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Seadistamine 

Seadme komplekti sisu

M15 SC M200 SC 

• M200 SC tugijaam

◦ M200 SC seinaklamber

◦ M200 SC võrgujuhe

• M15 SC mobiiltoru

◦ M15 SC akusahtli kaas

◦ M15 SC akupakett

◦ M15 SC laadija

◦ Toiteadapter laadija jaoks

◦ Kiirjuhend

Riistvara seadistamine 

M200 SC tugijaam 

Tugijaam on varustatud nii toite- kui ka võrgutoiteühendusega PoE (Power over Ethernet). PoE-kaabel 

on ühendatud seadme RJ 45 pesaga. Kui teie võrgul puudub PoE tugi, võite kasutada eraldi saadaolevat 

toiteadapterit (ei kuulu komplekti): 

◦ EL: Snom A6, Phihong mudel number PSM10R-050 (PN 00004325); UK klamber saadaval eraldi

◦ EL: Ten Pao, mudeli number S004LV0500080 (PN 00004373)

◦ UK: Ten Pao, mudeli number S004LB0500080 (PN 00004374)

Tugijaam tarnitakse töölauale, riiulile, kapile või põrandale asetamiseks. Seinakinnituse 

abil saab seda ka seinale riputada. 

M15 SC 

M200 SC 

Kiirjuhend 

M215 SC komplekt 

en de f r it es 

Seadistamine
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Kasutag

e ainult 

kaasaso

levat 

adapter

it 

DC 

5V 

RESE
T 
(lähte
stami
ne) 

(1), (2) 

Taastusnupp 

Võrguühendus ja 
toide Etherneti kaudu (PoE) 

(1) Kui PoE funktsiooni ei saa kasutada

(2) Ei kuulu komplekti

Joonis 1 

Lauale paigutamine 

1. Ühendage Etherneti kaabel seadme küljel asuva RJ45 pesaga (vt joonis 1 ülal) ja võrguruuteri või

lülitiga.

2. Kui toiteadapter on vajalik, ühendage see seadme küljel asuva koaksiaalpesaga (vt joonis 1 ülal)

ja seinakontaktiga.

Seinale kinnitamine

Enne seadme seinale kinnitamist peate seinaklambri kinnitama tugijaama tagaküljele. Klambril on kaks 

auku seadme riputamiseks kahe kruvi või konksu abil seinale. 

Märkus: Kruvid/konksud ja seinaankrud ei kuulu tarnitud komplekti. Kasutage seinaga 

sobivaid kruvisid ja ankruid. Valige kruvid, mille pea on vähemalt 5 mm läbimõõduga. 

1. Seinaklambri kinnitamine.

b 

50 mm 

(1,969") 

Joonis 2 Joonis 3 

a. Sisestage lühike sakk (joonis 2, samm 1) tugijaama ülaosas olevasse pilusse.

b. Sisestage kronsteini pikem sakk (joonis 2, samm 2) tugijaama aluse pilusse, kuni see

klõpsatub paigale. Kontrollige, kas klamber on tugijaamaga kindlalt kinnitatud.

 Sisestage
sakk pesasse

e sakk

pesasse

 Sisestage

sakk

pesasse
pesasse

Seadistamine
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2. Kinnitusklambri paigaldamine.

a. Märkige seinale kahe augu keskpunktid. Keskkohad peavad olema üksteisest 60 mm

kaugusel horisontaalselt (vt joonis 3 lk 15).

b. Puurige augud ja sisestage seinaankrud seina külge.

max 4 mm 

Joonis 4 

min 5 mm 

~3 mm 

c. Pingutage kruvisid, kuni seinast ulatub välja vaid 3 mm (joonis 4).

3. Asetage kaks klambri auku seinal olevate kruvide kohale ja tõmmake tugijaama õrnalt kruvipeade

alla, kuni need lukustuvad.

4. Ühendage Etherneti kaabel seadme küljel asuva RJ45 pesaga (vt joonis 1 lk 15) ja oma võrguruuteri

või võrgulülitiga.  Kui toiteadapter on vajalik, ühendage see seadme küljel asuva

koaksiaalpesaga (vt joonis 1, lk 15) ja seinakontaktiga.

Seinaklambri kinnitamine. 

SEINAKINNITUSE PILU 

Joonis 5 Joonis 6 Joonis 7 

1. Sisestage lapiku kruvikeeraja lame ots seadme all olevasse pesasse, millel on silt "Wall Mount Slot".

(Joonised 5 ja 6).

2. Lükake tera (sildi „Wall Mount Slot“ all oleva noolega vastassuunas), et vabastada klambrit paigal

hoidev riiv (joonis 7).

M15 SC mobiiltoru 

Enne telefoni esmakordset kasutamist peab selle aku olema täielikult laetud; selleks kulub umbes 11 tundi 

pidevat laadimist. Parima jõudluse tagamiseks hoidke telefoni laadijas siis, kui te seda ei kasuta. 

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 

Toodetud Hiinas Snom 

Technology GmbH 

Wittestr. 30 G · 13509 Berliin · 

Saksamaa 

DC 5V 800mA 

Kasutage ainult 

kasutusjuhendis loetletud 

toiteallikaid

P

SE

IL

IN

U 

AKINNITUSE 

P

SE

IL

IN

U 

AKINNITUSE 

Seadistamine
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1. Ühendage aku pistik akusahtli sees olevasse pesasse (vt joonis 1 leheküljel 16) ja sisestage

akupakk nii, et silt "THIS SIDE UP" jääks ülespoole (joonis 2).

2. Asetage kate sahtlile nii, et see oleks sektsiooni servadega samal tasapinnal ja lükake seda üles

kuni see oma kohale klõpsatub (joonis 3).

3. Ühendage toiteadapteri koaksiaalpistik mobiiltoru laadijaga, nagu on näidatud joonisel 4, ja

ühendage adapter seinakontaktiga (joonis 5).

11 tundi 

Joonis 4 Joonis 5 

Aku laadimise olek 

Ekraani paremas ülanurgas olev aku sümbol näitab aku laadimise olekut. 

Aku märgutuled Aku olek Toimingud 

Ekraan on tühi või kuvatakse 

Aseta toru laadijasse ja aku 

sümbol vilgub. 

Aku on tühi või on laetusaste 

väga madal. Mobiiltoru ei saa 

kasutada. 

Laadige seda järjest vähemalt 

30 minutit. 

Ekraanil kuvatakse Aku tühi 

ja aku sümbol vilgub. 

Aku laetusaste on piisav, et 

seda lühiajaliselt kasutada. 

Laadige seda järjest vähemalt 

30 minutit. 

Kuvatakse täielikult laetud aku 

ikooni  . 

Aku on laetud. Aku laetuna hoidmiseks asetage 

mobiiltoru laadijasse siis, kui 

seda ei kasutata. 

Kui mobiiltoru on laadijast eemaldatud, näitab aku sümbol praegust laadimisolekut. Kui mobiiltoru on 

laadijas, näitab vilkuv aku sümbol laadimisolekut, alustades praegusest olekust. 

Aku sümbol Aku laadimise olek Sümbol vilgub, kui mobiiltoru 

on laadijas 

Tühi või väga madal laetusaste. Akut on laetud 

vähem kui 30 minutit. 

Akut on laetud 30 kuni 80 minutit. 

Akut on laetud 80 minutit kuni 7 tundi. 

Akut on laetud rohkem kui 7 tundi. Aku 

täielikuks laadimiseks kulub 11 tundi pidevat 

laadimist. 
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Tutvumine 

M200 SC tugijaam 

Mobiiltoru asukoha nupp 

• Mobiiltoru helisemiseks vajutage seda korraks

• Mobiiltoru registreerimiseks

hoidke 4 sekundit all

Toite LED 

Vilgub võrguga liitumisel ja mobiiltoru 

registreerimisel/registreerimise 

tühistamisel 

Taastusnupp

SIP LED 

• Vilgub mobiiltoru uuesti

registreerimisel/registreeri

mise tühistamisel

• Põleb, kui kõik SIP-kontod

on registreeritud

• Ei põle, kui SIP-kontot pole registreeritud

Joonis 1 Joonis 2 

Mobiiltoru asukoha nupp 

Mobiiltoru asukoha nupul on kaks eesmärki: 

• Korraks vajutamisel otsib see kõiki tugijaamas registreeritud telefone.

• Kui hoida seda neli sekundit all, registreeritakse registreerimisrežiimis kõik M15 SC mobiiltorud.

LED oleku märgutuli 

Kui PoE kaabel – või PoE kaabel ja toiteadapter, kui PoE pole saadaval – on seadmega ühendatud, 

hakkavad oranžid LED-tuled vilkuma, mis näitab, et seade käivitub. Kui rohelised LED-tuled põlevad, on 

seade võrku ühendatud ja töökorras. 

• Toite LED

◦ Vilgub

- Kui tugijaam on võrguga liitumas.

- Kui tugijaam registreerib mobiiltoru või tühistab registreerimist.

◦ Põleb: Tugijaam on ühendatud toite ja võrguga ning sellel on kehtiv IP-aadress.

• SIP LED

◦ Vilgub mobiiltoru registreerimisel/registreerimise tühistamisel

◦ Põleb, kui veebiliidese (WUI) SIP-kontohalduse sätetes on lubatud vähemalt üks SIP-konto.

◦ Ei põle, kui ükski SIP-konto pole veebiliidese SIP-konto haldamise sätetes lubatud.

1 

2 

3 

Kasutag

e ainult 

kaasaso

levat 

adapter

it 

DC 

5V 

RESET
(lähtes
tamine
)

Tutvumine 
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Taastusnupp 

Tugijaama pesa lähedal asuvat lähtestusklahvi (vt joonis 2, ülal) kasutatakse tehaseseadete 

taastamiseks. Tehaseseadete lähtestamiseks hoidke nuppu umbes 10 sekundit all, vajutades seda 

peenikese otsaga objektiga, näiteks kirjaklambri otsaga. 

Taastusnupp 
DC 5V 

RESET (lähtestamine) 

Tutvumine 
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Mikrofoni vaigistamine 

Klahvistiku 
lukustamine/avamine 

3 sekundit 

Kõne lõpetamine ja 
katkestamine

Mikrofon 

M15 SC mobiiltoru 

Ülevaade 

Telefoni esikülg 

Signaali tugevus 

Funktsiooniklahvide rida, 
kontekstitundlik  

Kõnele vastamine Ootele nupp Sisekõne 

Kõlar 

Aku laadimise olek  

Konverentskõne

Valjuhääldi (sisse/välja) 

Kordusvalimine 

2 kontekstitundlikku funktsiooniklahvi 

LED märgutuli (MWI) 

Kõne edastamine

Tutvumine 
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Mobiiltoru tagakülg ja parem pool 

Peakomplekti pesa 

Integreeritud vööklamber

Kõlar 

Akusahtel

• Kõrvaklapipesa. Mobiiltoru küljel on 2.5 mm audiopesa juhtmega, IP-toega peakomplekti

ühendamiseks.

• Tagumine kõlar. Tagumine kõlar asub integreeritud vööklambri all.

• Akusahtel. Teabe saamiseks sahtli avamise ja sulgemise ning aku vahetamise kohta vaadake juhiseid

lk 16.

LED indikaatorid ja klahvistiku valgustus 

• Ootel sõnumi indikaator (MWI). Kui postkastis on uusi sõnumeid, süttib LED ja telefonil kuvatakse

teadet "Uued sõnumid".Vt "Sõnumite kuulamine", lk 36.

• Klahvistiku valgustus. Numbriklahvid ning tähe- ja märgiklahvid süttivad umbes 10

sekundiks iga kord, kui vajutatakse mõnda telefoni klahvi.

• Valjuhääldi LED. Valjuhääldi punane LED-tuli põleb siis ja nii kaua, kui valjuhääldi

on sisse lülitatud. Klahvi teistkordne vajutamine lülitab välja nii valjuhääldi režiimi kui ka klahvi LED-i.

Ekraan 

Ekraani ülaosa inforeal olevad ikoonid näitavad mobiiltoru hetkeolekut. Kaks musta ala ekraani 

alumisel real, LIIN ja MENÜÜ , näitavad ooteekraanil vastavalt seda, millistele funktsioonidele või 

toimingutele ekraani all olevate kontekstitundlikute funktsiooniklahvidega saab juurde pääseda või 

neid teostada. Kogu muu teave (nt menüüd, sõnumid jne) kuvatakse tekstialal; ooteekraanil kuvatakse 

kellaaega ja kuupäeva sellel alal vahetult funktsiooniklahvi rea kohal. 

Inforida 

Tekstiala 

Funktsiooniklahvid 

MOBIILTORU 1 

11:26PM 01/01 

MENÜÜLIIN 

P
E

A
K

O
M

P
LE

K
T

 

Tutvumine 
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Ikoon Olek 

Näitab signaali tugevust ühest ribast (nõrk) kuni nelja ribani (tugev). Kui 

mobiiltoru on tugijaama levialast väljas, ikooni ei kuvata ja ekraani 

tekstialal kuvatakse teadet "out of range". 

Näitab aku tugevust 1/3 kuni 3/3. Aku sümbol vilgub, kui aku on tühi või peaaegu 

tühi. Lisainfot leiate aku laadimise oleku lõigust,lk 17. 

Sümbolit kuvatakse signaali tugevuse sümbolist paremal siis, kui helin on välja 
lülitatud, 

st kui helina helitugevust on vähendatud nullini. 

Kui peakomplekt on ühendatud  HEADSET pesaga peakomplekti paremal küljel, 

kuvatakse kõne valimisel ja heliseva kõne vastuvõtmisel aku sümbolist vasakul 

sümbolit, mis näitab, et heli edastatakse peakomplekti kaudu. 

Kõlar on aktiivne pärast valjuhääldi klahvi  vajutamist, nagu 

näitab patarei sümbolist vasakul olev sümbol. 

Sümbol ilmub signaali tugevuse sümbolist paremale siis, kui 

mikrofon on vaigistatud, vajutades nuppu  . 

Sümbol ilmub patarei sümbolist vasakule, kui "Kõne suunamine kõik" on 

seadistatud menüüs Funktsioonid -> Kõne suunamine olekusse "On". 

Sümbol ilmub patarei sümbolist vasakule, kui "Do not disturb" on 

seadistatud olekusse "On" menüüs Funktsioonid -> DND. 

Ekraanil navigeerimine 

Vt navigeerimisklahvid, lk 23. 

Klahvid 

Kontekstitundlikud funktsiooniklahvid 

Ekraani all olevad kaks klahvi on kontekstitundlikud funktsiooniklahvid (valikuklahvid) sellel klahvil 

hetkel saadaoleva funktsiooni, mida näitab tekst klahvi kohal oleval sildil, täitmiseks. 

Funktsioonid
Kontekstitundlikud funktsiooniklahvid 

• Kui telefon on ooterežiimis, on saadaval olevad funktsioonid Liin ja Menüü.

• Kõnede ajal või seadete, kontaktide jms muutmisel näete konkreetsel hetkel saadaolevaid

valikuid (ootel, edastamine jne).

Ü

LIIN MENÜÜ
11:26PM 01/01

     MOBIILTORU 1

Tutvumine 
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Kõne ajal 

Helitugevus 

Menüüs 
 

Kerimine 

Seadistusmenüü 

Ooterežiimis: Kõneloend 
 

Navigatsiooniklahvid 

+  

-  

• Üles- ja alla nooled navigeerimisklahvi välisrõngal.

◦ Kõne ajal: Helitugevuse muutmine.

◦ Menüüdes ja loendites: Menüüdes ja loendites vastavalt üles ja alla navigeerimiseks vajutage
ülemist ja alumist noolt.

• Alla nool ooterežiimi ekraanil: Vajutage kõneloendi avamiseks.

• Keskmine nupp.

◦ Ooterežiimis: Vajutage peamise menüü avamiseks.

◦ Menüüdes ja loendites: Vajutage esiletõstetud üksuse valimiseks, nt alammenüü avamiseks jne.

Spetsiaalsed funktsiooniklahvid 

Suunab aktiivse kõne edasi.Vt lõiku „Kõnede suunamine“, lk 34. 

Alustab ja lõpetab telefonis kolmepoolse konverentskõne.Vt lõiku „Konverentskõne“, lk 
33. 

Paneb aktiivse kõne ootele ja vabastab ootel kõne.Vt lõiku „Hoidmine“, lk 31. 

Sisekõne. Vajutage klahvi, et helistada mõnele teisele tugijaamas registreeritud 

laiendusele. Sisekõnesid ei käsitle PBX, vaid ainult tugijaam.Vaadake jaotist " Sisekõne" lk 

30. 

Vajutage valjuhääldi sisse lülitamiseks ülemist klahvi; klahvi punane LED süttib ja jääb 

põlema seni, kuni valjuhääldi on sisse lülitatud. Klahvi teistkordne vajutamine lülitab 

välja nii valjuhääldi režiimi kui ka klahvi LED-i. 

Varem valitud kõnede kordusvalimine. Esimesena näidatakse viimati valitud kõnet: vajutage 

teise kõne valimiseks 

noolenuppe üles ja alla. 

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistamise tühistamine aktiivse kõne ajal. Vaigistatud 

mikrofoni tähistab sümbol, mis asub ekraani vasakus ülanurgas signaali tugevuse 

indikaatorist paremal. 

OK/valimine 

Tutvumine 
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Helistamisklahvid 

Vajutage klahvistikul sisestatud või kataloogidest ja kõneloenditest valitud numbri 
valimiseks. 

Vajutage kõnede lõpetamiseks ja mõnes kontekstis väljumiseks või toimingute 
lõpetamiseks. 

Tähtnumbrilised klahvid 

Neid klahve kasutatakse numbrite ja tähtede sisestamiseks ning kiirvalimisnumbrite valimiseks. 

• Märkide kustutamine redigeerimise ajal . Vajutage all olevat funktsiooniklahvi TAGASI kursorist

vasakul oleva märgi kustutamiseks.

• Numbrirežiim. Kui valite või lisate/redigeerite numbreid kohalikus kataloogis, aktsepteerib

telefon numbreid 1-9 ja 0 ning tärni * ja # sümboleid. Pause pole tähemärkide vahel vaja teha.

• Tähtede režiimid. Nimede lisamisel või muutmisel kohalikus kataloogis tehke iga tähemärgi järel

lühike pauskuni kursor on edasi liikunud.  Valige üks kolmest täherežiimist, vajutades  ; praegust 

sisestusrežiimi tähistavad tähed Abc, abc või ABC ekraani inforeal. 

Abc 

Muuda 

Abc: Iga sõna/nime esimene täht on suur, ülejäänud on väiketähed. 

abc: Kõik tähed on väiketähed. 

ABC: Kõik tähed on suurtähed. 

Mis tahes täherežiimis: 

◦ Vajutage klahvi üks kord, et sisestada klahvile trükitud esimene täht, kaks korda teise tähe
sisestamiseks jne. Hoidke klahvi all, et sisestada klahvile trükitud number ja kõik saadaolevad
rõhumärkide ja umlaatidega tähed. Näide:

- Väiketähtede režiimis vajutage tähemärkide a , b , c , ja 2 sisestamiseks üks kuni neli korda . 

Viis korda vajutades sisestatakse ä , kuus korda vajutades æ , seitse korda vajutades à jne.

- Kui suurtähtede režiimis vajutatakse  üks kuni neli korda, sisestatakse tähemärgid A , B , C , ja 2. 

Viis korda vajutades sisestatakse Ä, kuus korda vajutades Æ, seitse korda vajutades À jne. 

◦ Vajutage tühiku sisestamiseks  . 

• Kiirvalimine Numbrite kiirvalimiseks saab kasutada ka klahve 1–0. Kui klahvi pikalt all hoida

(vähemalt üks sekund), alustab mobiiltoru kiirvalimismenüüs selle klahvi jaoks määratud numbrit

valima.  Lisateabe saamiseks kiirvalimisnumbrite määramise kohta vt "Kiirvalimine", lk 44.

Kiirvalik 
1.Tühi

2. Tühi 

3. Tühi

4.Tühi
LISA 



M215SC 
Kasutusjuhend

v1.03 25 

Telefoni kasutamine 

M-seeria DECT-telefonide kasutamiseks peab tugijaam olema ühendatud võrgu või VoIP-teenuse pakkuja

PBX-ga ning mobiiltoru(d) peavad olema tugijaamas registreeritud. Tugijaam järgib enamikku Snomi

konfiguratsiooni- ja haldusskeemidest. Püsivara värskenduste, keskse konfiguratsioonihalduse ja

tugijaamade, mobiiltorude ja repiiterite püsivara failide majutamiseks on soovitatav omada kohalikku

HTTP/HTTPS-serverit. Mobiiltorusid värskendab tugijaam õhu kaudu.

Märkus: Mobiiltoru tugijaamaga registreerimise tühistamiseks on PIN-kood vaikimisi 0000. 

Seda saab muuta kõikide tugijaamas registreeritud mobiiltorude administraatori seadetes. 

Kui PIN-koodi on muudetud, palutakse teil see sisestada ka mobiiltoru registreerimisel. 

Mobiiltoru registreerimine tugijaamas 

Mobiiltoruga helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab see olema registreeritud tugijaamas ja konto 

peab olema tugijaamas selle jaoks konfigureeritud. Enne seda veenduge, et mobiiltoru aku oleks laetud. 

1. Vajutage mobiiltorul Menüü või  . Avaneb menüü Peamine menüü. 

Peamine menüü 
 Kiirvalik 
Funktsioonid 
Olek 

Kasutajaseaded 

TAGASI OK 

2. Vajutage selleks, et valida Kasutajaseaded ja vajutageOK    või . 

Kasutajaseaded
Aku tühi toon 
Katkestustoon 
Klahvitoon 
Registreerimine 

TAGASI OK 

3. Vajutage selleks, et valida Registreerimine ja vajutage   OK    või . 

4. Kui Handset on esile tõstetud, vajutage Vali   või  . 

a. Näete ekraanil järjestikuseid viipasid, mis algavad sõnadega: „Millise seadme

külge soovid mobiiltoru ühendada?“ Vajutage Baas . Teil palutakse teha järgmist:

Vajuta ja hoia 

HANDSET 

LOCATOR 

nuppu baasil 
4 sek 

Vajutage ülejäänud viiba nägemiseksJÄRGM.: "Siis vajuta #-klahvi mobiiltorul." 

b. Hoidke tugijaama asukohanuppu neli sekundit all, seejärel vabastage see. Toite     ja SIP

tugijaama LED-tuled hakkavad vilkuma.

JÄRGM.

Telefoni konfigureerimine
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c. Vajutage mobiiltorul     . Ekraanil kuvatakse "Registreerimine... Palun oota".

Registreerimine võtab aega umbes 10 sekundit. Kui registreerimine õnnestus, kuulete 

piiksu ja korraks kuvatakse "Mobiiltoru registreeritud" . Seejärel kuvatakse ekraanil MOBIILTORU 1. 

Märkus: Kui mobiiltoru registreerimine ebaõnnestub, asetage see mõneks sekundiks 

laadijasse, eemaldage sealt ja korrake registreerimistoimingut. 

MOBIILTORU 1 

11:26PM    01/01 
LIIN MENÜÜ

Mobiiltoru nime muutmine 

Mobiiltoru vaikimisi nimi on MOBIILTORU 1, MOBIILTORU 2 jne. Saate muuta ekraanil kuvatavat nime, 

näiteks sisestada oma nime või laienduse numbri. 

1. Vajutage mobiiltorul Menüü või  . Avaneb menüü Peamine menüü. 

2. Vajutage selleks, et valida Kasutajaseaded ja vajutage    OK    või . 

3. Vajutage selleks, et valida Nimeta toru ja vajutage    OK    või . 

Abc 

Nimeta toru 
Muuda nime: 

MOBIILTORU 

TAGASI KINNITA

4. Vajutage Nimeta toru ekraanil sisestusrežiimi vahetamiseks , et vajadusel lülituda

suurtähtedele või numbritele. Praegust sisestusežiimi näitavad vastavalt "Abc", "ABC" ja "123" ekraani

ülaosa keskel. Kursorist vasakul asuva tähemärgi kustutamiseks vajutage Tagasi .

5. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage salvestamiseks Kinnita  .
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MOBIILTO
RU 

Mobiiltoru registreerimise tühistamine tugijaamas 

Mobiiltoru saab korraga registreerida ainult ühes tugijaamas. Selle kasutamiseks mõne muu tugijaamaga 

peate esmalt tühistama praeguse tugijaamaga sidumise. 

1. Vajutage mobiiltorul Menüü või  . Avaneb menüü Peamine menüü. 

. 2. Vajutage selleks, et valida Kasutajaseaded ja vajutage    OK    või

3. Vajutage selleks, et valida Registreerimine ja vajutage    OK    või . 

Mobiiltoru 
registreerimine 
Ühenda lahti 

TAGASI VALI 

4. Vajutage Ühenda lahti esiletõstmiseks   ja vajutage VALI   või  . Kuvatakse registreeritud mobiiltorude loendit. 

Ühenda lahti 
7798 1 

MOBIILTORU 2 

MOBIILTORU 3 
MOBIILTORU 4 
TAGASI VALI 

Märkus: Kui teie mobiiltorul on nimi (näiteks teie nimi või laienduse number), kuvatakse 

seda loendis nime "MOBIILTORU" asemel. 

5. Tõstke esile mobiiltoru, mille registreerimist soovite tühistada, ja vajutage VALI või        . Ekraan

palub teil sisestada mobiiltoru PIN-kood, kuid enne seda lülitage tugijaam registreerimisrežiimi,

6. hoides tugijaama asukohanuppu neli sekundit all. Tugijaama toite ja SIP LED-tuled

hakkavad vilkuma. Vabastage nupp.

7. Sisestage mobiiltoru PIN-kood (vaikimisi on PIN-kood 0000) ja vajutage OK või . Registreerimise 

tühistamine võtab aega umbes 10 sekundit. Kui see on lõpetatud, kuulete piiksu ja näete teadet 
"Mobiiltoru lahti ühendatud."

Märkus: Mobiiltoru lülitub pärast registreerimise tühistamist energiasäästlikule 

laadimisrežiimile. Kõik juhtmeta telefoni funktsioonid, välja arvatud mobiiltoru-aku 

laadimine, on keelatud. Energiasäästlik laadimisrežiim desaktiveeritakse pärast seda, kui 

mobiiltoru tugijaamas registreeritakse. 
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MOBIILTORU 1 

11:26PM 01/01 
LIIN MENÜÜ

*Otsing*

VAIKNE STOP 

Liin 1: 

TAGASI LIIN 

Liin 1: 
Kõne pooleli 

0:01:25 

2325550167 
LÕPP 

Mobiiltoru asukoha määramine 

Vajutage korraks tugijaama asukohanuppu  selleks, et otsida kõiki tugijaamas registreeritud telefone. 

Tugijaamas registreeritud mobiiltelefonid helisevad ja näitavad 60 sekundit teadet "Otsing", kui seda välja 

ei lülitata. 

Vajutage uuesti     või vajutage STOP ühel mobiiltorudest, et lõpetada kõikide 

mobiiltorude otsimine. Ühe mobiiltoru asetamine laadijasse peatab ka kõikide 

mobiiltorude otsimise.

Vajutage igal üksikul mobiiltorulVAIKNE selle mobiiltoru helina välja lülitamiseks. 

Helistamine 

Vt lõiku „Numbrite, tähemärkide, erimärkide ja sümbolite sisestamine“ 

ning sisestage tähed, numbrid ja erimärgid. Mis tahes kõne lõpetamiseks vajutage    LÕPP  (joonis 

3) või või asetage mobiiltoru laadijasse.

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 - kõne ajal 

Väljuvate kõnede identiteedi valimine 

Kui mobiiltorul on luba kasutada väljuvate kõnede jaoks rohkem kui ühte kontot, saate valida teise konto, mitte 

esmase, mis on mobiiltorule määratud järgmise väljuva kõne tegemiseks. 

1. Vajutage ooteekraanil (joonis 1)LIIN .

2. Kasutage Valige liin ekraanil esile tõstetava rea valimiseks nuppe    /    .

3. Vajutage VALI . Ekraanil kuvatakse signaali tugevuse indikaatori all väljaminevat identiteeti (joonis 2).

4. Sisestage klahvistikul valitav number.

5. Vajutage VALIDA . Number valitakse automaatselt, kui te pole numbrit sisestanud kauem kui kaks

sekundit ja kui telefon on tuvastanud, et number kehtib.

Märkus: Samuti saate esmalt sisestada numbri ja seejärel valida teise väljamineva identiteedi, vajutades 

 LIIN   (joonis 2). 
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Juhtmega peakomplekti kasutamine 

Kui juhtmega peakomplekt on peakomplekti pistikupesaga ühendatud, edastatakse helisisend ja -väljund 

automaatselt peakomplekti. Kõrvaklappide sümbolit  kuvatakse inforeal aku sümbolist vasakul. 

Märkus:  Kui nupu  vajutamisega lülitatakse sisse valjuhääldi režiim, lülitatakse peakomplekti heli 

välja seniks, kuni valjuhääldi on sisse lülitatud. 

Valjuhääldi kasutamine 

Aktiivse kõne ajal vajutage valjuhääldi sisselülitamiseks  . Klahvil süttib punane LED-tuli ja 

valjuhääldi sümbolit  kuvatakse inforeal aku sümbolist vasakul. 

Erinevate valimismeetodite kasutamine 

Valimine käsitsi 

1. Sisestage ooteekraani olekus klahvistikul number.

2. Vajutage valimiseks .  Teise võimalusena vajutage valimiseks , kui soovite helistamiseks kasutada 
valjuhääldit.

Märkus:  Võite ka aktiivse kõne ajal vajutada  , et jätkata vestlust valjuhääldi kaudu. 

Kordusvalimine 

 . 1. Vajutage viimati valitud numbri kuvamiseks

2. Vajutage varem valitud numbrite kuvamiseks   .

3. Vajutage ekraanil oleva numbri valimiseksVALIDA      või  . 

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

1. Vajutage MENÜÜ.

2. Vajutage   , et kerida valikuni Kõneloend, seejärel vajutage menüü avamiseks  OK  . 

3. Loend Vastamata kõned on esile tõstetud.  Vajutage kerimiseks , kui soovite vaadata Vastatud kõned või 

Valitudkõned loendit.

4. Vajutage loendis viimase kõne vaatamiseks AVA  .  Kasutage loendis sirvimiseks nuppe / . 

5. Vajutage ekraanil oleva numbri valimiseks VALIDA  või  . 

Numbri valimine telefoniraamatust 

 . 

1. Vajutage MENÜÜ.

2. Vajutage    , et kerida valikuni Telefoniraamat, seejärel vajutage kataloogi menüü avamiseksOK    

või

◦ Kohalik loend sisaldab ainult teie mobiiltorus saadaolevaid kontakte.

◦ Baasi loend sisaldab tugijaama salvestatud kontakte, mis on saadaval kõikidele tugijaamas 
registreeritud mobiiltelefonidele.

◦ Kui LDAP on saadaval, saab seda valida ka menüüst. 
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Sisekõne 
MOBIILTORU 1 
MOBIILTORU 2 
MOBIILTORU 3 
Kõik torud 

TAGASI VALI 

Sisekõne 

0:01:25 

MOBIILTORU 1

Line 1: 
Sisenev kõne 

Angela Martin 
2325550167 

VASTA LOOBU 

Liin 1: 
Kõne pooleli 

0:01:25 

Angela Martin 
2325550167 

LÕPP 

3. Vajadusel vajutage kataloogi kerimiseks   , seejärel vajutage selle avamiseks AVA   või       .

4. Sirvige loendit nupuga   /   ;  LDAP-i puhul valige, kas soovite otsida esimest või viimast nime 

ja vajuta VALI  , sisestage nime esitäht(ed) ja vajutage  OTSI  . 

5. Vajutage ekraanil oleva numbri valimiseks VALIDA  või  . 

Kiirvalimine 

Numbri valimiseks hoidke kaks sekundit kiirvalimisnumbrile määratud numbriklahvi. 

Sisekõne tegemine 

Saate helistada teistele tugijaamas registreeritud telefonidele ilma, et kõne pöörduks PBX-i. 

1. Vajutage .

2. Valige Sisekõne menüüst (joonis 1) üks saadaolevatest mobiiltorudest ja vajutage valimiseks VALI.

Joonis 1 Joonis 2 

3. Kõne lõpetamiseks (joonis 2) vajutageLÕPP  või  või asetage mobiiltoru laadijasse.

Kõnede vastu võtmine 

Sissetulevatest kõnedest teatab helin, välja arvatud juhul, kui see on menüüs Kasutajaseaded -> Helinad -> Helina 

tugevus deaktiveeritud ja ekraanil kuvatakse sõnumit "Sisenev kõne". Kõne lõpetamiseks (joonis 2) 

või        või asetage mobiiltoru laadijasse.vajutage    LÕPP  

Joonis 1 Joonis 2 

• Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks vajutage  või VASTA . 

• Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks valjuhääldist vajutage . 

• Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage LOOBU .

Teistest tugijaamas registreeritud mobiiltorudest tehtud sisekõnesid ei saa tagasi lükata. Helisemise saate välja

lülitada,vajutades VAIKNE  .

LÕPP 
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Angela Martin 
2325550167 

Sisenev 
kõne

Liin 1: 
Ootel 

0:01:27 

2325550167 
 EDASI 

Ootekõne 

Vaikeseadena antakse teisest sissetulevast kõnest teada 5-sekundiliste intervallidega piiksudega ja ekraanil 

kuvatakse teade "Ootekõne".  Vajutage ootekõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks 

klahvile  või VASTA. 

Märkus: Kui soovite kõnesid suunata siis, kui telefon on hõivatud, vajutage ootekõne 

saatmiseks "hõivatud" suunamisnumbrile LOOBU. 

Ootekõne välja lülitamine: Vt lõiku „Ootekõne“, lk 45. 

Aktiivsed kõned 

Iga mobiiltoru saab hallata kahte samaaegset kõnet, millest üks on aktiivne, teine on ootel; või on 

mõlemad kõned ootel või on mõlemad teiega konverentskõnes. 

Ootele panemine (Hold) 

Saate ootele panna kuni kahte väliskõnet. Sisekõnesid ei saa ootele panna. 

Kõne ootele panemine 

Poolelioleva kõne ootele panemiseks vajutage     . 

• Teie praegune kõne pannakse automaatselt ootele, kui vajutate  või VASTA teise sissetuleva 
kõne vastuvõtmiseks (vt "Ootekõne").

22 

Liin 1: 
Ootekõne 

 
Carl Miller 

5550123 

VASTA LOOBU 

Märkus:  Kui mõni teine osapool teid ootele paneb, võite näha teavitust "Held by far end".  Kõne 

lõpetamiseks vajutage   Lõpp   . See funktsioon sõltub sellest, kas seda pakub teie teenusepakkuja, ning 

PBX-ide ja mõlema osapoole telefonide ühilduvusest. 

Liin 1: 
Held by far end 

0:01:27 

2325550167 
LÕPP 
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2/2 

Liin 1: 
Kõne pooleli 

0:01:25 

2325550167 
JÄRGM LÕPP 

1/2 

Liin 1: 
Ootel 

0:01:27 

Mark Lee 
5551231234 

JÄRGM EDASI 

2/2 

Liin 1: 

LIIN END 

Helistamine ootel oleva kõnega 

1. Vajutage . 

Menü
ü 

Uus kõne 

Telefoniraa

mat 

Kõneloend 

TAGASI OK 

2. Kui New call on esile tõstetud, vajutage    OK    või . 

3. Sisestage klahvistikul valitav number ja vajutage     VALIDA      või . 

Aktiivse kõne ühendamine ootel oleva kõnega 

1. Vajutage .. Ootel kõne ilmub ekraanile. 

Ühenda 
numbrile 

5551231234 

TÜHISTA VALI 

2. Vajutage VALI . Kõne suunatakse koheselt.

Kahe kõne vahel ümberlülitamine 

Vajutage aktiivse kõne (joonis 1) ja ootel kõne (joonis 2) vaatamise vahel lülitumiseks  JÄRGM. 

Joonis 1 Joonis 2 

Ootel kõne vaatamisel (joonis 2) vajutage ootel oleva helistajaga rääkimiseks ja teise kõne ootele panemiseksEDASI; 
või

vajutage aktiivse kõne vaatamise juurde naasmiseks JÄRGM..

Aktiivse kõne vaatamisel vajutage kõne lõpetamiseks  END . 
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Ühenda 
numbrile 

Konverentskõne 

Telefonipõhistel konverentsidel on maksimaalne osalejate arv kolm (teie telefon ja kaks teist). 

Märkus: Teavet ja juhiseid serveripõhiste konverentside kohta, mida võimaldab teie 

teenusepakkuja või teie võrk, kui see on olemas, küsige oma teenusepakkujalt ja/või IT-

administraatorilt. 

1. Aktiivse kõne ajal vajutage . Kõne pannakse automaatselt ootele ja kuvatakse konverentskõne 

ekraani.

Konverents 
Uus osaleja 

Toruga osaleja 

TÜHISTA VALI 

◦ Kui soovite helistada teisele samasse tugijaama registreeritud mobiiltorule, valige Toruga osaleja .

◦ Kui soovite helistada mõnele teisele numbrile, valige Uus osaleja.

2. Kui teie valik on esile tõstetud, vajutageVALI .

3. Kolmanda osapoole valimine:

◦ Kui valisite Toruga osaleja, kuvatakse Sisekõne ekraani. Valige loendist mobiiltoru ja vajutage

valimiseksVALI   või  .

◦ Kui valisite Uus osaleja, näete ekraanil teadet "Konverents". Sisestage number, millele

soovite helistada, või vajutage kataloogist või kõneloendist numbri valimiseks . Tekst

 VALIDA      ilmub ekraanile.  Vajutage valimiseks VALIDA    või . 

2/2 

Liin 1: 

Konverents 7 

LÕPP VALIDA

4. Kui uus osapool on liinil, vajutage konverentsi alustamiseks aktiivse ja ootel kõnega . 

Liin 1: 
Konverents 

0:02:36 
2325550167 

5551231234 

LÕPP 

5. Vajutage konverentskõne lõpetamiseks ja ühenduse loomiseks mõlema poolega LÕPP . 

Konverentskõne alustamine ootel oleva kõnega 

1. Kui teil on aktiivne kõne ja ootel kõne ning soovite nendega konverentskõnet alustada, vajutage

. Koos ootel kõnega kuvatakse ekraani "Konverents". 
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Konverents 

5551231234 

TÜHISTA VALI 

2. Konverentsi alustamiseks aktiivse kõne ja esiletõstetud ootel kõnega vajutage VALI.

Liin 1: 
Konverents 

0:02:36 
2325550167 

5551231234 
LÕPP 

3. Vajutage konverentskõne lõpetamiseks ja ühenduse loomiseks mõlema poolega LÕPP .

Kõnede edastamine 

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

◦ Kaasnev edastamine. Kõigepealt edastatakse teade kolmandale osapoolele, et veenduda, et kõne on

aktsepteeritav ja see
võetakse vastu.

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

Märkus: Pimedad ülekanded teistele teie tugijaamas registreeritud telefonidele ei ole võimalikud. 

◦ Aktiivse kõne ülekandmine ootel kõneks:Vt "Aktiivse kõne ülekandmine ootel kõnele", lk 35.

Kaasnev edastamine; 

1. Vajutage . Kõne pannakse automaatselt ootele ja kuvatakse ekraani Ühenda numbrile. 

Ühenda 
numbrile 

Uus osaleja 

Toruga osaleja 

TÜHISTA VALI 

Joonis 1 

◦ Kui soovite kõnet edastada teisele samasse tugijaama registreeritud mobiiltorule, valige Toruga
osaleja .

◦ Kui soovite kõnet edastada mõnele teisele numbrile, valige Uus osaleja.

2. Kui teie valik on esile tõstetud, vajutageVALI .

3. Kolmanda osapoole valimine:

◦ Kui valisite Toruga osaleja, kuvatakse Sisekõne ekraani. Valige loendist mobiiltoru ja vajutage

valimiseksVALI   või  .
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2/2 

Liin 1: 
Ühenda 
numbrile 

PIME 

◦ Kui valisite Uus osaleja, näete ekraanil teadet "Ühenda numbrile" (joonis 2). Sisestage

number, millele soovite kõne suunata; ekraanil kuvatakse VALIDA (joonis 3).  Vajutage

     valimiseks VALIDA      või . 

Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4 

4. Kui kolmas osapool vastab, teatage kõnest.

5. Kui kolmas osapool soovib kõne vastu võtta, vajutage  või SUUNA . Kui kõne on edastatud, 

kuvatakse teadet "kõne suunatud" (joonis 4, ülal).

Aktiivse kõne ülekandmine ootel kõneks 

1. Kui kõne on ootel ja kõne on liinil, vajutage . Ekraanil Ühenda numbrile kuvatakse ootel kõnet. 

Ühenda 
numbrile 

5551231234 

TÜHISTA VALI 

2. Vajutage  VALI . Kõne suunatakse koheselt.

Pime edastamine. 

1. Vajutage . Kõne pannakse automaatselt ootele ja kuvatakse ekraani Transfer to. 

Ühenda 
numbrile 

Uus osaleja 

Toruga osaleja 

TÜHISTA VALI 

2. Kui Uus osaleja on esile tõstetud, vajutage VALI .

3. Vajutage PIME .

2/2 

Liin 1: 
Suuna edasi 

VALIDALÕPP 

2/2 

Liin 1: 
Ühenda 
numbrile

PIME 

2/2 

Liin 1: 

Ühenda 

numbrile 7 

PIME VALIDA LÕPP    SUUNA

0:01:25 

Liin 1: 

Kõne 

suunatud 

5551231234 

Kõne pooleli 
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MOBIILTORU 1 

Uued sõnumid 

11:26PM 01/01 
LIIN MENÜÜ

Peamine menüü 

Sõnum 

Telefoniraamat 

Kõneloend 

Sisekõne 
TAGASI
SI

OK

Sõnum 
Liin 1 

Liin 2 

Liin 3 
Liin 4 
TAGASI VALI 

4. Sisestage number, millele soovite kõne suunata ja vajutage valimiseks VALIDA  või . 

5. Kui kõne on edastatud, kuvatakse teadet "kõne suunatud" (joonis 3, ülal). Märkus:  See ei tähenda,

et kolmas osapool on kõnele vastanud, vaid lihtsalt seda, et see nüüd seal heliseb.

E kõnede otsimine

Kõne lõpetamiseks (joonis 2) vajutage    END või või asetage mobiiltoru laadijasse. 

L sõnumite kuulamine

Kui saabub uus sõnum, vilgub sõnumi LED-tuli ja ekraanil kuvatakse teadet "Uued sõnumid" 

. 

Joonis 1 Joonis  2 Joonis 3 

1. Avage Peamine menüü ja vajutage OK    või  (joonis 2). Avaneb menüü Sõnum. 

2. Vajadusel kerige oma liinile (konto/mobiiltoru).  Kui esiletõstetud liinile (konto/mobiiltoru) on

uus sõnum, ilmub ekraani ülaossa linnuke (joonis 3).

3. Vajutage VALI .

4. Olenevalt teie võrgu või teenusepakkuja postkasti seadistustest peate vajadusel sisestama koodi või

järgima hääljuhiseid. Küsige lisateavet oma IT-administraatorilt või teenusepakkujalt.

Kõneloend 

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse 

number ning kellaaaeg ja kuupäev. Kui mäluruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning 

asendatakse need uutega. 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kõneloend" ja vajutage  võiOK . 

Kõneloend 
Vastamata kõned 

Vastuvõetud 

kõned  

Valitud kõned 
KUSTUTA AVA 

Joonis 1 

Märkus 1:  Kui telefon on ootel, pääsete kõneajaloole otse juurde, vajutades 

navigeerimisklahvi noolt alla. 

Märkus 2:  Valitud kõnede loendit saate otse vaadata, vajutades kordusvalimisklahvi  . 
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Vastu võetud kõned 

Valitud kõned 

Vastamata kõned 

2. Vajadusel leidke loend, mida soovite vaadata, ja vajutageAVA   või  (joonis 1). Loendis kuvatakse 

viimase kõne telefoninumbrit koos kõne kuupäeva ja kellaajaga, kõne tüüpi tähistava ikooniga ja 

loendis olevate kirjete arvuga.  Joonisel 2  näitab      1/5, et valitud on viiest kõnest esimene 

kõne. Nooled (   ,    või   ) näitavad, et rohkem kõnesid on võimalik vaadata navigeerimisnupuga 

üles ja/või alla kerides. 

1/5 

11:26PM 01/01 
KUSTUTA VALIDA

Joonis 2 

Helistamine kõneloendis olevale numbrile 

1. Avage loend ja vajutage kirjete sirvimiseks    või    .

2. Kui soovite numbrit enne valimist muuta, toimige järgmiselt; kui ei, jätkake sammuga 3. 

a. Kui kirje on ekraanil, vajutage . 

Muuda numbrit 

Salvesta 

TAGASI VALI 

Joonis 3 

b. Vajutage ekraanil "Muuda numbrit" (joonis 3) või VALI . 

c. Numbri muutmine.

3. Vajutage ekraanil oleva numbri valimiseks VALIDA  või  . 

Numbri salvestamine kataloogi 

1. Kui kõneajaloo kirje on ekraanil, vajutage . 

2. Kerige valikuni "Salvesta" (joonis 3, ülal) ja vajutage  või VALI . 

3. Valige kataloog, kuhu soovite kirje salvestada, ja vajutageOK . Sisestatud telefoninumbrile on lisatud 
eesnimi ja töönumber.

4. Vajadusel redigeerige uut kataloogi kirjet. Lisateavet vt "Kontakti lisamine kohalikku kataloogi, 
põhikataloogi, musta nimekirja" lk 41.

5. Vajutage salvestamiseks ja kõne juurde naasmiseks SALVESTA. 
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Sisestuse kustutamine loendist. 

Kõne vaatamise ajal vajutage KUSTUTA . 

Kõneloendi kustutamine 

1. Menüüst "Kõneloend" (joonis 1 lk 36), valige loend, mida soovite kustutada.

2. Vajutage KUSTUTA .

3. Kinnitamiseks vajutage ekraanil "Kustuta kõik sisestused vastuvõetud kõnedest?"  JAH. 

Kõnede suunamine või katkestamine 

Tuvastamata kõnest keeldumine 

Kõned ilma helistaja ID teabeta lükatakse tagasi; mobiiltoru ei helise. Vaikesäte kõikidele liinidele/ 

kontodele on välja lülitatud. Seadete muutmiseks: 

1. Vajutage  MENÜÜ    või . 

2. Kerige    vajutamisega valikuni "Funktsioonid" ja vajutage

3. Kerige    vajutamisega valikuni "Tõkesta anon." ja vajutage 

või 

või . 

Tõkesta anon. 

Liin 1 
Väljas 

Liin 2 
Sees 
TAGASI KINNITA

4. Kerige    abil igale liinile/kontole, mille seadeid soovite muuta. Liin/konto ja selle praegune seadistus

(off või on) on esile tõstetud, vajutage sätte off muutmiseks väärtuseks on ja vastupidi .

5. Sätete salvestamiseks ja menüüsse Funktsioonid naasmiseks vajutage    KINNITA . 

Mitte häirida (DND) 

Sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali. 

1. Vajutage    MENÜÜ    või . 

 . 2. Kerige   abil valikuni "Funktsioonid" ja vajutage OK  või

3. Kui "DND" on esile tõstetud, vajutage OK    või  . 

4. Kerige    abil igale liinile/kontole, mille seadeid soovite muuta. Kui liin/konto ja selle 

praegune seadistus (väljas või sees) on esile tõstetud, vajutage .

5. Salvestamiseks ja menüüsse Funktsioonid naasmiseks vajutage    KINNITA . 

 OK . 

OK 
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HANDSET 1 

11:26PM 01/01 
LIIN MENÜ

Ü

Line 1 
Alati 

Hõivatud 

Ei vasta 

TAGA
SI

OK 

Alati 

Alati: 
Sees 

Telefoninumber: 
5551231234 
TAGA
SI

KINNI
TA

Kõne suunamine 

 Telefoni saab seadistada suunama sissetulevaid kõnesid kas alati või siis, kui telefon on kinni või kui 

kõnele ei vastata. Kui kõne suunamine on sisse lülitatud, kuvatakse sümbolit  ooterežiimi ekraanil (joonis 

1). 

Joonis 1 Joonis  2 Joonis 3 

1. Vajutage    MENÜÜ    või . 

. 2. Kerige     abil valikuni "Funktsioonid" ja vajutage  OK      või

3. Kerige     abil valikuni "Kõne suunamine" ja vajutage   OK     . 

4. Kerige      abil liinile/kontole, mille seadeid soovite muuta. Kui liin/konto ja selle praegune 

seadistus (off või on) on esile tõstetud, vajutage .

5. Valige edastamise tingimus (joonis 2).

6. Vajutage seadistuse muutmiseks väljalülitatud asendist sisse ja vastupidi (joonis 3) . 

7. Kui telefoninumbrit pole määratud või soovite seda muuta, kerige    abil selleni alla ja sisestage või 
muutke numbrit.

◦ Kui valisite tingimused Alati ja Hõivatud, jätke samm 8 vahele ja jätkake sammuga 9.

◦ Kui valisite tingimuse Ei vasta, jätkake sammuga 8.

8. Kui valisite tingimuse Ei vasta, kerige    abil alla kuni Viivitus. Vaikimisi heliseb telefon kuus korda 

enne kõne suunamist. Saadaolevad seaded on 1 kuni 10 helinat.  Vajutage rõngaste arvu 

suurendamiseks ükshaaval kümneni ja seejärel tagasi üheni  . 

9. Salvestamiseks ja menüüsse Funktsioonid naasmiseks vajutage    KINNITA  või . 

Märkus: Kui olete kõne suunamise kinnise tooni korral sisse lülitanud ja ootekõne on 

samuti sisse lülitatud, vajutage  ootekõne saatmiseks hõivatud numbrile LOOBU . 
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Mobiiltoru konfigureerimine 

Kõikidele seadetele pääseb juurde peamenüüst.  Vajutage ooteekraanil selle avamiseks  või MENÜÜ. 

Menüüd

Uuem kui 

1.38.75-ENG 

/ 

1.37.77-CEE, 

vastavalt 

Peamine menüü 

Nimetus Alammenüü Kirjeldus 

Sõnum Juurdepääs häälsõnumitele, kui postkastiteenust pakub teenus, 

teenusepakkuja või PBX.Vt "Sõnumite kuulamine" lk 36. 

Telefoniraamat Juurdepääs saadaolevatele loenditele. Lisainfot leiate lõigust 
Telefoniraamat, lk 40. 

Kõneloend Juurdepääs vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loenditele. Vt 

lõiku „Kõneloend“,  lk 36. 

Sisekõne Sisekõnede tegemine teistele tugijaamas registreeritud 

laiendustele.Vaadake jaotist " Sisekõne" lk 30. 

Kiirvalimine Vaadake sätet "Kiirvalimine", lk 44. 

Funktsioonid Vaadake alammenüüd "Funktsioonid", lk 44. 

Olek Sisaldab teavet võrgu- ja liiniseadete ning tooteteabe kohta nagu 

püsivara versioon, mudel ning mobiiltoru ja tugijaama seerianumber. Vt 

lõiku „Olek“, lk 46. 

Kasutaja seaded  Vaadake alammenüüd "Kasutaja seaded", lk 46. 

Admin-seaded Vt „Administraatori seaded“, lk 49. 

Alammenüüd Peamine 
menüü 

Sõnum 

Kataloogid 

Kõneloend 

Sisekõne 

Kiirvalimine 

Funktsioonid 

Olek 

Kasutaja seaded 

Admin-seaded

Telefoniraamat 

Kohalik loend 

Baasi loend 

LDAP 

Blacklist 

Kõneloend 

Vastamata kõned 

Vastu võetud kõned 

Valitud kõned 

Funktsioonid 

DND 

Kõnede edasi 
suunamine 

Blokeeri anonüümsed 

Vali anonüümsena 

Automaatvastus 

Vastuvõtmata kõne 

Ootekõne 

Kasutaja seaded 

Keel 

Määra kpv/aeg 

NTP 

Nimeta toru 

Kontrast 

Helinad 

Aku tühi toon 

Katkestustoon 

Klahvitoon 

Muuda salasõna 

Registreerimine 

Tarkvara uuendamine 

Admin-seaded 

Võrgu seaded 

Secure browsing 

Provisioning 

Muuda PIN 

Muuda salasõna 

Tarkvara uuendamine 
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Kiirvalimine 
1.Tühi

2. Tühi 

3. Tühi

4.Tühi
LISA 

Abc 

Muuda 

Nimi 

Number 

TAGASI SALVESTA

Kiirvalimine 

Klahve 1–0 saab kasutada kümne numbri kiirvalimiseks, hoides vastavat klahvi pikalt all.  

Kiirvalimisnumbrite seadistamine: 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kiirvalik" ja vajutage või OK . 

Joonis 1 Joonis 2 

2. Kerige kirjeni "Tühi" ja vajutage LISA (joonis 1).

3. Sisestage ekraanil "Muuda" nimi ja number (joonis 2). Kui soovite määrata mobiiltorust erineva

väljamineva numbri ("liini"), kerige allapoole ja sisestage ka liin.

4. Vajutage SALVESTA .

Funktsioonid 

Funktsioonide menüü 

Nimetus Kirjeldus 

DND (Mitte häirida) 
seaded 

Kui see on lubatud, ei helise liinile/kontole/laiendile tehtud kõned; 

helistaja  kuuleb kinnist tooni. Seadistamine:Vt "Mitte häirida (DND)", lk 38. 

Kõnede edasi 
suunamine 

Sissetulevate kõnede suunamine: Alati, kui telefon hõivatud või kui telefon 

ei vasta. Vt lõiku „Kõnede edasi suunamine“, lk 39. 

Blokeeri anonüümsed Vt lõiku „Tuvastamata kõnest keeldumine“, lk 38. 

Vali anonüümsena Vt "Helistaja ID peitmine", lk 44. 

Automaatvastus Kõnedele vastamine mobiiltoru hoidikust tõstmisega.Vt "Kõnedele 

vastamine mobiiltoru hoidikust tõstmisega", lk 45. 

Vastuvõtmata kõne Vastuvõtmata kõnede koguarvu kuvamine või peitmine ooteekraanil. Vt 

"Vastuvõtmata kõne märguanne" lk 45. 

Ootekõne Ootekõne välja ja sisse lülitamine: Vaikeväärtus on „sees“. Vt lõiku 
„Ootekõne“ lk 31. 

Helistaja ID peitmine 

Vaikeväärtus on „väljas“. 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Funktsioonid" ja vajutage või OK . 

2. Menüüs Funktsioonid kerige "Vali anonüümselt" ja vajutage  või OK . 

3. Leidke liin (konto/identiteet), mille helistaja ID-d soovite peita, ja vajutage  . Selle olek muutub 
sisse lülitatuks.

Vali 
anonüümsena 

Liin 1 
Sees 

Liin 2 
Väljas 

TAGASI KINNITA
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4. Salvestamiseks ja menüüsse Funktsioonid naasmiseks vajutage    KINNITA .

Märkus:  Konto helistaja ID uuesti sisse lülitamiseks järgige samu juhiseid.  Kui vajutate sammus 3 , 

ja liini helistaja ID olek on "väljas", muudetakse olekuks "sees". 

Kõnedele vastamine, eemaldades mobiiltoru laadijast 

Vaikeväärtus on „väljas“. Kui soovite kõnesid vastu võtta, tõstes mobiiltoru laadijalt: 

1. Valige mobiiltoru menüüs Peamine menüü "Funktsioonid" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Funktsioonid valik "Automaatvastus" ja vajutage  või OK . 

Automaatvastus 

Automaatvastus 
Väljas 

TAGASI SEADM

3. Vajutage . Selle olek muutub sisse lülitatuks. 

4. Salvestamiseks ja menüüsse Funktsioonid naasmiseks vajutage    KINNITA .

Märkus: Vaikeseadete juurde naasmiseks järgige samu juhiseid. Kui vajutate sammus 3  ja 

olekuks on "sees" muudetakse olekuks "väljas". 

Vastuvõtmata kõnede hoiatus 

Vaikesäte on sees; teade "x vastamata kõnet" (x on vastamata kõnede koguarv kõnede ajaloos) kuvatakse 

ooteekraanil seni, kuni te ei tühjenda vastamata kõnede loendit. Seadete muutmiseks: 

1. Valige mobiiltoru menüüs Peamine menüü "Funktsioonid" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Funktsioonid valik "Vastuvõtmata kõne" ja vajutage  või OK . 

Vastuvõtmata 
kõne 

Näita hoiatust 

Peida hoiatus 

3. Kerige alla jaotiseni "Peida hoiatus" ja vajutage  või KINNITA salvestamiseks ja menüüsse "Funktsioonid" 
naasmiseks.

Märkus:  Funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks kerige üles jaotiseni "Näita hoiatust" ja 

vajutage või KINNITA  salvestamiseks ja menüüsse "Funktsioonid" naasmiseks. 

Ootel kõned 

Vaikeseade on „sees“; teisest sissetulevast kõnest antakse teada 5-sekundiliste intervallidega 

piiksudega ja ekraanil kuvatakse teadet "Ootekõne".Vt selle funktsiooni kasutamiseks "Ootekõne", lk 31. 

Seadete muutmiseks: 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Funktsioonid" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Funktsioonid valik "Ootekõne" ja vajutage  või OK . 

TAGASI SEADM
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Ootekõne 
Näita hoiatust 

Peida hoiatus 

3. Kerige alla jaotiseni "Peida hoiatus" ja vajutage  või KINNITA salvestamiseks ja menüüsse 

"Funktsioonid" naasmiseks. Märkus:  Funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks kerige 

üles jaotiseni "Näita hoiatust" ja vajutage  või KINNITA salvestamiseks ja menüüsse 

"Funktsioonid" naasmiseks. 

Olek 

Need alammenüüd sisaldavad teavet, mida võite vajada tõrkeotsinguks. 

◦ Võrk. Teave LAN-võrgu kohta, millega teie telefonisüsteem on ühendatud.

◦ Liin. Teave teie SIP-konto(de) registreerimisoleku kohta.

◦ Tooteinfo. Püsivara versiooni, mudeli ning telefonitoru ja tugijaama seerianumber.

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Olek" ja vajutage või OK . 

Olek 
Võrguühendus 

Liini 

tooteinfo 

TAGASI OK 

2. Tõstke menüüs Olek esile alammenüü, mida soovite vaadata, ja vajutage  või OK . 

3. Tagasi eelmisele ekraanile pöördumiseks vajutage TAGASI.

Kasutaja seaded 

Peamine menüü 

Nimetus Kirjeldus 

Keel Mobiiltoru keel.Vt lõiku „Keel“, lk 47. 

Määra kpv/aeg Kuupäeva ja kellaaja ning nende vormingute seadistamine.Vt lõiku 
„Kuupäev/kellaaeg“, lk 47. 

NTP Näitab teie süsteemis kasutatavat NTP-ajaserverit. 

Nimeta toru Ekraanil kuvatakse vaikimisi määratud mobiiltoru nime asemel mõni muu nimi. Vt 

"Mobiiltoru nime muutmine", lk 26. 

Kontrast Ekraani heleduse taseme muutmine.Vt lõiku „Kontrast“, lk 47. 

Helinad Vt "Helin ja helina helitugevus", lk 48. 

Aku tühi toon 

Vt "Aku tühi toon, katkestustoon ja klahvide puutetoonid", lk 48. Katkestustoon 

Klahvitoon 

Registreerimine Mobiiltoru registreerimine ja registreerimise tühistamine.Vt "Mobiiltoru 

registreerimine tugijaamas", lk 25 ja vastavalt "Mobiiltoru registreerimise 

tühistamine tugijaamas", lk 27. 

Tarkvara 

uuendamine
Telefon kontrollib, kas värskendus on olemas. Kui on, siis värskendus käivitub, 

kui mitte, siis uuendus tühistatakse. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

Märkus: Püsivara versioonides, mis on vanemad kui 1.38.75-ENG ja 1.37.77-

CEE, on püsivara värskendus saadaval administraatori sätete peamenüüs. 

TAGASI KINNITA
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Keel 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kasutaja seaded" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Kasutaja seaded valik "Keel" ja vajutage  või OK . 

Keel 
Eesti 

Français 

Español 

TAGASI KINNITA

3. Tõstke Keel menüüst esile keel, mida soovite mobiiltorus kasutada, ja vajutage  või KINNITA 

salvestamiseks ja kasutaja seadete menüüsse naasmiseks.

Kuupäev/kellaaeg 

Selles menüüs saate määrata kuupäeva ja kellaaja ning nende mobiiltorus kuvamise vormingud.  Kui teie 

süsteem kasutab ajaserverit, ei ole tavaliselt kuupäeva ja kellaaja seadistamine vajalik. Vaikevormingud 

on DD/MM/YYYY (päev/kuu/aasta) ja 24-tunnine kell. 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kasutaja seaded" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Kasutaja seaded valik "Määra kpv/aeg" ja vajutage  või OK . 

3. Menüüs Määra kpv/aeg tõstke esile üksus, mida soovite muuta või redigeerida.

Määra kpv/aeg 

Formaat: 
MM/DD/YYYY 

Määra kuupäev 
04/15/2014 
TAGASI KINNITA

4. Seaded.

◦ Kuupäeva või aja vormingu muutmine:  Vajutage muutmiseks  , seejärel vajutage 
salvestamiseks ja menüüsse Määra kpv/aegtagasi pöördumiseks SET. 

◦ Kuupäeva või kellaaja muutmine:  Kasutage muutmiseks klahvistikku, seejärel vajutage
salvestamiseks ja menüüsse Määra kpv/aegtagasi pöördumiseks  SET.

Kontrast 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kasutaja seaded" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Kasutaja seaded valik "Kontrast" ja vajutage  või OK . 

Kontrast 
Tase 1 

Tase 2 

Tase 3 
Tase 4 

TAGASI KINNITA

3. Vaikimisi on määratud tase 4. Kui soovite, et ekraan oleks heledam, tõstke esile madalam tase; kui

soovite, et ekraan oleks tumedam, tõstke esile kõrgem tase.

4. Salvestamiseks ja kasutaja seadete menüüsse naasmiseks vajutage KINNITA . 
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Aku tühi toon 

Aku tühi toon 
Väljas 

TAGASI KINNITA

Katkestustoon 

Katkestustoon: 
Väljas 

Klahvitoon 

Klahvitoon 
Väljas 

Helina tugevus 
helitugevus

KINNITA

Helin ja helina helitugevus 

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kasutaja seaded" ja vajutage või OK . 

2. Valige menüüs Kasutaja seaded valik "Helinad" ja vajutage  või OK . 

Helinad 
Helina tugevus 
Helinatoon 

TAGA
SI 

OK 

3. Tõstke menüüs Helinad esile helitugevus või toon ja vajutage  või OK . 

4. Seaded.

◦ Helitugevus:

a. Helitugevuse suurendamiseks vajutage navigeerimisnuppu   , vähendamiseks vajutage   .

b. Salvestamiseks ja menüüsse Helinad naasmiseks vajutage  KINNITA . . 

 või OK . 

◦ Helin.

a. Valige liin (konto/identiteet), mille helinat soovite muuta, ja vajutage

b. Valige meloodia. Esitatakse esiletõstetud meloodiat.

c. Salvestamiseks ja menüüsse Helinad naasmiseks vajutage KINNITA   . 

Aku tühi toon, katkestustoon ja klahvide puutetoonid 

Iga seadistuse vaikeseade on "sees". 

◦ Aku tühi toon. Aku on tühi või on laetusaste väga madal.

◦ Katkestustoon. Ühendus baasjaamaga on katkenud.

◦ Klahvistiku klahvide ja funktsiooniklahvide puutetoonid TAGASI .

1. Mobiiltoru menüüs Peamine menüü valige "Kasutaja seaded" ja vajutage või OK . 

2. Kerige menüüs Kasutaja seaded vastavasse alammenüüsse "Aku tühi toon", "Katkestustoon" või

"Klahvitoon" ja vajutage  või OK .

3. Vajutage seadistuse muutmiseks väljalülitatud asendist sisse ja vastupidi (joonis 3) . 

4. Salvestamiseks ja menüüsse Kasutaja seaded naasmiseks vajutage    SET  või . 

TAGASI   KINNITA 

TAGASI KINNITATAGASI KINNITA
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Admin-seaded 

Administraatori parool on nõutav iga kord, kui soovite sellesse alammenüüsse siseneda. Vaikimisi määratud parool on 
admin. 

Peamine menüü 

Nimetus Kirjeldus 

Võrgu seaded Vajadusel valige IPv4 või IPv6 

Secure browsing Vajutage seadistuse muutmiseks ja HTTP või HTTPS vahel ümber lülitamiseks 

. Selle sätte 

muutmiseks tuleb tugijaam taaskäivitada. 

Provisioning Juurdepääs pärast sisse logimise ID ja serverisse sisselogimise parooli 

sisestamist.  Soovitame kasutada telefoni veebikasutajaliidest (WUI). 

PIN-koodi 
muutmine 

Mobiiltoru tugijaamaga registreerimise tühistamiseks on PIN-kood vaikimisi 

0000. Muutmiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui PIN-kood on 

muudetud, tuleb see sisestada ka mobiiltoru registreerimisel tugijaamas. 

Parooli muutmine Muutke kasutaja ja administraatori paroole, järgides ekraanil kuvatavaid 

juhiseid. Vaikeväärtused: 

• Kasutaja parool: user

• Administraatori parool: admin

Tarkvara 
uuendamine 

Telefon kontrollib, kas värskendus on olemas. Kui on, siis värskendus 

käivitub, kui mitte, siis värskendamine tühistatakse. Järgige ekraanile 

ilmuvaid juhiseid. 

Märkus: Püsivara versioonides, mis on vanemad kui 1.38.75-ENG ja 1.37.77-

CEE, on püsivara värskendus saadaval peamise menüü kasutajate menüüs. 

konfigureerimine




