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Naudojimo instrukcijos
Skaitmeninis belaidis telefonas
Modeliai

KX-TGB210FX
KX-TGB212FX

Pavaizduotas modelis yra KX-TGB210.

Prieš pradedant naudoti, perskaitykite
„Telefono parengimas” 9 puslapyje.
Dėkojame jums, kad įsigijote Panasonic gaminį.
Prašome perskaityti šias naudojimo instrukcijas prieš pradedant naudoti aparatą
ir išsaugoti jas, jei ateityje reikėtų pagalbos.
Šis aparatas yra suderinamas su skambintojo numerio atpažinimo paslauga.
Turite užsisakyti atitinkamą paslaugą, siūlomą jūsų paslaugų tiekėjo/telefonų
kompanijos.
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Įžanga

Modelio struktūra
Serija

Modelio nr.

Pagrindinis
aparatas

Ragelis

Dalies nr.

Dalies nr.

KX-TGB210
serija

KX-TGB210

KX-TGB210

KX-TGBA20

1

KX-TGB212

KX-TGB210

KX-TGBA20

2

Kiekis

● Vidaus ryšio ypatybė galima tik modelyje KX-TGB212.
● Šiose instrukcijoje priesaga (FX) bus praleidžiama toliau nurodytuose modelio numeriuose:
KX-TGB210FX/KX-TGB212FX

Informacija apie priedus
Pridėti priedai
Nr.

Priedas/Dalies numeris

Kiekis
KX-TGB210

Kintamosios srovės adapteris /PNLV226CE
Telefono linijos laidas

KX-TGB212

1

2

1

1

Įkraunamos baterijos *1

2

4

Ragelio dangtelis *2

1

2

Įkroviklis

—

1

*1 Dėl informacijos apie pakeitimui tinkamas baterijas, skaitykite 3 puslapyje.
*2 Ragelio dangtelis pritvirtintas prie ragelio.

Papildomi/pakeitimui skirti priedai
Prašome susisiekti su savo artimiausiu Panasonic pardavėju dėl pardavimo informacijos.
Priedas

Modelio numeris

Įkraunamos
baterijos

HHR-4MVE ar HHR-4MY*1
Baterijos tipas:
– Nikelio metalo hidrido (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) dydžio kiekvienam rageliui

*1 Pakeitimui skirtos baterijos gali būti kitokios talpos, nei pridėtos baterijos.
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Įžanga

Pagrindinė informacija
● Ši įranga yra sukurta naudojimui Čekijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Kroatijos,
Slovėnijos, Rumunijos ir Bulgarijos analoginiame telefono tinkle.
● Jei kiltų problemų, pirmiausia turėtumėte susisiekti su savo įrangos tiekėju.
● Dėl naudojimo kitose šalyse, prašome susisiekti su savo įrangos tiekėju.
Atitikties deklaracija:
● Panasonic System Networks Co., Ltd. deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius Radijo ir
telekomunikacijų galinės įrangos (R&TTE) direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas
susijusias nuostatas.
Šiame vadove aprašytų susijusių Panasonic gaminių atitikties deklaracijos yra prieinamos
parsisiųsti, apsilankius:
http://www.ptc.panasonic.eu
Susisiekite su įgaliotu atstovu:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Jei jums ateityje reikėtų pagalbos
Mes rekomenduojame pasilikti toliau nurodytos informacijos įrašą, kuri padės, jei bus reikalingas
garantinis taisymas.
Serijinis nr.

Pirkimo data

(galima rasti ant pagrindinio aparato apačios)
Pardavėjo pavadinimas ir adresas

Pritvirtinkite savo pirkimo kvitą čia.
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Svarbi informacija

Jūsų saugumui
Norint išvengti rimtos traumos ir gyvybės/turto
neteikimo, atidžiai perskaitykite šią dalį prieš
gaminio naudojimą, kad būtų užtikrinamas
tinkamas ir saugus jūsų gaminio veikimas.

ĮSPĖJIMAS
Maitinimo jungtis
● Naudokite tik ant gaminio nurodytą
maitinimo šaltinį.
● Neperkraukite maitinimo lizdų ir ilginimo
laidų. Tai gali sukelti gaisro ar elektros
iškrovos riziką.
● Iki galo įkiškite kintamosios srovės adapterio/maitinimo kištuką į maitinimo lizdą.
Netinkamas įkišimas gali sukelti elektros
iškrovą ir/ar gaisrą dėl per didelio karščio.
● Reguliariai nuvalykite bet kokias dulkes ir t.t.
nuo kintamosios srovės adapterio/maitinimo
kištuko, ištraukę jį iš maitinimo lizdo, tuomet
nuvalykite su sausa šluoste.
Dėl drėgmės ir t.t. susikaupusios dulkės gali
sukelti izoliacijos pažeidimą ir sukelti gaisrą.
● Atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdų, jei iš jo
sklinda dūmai, neįprastas kvapas ar neįprasti garsai. Šios sąlygos gali sukelti gaisrą
ar elektros iškrovą. Įsitikinkite, kad dūmai
nebesklinda ir susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.
● Atjunkite nuo maitinimo lizdų ir niekada
nelieskite gaminio vidaus, jei jo korpusas
sulūžo.
● Niekada nelieskite kištuko drėgnomis
rankomis. Egzistuoja elektros iškrovos
pavojus.

Įrengimas
● Norint išvengti gaisro ar elektros iškrovos
rizikos, saugokite gaminį nuo lietaus ar bet
kokios rūšies drėgmės.
● Nedėkite ar nenaudokite šio gaminio netoli
tokių automatiškai valdomų įrenginių kaip
automatinės durys ir gaisro signalizacijos.
Iš šio gaminio sklindančios radijo bangos
gali sukelti tokių įrenginių gedimą ir lemti
nelaimingą nutikimą.

● Neleiskite, kad kintamosios srovės adapterio ar telefono linijos laidas būtų pernelyg stipriai traukiamas, lenkiamas ar
dedamas po sunkiai objektais.

Naudojimo atsargumo priemonės

● Prieš valymą atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdų. Nenaudokite skystų ar purškiamų valymo priemonių.
● Neišardykite gaminio.
● Neišliekite skysčių (plovimo, valymo priemonių ir t.t.) ant telefono linijos laido
kištuko, ar neleiskite jam visiškai sušlapti.
Tai gali sukelti gaisrą. Jei telefono linijos
laido kištukas sušlampa, nedelsiant
atjunkite jį nuo sieninio telefono lizdo, ir
nenaudokite jo.

Sveikata
● Pasikonsultuokite su bet kokių asmeninių
medicininių įrenginių, tokių kaip širdies
stimuliatorių ar klausos aparatų, gamintoju,
kad įsitikintumėte, ar jie pakankamai
apsaugoti nuo išorinės RD (radijo dažnių)
energijos. (Gaminys veikia ryšio zonoje
nuo 1.88 GHz iki 1.90 GHz, ir RD
perdavimo galia yra 250 mW (maks.))
● Nenaudokite gaminio sveikatos priežiūros
įstaigose, jei bet kokios taisyklės toje
vietoje reikalauja to nedaryti. Ligoninėse
ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti
naudojama įranga, jautri išorinei RD
energijai.

ATSARGIAI
Įrengimas ir vieta
● Niekada nejunkite telefono laidų
perkūnijos metu.
● Niekada neįrenginėkite telefono linijos
lizdų drėgnose vietose, nebent lizdas yra
specialiai pritaikytas drėgnoms vietoms.
● Niekada nelieskite neizoliuotų telefono
laidų ar terminalų, nebent telefono linija
buvo atjungta nuo tinklo sąsajos.
● Būkite atsargūs, kai jungiate ar modifikuojate telefono linijas.
● Kintamosios srovės adapteris yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo įrenginys. Įsitikinkite, kad kintamosios srovės
lizdas yra įrengtas netoli gaminio ir yra
lengvai pasiekiamas.
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Svarbi informacija
● Su šiuo gaminiu negalima skambinti, kai:
– ragelio baterijas reikia įkrauti ar išseko.
– yra maitinimo sutrikimas.

Baterija
● Mes rekomenduojame naudoti baterijas,
nurodytas 3 puslapyje. NAUDOKITE TIK
įkraunamas Ni-MH baterijas AAA (R03)
dydžio.
● Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
● Neatidarykite ar negadinkite baterijų.
Iš baterijų tekantis elektrolitas yra ėsdinantis
ir gali sukelti nudegimus ar traumą akims,
ar odai. Elektrolitas yra kenksmingas ir
nurijus gali būti pavojingas.
● Būkite atsargūs laikydami baterijas.
Neleiskite tokiems laidiems daiktams kaip
žiedai, apyrankės ar raktai prisiliesti prie
baterijų, priešingu atveju trumpasis jungimasis gali sukelti baterijų ir/ar laidžių daiktų
perkaitimą, ir nudeginti.
● Įkraukite tik pridėtas prie gaminio baterijas,
ar tokias, kurios nurodytos kaip tinkamos
naudoti, atsižvelgiant į šiame vadove
nurodytas instrukcijas ir apribojimus.
● Baterijų įkrovimui naudokite tik suderinamą
pagrindinį aparatą (ar įkroviklį). Negadinkite
pagrindinio aparato (ar įkroviklio).
Instrukcijų nesilaikymas gali sukelti baterijų
išsipūtimą ar sprogimą.

Svarbios saugumo
instrukcijos
Kai naudojate savo gaminį, jūs turėtumėte
visuomet laikytis pagrindinių saugumo
priemonių, siekiant sumažinti gaisro, elektros
iškrovos ir asmenų sužeidimo riziką, įskaitant
tolesnes:
1. Nenaudokite šio gaminio netoli vandens,
pavyzdžiui netoli vonios, kriauklės,
virtuvės kriauklės ar skalbimo vonelės,
drėgname rūsyje ar netoli baseino.
2. Venkite naudoti telefoną (išskyrus bevielio
tipo) perkūnijos metu.
Gali būti nedidelė elektros iškrovos rizika
dėl žaibo.
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3. Nenaudokite telefono, norėdami pranešti
apie dujų nuotėkį būdami šalia nuotėkio
šaltinio.
4. Naudokite tik šiame vadove nurodytą
maitinimo laidą ir baterijas. Nemeskite
baterijų į ugnį. Jos gali sprogti.
Remkitės savo šalies įstatymais dėl
specialių išmetimo instrukcijų.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Geriausiam veikimui
Pagrindinio aparato vieta/triukšmo
vengimas
Pagrindinis aparatas ir kiti suderinami
Panasonic aparatai naudoja radijo bangas
bendravimui tarpusavyje.
● Siekiant užtikrinti didžiausią ryšio zoną ir
bendravimą be triukšmo, padėkite savo
pagrindinį aparatą:
– patogioje vidaus aplinkoje, aukštoje
vietoje, centre, bet kliūčių tarp ragelio
ir pagrindinio aparato.
– toliau nuo tokių elektroninių prietaisų
kaip televizoriai, radijas, kompiuteriai,
bevieliai įrenginiai ar kiti telefonai.
– toliau nuo tokių radijo dažnių siųstuvų
kaip išorinės mobiliųjų telefonų bazinių
stočių antenos. (Venkite dėti pagrindinį
aparatą erkeryje ar netoli lango.)
● Ryšio zona ir balso kokybė priklauso nuo
vietinės aplinkos sąlygų.
● Jei pagrindinio aparato ryšys jūsų netenkina, perkelkite pagrindinį aparatą į kitą
vietą dėl geresnio ryšio.

Aplinka
● Laikykite šį gaminį toliau nuo įrenginių,
sukeliančių elektrinį triukšmą, tokių kaip
fluorescencinės lempos ir varikliai.
● Laikykite gaminį toliau nuo didelio dūmų,
dulkių kiekio, aukštos temperatūros ir
vibracijos.
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Svarbi informacija
● Gaminį reikia saugoti nuo tiesioginės
saulės šviesos.
● Nedėkite sunkių objektų ant gaminio
viršaus.
● Kai paliekate gaminį ilgą laiką nenaudojamą, atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo.
● Gaminį reikia laikyti toliau nuo tokių
šilumos šaltinių kaip šildytuvai, viryklės ir
t.t. Jo negalima dėti kambariuose, kuriuose
temperatūra yra žemesnė nei 0 °C ar
aukštesnė nei 40 °C. Taip pat, reikia
vengti drėgnų rūsių.
● Didžiausias skambinimo atstumas gali
sutrumpėti, kai gaminys yra naudojamas
tolesnėse vietose: netoli tokių kliūčių kaip
kalvos, tuneliai, požemiai, netoli tokių
metalinių daiktų kaip vielinės tvoros ir t.t.
● Gaminio naudojimas netoli elektrinių prietaisų gali sukelti trukdžius. Pasitraukite
toliau nuo elektrinių prietaisų.
● Operating the product near electrical

Kasdienė priežiūra

● Nuvalykite gaminio paviršių su minkšta
drėgna šluoste.
● Nenaudokite benzino, skiediklio ar jokių
šveitimo miltelių.

Kita informacija
Atsargiai: Egzistuoja sprogimo pavojus, jei
baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija.
Išmeskite baterijas, atsižvelgdami į
instrukcijas.

Įspėjimas dėl gaminio išmetimo,
siuntimo ar grąžinimo
● Šiame gaminyje gali būti saugoma jūsų
privati/konfidenciali informacija.
Norint apsaugoti savo privatumą/konfidencialumą, mes rekomenduojame jums ištrinti
tokią informaciją kaip telefonų knygos ar
skambinusiųjų sąrašo įrašus iš atminties
prieš išmetant, siunčiant ar grąžinant gaminį.

Informacija naudotojams dėl senos
įrangos ir naudotų baterijų
surinkimo, ir šalinimo

Šie simboliai ( , , ) ant gaminių,
pakuočių ir/ar dokumentų reiškia, kad
naudoti elektriniai ir elektroniniai gaminiai, ir
baterijos neturėtų būti maišomos su pagrindinėmis buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo elgesio su senais gaminiais ir
naudotomis baterijomis, jų atkūrimo ir
perdirbimo, prašome juos atiduoti specialiems surinkimo punktams, atsižvelgiant į
savo šalies įstatymus ir direktyvas 2002/
96/EC bei 2006/66/EC.
Teisingai išmesdami šiuos gaminius ir
baterijas, jūs padėsite išsaugoti vertingus
išteklius ir padėsite išvengti bet kokių
neigiamų efektų žmonių sveikatai ir
aplinkai, kurie, priešingu atveju, gali kilti
dėl netinkamo elgesio su atliekomis.
Dėl daugiau informacijos apie senų gaminių
ir baterijų surinkimą bei perdirbimą, prašome
susisiekti su savo savivaldybe, atliekų
šalinimo paslaugos teikėju, ar pardavimo
vieta, kurioje pirkote daiktus.
Dėl netinkamo šių atliekų šalinimo gali būti
taikomos šalies aktuose nurodytos sankcijos.

Verslo klientams Europos
Sąjungoje
Jei jūs norite išmesti elektrinę ir elektroninę
įrangą, prašome susisiekti su savo pardavėju ar tiekėju dėl daugiau informacijos.

Informacija apie išmetimą kitose
šalyse, kurios nepriklauso Europos
Sąjungai
Šie simboliai ( , , ) galioja tik Europos
Sąjungoje. Jei jūs norite išmesti šiuos
daiktus, prašome susisiekti su savo vietinėmis institucijomis ar pardavėju, ir paklausti apie tinkamą išmetimo metodą.

7

TGB21xFX(en).book Page 8 Friday, March 21, 2014 4:22 PM

Svarbi informacija
Pastaba dėl baterijos simbolio
Šis simbolis ( ) gali būti naudojamas kartu
su cheminiu simboliu ( ). Šiuo atveju, tai
atitinka direktyvos dėl sąsajų su chemija
reikalavimus.

Pastaba dėl baterijos išėmimo
procedūros
Skaitykite „Baterijos įdėjimas”, 9 puslapis.

Techniniai duomenys
Standartas:
DECT (Skaitmeninės bevielių telefonų
technologijos)
Dažnio diapazonas:
Nuo 1.88 GHz iki 1.90 GHz
RD perdavimo galia:
Apie 10 mW (vidutinė galia kanalui)
Maitinimo šaltinis:
220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Maitinimo suvartojimas:
Pagrindinis aparatas:
Parengtyje: apie 0.6 W
Daugiausia: apie 3.3 W
Įkroviklis:
Parengtyje: apie 0.1 W
Daugiausia: apie 2.2 W
Veikimo sąlygos:
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % santykinė
oro drėgmė (sausa)
Pastaba:
● Dizainas ir techniniai duomenys gali būti
pakeisti be perspėjimo.
● Iliustracijos šiose instrukcijose gali nežymiai
skirtis nuo faktinio gaminio.

8

TGB21xFX(en).book Page 9 Friday, March 21, 2014 4:22 PM

Telefono parengimas
Baterijos įdėjimas

Parengimas
Jungtys
● Naudokite tik pakuotėje esantį
Panasonic kintamosios srovės adapterį
PNLV226CE.
Pagrindinis aparatas

● NAUDOKITE TIK Ni-MH baterijas AAA
(R03) dydžio.
● NENAUDOKITE šarminių/mangano/Ni-Cd
baterijų.
● Patikrinkite poliariškumą (
).

Tvirtai spauskite kištuką.

Kabliukas

„Spragt ”

Naudokite tik pakuotėje esantį
telefono linijos laidą.

TIK įkraunamos Ni-MH

Į telefono
liniją
DSL/ADSL filtras* „Spragt ”
Į elektros tinklo rozetę

Teisingai

Neteisingai

Baterijos įkrovimas
Įkraukite apie 7 valandas.

*DSL/ADSL filtras (neįdėtas) yra reikalingas,
jei jūs naudojatės DSL/ADSL paslauga.
Įkroviklis

Kabliukas
Į elektros tinklo
rozetę

9
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Telefono parengimas

Pastabos parengiant

Piktograma

Vidutiniškai įkrauta
Mažai įkrauta

Pastaba dėl jungčių
● Kintamosios srovės adapteris turi būti
visada įjungtas. (Normalu, jei naudojimo
metu adapteris bus šiltas.)
● Kintamosios srovės adapteris turėtų būti
įjungtas į elektros tinklo rozetę,
orientuotą vertikaliai ar grindyse.
Nejunkite kintamosios srovės adapterio į
elektros tinklo rozetę esančią lubose,
nes dėl adapterio svorio jis gali atsijungti.

Sutrikus maitinimui
Aparatas neveiks sutrikus maitinimui.
Mes rekomenduojame prijungti laidinio tipo
telefoną (be kintamosios srovės adapterio)
prie tos pačios telefono linijos ar to paties
telefono linijos lizdo, jei tokį telefono linijos
lizdą turite namuose.

Pastaba dėl baterijos įdėjimo
● Naudokite pridėtas įkraunamas baterijas.
Pakeitimui mes rekomenduojame naudoti
Panasonic įkraunamas baterijas, nurodytas
3, 6 puslapyje.
● Nuvalykite baterijos polius (
) su
sausa šluoste.
● Venkite liesti baterijos polius (
) ar
aparato kontaktus.

Pastaba dėl baterijos įkrovimo
● Normalu, jei įkrovimo metu ragelis bus
šiltas.
● Kartą per mėnesį nuvalykite ragelio,
pagrindinio aparato ir įkroviklio įkrovimo
kontaktus su minkšta ir sausa šluoste.
Prieš valydami aparatą atjunkite nuo maitinimo lizdų ir bet kokių telefono linijų laidų.
Valykite dažniau, jei aparatas yra riebaluotoje, dulkėtoje ar labai drėgnoje vietoje.

Baterijos būsena
Piktograma

Baterijos būsena
Įkrauta
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Baterijos būsena

Reikia įkrauti.

Panasonic Ni-MH baterijos veikimas
(pridėtos baterijos)
Naudojimas

Veikimo laikas

Nuolat naudojama

Daugiausia 16
valandų

Nenaudojama
(parengties režime)

Daugiausia 280
valandų

Pastaba:
● Normalu, jei baterijos pirmo įkrovimo metu
nebus pilnai įkrautos. Maksimalus baterijos
veikimas pasiekiamas po kelių pilnų
įkrovimo/iškrovimo ciklų (naudojimo).
● Faktinis baterijos veikimas priklauso nuo
naudojimo ir aplinkos.
● Net, kai baterijos buvo pilnai įkrautos,
ragelis gali būti paliekamas ant pagrindinio
aparato ar įkroviklio be jokio neigiamo
efekto baterijoms.
● Baterijos būsena gali būti neteisingai
rodoma po to, kai pakeičiate baterijas.
Šiuo atveju, padėkite ragelį ant pagrindinio
aparato ar įkroviklio ir leiskite jį įkrauti
mažiausiai 7 valandas.
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Telefono parengimas

Valdymas

Ragelis

Pagrindinis aparatas

Įkrovimo kontaktai
(Vietos nustatymas)

Skambutis
(Telefonų knyga)
(Ištrinti)
(Kalbėti)
Rinkimo klaviatūra
Mikrofonas
Imtuvas
Ekranas
(Meniu/OK)
(Pauzė)
(Atkūrimas/Pokalbio perkėlimas)
(Įjungti/Išjungti/Pokalbio pabaiga)
Įkrovimo kontaktai
Valdymo tipas
Navigacijos klavišai
Navigacijos klavišai veikia, kaip nurodyta.

11
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Telefono parengimas
Simbolis

Reikšmė
Į kairę

Maitinimo įjungimas/
išjungimas

Į dešinę

Maitinimo įjungimas

Į viršų

,
,
, ar
: Slinkite per įvairius
sąrašus ir elementus.
–
ar
: Derinkite imtuvo garsumą
pokalbio metu.
–
(Skambinusiųjų sąrašas): Peržiūrėkite
skambinusiųjų sąrašą.
–
(Perrinkimas): Peržiūrėkite perrinktų
numerių sąrašą.
–

Paspauskite

.

Maitinimo išjungimas
Spauskite

apie 2 sekundes.

Pradiniai nustatymai

Ekranas

Simbolio reikšmė:
Pavyzdys:
: „Išjungta”

Ragelio ekrano elementai

Paspauskite
ar
frazes kabutėse.

, norint pasirinkti

Elementas Reikšmė
Pagrindinio aparato ryšio
zonoje
● Kai mirksi:
Ragelis ieško pagrindinio
aparato. (28 puslapis)
Ragelis priėmė išorinį
skambutį.
● Kai mirksi:
Priimamas gautas skambutis
ar skambutis yra užlaikytas.
Praleistas skambutis*1 (21 puslapis)

● Įjungtas nutildymas. (15 puslapis)
● Skambėjimo garsumas
išjungtas. (18 puslapis)
Baterijos būsena
Telefonų knyga yra atidaryta.
Gauta nauja balso pašto
žinutė.*2 (23 puslapis)
*1 Tik užsisakiusiems skambintojo numerio
atpažinimo paslaugą
*2 Tik užsisakiusiems balso pašto paslaugą

12

Ekrano kalba
Galima rinktis iš 16 ekrano kalbų.

1
2
3
4

: "Nustatymai"
: "Kalba"
: pasirinkite norimą kalbą.

Pastaba:
● Jei pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate:
4 kartus
2 kartus
: pasirinkite
norimą kalbą.

Data ir laikas
1
: "Laiko nust."
2
3
: "Data/laikas"
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Telefono parengimas
4

Įveskite esamą dieną, mėnesį ir metus.
Pavyzdys: 15 liepos, 2014

5

Įveskite esamą valandą ir minutes.
Pavyzdys: 15:30
● Jei įvedėte neteisingą datą ir/ar laiką,
paspauskite
ir iš naujo nustatykite
nuo 3 žingsnio.

6
Pastaba:
● Sutrikus maitinimui data ir laikas gali būti
klaidingi. Šiuo atveju, nustatykite datą ir
laiką dar kartą.

Rinkimo režimas
Jei jūs negalite skambinti, pakeiskite šį
nustatymą, atsižvelgiant į savo telefono linijos
paslaugą. Numatytas nustatymas yra
„Toninis”.
„Toninis”: skirtas toninio rinkimo paslaugai.
„Pulsinis”: skirtas diskinio/pulsinio rinkimo
paslaugai.

1
2
3
4
5

: "Nustatymai"
: "Rinkimo rež."
: pasirinkite norimą nustatymą.

13
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Skambinimas/Atsiliepimas į skambučius
Pastaba:
● Kai redaguojate:
Skambinimas
– Norint ištrinti numerį, perkelkite žymeklį
1 Pakelkite ragelį ir surinkite telefono numerį.
į dešinę, vienu skaitmeniu toliau, nei tas
● Norėdami ištaisyti skaitmenį, spauskite
kurį norite pašalinti, spauskite
.
. Tai įmanoma tiktai kuomet
– Norint įterpti numerį, perkelkite žymeklį
numeris renkamas nepakėlus ragelio.
į dešinę, vienu skaitmeniu toliau, nei tas
2
kurį norite įterpti, tada paspauskite
atitinkamą rinkimo klavišą.
3 Kai baigiate pokalbį, paspauskite
ar padėkite ragelį ant pagrindinio
Pauzė (skirta vietinės telefono stoties
aparato, ar įkroviklio.

(PBX)/tarptautinio ryšio paslaugos
naudotojams)

Imtuvo garsumo derinimas
Spauskite

ar

pokalbio metu.

Skambinimas, naudojant perrinkimo
sąrašą

Paskutiniai 10 rinktų telefonų numerių saugomi
perrinkimo sąraše (kiekvienas maks.
24 skaitmenų).

1
2

: pasirinkite norimą telefono numerį.
● Kai numeris atitinka telefono numerį,
saugomą telefonų knygoje, bus rodomas telefonų knygoje išsaugotas
vardas.

3
Perrinkimo sąrašo numerių redagavimas/ištrynimas/išsaugojimas

1
2
3

: pasirinkite norimą telefono numerį.

Pauzė kartais reikalinga, kai skambinama
naudojant PBX ar tarptautinio ryšio paslaugą.
Pauzė, taip pat, yra reikalinga, kai norite
išsaugoti skambinimo kortelės prieigos
numerį ir/ar PIN kodą telefonų knygoje
(16 puslapis).
Pavyzdys: jei jums reikia surinkti linijos
prieigos numerį „0”, kai skambinate į išorę
iš PBX:

1
2

Atsiliepimas į skambučius
1

Tęskite norimą operaciją.
Numerio redagavimas prieš
skambinimą:

: "Redag. skamb."
Paspauskite
ar
, norint perkelti
žymeklį. Redaguokite numerį.
Numerio ištrynimas:
: pasirinkite „Ištrinti” ar
"Trinti viską"

2 kartus

Numerio išsaugojimas telefonų knygoje:
: "Papld. t. knyg"
Norint išsaugoti vardą,
tęskite nuo „Įrašų pridėjimo“ 3 žingsnio,
16 puslapis.

14

Surinkite telefono numerį.

Pastaba:
● 3 sekundžių pauzė yra įterpiama kaskart,
kai paspaudžiate
. Kartokite kiek
reikia, norint sukurti ilgesnes pauzes.

2

Pakelkite ragelį ir paspauskite
, kai
aparatas skamba.
● Taip pat, galite atsiliepti į skambutį,
spausdami bet kurį klavišą nuo
iki , , ar . (Atsiliepimo bet
kuriuo klavišu ypatybė)
Kai baigiate pokalbį, paspauskite
ar padėkite ragelį ant pagrindinio
aparato ar įkroviklio.

Automatinis atsiliepimas
Jūs galite atsiliepti į skambučius paprasčiausiai pakėlę ragelį nuo pagrindinio aparato
ar įkroviklio. Jums nereikia spausti
.
Norint įjungti šią ypatybę, skaitykite
19 puslapį.
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Skambinimas/Atsiliepimas į skambučius
Ši ypatybė jums leidžia atsakyti į skambučius,
kai jūs jau kalbate telefonu. Jei jūs sulaukiate
skambučio, kol kalbate telefonu, jūs girdėsite
laukiančio skambučio toną.
Jei jūs užsisakėte abi, skambintojo numerio atpažinimo ir laukiančio skambučio su
skambintojo numerio atpažinimu, paslaugas, 2-ojo skambintojo informacija yra
rodoma po to, kai išgirstate laukiančio
skambučio toną ragelyje.

Ragelio skambėjimo garsumo
reguliavimas
Kol ragelis skamba:
Spauskite
ar
, norint pasirinkti
norimą garsumą.
Išankstinis skambučio garso
nustatymas:

1
2
3
4
5

: "Skamb. nustat"
: "Garsas"
: pasirinkite norimą garsumą.

Nutildymas
Kol yra įjungtas nutildymas, jūs galite girdėti
pašnekovą, bet pašnekovas jūsų girdėti negali.

2

Paspauskite
pokalbio metu.
: "Mikrf. atjung"
●
piktograma ekrane - mikrofonas
išjungtas
Norint tęsti pokalbį, paspauskite
: "Mikrf. atjung"

Paspauskite
, norint atsiliepti į 2-ą
skambutį, pirmasis tuomet bus
užlaikytas, tačiau nenutruks.

2

Norėdami grįžti prie pirmojo spauskite
dar kartą
.

Pastaba:
● Prašome susisiekti su savo paslaugų
tiekėju/telefonų kompanija dėl detalių ir
šios paslaugos galimybės jūsų vietovėje.

Naudingos ypatybės
skambučio metu

1

1

Laikinas toninis rinkimas
(diskinio/pulsinio rinkimo
paslaugos naudotojams)
Paspauskite
prieš įvesdami prieigos
skaitmenis, kuriems reikalingas toninis
rinkimas.

.

Atkūrimas/pokalbio perkėlimas
jums leidžia naudoti tokias specialias jūsų
vietinės PBX ypatybes kaip išplėstų skambučių
perkėlimą ar papildomų telefonų paslaugų
pasiekimą.
Pastaba:
● Norint pakeisti atkūrimo/pokalbio perkėlimo
laiką, skaitykite 19 puslapį.

Laukiančio skambučio ar laukiančio skambintojo numerio atpažinimo paslaugos naudotojams

Prisijungimas prie pokalbio
Galima:
KX-TGB212
Jūs galite prisijungti prie jau egzistuojančio
išorinio skambučio.
Norėdami prisijungti prie pokalbio, paspauskite
, kai su kitu rageliu priimamas
išorinis skambutis.
Pastaba:
● Norint išvengti kitų naudotojų prisijungimo
prie jūsų pokalbių su išoriniais skambintojais, įjunkite privatumo režimą
(19 puslapis).

Norint naudoti laukiančio skambučio ar laukiančio skambintojo numerio atpažinimo paslaugą,
pirmiau turite ją užsisakyti iš paslaugų tiekėjo/
telefonų kompanijos.

15
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Telefonų knyga

Ragelio telefonų knyga
Telefonų knyga jums leidžia skambinti,
nerenkant rankiniu būdu.
Jūs galite įrašyti 50 vardų ir telefonų numerių
(16 puslapis).

Įrašų papildymas
1
2
: "Naujas iras"
į
3 Įveskite asmens vardą (maks. 12 ženklų).

3

Jei reikia, redaguokite vardą (maks. 12
ženklų; 25 puslapis).

4

Jei reikia, redaguokite telefono numerį
(maks. 24 skaitmenys; 14 puslapis).
2 kartus

5
Įrašo redagavimas ir skambinimas

1
2

Įveskite asmens telefono numerį (maks.
24 skaitmenys).
2 kartus
● Norint įvesti daugiau įrašų, paspauskite
ir kartokite nuo 3 žingsnio.

5
Įrašų kiekio patikrinimas atmintyje

1
2
3

: "Redag. skamb."
Paspauskite
ar
, norint perkelti
žymeklį.
Redaguokite numerį
(14 puslapis).

● Jūs galite pakeisti ženklų įvedimo
režimą, spausdami
(25 puslapis).

4

Raskite norimą įrašą (16 puslapis).

Įrašų ištrynimas
Įrašo ištrynimas

1
2
3

Raskite norimą įrašą (16 puslapis).
: “Ištrinti”

2 kartus

Visų įrašų ištrynimas
: “Atmintis”

Įrašo radimas telefonų knygoje
ir skambinimas

1
2

: "Trinti viska"
2 kartus

3
Rinkimas pokalbio metu

Ši ypatybė jums leidžia rinkti telefono numerius, esančius telefonų knygoje, kol jūs kalbate telefonu. Ši ypatybė gali būti naudojama,
1
pavyzdžiui, skambinimo kortelės prieigos
: "RODYTI SĄR."
2
numerio ar banko sąskaitos PIN kodo, kurį
jūs turite išsaugoję telefonų knygoje, surinki3
: pasirinkite norimą įrašą.
mui, nerenkant numerio rankiniu būdu.
● Norint peržiūrėti telefono numerį,
paspauskite
.
: „Rodyti 1 Išorinio skambučio metu, paspauskite
.
nr. ”
2
: pasirinkite norimą įrašą.
Norint grįžti, paspauskite
.
3 Paspauskite
, norint rinkti numerį.
4
Pastaba:
● Norint išsaugoti skambinimo kortelės
Įrašų redagavimas
prieigos numerį ir savo PIN kodą tele1 Raskite norimą įrašą (16 puslapis).
fonų knygoje kaip vieną telefonų knygos
įrašą, spauskite
, norint kur reikia
pridėti pauzę po numerio ir PIN kodo
2
: “Redaguoti”
(14 puslapis).

Slinkimas per visus įrašus

16
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Telefonų knyga
● Jei jūs naudojate diskinio/pulsinio rinkimo
paslaugą, jums reikia spausti
prieš
paspaudžiant
1 žingsnyje, norint
laikinai pakeisti rinkimo režimą į toninį.
Kai norite išsaugoti įrašus telefonų knygoje,
rekomenduojame pridėti
norimų rinkti
skambučio metu telefonų numerių pradžioje
(16 puslapis).

17
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Programavimas

Programuojami nustatymai
Jūs galite derinti aparatą pagal savo poreikius, programuodami tolesnes ypatybes su rageliu.

Programavimas slenkant ekrano meniu
1
2 Paspauskite
ar
, norint pasirinkti pagrindinį meniu.
3 Paspauskite
ar
, norint pasirinkti elementą iš tolesnio antrinio meniu 1.
● Kai kuriais atvejais jums reikės pasirinkti iš antrinio meniu 2.

4

Paspauskite
ar
, norint pasirinkti nustatymą.
● Šis žingsnis gali skirtis priklausomai nuo programuojamos ypatybės.
● Norint išeiti iš operacijos, paspauskite
.

Pastaba:
● Tolesnėje lentelėje < > nurodo numatytus nustatymus.
Pagrindinis meniu

Antrinis meniu 1

Skambėimo nustatymai Garsas *1
<Garsas 5>

Laiko nustatymas

Melodija *2
<Melodija 1>
Data/laikas *3
Žadintuvas

Antrinis meniu 2

Puslapis

–

15

–

–

–
Žadintuvo
režimas
<Išjungta >

12

Kartojimo laikas
<Išjungta >
Kartojimo ciklas
<3 minutės >

20

Skambėjimo tonas
<Skambėjimo tonas 1>
Garsumas
<Garsumas 5>
–

–

<Rankinis >
Rodyti sąrašą

–

16

Naujas įrašas

–

16

Trinti viską

–

16

Atmintis

–

16

–

21

Laiko derinimas*3,*4

Telefonų knyga

Skambinusiųjų
sąrašas

18

–
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Programavimas
Pagrindinis meniu

Antrinis meniu 1

Antrinis meniu 2

Puslapis

Nustatymai

Kalba
<English >

–

12

Kontrastas
(Ekrano kontrastas)
<Kontrastas 04>

–

–

Laikrodžio rodymas*5
<Įjungta >

–

–

Automatinis
atsiliepimas*6

–

14

Registruoti ragelį

–

30

Klavišų melodija*7
<Įjungta >

–

–

Rinkimo režimas*3
<Toninis >

–

13

Perskambinimo
laikas*3, *8, *9

–

15

Privatumo režimas*3,
*10, *11

–

–

PIN kodo keitimas*3

–

30

–

–

24

<Išjungta >

<600 ms >

<Išjungta >
Vidinis skambutis*10

*1 Skambėjimo garsumas kvietimui negali būti išjungtas.
*2 Jei pasirenkate vieną iš melodijų, tai ji gali toliau groti kelias sekundes net, jei pašnekovas
padėjo ragelį.
Kai atsiliepsite girdėsite arba rinkimo toną, ar tylą linijoje.
*3 Jei jūs programuojate šiuos nustatymus, naudodami vieną iš ragelių, jums nereikia
programuoti to paties elemento, naudojant kitą ragelį. (KX-TGB212)
*4 Ši ypatybė leidžia aparatui automatiškai derinti datą ir laiką kiekvieną kartą, kai yra gaunama
skambintojo informacija, tuo atveju jei yra technologinė galimybė. Norint įjungti laiko paderinimą,
pasirinkite „ Laiko nust.”. Norint išjungti šią ypatybę, pasirinkite „Rankinis”.
(Tik užsisakiusiems skambintojo numerio atpažinimo paslaugą)
Norint naudotis laiko paderinimu, pirmiau nustatykite datą ir laiką (12 puslapis).
*5 Kai laiko atvaizdavimas išjungtas, rodomas telefono numeris.
*6 Jei užsisakėte skambintojo numerio atpažinimo paslaugą ir norite matyti skambintojo
informaciją pakėlus ragelį, išjunkite autoatsiliepimą.
*7 Išjunkite klavišų tonus jei nenorite jų girdėti, kai renkate ar spaudžiate bet kuriuos
klavišus.
*8 Atkūrimo/pokalbio perkėlimo laikas priklauso nuo jūsų telefono mainų ar vietinio PBX.
Jei reikia, susisiekite su savo PBX tiekėju.
*9 Kai naudojate aparatą Lietuvoje, numatytąsis laikas 600ms - teisingas.
*10KX-TGB212
*11Norint išvengti kitų naudotojų prisijungimo prie jūsų pokalbių su išoriniais skambintojais,
įjunkite šią ypatybę.

19
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Programavimas
10

Specialus programavimas
Žadintuvas
Žadintuvas skamba nustatytu laiku (kartą
ar kasdien) 2 minutes. Jūs taip pat galite
derinti kartojimo laikus ir kartojimo ciklus
(snaudimo funkcija). Įspėjantis signalas gali
būti nustatomas kiekvienam rageliui.
Pavyzdys: Jei norite, kad žadintuvo signalas
skambėtų 3 kartus ir kartotųsi 5 minučių
intervalu nuo 7:00, jums reikia nustatyti
žadintuvo signalą, kaip nurodyta;
Laikas: „07:00”
„Kartojimo laikai”: „3 kartai”
„Kartojimo kiekis”: „5 minutės”
Svarbu:
● Iš anksto nustatykite datą ir laiką
(12 puslapis).

1
2
3

: "Laiko nust."

4

: "Žadintuvo režimas”

: "Žadintuvas"

5

: pasirinkite norimą žadintuvo signalo
pasirinktį.
"Išjungta"
Žadintuvas išjungiamas. Tęskite
nuo 15 žingsnio.
"Kartą"
Žadintuvas skamba kartą nustatytu
laiku.
"Kasdien"
Žadintuvas skamba kasdien nustatytu
laiku.

6
7
8

Nustatykite norimą laiką.
: "Kartojimo laik."
: pasirinkite norimą nustatymą.
● Jei norite, kad įspėjantis signalas
skambėtų tik 1 kartą, pasirinkite
„Išjungta” ir tęskite nuo 11 žingsnio.

9
20

: "Kartojimo kiekis"

11
12

13
14

: pasirinkite norimą nustatymą.
: "Melodija"
: pasirinkite norimą įspėjančio
signalo toną.
● Mes rekomenduojame pasirinkti
skirtingą skambėjimo toną nei tą,
kuris naudojamas išoriniams
skambučiams.
: "Garsas"
: pasirinkite norimą garsumą.

15
Pastaba:
● Paspauskite
, norint visiškai
sustabdyti žadintuvo skambėjimą.
● Paspauskite bet kurį rinkimo klavišą
nuo iki ,
ar
, norint sustabdyti skambėjimą, tačiau išsaugoti
nustatytą laiką ir/ar snaudimo funkciją
aktyvius.
● Kai naudojate ragelį, žadintuvas
neskambės, kol ragelis nebus
parengties režime.
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Skambintojo numerio atpažinimo paslauga
● Įsitikinkite, kad aparato datos ir laiko
nustatymas teisingas (12 puslapis).
Skambintojo numerio atpažinimo paslaugos naudojimas Skambinusiųjų sąrašo peržiūra
Svarbu:
● Šis aparatas yra suderinamas su skambintojo
numerio atpažinimu. Norint naudotis skambintojo numerio atpažinimo ypatybėmis, jūs turite
užsisakyti skambintojo numerio atpažinimo
paslaugą. Susisiekite su savo paslaugų tiekėju/telefonų kompanija dėl informacijos.

ir perskambinimas
1
● Rodomas naujausias skambutis.

2

Skambintojo numerio atpažinimo
ypatybės
Kai yra priimamas išorinis skambutis, yra rodomas skambintojo telefono numeris. 50 paskutinių skambinusiųjų informacija yra saugoma
skambinusiųjų sąraše nuo anksčiausiai iki
vėliausiai gauto skambučio.
● Jei aparatas negali gauti skambintojo informacijos, yra rodoma tokia informacija:
– „Už ribų”: skambinama iš vietovės,
kurioje neteikiama skambintojo numerio
atpažinimo paslauga.
– „Privatus skambintojas”: skambintojas prašo nesiųsti skambintojo informacijos.
● Jei aparatas yra sujungtas su PBX sistema,
skambintojo informacija gali būti netinkamai
priimta. Susisiekite su savo PBX tiekėju.

Praleisti skambučiai

Jei neatsiliepiama į skambutį, aparatas jį laiko
praleistu skambučiu ir rodoma . Tai leidžia
jums žinoti, ar jums reikia patikrinti skambinusiųjų sąrašą ir pažiūrėti, kas jums skambino,
kol jūsų nebuvo. Net, jei tik vienas praleistas
skambutis peržiūrimas skambinusiųjų sąraše
(21 puslapis), išnyksta iš ekrano. Kai jūs
gaunate kitą naują skambutį, vėl yra rodoma .

Vardo iš telefonų knygos rodymas
Kai yra gaunama skambintojo informacija ir ji
atitinka telefono numerį, saugomą telefonų
knygoje, išsaugotas vardas telefonų knygoje
yra rodomas ir užfiksuojamas skambinusiųjų
sąraše.

Skambinusiųjų sąrašas

Svarbu:
● Tik 1 asmuo gali naudoti skambinusiųjų
sąrašą tuo pačiu metu. (KX-TGB212)

3

Paspauskite
, norint ieškoti nuo
naujausio skambučio, ar spauskite
,
norint ieškoti nuo seniausio skambučio.
● Norint perjungti rodymą iš vardo į telefonų knygos, paspauskite
.
: „Telefono nr.”
Norint grįžti, paspauskite
.
● Jei visas telefono numeris nerodomas, paspauskite
, norint matyti
likusius skaitmenis.
● Norint perjungti rodymą iš vardo ar
telefono numerio į datą ir laiką, paspauskite
.
Norint grįžti, paspauskite
.
Norint perskambinti, paspauskite
.
Norint išeiti, paspauskite
.

Skambintojo telefono numerio
redagavimas prieš perskambinimą
1
: pasirinkite norimą įrašą.
2
3
: "Redaguoti ir skambinti"

4

5

Redaguokite numerį.
● Paspauskite rinkimo klavišą (nuo
iki
), norint pridėti,
, norint
ištrinti (14 puslapis).

Skambintojo informacijos ištrynimas

1
2
3

: pasirinkite norimą įrašą.
: "Ištrinti" ar "Trinti
viską"

4
Skambintojo informacijos
išsaugojimas telefonų knygoje
1
21
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Skambintojo numerio atpažinimo paslauga
2
: pasirinkite norimą įrašą.
3
4

22

: "Papild.t.knyg."
Norint išsaugoti vardą, tęskite nuo „Įrašų
papildymas" 3 žingsnio, 16 puslapis.
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Balso pašto paslauga

Balso pašto paslauga
Balso paštas yra automatinio atsiliepimo paslauga, kurią siūlo jūsų paslaugų tiekėjas/telefonų kompanija. Kai jūs užsisakote šią paslaugą, jūsų paslaugų tiekėjo/telefonų kompanijos balso pašto sistema atsiliepia į skambučius už jus, kai negalite atsiliepti arba, kai jūsų
linija užimta. Žinutės yra įrašomos jūsų paslaugų tiekėjo/telefonų kompanijos, o ne jūsų
telefone. Kai jūs turite naujų žinučių,
rodoma ant ragelio, jei žinutės indikacijos
paslauga yra galima. Prašome susisiekti su
savo paslaugų tiekėju/telefonų kompanija dėl
informacijos apie šią paslaugą.
Svarbu:
● Jei
ir toliau yra rodoma ekrane net, jei
jūs išklausėte naujas žinutes, išjunkite jį
paspaudę ir palaikę
2 sekundes.

23
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Vidinis ryšys/Vietos nustatymas

Vidinis ryšys

Skambučių perkėlimas,
konferenciniai skambučiai

Galima:
KX-TGB212
Vidinio ryšio skambučiai gali būti atliekami
tarp ragelių.
Pastaba:
● Jei jūs sulaukiate išorinio skambučio, kol
kalbate vidiniu ryšiu, jūs girdėsite du trumpus
tonus su kelių sekundžių tyla tarp jų.
Norint atsiliepti į skambutį, paspauskite
, tada paspauskite
.
● Kai jūs kviečiate ragelį, kviečiamas ragelis
pypsi 1 minutę.

Skambinimas vidiniu ryšiu
1
: “Vidinis ryšys”
2
3 Norint kviesti tam tikrą ragelį, įveskite

Kai baigiate pokalbį, paspauskite

Išoriniai skambučiai gali būti perkeliami kitam
rageliui arba atliekamas konferencinis ryšis su
2 rageliais ir išoriniu pašnekovu.
1 Išorinio skambučio metu, paspauskite
.

2
3

5

.

kvietimą.
Kai baigiate pokalbį, paspauskite

Pokalbio perkėlimas, nekalbant su
kitu ragelio naudotoju

.

1

Ragelio vietos nustatymas
Jūs galite rasti pasimetusį ragelį, jį kviesdami.

1

Pagrindinis aparatas: paspauskite
● Visi registruoti rageliai pypsi 1 minutę.

2

Norint nutraukti kvietimą:
Pagrindinis aparatas: paspauskite
Ragelis: paspauskite
.

Palaukite, kol atsilieps pašnekovas.
● Jei pašnekovas neatsiliepia, paspauskite
, norint grįžti į išorinį
pokalbį.
Norint atlikti perkėlimą:
Paspauskite
.
● Išorinis skambutis perkeliamas į
paskirtąjį aparatą.
Norint sukurti konferencinį skambutį:
Paspauskite
.
● Norint palikti konferenciją, paspauskite
.
Kiti 2 pašnekovai gali tęsti pokalbį.

Atsiliepimas į vidinio ryšio
skambutį
1 Paspauskite
, norint atsiliepti į
2

: “Vidinis skmb.”
mirksi, norint nurodyti, kad išorinis
skambutis užlaikytas.
Įveskite ragelio į kurį norite perkelti
pokalbį skaičių.
●

4

ragelio skaičių.
● Norint nutraukti kvietimą, paspauskite
}.

4

Galima:
KX-TGB212

.

.

2

Atlikite „Skambučių perkėlimas,
konferenciniai skambučiai“
1-3 žingsnius, 24 puslapis.

● Išorinis skambutis skamba kitame
ragelyje.
Pastaba:
● Jei kitas ragelis neatsiliepia į skambutį
per 30 sekundžių, skambutis skambės
dar kartą jūsų ragelyje.

Atsiliepimas į perkeltą skambutį
Paspauskite
kvietimą.

24

, norint atsiliepti į
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Naudinga informacija

Ženklų įvedimas
Rinkimo klavišai yra naudojami ženklų ir skaitmenų įvedimui. Kiekvienas įvedimo klavišas turi
keletą jam priskirtų ženklų. Ženklai, kurie gali būti įvesti, priklauso nuo ženklų įvedimo režimo
(25 puslapis).
– Paspauskite
ar
, norint perkelti žymeklį į kairę ar į dešinę pusę.
– Paspauskite rinkimo klavišus, norėdami įvesti ženklus ir skaitmenis.
Norint ištrinti ženklą ar skaitmenį, perkelkite žymeklį į dešinę pusę, kur jūs norite ištrinti
ženklą ar skaitmenį, tada paspauskite
.
– Paspauskite
(A→a), norint perjungti didžiąsias ir mažąsias raides.
– Norėdami įvesti kitą ženklą, esantį ant to paties rinkimo klavišo, paspauskite
,
norint pajudinti žymeklį į kitą vietą, tuomet spauskite atitinkamą rinkimo klavišą.
– Jei jūs nepaspausite jokio rinkimo klavišo per 5 sekundes po ženklo įvedimo, ženklas bus
užfiksuojamas ir žymeklis pajudės į kitą vietą.

Ženklų įvedimo režimai
Galimi ženklų įvedimo režimai yra: lotyniškas raidynas (ABC), skaitmenys (0-9), graikiškas
raidynas (
), išplėstinis 1 (
), išplėstinis 2 (
), ir kirilica (
). Kai yra pasirinkti
šie įvedimo režimai, išskyrus skaitmenų, jūs galite pasirinkti, kuris ženklas yra įvedamas,
spaudžiant rinkimo klavišą pakartotinai.
Kai aparate yra rodomas ženklų įvedimo langas:
: pasirinkite ženklų įvedimo režimą.
Pastaba:
●
tolesnėse lentelėse reprezentuoja vieną tarpą.
Lotyniško raidyno ženklų lentelė (ABC)

Skaitmenų įvedimo lentelė (0-9)

Graikiško raidyno ženklų lentelė (

)

25
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Naudinga informacija
Išplėstinio 1 ženklų lentelė (

)

● Toliau nurodyti klavišai yra naudojami abiem, ir didžiosioms, ir mažosioms raidėms:
Išplėstinio 2 ženklų lentelė (

)

● Toliau nurodyti klavišai yra naudojami abiem, ir didžiosioms, ir mažosioms raidėms:

Kirilicos ženklų lentelė (

26

)
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Naudinga informacija

Klaidų pranešimai
Pranešimas ekrane

Priežastis/sprendimas

Atmintis pilna

● Telefonų knygos atmintis pilna. Ištrinkite nereikalingus
įrašus (16 puslapis).

Trikčių diagnostika ir šalinimas
Jei vis dar turite sunkumų perskaitę tolesnes instrukcijas šioje dalyje, išjunkite pagrindinio
aparato kintamosios srovės adapterį ir išjunkite ragelį, tada iš naujo įjunkite pagrindinio aparato
kintamosios srovės adapterį ir įjunkite ragelį.

Bendras naudojimas
Problema

Priežastis/sprendimas

Ragelis neįsijungia net po įkrautų
baterijų įdėjimo.

● Padėkite ragelį ant pagrindinio aparato arba
įkroviklio, ir įjunkite ragelį.

Aparatas neveikia.

● Įsitikinkite, kad baterijos yra teisingai įdėtos
(9 puslapis).
● Pilnai įkraukite baterijas (9 puslapis).
● Patikrinkite jungtis (9 puslapis).
● Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės
adapterį, norint atstatyti aparato nustatymus, ir
išjunkite ragelį. Iš naujo junkite adapterį, įjunkite
ragelį ir bandykite dar kartą.
● Pašalinkite baterijas iš ragelio ir dar kartą įdėkite.
● Ragelis nebuvo priregistruotas prie pagrindinio
aparato. Priregistruokite ragelį (30 puslapis).

Ragelio ekrane nieko nerodoma.

● Ragelis yra neįjungtas. Įjunkite maitinimą
(12 puslapis).

Nesigirdi rinkimo tono.

● Įsitikinkite, kad jūs naudojate pateiktąjį telefono
linijos laidą. Jūsų seno telefono linijos laidas gali
turėti kitokią laidinę konfigūraciją.
● Pagrindinio aparato kintamosios srovės adapteris ar
telefono linijos laidas yra neįjungtas. Patikrinkite
jungtis.
● Atjunkite pagrindinį aparatą nuo telefono linijos ir
junkite liniją į veikiantį telefoną. Jei veikiantis telefonas tinkamai funkcionuoja, susisiekite su mūsų
aptarnavimo personalu, kuris sutaisys aparatą.
Jei veikiantis telefonas tinkamai nefunkcionuoja,
susisiekite su savo paslaugų tiekėju/telefonų
kompanija.

27
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Naudinga informacija
Problema

Priežastis/sprendimas

Nedirba vidinis ryšis.

● Šis ryšis galimas tiktai tarp ragelių.
Nors ragelyje yra rodoma „Vidinis skmb.”,
neveiks modelyje su vienu rageliu.

Programuojami nustatymai
Problema

Priežastis/sprendimas

Ekrane rodoma kalba, kurios
nesuprantate.

● Pakeiskite ekrano kalbą (12 puslapis).

Baterijos įkrovimas
Problema
Ragelis pypsi ir/ar rodoma
Baterijos pilnai įkrautos, bet
– baterija neįkraunama ar
– veikimo laikas atrodo
trumpesnis.

Priežastis/sprendimas
.

● Reikia įkrauti bateriją. Pilnai įkraukite baterijas
(9 puslapis).
● Nuvalykite baterijos polius (
) ir įkrovimo
kontaktus su sausa šluoste ir įkraukite dar kartą.
● Atėjo laikas pakeisti baterijas (9 puslapis).

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius, vidinis ryšys
Problema
mirksi.

Priežastis/sprendimas
● Ragelis yra per toli nuo pagrindinio aparato.
Prieikite arčiau.
● Pagrindinio aparato kintamosios srovės adapteris yra
neteisingai įjungtas. Iš naujo junkite kintamosios
srovės adapterį į pagrindinį aparatą.
● Ragelis yra nepriregistruotas prie pagrindinio
aparato. Priregistruokite jį (30 puslapis).

Girdimas triukšmas, garsas
trūkinėja.

● Jūs naudojate ragelį ar pagrindinį aparatą vietovėje
su dideliais elektriniais trukdžiais. Perstatykite
pagrindinį aparatą ir naudokite ragelį toliau nuo trukdžių šaltinio.
● Prieikite arčiau prie pagrindinio aparato.
● Jei jūs naudojate DSL/ADSL paslaugą, mes rekomenduojame prijungti DSL/ADSL filtrą tarp pagrindinio aparato ir telefono linijos lizdo. Susisiekite su
savo DSL/ADSL tiekėju dėl detalių.
● Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės
adapterį, norint atstatyti aparato nustatymus ir išjungti ragelį. Iš naujo junkite adapterį, įjunkite ragelį ir
bandykite dar kartą.

Ragelis neskamba.

● Skambėjimo garsumas išjungtas. Derinkite
skambėjimo garsumą (15 puslapis).

28
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Naudinga informacija
Problema

Priežastis/sprendimas

Negalite skambinti.

● Rinkimo režimas gali būti neteisingai nustatytas.
Pakeiskite nustatymą (13 puslapis).
● Ragelis yra per toli nuo pagrindinio aparato.
Prieikite arčiau ir bandykite dar kartą.
● Naudojamas kitas aparatas.*1 Palaukite ir
bandykite dar kartą.

*1 KX-TGB212

Skambintojo numerio atpažinimas
Problema

Priežastis/sprendimas

Skambintojo informacija nerodoma.

● Jūs turite užsisakyti skambintojo numerio atpažinimo
paslaugą. Susisiekite su savo paslaugų tiekėju/telefonų kompanija dėl informacijos.
● Jei jūsų aparatas yra sujungtas su bet kokia papildoma telefono įranga, išjunkite ir junkite aparatą
tiesiogiai į sieninį lizdą.
● Jei jūs naudojate DSL/ADSL paslaugą, mes rekomenduojame prijungti DSL/ADSL filtrą tarp pagrindinio aparato ir telefono linijos lizdo. Susisiekite su
savo DSL/ADSL tiekėju dėl detalių.
● Kita telefono įranga gali trukdyti šiam aparatui.
Atjunkite kitą įrangą ir bandykite dar kartą.

Skambintojo informacija parodoma
lėtai.

● Priklausomai nuo jūsų paslaugų tiekėjo/telefonų
kompanijos, aparatas gali rodyti skambintojo informaciją per 2-ą skambėjimą ar vėliau.
● Prieikite arčiau prie pagrindinio aparato.

Aparato laikas pasikeitė.

● Neteisinga laiko informacija iš įeinančio skambintojo
numerio atpažinimo pakeičia laiką. Nustatykite laiko
derinimą į „Rankinį” (išjungta) (18 puslapis).

Skysčio žala
Problema
Skystis ar kitokios rūšies drėgmė
pateko į ragelį/pagrindinį aparatą.

Priežastis/sprendimas
● Atjunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono
linijos laidą nuo pagrindinio aparato. Pašalinkite
baterijas iš ragelio ir palikite džiūti mažiausiai 3
dienas. Po to, kai ragelis/pagrindinis aparatas
išdžiūvo, iš naujo įjunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono linijos laidą. Įdėkite baterijas ir pilnai
įkraukite prieš naudojimą. Jei aparatas tinkamai
neveikia, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.

Atsargiai:
● Norint išvengti nepataisomos žalos, nenaudokite mikrobangų krosnelės, siekdami greičiau
išdžiovinti.
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Naudinga informacija
Ragelio registravimas prie pagrindinio aparato

1
2
3
4

5

6

Ragelis:
: "Nustatymai"
: "Registr. rag"
Ragelis:
Palaukite, kol bus rodoma „PIN:____”.
Įveskite pagrindinio aparato PIN kodą
(numatytas: „0000”).
● Jei pamiršote savo PIN kodą, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.
● Kitas žingsnis turi būti atliktas per 90 sekundžių.
Pagrindinis aparatas:
Paspauskite ir laikykite
kol ekrane pasirodys skaičiai. (Nėra registracijos tono)
● Jei visi registruoti rageliai pradeda skambėti, paspauskite dar kartą
, norint
sustabdyti, tada kartokite šį žingsnį. (KX-TGB212)
Skaičių pasirodymas ragelio ekrane lydimas garsinio signalo - pyptel
Įveskite skaičių, kuriuo numeriu norite registruoti ragelį.
● Kai ragelis buvo sėkmingai priregistruotas,
nustoja mirksėti.
● Jei
vis dar mirksi, pradėkite dar kartą nuo 1 žingsnio.

Ragelio išregistravimas
Ragelis gali atšaukti savo ar kitų ragelių (jei tokie priregistruoti) registraciją nuo pagrindinio
aparato. Bevielis ryšis tarp ragelio ir pagrindinio aparato nutrūks.
1
Įveskite pagrindinio aparato PIN kodą (numatytas: „0000”).
Pastaba:
Įvedant #131 šie simboliai ekrane neatvaizduojami. Jei teisingai įvesta ragelio ekrane po
to tiesiog atsiranda PIN____.
● Bus rodomi visi prie pagrindinio aparato registruoti rageliai.

2

Įveskite ragelio skaičių, kurį norite atšaukti.
● Nuskambės patvirtinimo tonas.

3
Pagrindinio aparato PIN kodo keitimas (Asmeninis identifikacijos numeris)
Svarbu:
● Jei jūs pakeičiate PIN kodą, prašome naują PIN kodą užsirašyti. Aparatas jums naujo PIN
kodo neatskleis. Jei pamiršote savo PIN kodą, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.

1
2
3
4
5
6

30

: "Nustatymai"
: "Keisti PIN"
Įveskite esamą 4 skaitmenų pagrindinio aparato PIN kodą (numatytas: „0000”).
Įveskite naują 4 skaitmenų pagrindinio aparato PIN kodą.
Dar kartą įveskite naują 4 skaitmenų pagrindinio aparato PIN kodą.
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Rodyklė
S

Skambėjimo tonas: 18
Skambinimas: 14
Skambintojo numerio atpažinimo
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Skambinusiųjų sąrašo redagavimas: 21
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Rodyklė
A

Atkūrimas/pokalbio perkėlimas: 15
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Laiko derinimas: 18
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Maitinimo sutrikimas: 10

N

Nutildymas: 15

P

Pauzė: 14
Perrinkimas: 14
PIN kodas: 30
Praleisti skambučiai: 21
Prisijungimas prie pokalbio: 15
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Ragelis
Išregistravimas: 30
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