
Kiirjuhend 

M110 SC komplekt 
SIP DECT 8 liiniga tugijaam ja 

mobiiltoru SIP DECT 



Pakendi sisu 

A Aku sisestamine B Aku laadimine 

11 
tundi 

Kiirjuhend 



D Kinnitamine 
seinale

 Sisestage 
sakk
pesasse 

max 4 mm min 5 mm

~ 3 mm

E Seinaklambri eemaldamine

SEINAKINNITUSE PILU 
SEINAKINNITUSE PILU 

M110 SC 

SEINAKINNITUSE PILU 

Too ud Hiinas det 

Toodetud Hiinas 

C Ühendamine

(1) Kui PoE funktsiooni ei saa 
kasutada 

(2) Ei kuulu komplekti
(1), (2) 

Võrguühendus ja 
toide Etherneti 

kaudu (PoE)

Taastusnupp



Tugijaama funktsioonid 

1 Mobiiltoru asukoha nupp
• Mobiiltoru helisemiseks vajutage seda korraks

• Hoidke mobiiltoru 
registreerimiseks 4 sekundit all

2 Toite LED
• Vilgub võrguga liitumisel ja 

mobiiltoru 
registreerimisel/registreerimise 
tühistamisel 

3 SIP LED
• Vilgub mobiiltoru uuesti 

registreerimisel/registreerimi
se tühistamisel 

• Põleb, kui vähemalt üks SIP-

konto on registreeritud 

• Ei põle kui SIP-kontot pole registreeritud 



Viimase numbri või tähe 

kustutamine  

Kõne ajal: 
Kordusvalimine 

Valjuhääldi 
(sisse/välja) 3 sekundit 

e/avamine

Mikrofon 

Funktsiooniklahvid, kontektsitundlikud 

L1–L4: 

Kõnede vastuvõtmine: 

vajutage vilkuvat 

klahvi L1–L4 või 

vajutage Vasta

7899 

10:29:00 

Aku laadimise olek 

2 kontekstitundlikku funktsiooni 

klahvi 

Kõne lõpetamine ja 
katkestamine 

Ootele 
panemine 
(Hold) 

LED märgutuli (MWI) Signaali tugevus 

Kõlar

Klahvistiku lukustamine



Ooterežiimis DIR: Telefoniraamat 

CID:      Kõneloend 

: Seadistusmenüü 

Menüüdes ja loendites 

Kerimine 

OK/vali 

Sisekõned 

= + 

Helitugevus  = - 

Vööklamber 

Sisekõne 

Väline valjuhääldi 

Peakomplekti pesa 

Aku sektsioon 

â â
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Kiirjuhend 

Juhtmeta mobiiltoru välised funktsioonid 

KÕRVAKLAPPIDE PESA 

2,5 mm pesa juhtmega 

peakomplekti ühendamiseks 

TARKVARANUPUD 

Ekraanil kuvatavate 

siltidega näidatud 

toimingute tegemine. 

L1 - L4 

LED-idega liiniklahvid 

kõnede käsitlemiseks. 

Saab ümber 

programmeerida 

otseteedeks muude 

funktsioonide juurde. 

CID  

Menüüdes olles vajutage 

menüüs allapoole 

kerimiseks     . Vajutage 

kõnede ajaloo kuvamiseks. 

Tagaküljel: 

VÖÖKLAMBER 

MESSAGES indikaator 

Vilgub, kui kontol on uus 

häälsõnum. 

– VOLUME +

Kõne ajal: kuulamis

helitugevuse suurendamine

või vähendamine.

Ooterežiimis: helina 
helitugevuse suurendamine

või vähendamine

INT 

Vajutage, et teha sisekõne 

teisele mobiiltorule/ 

lauakomplektile. 

DIR  

Vajutage menüüdes menüü 

üles kerimiseks     . 

Vajutage telefoniraamatu

kuvamiseks. 

MENU/SELECT  

Vajutage peamenüü või 

kontekstimenüü 

kuvamiseks. Vajutage 

menüükäsu valimiseks. 

OFF/CANCEL 
Vajutage kõne lõpetamiseks. HOLD 

Vajutage poolelioleva kõne 
ootele panemiseks. 

KÕLAR 

Vajutage toimingu tühistamiseks 

ja menüüst lahkumiseks. 

Numbriklaviatuur ja heli juhtelemendid 

Numbriklaviatuur

MOBIILTORU LUKUSTUS 

Vajutage ja hoidke all, et 

lukustada mobiiltoru klahvid ja 

vältida juhuslikke klahvivajutusi. 

SPEAKER
Vajutage 

mobiiltoru 

valjuhääldi 

kasutamiseks. 

REDIAL/PAUSE 

Vajutage telefoninumbri uuesti valimiseks 

või pausi sisestamiseks telefoninumbri 

programmeerimisel 

MUTE/DELETE 

Vajutage kõne ajal oma 

hääle summutamiseks. 

Vajutage numbrite või 

tähtede sisestamisel 

eelmise tähemärgi 

kustutamiseks. 
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Liiniklahvi tehasesätted

Tugijaamal ja telefonidel on tehase 

vaikekonfiguratsioon, kus liiniklahvid (L1 kuni L4) on 

seadistatud käsitsema jagatud liini. 

• Kõik mobiiltoru kasutajad saavad jagatud liini kasutada liiniklahvide (L1
kuni L4) abil.

• Liiniklahvide (L1 kuni L4) LED-id on sisse lülitatud või vilguvad, et

näidata pooleleiolevaid kõnesid kõikides telefonides.

• Mobiiltoru kasutaja saab liiniklahvide (L1 kuni L4) abil teha uue kõne,

võtta vastu jagatud kõne või liituda jagatud kõnega, vajutades

liiniklahve (L1 kuni L4)

Lisateabe saamiseks vt „Klahvisüsteemi emuleerimise kasutamine“, lk 34.
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Mobiiltoru paigaldamine 

Selles lõigus eeldatakse, et teie võrgu infrastruktuur on loodud ja IP-PBX-

telefoniteenus on telefoni asukoha jaoks tellitud ja konfigureeritud. 

Mobiiltoru paigaldamine hõlmab nii mobiiltoru kui ka telefonilaadijat. Laadijat 

toidetakse kaasasoleva toiteadapteri abil. Laadija saab asetada tasasele pinnale 

või paigaldada seinale. 

Vältige mobiiltoru ja laadija paigutamist järgnevate objektide lähedale: 

• Sideseadmed, nagu telerikomplektid, DVD-mängijad või muud

juhtmeta telefonid

• Kuumaallikad

• Müraallikad, nagu aken, millest kostub liiklusmüra, mootorid,

mikrolaineahjud, külmikud või luminofoorlambid

• Liigsed tolmuallikad nagu töökoda või garaaž

• Liiga niisked kohad

• Äärmiselt madala temperatuuriga kohad

• Mehaanilise vibratsiooni või löökide allikad, näiteks pesumasina või

tööpingi peale

Laadija paigaldamine 

Paigaldage laadija allpool näidatud viisil. 

Ühendage toiteadapter pistikupesaga, mida ei juhita seinalülitiga. 
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OLULINE LISATEAVE 

1. Kasutage ainult selle seadmega kaasas olevat toiteadapterit.
Toiteadapteri asenduse tellimiseks külastage meie veebisaiti aadressil

www.snomamericas.com. 

2 Toiteadapter on ette nähtud õigeks ühendamiseks vertikaalsesse või 

põrandale paigaldatud pesasse. Pistiku harud ei ole ette nähtud pistiku 

paigal hoidmiseks, kui see on ühendatud lakke, laua alla või kapi 

pistikupesasse. 

Aku paigaldamine ja laadimine 

Paigaldage aku järgmisel lehel näidatud viisil. Kui olete aku installinud, näitab 

ekraan aku olekut (vt allolevat tabelit). Vajadusel asetage mobiiltoru aku 

laadimiseks laadijasse. Parima jõudluse saavutamiseks hoidke mobiiltoru 

laadijas ajal, kui seda ei kasutata. Aku on pärast 11-tunnist pidevat laadimist 

täielikult laetud. 

Kui ekraan on tühi, peate mobiiltoru katkestusteta laadima vähemalt 30 minutit, 

et telefon oleks piisavalt laetud selleks, et telefoni lühikese aja jooksul 

kasutada. Kui aku on tühi, kuvatakse mobiiltorul Aku tühi ja vilgub. 

Aku märgutuled Aku olek Toimin
g 

Ekraan on tühi või 

kuvatakse Aseta toru 

laadijasse,     vilgub. 

Aku ei ole laetud või on 

seda liiga vähe laetud. 

Mobiiltoru ei saa 

kasutada. 

Laadige seda järjest 

(vähemalt 30 minutit). 

Ekraanil kuvatakse Aku 

tühi ja     vilgub. 

Aku laetusaste on piisav, 

et seda lühiajaliselt 

kasutada. 

Laadige seda järjest 

(vähemalt 30 minutit). 

Kuvatakse täis aku ikooni 

(  ). 
Aku on laetud. Aku laetuna 

hoidmiseks asetage 

mobiiltoru laadijasse 

siis, kui seda ei 

kasutata. 

http://www.snomamericas.com/
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Mobiiltoru aku paigaldamiseks: 

1. Ühendage aku pistik kindlalt mobiiltoru patareipesa sees olevasse

pistikupesasse. Sisestage kaasasolev aku sildiga THIS SIDE UP nii, nagu

on näidatud. 

2. Asetage kaas akusahtlile ning libistage seda ülespoole, kuni see klõpsatub

oma kohale.

3. Laadige mobiiltoru, asetades selle laadijasse esiküljega ettepoole. Aku

ikoon näitab laadimise ajal laetuse olekut.

Väga tühja aku laadimine 

vähem kui 30 minutit. 

Laadimine 30 kuni 80 minutit. 

Laadimine 80 minutit 

kuni 7 tundi. 

Laadimine rohkem kui 7 

tundi. Täis laetud 11 tunni 

möödumisel. 

OLULINE LISATEAVE 

• Kasutage ainult kaasasolevat laetavat akut või asendusakut (mudel

BT264392). Asendusaku tellimiseks võtke ühendust Snom Technology

GmbH esindajaga.

• Kui te ei kasuta mobiiltoru pikemat aega, ühendage aku lahti ja

eemaldage see võimaliku lekke vältimiseks.
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Mobiiltoru registreerimine tugijaamas 

Mobiiltoru tuleb kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks tugijaamas registreerida. 

Mobiiltoru registreerimiseks: 

1 Enne jätkamist veenduge, et mobiiltoru aku oleks laetud. 

Veenduge, et tugijaam oleks vooluvõrguga ühendatud. 

2. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 6.

3. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 7.

4. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 8.

45. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 7.

6. Vajutage CANCEL .

Mobiiltorul kuvatakse järgmist teavitust:
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7 Vajutage     YES    . 

Mobiiltorul kuvatakse järgmist teavitust: 

8 Hoidke tugijaamas vähemalt neli sekundit all nuppu HANDSET LOCATOR 

ning vabastage seejärel nupp. Mõlemad tugijaama LED-id hakkavad 

vilkuma. 

9. Registreerimise alustamiseks vajutage mobiiltoru klahvi #.
Ekraanil kuvatakse „Registering Please wait“.

Protsessi lõpuleviimiseks kulub kuni 10 sekundit. Kui registreerimine on 

lõppenud, piiksub mobiiltoru ja kuvatakse „Mobiililtoru registreeritud“. 

Kui mobiiltoru registreerimine ebaõnnestub, asetage see mõneks 

sekundiks laadijasse, eemaldage ja korrake registreerimistoimingut. 

Mobiiltoru registrist kustutamine 

Enne mobiiltoru kasutamist teises tugijaamas peate mobiiltoru kustutama 

tugijaamast, kuhu see on hetkel registreeritud. 

Mobiiltoru registrist kustutamiseks: 

1. Vajutage mobiiltorul MENU. Avaneb peamenüü.

2. Valige nupuga  Kasutajaseaded ning vajutage SELECT. 

3. Valige nupuga  Registreerimine ja vajutage SELECT. 

Tõstke4. abil esile Ühenda lahti ja vajutage SELECT. 

Mobiiltoru ekraanil kuvatakse tugijaama registreeritud seadmete loend. 

5. Tõstke  abil esile mobiiltoru, mille registreerimist soovite tühistada ning 
seejärel vajutage SELECT. 

6. Sisestage PIN-kood ja vajutage seejärel registreerimise

tühistamiseks SELECT. Vaikimisi on PIN-kood 1592.

Lahti ühendamise protsess võtab aega kuni 10 sekundit.

Kui mobiiltoru registrist kustutatakse, kostub sellest piiks

ning ekraanil kuvatakse tekst „Mobiiltoru lahti ühendatud“.

Märkus: Mobiiltoru lülitub pärast registrist kustutamist energiasäästlikku 

laadimisrežiimi. Kõik juhtmeta telefoni funktsioonid, välja arvatud mobiiltoru aku 

laadimine, on keelatud. Energiasäästlik laadimisrežiim deaktiveeritakse pärast 

seda, kui mobiiltoru registreerib end tugijaama. 
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Mobiiltoru asukoha määramine 

Mobiiltorusid saate leida tugijaama abil. Vajutage kõikidele telefonidele 

helistamiseks tugijaamal klahvi HANDSET LOCATOR: 

• Kõik telefonid, mis asuvad aluse levialas, helisevad ühe minuti,

isegi siis, kui helitugevus on välja lülitatud.

• Asukoha otsimise lõpetamiseks vajutage   LÕPP

• Ainult ühe mobiiltoru otsimise vaigistamiseks vajutage VAIGISTA.

Ekraani ikoonid 

Ooterežiimis näitavad järgmised ekraani ikoonid teie telefoni hetke olekuid: 

Ikoon Olek 

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

kui ei ole levis. 

Näitab aku tugevust 1/3 kuni 3/3. Vilgub, kui on tühi. 

Näitab, et hetkel on kuvatav kõne teie mobiiltorul ootel. See 

ikoon on nähtav kõneloendi kuvamisel. 

Helin on välja lülitatud. 

Peakomplekt – heli tuleb peakomplekti kaudu pärast HEADSET klahvi 
vajutamist. 

Kõlar - kõlar on aktiivne. 

Mikrofon on vaigistatud. 

â



DIAL â
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Mobiiltori kasutamine 

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas kasutada mobiiltoru kõnede tegemiseks ja 

kõnedele vastamiseks Selles jaotises kirjeldatakse ka seda, kuidas kõnesid 

ootele panna, kõnesid edastada ja konverentskõnesid alustada. 

Ooterežiimi ekraanikuva 

Ooterežiimi ekraanikuva kuvatakse pärast telefoni ühendamist ja 

SIP PBX-teenuse konfigureerimist. Ooterežiimi ekraanikuval 

kuvatakse, et teil pole aktiivseid ega ootel kõnesid. Ooterežiimi 

ekraanil saate vajutada: 

• KÕNED kõneloendi vaatamiseks.

Vt „Kõnede kuvamine kõneloendis“, lk 33.

• LIIN teise konto (SIP-konto) valimiseks. Kui

helistate, kasutab telefon seda kontot. Vt allpool

toodud jaotist „Helistamine“.

• Vajutage peamenüü vaatamiseks MENU.

Vt „Mobiiltoru konfigureerimine“, lk 47.

Helistamine 

Saate helistada mis tahes telefoninumbrile (väline kõne) või teisele 

mobiiltorule (sisene kõne). 

Välja helistamiseks: 

1. Kasutage soovitud numbri sisestamiseks numbriklaviatuuri.

• Vajutage vale numbri sisestamisel  KUSTUTA  .

2. Helistage numbrile, vajutades vaba liini klahvi (L1 kuni L4), VALI või

SPEAKER . Kui kõnele vastatakse, kuvatakse aktiivse kõne ekraani. 

 VALI 

3. Kõne lõpetamiseks vajutage OFF või   LÕPP   või asetage mobiiltoru laadijasse.

Kui soovite väljuvaks kõneks valida väljamineva konto: 

1. Vajutage   LIIN   .

2. Vajutage  või  abil valimisliin (konto) 3.

Vajutage SELECT. 

4. Kasutage soovitud numbri sisestamiseks klaviatuuri.

Kõne valitakse automaatselt pärast numbri sisestamise lõpetamist.
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Pange tähele, et saate numbrit reaalajas valida ka vaba liini klahvi (L1 kuni L4) või 

SPEAKER         vajutamisega enne telefoninumbri sisestamist. Kõne 

valitakse automaatselt, kui olete telefoninumbri sisestamise lõpetanud 

Sisekõne tegemiseks teisele mobiiltorule või lauakomplektile: 

1. Vajutage telefoni küljel asuvat INT nuppu

VÕI

Vajutage MENU, valige  abil Sisekõne, seejärel vajutage OK. 

2. Valige  või  abil mobiiltoru, millele soovite helistada, ning vajutage SELECT. 

Kui valite Kõik, ühendatakse teid vastamiseks esimese mobiiltoruga. Kui 

kõnele vastatakse, kuvatakse aktiivset kõneekraani. 

3. Kõne lõpetamiseks vajutage OFF või  LÕPP   või asetage mobiiltoru laadijasse.

Sisenevatele kõnedele vastamine 

Kõnele saate vastata, vajutades vilkuvat liiniklahvi (L1 kuni L4), VASTA või 

SPEAKER       : 

Vajutage 

VASTA 

Klahv L1 kuni L4

vilgub

Mitu sisenevat kõnet 

Kui teil on mitu sisenevat kõnet (nagu näitab   ): 

• Vajutage kõnele vastamiseks vilkuvat liiniklahvi

(L1 kuni L4)

VÕI 

• Valige  või  abil parameeter ning vajutage

VASTA .

DIAL â VALI 
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Kõne lõpetamine 

Kõne lõpetamiseks: 

• Vajutage OFF või   LÕPP   või asetage mobiiltoru laadijasse.

Valjuhääldi 

Valjuhääldi sisse/välja lülitamine kõne ajal: 

• Valjuhääldi ja tavalise mobiiltoru kasutamise vahel vahetamiseks

vajutage SPEAKER        .
Kui valjuhääldi on aktiivne, kuvab mobiiltoru ekraani ülaosas valjuhääldi

ikooni. 

Helitugevus 

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal: 

• Vajutage mobiiltoru küljel VOLUME + või – .

Vaigistamine 

Vaigistamise funktsioon võimaldab teil teist osapoolt kuulda, kuid teine osapool teid 

ei kuule. 

Mobiiltoru mikrofoni vaigistamiseks/vaigistuse tühistamiseks kõne ajal: 

• Vajutage MUTE.

Kui mobiiltoru mikrofon on vaigistatud, kuvab mobiiltoru ekraani

ülaosas vaigistuse ikooni. 
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Ootekõne 

Kui saate kõne ajal sissetuleva kõne väliselt numbrilt, kuvab 

mobiiltoru Ootekõne ekraani. Kui vastate kõnele, pannakse teie 

aktiivne kõne ootele. 

Kõnele vastamiseks: 

• Vajutage  VASTA

Samuti saate sisenevat kõnet eirata või tagasi lükata. Vaadake järgmisi jaotisi 

„Kõnede eiramine“ ja „Kõnest loobumine“. 

Kõnede eiramine 

Kui te ei soovi väliselt numbrilt tulnud kõnele kohe vastata, kuid soovite 

kõnele hiljem vastata, saate te seda eirata. 

• Kui eirate kõne aktiivse kõne ajal ja ükski teine telefon/lauakomplekt ei

vasta eiratud kõnele, heliseb teie mobiiltoru eiratud kõne jaoks uuesti siis,

kui katkestate käimasoleva kõne.

• Kui eirate kõne mobiiltoru ooterežiimis, ei helise teie mobiiltoru eiratud kõne

puhul uuesti.

Siseneva kõne eiramiseks: 

• Valige „Sisenev kõne“ või „Ootekõne“ ekraanil EIRA.

Eiratud kõne kuvatakse kõneloendis, kuni mõni teine

mobiiltoru/lauakomplekt selle vastu võtab. Eiratud kõnele vastamiseks

vt „ Kõneloendi vaatamine:“, lk 33.

Kõnedest loobumine 

Kui te ei soovi väliselt numbrilt tulnud kõnele kohe kasutamisel ning te ei soovi 

kõnele hiljem vastata, saate te sellest loobda. 

• Kui loobute kõnest aktiivse kõne ajal, heliseb katkestatud kõne jätkuvalt

teistes mobiiltorudes/lauakomplektides, kuni kõik

telefonid/lauakomplektid sellele vastavad või eiravad seda/lükkavad

tagasi.

• Mobiiltoru ei helise enam loobutud kõne valimiseks.

Sissetulevast kõnest loobumiseks aktiivse kõne ajal: 

1. Vajutage „Ootekõne“ ekraanil MENU. 2.

Vajutage   JA    , 
„Loobu kõnest? Loobutud kõne puhul uuesti ei helistata“. 

Vastamata kõned 

Kui te ei vasta sisenevale kõnele, kuvatakse mobiiltoru ekraanil 

vastamata kõne hoiatust. 
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Sisemistele kõnedele vastamine 

Sisekõnesid saate vastu võtta teisest mobiiltorust/lauakomplektist. 

Sisemisele kõnele vastamiseks: 

• Vajutage  VASTA

 VASTA 

Teise mobiiltoru/lauakomplekti sisekõnesid ei saa tagasi lükata, kuid neid 

saab vaigistada, vajutades VAIGISTA. 

Kõne ootele panemine 

Välise kõne saate ootele panna, vajutades klahvi HOLD. Mobiiltoru paneb 

kõned automaatselt ootele ka siis, kui vastate teisele kõnele, edastate kõne 

või loote konverentsi. Pange tähele, et te ei saa sisekõnet ootele panna. 

HOIA 

Kõne hoidmiselt tagasi võtmiseks: 

1. Vajutage   KÕNED   .

2. Kui teil on ootel mitu kõnet (nagu märgib ), vajutage kõne, mille soovite 

ootele võtta valimiseks või .

3. Vajutage EDASI.

Kui mõni teine osapool paneb teid ootele, võidakse teile kuvada Held by 

far end. See sõnum sõltub telefonide ja PBX-tüüpide ühilduvusest ning 

seda ei pruugita alati kuvada. Kõne lõpetamiseks vajutage  LÕPP.  
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Ootel olles uue kõne tegemiseks: 

1. Kui kõne on ootel, sisestage numbriklaviatuuri abil number, mida soovite valida.

2. Helistage numbrile, vajutades vaba liini klahvi (L1 kuni L4),   VALI    või
SPEAKER.

Kõne privaatsele ootele panemine 

Jagatud kõne saab panna privaatsesse ootele, et teised telefonid/lauakomplektid 

ei saaks teie kõnet kõneloendist kätte saada. 

Kui soovite jagatud kõne panna ootele („private hold“), vajutage 

ja hoidke all nuppu HOLD. Kõne jätkamiseks valige see kõneloendist. 

Kahe kõne vahel ümberlülitamine 

Kui haldate kahte kõnet, saate neid vaheldumisi aktiveerida ühega 

järgmistest valikutest: 

• Vajutage kõne, mida soovite vastu võtta, vilkuvat liiniklahvi (L1 kuni L4)

Vajutage 

vilkuvat 

L1 klahvi 

VÕI 

• Vajutage  KÕNED ja seejärel  EDASI:

  EDASI 
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Teise mobiiltoru/lauakomplekti otsimine 

Saate otsida teist mobiiltoru/lauakomplekti ja edastada ühesuunalist heli. 

Vastuvõttev telefonitoru/lauakomplekt esitab hoiatussignaali ja teie hääle 

kõlarisse. Kui vastuvõtva mobiiltoru/lauakomplektiga on ühendatud juhtmega 

peakomplekt, siis kõlab heli peakomplektis. 

Te ei kuule inimest. Kui soovite pidada kahesuunalist vestlust, tehke selle 

asemel sisekõne. Lisateabe saamiseks vaadake lõiku „Sisekõne tegemine 

teisele mobiiltorule või lauakomplektile:“, lk 24 

Otsimise toimimiseks peavad nii mobiiltoru kui ka vastuvõttev 

mobiiltoru/lauakomplekti olema ooterežiimis. 

Mobiiltoru/lauakomplekti otsimiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Otsing ja vajutage SELECT.

3. Valige  või  abil mobiiltoru/lauakomplekt ja vajutage

SELECT. Mobiiltorul kuvatakse „Otsing <seadme nimi>“.

Kui ühendus on loodud, kuvab mobiiltoru koos 

taimeriga „Broadcasting“. 

4. Kasutage rääkimiseks mobiiltoru.

5 Lehe lõpetamiseks vajutage LÕPP või OFF 

Otsingu võib lõpetada ka vastuvõttev mobiiltoru/lauakomplekt. 

Mobiiltoru/lauakomplekt ei vasta otsingule, kui: 

• Sellel on aktiivne kõne

• Sellel heliseb sisenev kõne

• See on hargil (lauakomplekt)

Kui see juhtub, kuvab teie mobiiltoru viie sekundi jooksul „Broadcasting“ ja 

seejärel kuvab „Lõpetatud“. 

Otsingu vastuvõtmine 

Kui teid otsib mõni muu mobiiltoru/lauatoru, mängib mobiiltoru hoiatustooni ja 

kuvab teate „Kelle otsitud: <seadme nimi>“.  

Kui ühendus on loodud, kuvatakse mobiiltorul koos taimeriga 

„Broadcasting“ ja kuulete, kuidas isik teid otsib. Teine isik teid ei 

kuule. 

Otsingu lõpetamiseks: 

• Vajutage LÕPP või OFF.

Otsingut võib lõpetada võib ka teine isik.
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Kõnede kuvamine kõneloendis 

Kõneloend võimaldab teil süsteemis hallata oma kõnesid ja jagatud kõnesid. 

Kõneloendis kuvatakse: 

• Teistes telefonides/lauakomplektides jagatud kõnesid, mis võivad

olla aktiivsed, hoitud või vastu võetud kõned.

• Mobiiltorus hoitavaid kõnesid, olenemata sellest, kas need on jagatud või

privaatsed (tähistatud numbriga ).

• Aktiveerib eiratud kõned, millele teised telefonid/ lauakomplektid

veel pole vastanud.

Kõneloendis näitab mobiiltoru ekraanil olev number, milline KeyLine'i number 

on kõnele määratud. KeyLine'i numbrid 1–4 vastavad tavaliselt mobiiltoru L1–

L4 klahvidele. 

Kõneloendi vaatamiseks: 

 või  abil. 

1. Vajutage   KÕNED   .

2. Kui kõneloendis on mitu kõnet, (nagu näitab ), valige kõne

3. Hoitava kõne jätkamiseks vajutage EDASI.

4. Jagatud kõnega liitumiseks vajutage BARGE

5. Varem eiratud kõnele vastamiseks vajutage nuppu VASTA
VASTA 6. Kõneloendist väljumiseks vajutage   TAGASI    .

á
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Liitumine 

Aktiivse jagatud kõnega saate liituda teise mobiiltoru/lauakomplektiga, mis kontot 

jagab. Liitumine loob kolmesuunalise kõne kahe sisemise osapoolega. Ühe 

aktiivse kõne kohta on lubatud ainult üks liitumine.  

Kõnega liitumiseks: 

• Vajutage kõne, millega soovite liituda, rohelisena põlevat liiniklahvi (L1 kuni L4).

VÕI

1. Vajutage kõneloendi kuvamiseks   KÕNED  .

2. Valige  või  abil kõne, millega soovite liituda. 3. 

Vajutage BARGE. 

Kõne privaatsus 

Aktiivse jagatud kõne ajal saate teiste telefonide/lauakomplektide liitumise 

vältimiseks sisse lülitada kõne privaatsuse. Mobiiltorul/lauakomplektil, mis 

üritab liituda, kuvatakse teadet „Kõne pole hetkel võimalik“. 

Kui kõne privaatsus on sisse lülitatud ja teie kõne on ootele pandud, lähtestab 

mobiiltoru kõne privaatsuse väärtuseks „väljas“. Muud telefonid/lauakomplektid 

saavad seejärel teie kõne kõne loendist vastu võtta või kõne jätkamisel liituda. 

Kõne privaatsuse sisse-/väljalülitamiseks aktiivse jagatud kõne ajal: 

1. Vajutage MENÜÜ.

2. Valige  abil Kõne privaatsus ja vajutage SELECT. 

3. Valige  või  abil Sees või Väljas, seejärel vajutage OK. 

Kui kõne privaatsus on sisse lülitatud, kuvatakse mobiiltoru 

kõnekuval tekst „Era“. 

Kui kõne privaatsus on välja lülitatud, kuvatakse 

mobiiltoru kõnekuval tekst „Kõne pooleli“. 

Klahvisüsteemi emuleerimise kasutamine 

Teie telefon on varustatud klahvisüsteemi 

emuleerimisega, kus neli liiniklahvi (L1 kuni L4) 

võimaldavad otsest suhtlemist jagatud kõnedega. 

Liiniklahvid (L1 kuni L4) toimivad nagu otseteed 

kõneloendis olevatele kõnedele. 

Klahvisüsteemi emuleerimine võib olla kasulik väikestele 

ettevõtetele, kus sissetulevatele kõnedele vastab rühm inimesi. Mobiiltoru 

kasutajad saavad liiniklahvi kasutada uute kõnede tegemiseks, sissetulevatele 

kõnedele vastamiseks, teiste kasutajate kõnede vastuvõtmiseks või teiste 

kasutajate kõnedega liitumiseks. 

Järgmised näited näitavad, kuidas kasutada liiniklahve (L1 kuni L4) aktiivses 

jagatud kõnes ja liitumiseks. Igas näites on näidatud, kuidas ekraani- ja 

liiniklahvi LED-id näevad välja kahel erineval telefonil. 
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Liiniklahvide (L1–L4) LED-id näitavad kõnede olekut: 

LED märgutuli Tähistab: Klahvi toiming: 

Ei põle Liin on ootel Helistamine 

Kiiresti vilkuv 

roheline 

Heliseb sisenev kõne Kõnele vastamine 

Aeglaselt 

vilkuv 

roheline 

Kõne on ootel teie mobiiltorus 

VÕI mõnes muus 

mobiiltorus/lauakomplektis 

Hoitud kõne jätkamine 

Roheline põleb Kõne on teie mobiiltorus 

aktiivne; VÕI on jagatud 

kõne aktiivne teie mobiiltorus 

või mõnes muus 

mobiiltorus/lauakomplektis 

Jagatud kõnega liitumine 

Teie telefonisüsteemil on tehase vaikeseade SIP-kontoga 1 ja selle neli 

liiniklahvi (L1–L4) on konfigureeritud pakkuma klahvisüsteemi kogemust. Küsige 

oma süsteemiadministraatorilt teiste töörežiimide kasutamise kohta teavet.  

Kõne suunamine 

Kõnet saab järgmisele osapoolele suunata. 

Kui räägite enne suunamist suunatud kõne vastuvõtjaga, tehakse 

„kontrollitud“ suunamine. 

Kuid suunatud kõne vastuvõtjaga ei pea enne suunamist rääkima, Kui te enne 

suunamist vastuvõtjaga ei räägi, teete „teateta“ suunamise. 

Samuti saate kõne suunata hoitud kõnele. Pange tähele, et te ei saa sisemisi 
kõnesid suunata. 

Kõne suunamiseks (kontrollitud): 

1. Vajutage kõne ajal klahvi SELECT.

2. Valige  abil Suuna ja vajutage SELECT. 

SELECT 

3. Kui Kõne (teatega) on esile tõstetud, vajutage SELECT.

Kõne pannakse automaatselt ootele.

4. Sisestage number, millele soovite kõnet suunata. Oodake, kuni telefon

selle pärast kehtiva numbri tuvastamist automaatselt valib.

VÕI 

Vajutage  (Kõneloend) või (Telefoniraamat) ja helistage loendist numbrile.
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5. Kui teine helistaja vastab, saate helistajaga rääkida, et teda suunamisest

teavitada ning seejärel vajutage kõne suunamiseks SUUNA .

 SUUNA 

Kõne edastamiseks (teateta): 

1.Vajutage kõne ajal klahvi SELECT.

2. Valige  abil Suuna ja vajutage SELECT.

VALI 

3. Valige  abil Kõne (teateta), seejärel valige SELECT. 

4. Valige number, millele soovite kõne suunata. 

VÕI 

Vajutage  (Kõneloend) või   (Telefoniraamat) ja helistage loendist 

numbrile. 5. Vajutage SUUNA . 

Kui kaugem lõpp kätte jõuab, suunatakse kõne koheselt. 

 SUUNA 
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Aktiivse kõne suunamine ootel kõnele: 

1.Vajutage kõne ajal klahvi SELECT.

2. Valige  abil Suuna ja vajutage SELECT.

VALI 

3. Valige  abil Osaleja ootel, seejärel vajutage SELECT.

4. Valige  või  abil hoitud kõne, mida soovite suunata, vajutage SELECT. 
5. Kui teine kõne on algatatud, saate helistajat suunamisest kõnega 

teavitada. 

6. Vajutage SUUNA .

 SUUNA 

Kõne suunamiseks teisele mobiiltorule/lauakomplektile teie süsteemis: 

1. Vajutage kõne ajal klahvi SELECT.

2. Valige  abil Suuna ja vajutage SELECT. 

SELECT 

3. Valige  abil Toruga osaleja, seejärel vajutage SELECT.

4. Valige  või  abil mobiiltoru või lauakomplekti ning vajutage SELECT.

5. Kui teine kõne on algatatud, saate helistajat suunamisest kõnega teavitada,

6. Vajutage SELECT.

7. Kui Suuna on esile tõstetud, vajutage kõne suunamiseks SELECT.
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Konverentskõne algatamine 

Konverentskõne saab algatada enda ja kahe teise helistaja vahel. 

Välise numbriga konverentskõne algatamiseks: 

1.Vajutage kõne ajal klahvi SELECT.

2. Valige  abil Konverents ja vajutage SELECT.

SELECT 

3. Kui Uus osaleja on esile tõstetud, vajutage SELECT.

Kõne pannakse automaatselt ootele.

4. Valige selle osapoole, keda soovite kutsuda konverentskõnega liituma, teine

number. Oodake, kuni telefon teostab automaatse valimise kohe,

kui see tuvastab kehtiva numbri 

VÕI 

Valige  (Kõneloend) või  (Telefoniraamat) number ja helistage sellele. 

5. Kui teine kõne on algatatud, vajutage KONVER..

Konverentskõne algab ja avaneb konverentskõne ekraan.

   KONVER. 

Mõlema kõne katkestamiseks ja konverentsi lõpetamiseks vajutage LÕPP  
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Konverentskõne alustamine ootel oleva kõnega: 

1. Kui teil on aktiivne kõne ja kõne on ootel, vajutage SELECT.

2. Valige  abil Konverents ja vajutage SELECT.

SELECT 

3. Valige  abil Osaleja ootel, seejärel vajutage SELECT.

Kuvatakse ootel kõnede loend.

4. Valige  või   abil ootel kõne, mida soovite konverentsiga liita ning seejärel 

vajutage SELECT. 

5. Vajutage KONVER.. Konverents algab koheselt. 

   KONVER. 

Mõlema kõne katkestamiseks ja konverentsi lõpetamiseks vajutage CANCEL. 

Konverentskõne algatamiseks teise mobiiltoru/lauakomplektiga teie 
süsteemis: 

1.Vajutage kõne ajal klahvi SELECT.

2. Valige  abil Konverents ja vajutage SELECT.

SELECT 

3. Valige  abil Toruga osaleja, seejärel vajutage SELECT.

4. Valige  või  abil mobiiltoru või lauakomplekt ning vajutage SELECT.

5. Kui teine kõne on loodud, vajutage SELECT ja valige  abil

Konverents, seejärel vajutage SELECT.

Konverentskõne algab ja avaneb konverentskõne ekraan. 

Konverentsilt väljumiseks vajutage LÕPP Kaks ülejäänud helistajat jäävad 

omavahel ühendatuks. 
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Võrgukonverentsi algatamiseks: 

Võrgukonverentsi korraldab teie teenusepakkuja ja see võimaldab mitmel 

osapoolel konverentsiga liituda Võrgukonverents töötab sarnaselt 

ülalkirjeldatud tavalise konverentsiga, välja arvatud see, et te saate lisada nii 

palju osapooli, kui teie teenusepakkuja toetab. MENU vajutamine ja 

Konverentsi valimine võimaldab teil konverentsi ajal lisaks olemasolevatele 

osapooltele rohkem osapooli lisada. 

Sõnumite kuulamine 

Kui teil on uusi sõnumeid, kuvab telefon ooterežiimi ekraanil uute sõnumite 

teavitusi: 

Sõnumite kuulamiseks: 

1. Vajutage MENU. Kui Sõnum on esile tõstetud,

vajutage SELECT.Kuvatakse sõnumite ekraani.

SELECT 

2. Tõstke  abil esile soovitud konto ja vajutage SELECT.

Mobiiltoru valib kõneposti juurdepääsu numbri.

3. Järgige oma sõnumite kuulamiseks hääljuhiseid.

Telefoniraamatu kasutamine 

Mobiiltorul on kolm kontaktide loendit. Kohalik loend on saadaval ainult teie 
mobiiltorus. Baasi loendit haldab tavaliselt teie süsteemiadministraator ja 
see on saadaval kõigis telefonides. Blacklist sisaldab blokeeritud numbreid. 

Telefoniraamatu vaatamiseks: 

1. Vajutage MENU. Valige  abil Telefoniraamat ja vajutage

SELECT või vajutage ooterežiimis .

Kuvatakse telefoniraamatu menüü. 

2. Valige  või  abil telefoniraamat, mida soovite vaadata, 

seejärel vajutage SELECT. 

3. Kui on valitud Review, vajutage nuppu SELECT.

4. Valige  või abil kontakte. 
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Helistamine kontaktile: 

Telefoniraamatu vaatamisel saate kontaktile helistada järgmistel viisidel. 

1. Valige loendist telefoninumber:

a. Liikuge valiku TÜÜP   abil läbi töö-, mobiili- ja muude numbrite.

b. Kontaktile helistamiseks vajutage   VALI

2. Telefoninumbri vaatamiseks enne helistamist:

a. Vajutage MENU.

b. Valige  abil Muuda numbrit ja vajutage SELECT.

c. Redigeerige numbrit vastavalt vajadusele, seejärel vajutage   VALI   .

Telefoniraamatust otsimiseks: 

1. Vajutage MENU. Valige  abil Telefoniraamat ja vajutage

SELECT. Kuvatakse telefoniraamatu menüüd.

2. Valige  või  abil otsitav telefoniraamat, seejärel vajutage 

SELECT. 

3. Valige  abil Otsi ja vajutage SELECT. 

4. Sisestage nimi või number, seejärel vajutage JÄRGM.

Uue kirje lisamiseks: 

1. Vajutage MENU. Valige  abil Telefoniraamat ja vajutage 

SELECT. Kuvatakse telefoniraamatu menüüd. 

2. Valige  või  abil telefoniraamat, kuhu soovite uue kirje 

lisada, seejärel vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Lisa uus ja vajutage SELECT.

4. Kasutage numbriklaviatuuri eesnime, perekonnanime, töö-,

mobiiltelefoni- ja muude telefoninumbrite sisestamiseks.

Vajutage pärast iga üksuse sisestamist  JÄRGM. 

5. Helina tooni valimiseks vajutage SELECT, seejärel vajutage   JÄRGM.

6. Valige SELECT abil uus valimisliin (konto).

7. Kui olete lõpetanud, vajutage   SALV.

Kirje redigeerimiseks: 

1. Leitud telefoniraamatu kirje muutmiseks vajutage MENU.

2. Kui Muuda on esile tõstetud, vajutage SELECT.

3. Valige  või  abil redigeeritav üksus. 

4. Kasutage numbriklaviatuuri eesnime, perekonnanime, töö-,

mobiiltelefoni- ja muude telefoninumbrite muutmiseks.

Vajutage tähemärgi kustutamiseks  KUSTUTA. 

5. Helina tooni ja valimisliini (konto) muutmiseks vajutage SELECT.

6. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage SALV..
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Kirje kustutamiseks: 

1. Leitud kataloogikirje kustutamiseks vajutage MENU.

2. Valige abil Kustuta ja vajutage SELECT.

3. Kustutamise kinnituse ekraanil vajutage    JA    .

Kõikide kirjete kustutamiseks: 

1. Vajutage MENU. Valige  abil Telefoniraamat ja vajutage

SELECT. Kuvatakse telefoniraamatu menüüd.

2. Valige  või  abil kustutatav telefoniraamat, seejärel vajutage 

SELECT. 

3. Valige  abil Kustuta kõik ja vajutage SELECT.

4. Vajutage kõikide kirjete kustutamise kinnitamise ekraanil     JA   .

Kõneloendi kasutamine 

Kõneloend sisaldab vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnesid (valitud kõnesid 

saate vaadata ka nupu REDIAL vajutamisega). Kirjeid saate vaadata, valida 

helistamiseks ja salvestada. 

Kõneloendi vaatamiseks: 

1. Vajutage MENU. Valige  abil Kõneloend ja

vajutage SELECT  või vajutage  ajal, kui

telefon on jõudeolekus.

Avaneb Kõneloendi menüü.

2. Tõstke  või abil esile soovitud loend ja vajutage SELECT. 

3. Kui Vaata üle on esile tõstetud, vajutage SELECT.

4. Vajutage kirjete vaatamiseks või .

Kõneloendi ekraanil kuvatakse kõne kellaaega, kuupäeva, nime ja numbrit 

ning kaustas olevate kirjete arvu koos kõne tüüpi tähistava ikooniga. 

Vastu võetud kõne Valitud kõne Vastamata 
kõne 

Kirjele helistamiseks: 

Kõneloendi vaatamisel saate kirjele helistada järgmiselt. 

1. Valige kirjete hulgast helistamiseks valikule  VALI.

2. Telefoninumbri vaatamiseks enne helistamist:

b. Kui Muuda numbrit on esile tõstetud, vajutage SELECT.

c. Redigeerige numbrit vastavalt vajadusele ning vajutage   VALI  .

a. Vajutage MENU.
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Kirje salvestamiseks loendisse: 

1. Kõneloendi vaatamise ajal vajutage MENU.

2. Valige  abil Salvesta ja vajutage SELECT. Valige

 või  abil kataloog, kuhu soovite salvestada ja vajutage OK. 

3. Kasutage numbriklaviatuuri eesnime, perekonnanime, töö-,

mobiiltelefoni- ja muude telefoninumbrite sisestamiseks.

Vajutage pärast iga üksuse sisestamist  JÄRGM.. 

4. Helina tooni valimiseks vajutage SELECT, seejärel vajutage
   JÄRGM. 

5. Vajutage valimisliini (konto) valimiseks SELECT.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage kõneloendisse naasmiseks    SALVESTA  .

Kirje kustutamiseks: 

1. Vaadatava kirje kustutamiseks vajutage KUSTUTA.

2. Kõikide kirjete kustutamiseks:

a. Valige kõneloendi menüüs  või  abil

loend, mida soovite kustutada, seejärel vajutage  OK.

b. Valige  abil Kustuta kõik ja vajutage SELECT.

c. Kõikide kirjete kustutamise kinnituskuval vajutage

kustutamiseks SELECT või vajutage CANCEL.
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Kiirvaliku kasutamine 

Kiirvalik võimaldab programmeerida kuni 10 sagedamini valitavat numbrit. 

Kiirvaliku numbri valimiseks hoidke kiirvalimise numbrile vastavat klahvi all (kirje 

10 puhul hoidke all klahvi 0). 

Kiirvaliku numbri programmeerimiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kiirvalik ja vajutage SELECT.

3. Valige  või  abil tühi pesa ning vajutage SELECT.

SELECT 

4. Kasutage nime sisestamiseks valimisklahvistikku ja

seejärel vajutage klahvi  . 
5. Kasutage numbri sisestamiseks numbriklaviatuuri ja seejärel vajutage . 

6. Vajutage valimisliini (konto) valimiseks SELECT ja seejärel vajutage SALV.
SALV.SALV.  .

Olemasolevate kiirvaliku kirjete redigeerimiseks:

1. Valige Kiirvaliku loendist kirje ja vajutage SELECT.

2. Valige  või  abil redigeeritav üksus.

3. Kasutage nime ja numbri muutmiseks numbriklaviatuuri. Vajutage

tähemärkide kustutamiseks klahvi KUSTUTA

4. Valimisliini (konto) muutmiseks vajutage SELECT.
5. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage SALVESTA.

Olemasolevate kiirvaliku kirjete kustutamiseks tehke järgmist: 

1. Valige Kiirvaliku loendis kirje ja vajutage nuppu DELETE.

2. Vajutage kustutamise kinnitamise ekraanil kinnitamiseks YES.
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Mobiiltoru konfigureerimine 

Telefoni saab konfigureerida kahte moodi. 

1. Telefoni menüüd Funktsioonid ja Kasutajaseaded.

2. Veebiliideses, mida saab kasutada veebilehitseja abil.

Selles jaotises kirjeldatakse seadeid, mida saate mobiiltoru abil 

muuta. 

Süsteemiadministraator saab konfigureerida täiendavaid sätteid, 

sealhulgas võrgusätteid, ettevalmistamist ja PIN-koodi. 

Mitte häirida (DND) seaded 

Kui funktsioon Mitte häirida (DND) on kontol sisse lülitatud, 
lükatakse sellele kontole tehtud kõned tagasi. 

DND sisse või välja lülitamine: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Funktsioonid ja vajutage SELECT. 

3. Kui DND on esile tõstetud, vajutage SELECT.

4. Valige  või  abil, millisele kontole DND peaks rakenduma*, 

seejärel vajutage SELECT. 

5. Valige  või  abil Sees või Väljas 

6. Salvestamiseks vajutage    KINNITA    .

* Pange tähele, et DND rakendub kõikidele mobiiltorudele, millele konto on
määratud.

Kõnede suunamise seaded 

Kõnesid saab suunata teisele telefoninumbrile alati, ainult siis, kui see on 

hõivatud või pärast määratud arvu helisemist. 

Kõnede suunamise määramiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Funktsioonid ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Kõne suunamine ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või  abil, millisele kontole peaks ümbersuunamine 

rakenduma*, seejärel vajutage SELECT. 

5. Valige  või  abil soovitud valik: 

• Alati

• Hõivatud

• Ei vasta

6. Vajutage SELECT.
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7. Järgmisel kuval, kus on funktsioon Sisse/Väljaesile tõstetud, vajutage SELECT.

8. Valige

9. Valige

 või  abil Sees või Väljas ja vajutage SELECT.  

abil Telefoninumber ja vajutage SELECT. 

10. Sisestage number, millele soovite kõnesid suunata.

11. Kursori tagasi liigutamiseks ja eelmise numbri

kustutamiseks vajutage klahvi KUSTUTA

12. Vajutage   SALV.   .

13. Kui valisite varem Ei vasta:

a. Valige  abil Viivitus.

b. Vajutage  või  abil helisemiste arv vahemikus 1 kuni 10. 

c. Vajutage SELECT.

* Pange tähele, et kõne suunamine rakendub kõikidele mobiiltorudele, millele konto
on määratud.

Anonüümsete kõnede tõkestamine 

Kõned ilma helistaja ID teabeta lükatakse tagasi ning mobiiltoru ei helise. 

Anonüümsete kõnede tõkestamiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Funktsioonid ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Tõkesta anon. ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või  abil, millise konto kohta anonüümsete 
kõnede tõkestamine peab kehtima* ning vajutage SELECT. 

5. Valige  või  abil Sees või Väljas 

6. Salvestamiseks vajutage    KINNITA    .

* Pange tähele, et anonüümsete kõnede tõkestamine kehtib kõikidele
mobiiltorudele, millele konto on määratud.

Valimine anonüümsena 

Kui see funktsioon on lubatud, teeb teie telefon anonüümseid väljaminevaid kõnesid. 

Anonüümse helistajana helistamiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Funktsioonid ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Varja number ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või   abil, millisele kontole numbri varjamine peab kehtima* 

ning vajutage SELECT.

5. Valige  või   abil Sees või Väljas

6. Salvestamiseks vajutage    KINNITA    . 

* Pange tähele, et numbri varjamine kehtib kõikidele mobiiltorudele, millele konto on määratud.
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Vastamata kõne teatiste seadmine 

Kui vastamata kõne märguanded on lubatud, kuvatakse jõudeoleku kuval 

märguanne alati, kui te sissetulevale kõnele ei vasta 

Vastamata kõne teatiste sisse- või väljalülitamiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Funktsioonid ja vajutage SELECT. 

3. Valige abil Vastamata kõne ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või  abil Näita hoiatust või Peida hoiatus. 

5 Vajutage  KINNITA 

Ootekõne seaded 

Kui kõne ootamise märguanded on lubatud, kuvatakse ekraanil teatis iga 

kord, kui saate aktiivse kõne ajal sissetuleva kõne 

Kõne ootamise märguannete sisse- või väljalülitamiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Funktsioonid ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Ootekõne ja vajutage SELECT. 4. 

Valige  või  abil Näita hoiatust või Peida hoiatus. 

5. Vajutage    KINNITA

Mobiiltoru oleku vaatamine 

Oleku menüüs saate vaadata teavet LAN-võrgu kohta, millega teie 

telefonisüsteem on ühendatud, oma SIP-kontode registreerimise olekut või 

mobiiltoru tarkvaraversiooni, mida võite tõrkeotsingu huvides vajada. 

Oleku menüü vaatamiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige

3. Valige

 abil Olek ja vajutage SELECT. 

 abil Võrk, Liin või Tooteinfo ja vajutage SELECT. 
 

Telefoni tarkvaraversiooni vaatamiseks: 

1 Valige menüüst Olek suvand Toote teave ja vajutage SELECT.    
2. Kui Mobiiltoru on esile tõstetud, vajutage SELECT. 

3. Tarkvaraversiooni vaatamiseks kerige alla.

KINNITA



50 

Keele valimine 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Kui Keel on esile tõstetud, vajutage SELECT.

4. Valige  või  abil soovitud keel. 

5. Salvestamiseks vajutage    KINNITA    .

Kellaaja ja kuupäeva seadmine 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kasutajaseaded  ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Määra kpv/aeg ja vajutage SELECT. 

4. Määrake ekraanil Määra kuupäev väärtused KK, PP ja 
AA. Hetkel valitud väärtus vilgub.

a. Valige  või  abil number või kasutage numbri 
sisestamiseks numbriklaviatuuri.

b. Järgmisele väärtusele liikumiseks vajutage NEXT

c. Eelmise väärtuse 5 juurde 

naasmiseks vajutage TAGASI   ning määrake 

ekraanil Määra aeg väärtused TT, MM ja 

AM/PM. Hetkel valitud väärtus vilgub. 

a. Valige  või  abil number või AM/PM või

kasutage numbri sisestamiseks

numbriklaviatuuri.

b. Järgmisele väärtusele liikumiseks vajutage   SALV.

c. Eelmise väärtuse juurde naasmiseks vajutage  TAGASI

Mobiiltoru nimetuse valimine 

Vaikimisi määratud mobiiltoru nime saab muuta. 

Mobiiltoru nime muutmiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Nimeta toru ja vajutage SELECT. 

4. Kursori tagasi liigutamiseks ja eelmise nime kustutamiseks 
vajutage  KUSTUTA

5. Sisestage numbriklaviatuuri abil uus nimi.  
6. Vajutage lõpetamiseks    KINNITA . 
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Mobiiltoru programmeeritavaid klahve saab konfigureerida. 

Liiniklahvide (L1–L4) konfigureerimiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Tõstke  abil esile Kasutajaseaded ja vajutage SELECT.

3. Tõstke   abil esile Programmeeritav ja vajutage SELECT. 

Programmeeritavate klahvide konfigureerimine 

4 Kui Liiniklahv on esile tõstetud, vajutage SELECT. 

5. Valige  või  abil liiniklahv ja seejärel vajutage   MUUDA

6. Vajutage klahvi tüübi valimiseks SELECT.

Saadaolevate tüüpide loendi leiate jaotisest

„Programmeeritavad klahvitüübid“, lk 52. 

7. Kui klahvil on mõni muu säte (nagu näitab  ),  

ning vajutage seejärel SELECT, et valida väärtus või konto. 

8. Vajutage  SALV..

9. Teise liiniklahvi konfigureerimiseks liikuge sammu 5.

Softkey klahvide konfigureerimiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Tõstke  abil esile Kasutajaseaded ja vajutage SELECT.

3. Tõstke  abil esile Programmeeritav ja vajutage SELECT.

4. Tõstke  abil esile Softkey ja seejärel vajutage SELECT.

5. Valige  või  abil softkey ja seejärel vajutage   MUUDA  .

6. Klahvi tüübi valimiseks vajutage SELECT.

Saadaolevate tüüpide loendi kohta vt lk 52. 
7. Kui klahvil on mõni muu säte (nagu näitab ), vajutage

ja seejärel vajutage konto valimiseks SELECT.

8. Vajutage SALV..

9. Teise softkey konfigureerimiseks liikuge sammu 5.

Hardkey klahvide konfigureerimiseks toimige järgmiselt. 

1. Vajutage MENU.

2. Tõstke  abil esile Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Tõstke  abil esile Programmeeritav ja  vajutage SELECT. 

4. Tõstke  abil esile Hardkey ja vajutage SELECT.

5. Valige  või  abil hardkey ja seejärel vajutage   MUUDA  .

6. Klahvi tüübi valimiseks vajutage SELECT.

Saadaolevate tüüpide loendi leiate jaotisest 

„Programmeeritavad klahvitüübid“.  
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7. Kui klahvil on mõni muu säte (nagu näitab ), vajutage

ja seejärel vajutage konto valimiseks SELECT.

8. Vajutage SALV..

9. Teise hardkey konfigureerimiseks liikuge sammu 5.

Programmeeritavad klahvitüübid 

Funktsioone saate määrata liiniklahvidele (L1, L2, L3, L4), softkey klahvidele (mis 
asuvad L1 ja L2 klahvide kohal) ja hardkey klahvidele (HOLD, , , INT, MUTE). 

Klahvidel võivad olla identsed funktsioonid, mis sõltuvad klahvi tüübist Näiteks 

saate määrata klahvisüsteemi emuleerimise võtmed, et saaksite hallata oma 

ootel hoitavaid kõnesid ja jagatud kõnesid süsteemis. Samuti saate kontole 1 

määrata mitu „Liin“-tüüpi võtit, et saaksite hallata mitut kõnet kontol 1. 

Programmeeritava klahvi vaikeseaded leiate lõigust „Programmeeritavad 

klahvitüübid“, lk 52. 

Tüüp Kirjeldus 

Puudub Konfigureerib klahvi nii, et sellel pole funktsiooni. 

Klahvi vajutamisel ei juhtu midagi. 

KeyLine* Konfigureerib klahvisüsteemi emuleerimise klahvi. Süsteemis 

saab hallata oma salvestatud kõnesid ja jagatud kõnesid. Klahvi 

LED märgutuli muutub vastavalt kõnetegevusele. 

Valige soovitud liini indeksi number. 

Liin* Konfigureerib klahvi liinile juurdepääsuks. Nende klahvide 

vajutamisega saate helistada või kõnedele vastata. Klahvi LED 

märgutuli muutub vastavalt kõnetegevusele. 

Valige soovitud kontonumber. 

Kõneloend Konfigureerib klahvi kõneloendi avamiseks. 

Seejärel saate kõneloendi vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada. 

Telefoniraamat Konfigureerib klahvi telefoniraamatu avamiseks. 

Seejärel saate telefoniraamatu vaatamiseks lihtsalt seda klahvi 
vajutada. 

Kõneloend Konfigureerib klahvi kõneloendi avamiseks. 

Seejärel saate kõneloendi vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada. 

Kordusvalimine Konfigureerib klahvi uuesti valimise loendi avamiseks. 

Seejärel saate uuesti valimise loendi vaatamiseks lihtsalt seda 
klahvi vajutada. 

Sõnum Konfigureerib klahvi sõnumite menüü avamiseks. 

Seejärel saate sõnumite menüü vaatamiseks lihtsalt seda klahvi 
vajutada. 

Mitte häirida Konfigureerib klahvi funktsiooni Mitte häirida sisse- või 
väljalülitamiseks. 

* See tüüp on saadaval ainult liiniklahvidele (L1 kuni L4).
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Tüüp Kirjeldus 

Kõikide kõnede 
suunamine 

Konfigureerib klahvi kõikide sisenevate või väljuvate kõnede 

ümbersuunamise sisse ja välja lülitamiseks. Valige liin, 

millele suunamine rakendub. Veenduge, et konfigureerite 

suunamise sätted ka veebilehel. 

Kõne suunamine, kui 
hõivatud 

Konfigureerib klahvi hõivatud olekus kõnede suunamise 

sisse või välja lülitamiseks. Valige konto, millele suunamine 

rakendub. Veenduge, et konfigureerite suunamise sätted ka 

veebilehel. 

Kõne suunamine, 

kui ei vasta 

Konfigureerib klahv kõnede suunamise sisse või välja 

lülitamiseks siis, kui kõnele ei vastata. Valige konto, millele 

suunamine rakendub. Veenduge, et konfigureerite suunamise 

sätted ka veebilehel. 

Liiniklahvide tuled 

Liiniklahvide tuled (L1 kuni L4) näitavad kõne olekut ja muud teavet. 

Tüüp Märgutule olek Kirjeldus 

KeyLine* 

ROHELINE põleb 

Kiiresti vilkuv ROHELINE 

Aeglaselt vilkuv ROHELINE 

Jagatud kõne toimingud: 

Kõne või valimise korral; VÕI 

Jagatud kõne on aktiivne teie 

mobiiltorus või mõnes muus 

mobiiltorus/lauakomplektis 

Heliseb sisenev kõne 

Jagatud kõne on teie mobiiltorus või 

muus mobiiltorus/lauakomplektis 

ootel 

Liin 

ROHELINE põleb 

Kiiresti vilkuv ROHELINE 

Aeglaselt vilkuv ROHELINE 

Erakõne toimingud**: 

Kõne või valimise ajal 

Sissetulev kõne heliseb 

Ootel kõne 

Mitte häirida Ei põle 

ROHELINE põleb 

DND on väljas 

DND või DND Kõik on sisse lülitatud 

Kõnede edasi 
suunamine 

Ei põle 

ROHELINE põleb 

Suuna kõik on välja lülitatud 

Suuna kõik on sisse lülitatud 

* Lisateabe saamiseks vt „Klahvisüsteemi emuleerimise kasutamine“ lk 34.

** Liini funktsiooni kaudu tehtud kõned käituvad täpselt samamoodi nagu

KeyLine'i kõne, välja arvatud: 

1) Kõned ei ole nähtavad süsteemiseadmete kõneloendis ega L1–L4 klahvide
LED-ides.

2) Seetõttu ei saa süsteemi seadmed L1-L4 klahvide vajutamisega kõnesid
vastu võtta.
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Ekraani kontrastsuse muutmine 

Teksti ja graafika kontrastsust saate muuta mobiiltoru LCD-ekraanil 

LCD-teksti kontrastsuse muutmiseks: 

1. Vajutage MENU

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Kontrast ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või  abil kontrasuse tase vahemikus 1 kuni 7. 

5. Vajutage    KINNITA    .

Taustvalgus 

Lauakomplekti LCD-taustvalgust saab ooterežiimi ajaks välja lülitada või 

seadistada seda pidevalt sisse või välja lülituma. 

LCD-taustvalguse seadistamiseks: 

1. Vajutage MENU.

abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

abil esile LCD valgustus ja  vajutage SELECT  või  

abil Taustvalg. aeg, Ooteajal või Käivitamisel* 

2. Valige

3. Tõstke

4. Valige 

• Kui valite Taustvalg. aeg, valige  või  abil 

ajavahemik 10–60 sekundit.

• Kui valite suvandi Ooteajal või Käivitamisel, valige

 või  abil Sees või Väljas. 

5. Vajutage salvestamiseks    KINNITA . 

* Märkused:

• Kui Ooteajal on sees ja Käivitamisel on väljas, süttib LCD-taustvalgus

alati.

• Kui Ooteajal on väljas ja Käivitamisel on sees, lülitub LCD-taustvalgus
sisse

pärast ooteaega nii kauaks kui on määratud aegumisperiood.

• Kui Ooteajal ja Käivitamisel on mõlemad väljas, on LCD-

taustvalgus alati välja lülitatud.

Kontrast 
Tase 1 

Tase 2 

Tase 3 
Tase 4 
TAGAS
I

KINNI
TA
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Helina tooni ja helitugevuse seadistamine 

VIHJE: Kiire viis helina helitugevuse määramiseks: Kui telefon on ooterežiimis, 

vajutage mobiiltoru küljel klahvi VOLUME – või + . 

Helina tooni ja helitugevuse määramiseks: 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Helinad ja vajutage SELECT. 

4. Helina helitugevuse muutmiseks:

a. Tõstke esile Helina tugevus ja vajutage SELECT.

b. Valige  või  abil helitugevuse tase vastavalt soovile.

c. Salvestamiseks vajutage    KINNITA    .

5. Helina tooni muutmiseks:

a. Valige  abil Helina toon ja vajutage SELECT.

b. Valige  või  abil konto, seejärel vajutage OK.

c..Valige  või  abil helina toon. 

d. Salvestamiseks vajutage VALI.

Aku tühjenemise tooni sisse- või väljalülitamine 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Aku tühi toon ja vajutage SELECT.     

4. Valige  või  abil Sees või Väljas. 

5. Vajutage salvestamiseks    KINNITA

Katkestustooni sisse- või väljalülitamine 

1. Vajutage MENU.

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Katkestustoon ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või  abil Sees või Väljas. 

5. Vajutage salvestamiseks  KINNITA. 

Klahvitoonide sisse- või väljalülitamine. 

1. Vajutage MENU. 

2. Valige  abil Kasutajaseaded ja vajutage SELECT. 

3. Valige  abil Klahvitoon ja vajutage SELECT. 

4. Valige  või  abil Sees või Väljas. 

5. Vajutage salvestamiseks    KINNITA    .




