage toitejuhe, oodake 10 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. 

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

1. Vajutage . 

2. Valige Maintenance ja vajutage .

3. Valige Reset values ja vajutage .

4. Sisestage administraatori parool ja vajutage  .

5. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

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. 




