Naudojimo instrukcijos
Skaitmeninis bevielis telefonas
Modelio nr.

KX-TG6811E
KX-TG6812E
KX-TG6813E

Skaitmeninis bevielis atsakiklis
Modelio nr.

KX-TG6821E
KX-TG6822E
KX-TG6823E
KX-TG6824E
KX-TG6891E

Atvaizduotas modelis yra KX-TG6811.

Prieš pradėdami naudoti perskaitykite
„Naudojimo pradžia” 11 puslapyje.
Dėkojame jums, kad įsigijote Panasonic gaminį.
Prašome perskaityti šias naudojimo instrukcijas prieš pradėdami naudoti aparatą ir
išsaugokite jas, jei ateityje reikėtų pagalbos.
Prašome prisijungti prie mūsų internetinės klientų apklausos:
http://panasonic.net/pcc/tel/q
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Serijos

Modelio nr.

KX-TG6811
serijos
KX-TG6821
serijos

Telefono bazė

Ragelis

Dalies nr.

Dalies nr.

KX-TG6811

KX-TG6811

KX-TGA682

Kiekis
1

KX-TG6812

KX-TG6811

KX-TGA682

2

KX-TG6813

KX-TG6811

KX-TGA682

3

KX-TG6821

KX-TG6821

KX-TGA682

1

KX-TG6822

KX-TG6821

KX-TGA682

2

KX-TG6823

KX-TG6821

KX-TGA682

3

KX-TG6824

KX-TG6821

KX-TGA682

4

KX-TG6821

KX-TGA682

1
*1 Raktų ieškiklis (KX-TGA20EX) yra pridėtas prie šio modelio. Įsigyjant raktų ieškiklis jau
priregistruotas prie aparato. Pritvirtinę raktų ieškiklį prie lengvai pametamo daikto jūs galite
nustatyti pamesto daikto buvimo vietą ir jį rasti. Daugiau informacijos apie raktų ieškiklį
skaitykite įrengimo gide
R Priesaga (E) toliau nurodyto modelio numeriuose šiose instrukcijose bus praleidžiama:
KX-TG6811E/KX-TG6812E/KX-TG6813E/KX-TG6821E/KX-TG6822E/KX-TG6823E/
KX-TG6824E/KX-TG6891E
KX-TG6891*1

3

Įžanga

Įžanga
G

Funkcijų skirtumai
Serijos

Vidinis ryšys

Atsakiklio sistema

Tarp ragelių

KX-TG6811 serijos

–

U*1

KX-TG6821 serijos

U

U*1

*1

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

Vieno ragelio modeliai: vidinio ryšio skambučiai gali būti atliekami tarp ragelių,
nusipirkus ir priregistravus vieną ar daugiau pasirenkamų ragelių (5 puslapis).

Informacija apie priedus
Pridėti priedai
Kiekis
Nr.

Priedas

A

Kintamosios srovės
adapteris telefono
bazei/PNLV226EZ

B

KX-TG6811
KX-TG6821
KX-TG6891

KX-TG6812
KX-TG6822

KX-TG6813
KX-TG6823

KX-TG6824

1

1

1

1

Telefono linijos laidas

1

1

1

1

C

Įkraunamos
baterijos*1

2

4

6

8

D

Ragelio dangtelis*2

1

2

3

4

E

Įkroviklis

–

1

2

3

F

Kintamosios srovės
adapteris įkrovikliui

–

1

2

3

Informaciją apie baterijas kokiomis pakeisti esamas žiūrėkite
. 5 puslapyje.
Ragelio dangtelis jau pritvirtintas prie ragelio.

*1
*2

Kiekis

G

Raktų ieškiklis/KX-TGA20EX

1

H

CR diskinė ličio baterija/CR2032

1

A
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Priedas

B

C

D

E

Priedas

Modelio numeris

Įkraunamos
baterijos

HHR-4MVE*1

DECT signalo
stiprintuvas

KX-A405

Raktų ieškiklis

KX-TGA20EX*2

*1
*2

Baterijos tipas:
– Nikelio metalo hidrido (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) dydžio kiekvienam rageliui

Baterijos skirtos pakeitimui gali turėti kitokią talpą, nei pridėtos baterijos.
Priregistruodami raktų ieškiklį (4 maks.) prie Panasonic skaitmeninio bevielio telefono ir iš
anksto pritvirtindami jį prie lengvai pametamo daikto, jūs galite nustatyti pamesto daikto,
prie kurio yra pritvirtintas raktų ieškiklis, vietą ir jį rasti. Prašome apsilankyti mūsų
internetiniame puslapyje: http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Savo telefono sistemos plėtimas
Ragelis (pasirinktinai): KX-TGA681E
Jūs galite išplėsti savo telefono sistemą,
priregistruodami pasirenkamus ragelius
(6 maks.) prie vienos telefono bazes.
R Pasirenkami rageliai gali būti skirtingų
spalvų nei yra pridėti rageliai.

Pardavimų ir aptarnavimo informacija

 Skirta KX-TG6891
Nr.

H

Klientų komunikacijos centras
Klientų komunikacijos centro informaciją rasite www.panasonic.lt

F
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Įžanga

Svarbi informacija

R Prisijunkite prie mūsų per internetinę priedų užsakymo programą, internetiniame puslapyje
www.pas-europe.com
R Priimama dauguma kreditinių ir debetinių kortelių.
R Visi tyrimų susitarimai ir paskirstymo įrenginiai yra aprūpinami tiesiogiai Panasonic JK.
R Taip pat galima, naudojantis internetu, tiesiogiai nusipirkti pagamintų gaminių, kurių yra
siūloma gausybė. Dėl daugiau informacijos apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje
http://shop.panasonic.co.uk/

Atidžiai perskaitykite šią vadovo dalį, kad
saugiai eksploatuotumėte gaminį, išvengtumėte traumų ir turto žalos.

ĮSPĖJIMAS

Pagrindinė informacija
R Šį įranga yra sukurta naudoti JK ir Airijos analoginiame telefono tinkle.
R Jei kiltų problemų, pirmiausia jūs turėtumėte susisiekti su savo įrangos tiekėju.
Atitikties deklaracija:
R Panasonic System Networks Co., Ltd. Deklaruoja, kad šį įranga yra suderinama su
esminiais Radijo ir telekomunikacijų galinės įrangos (R&TTE) direktyvos 1999/5/EC
reikalavimais ir kitomis tiesiogiai susijusiomis nuostatomis. Atitikties deklaracijos skirtos
susijusiems Panasonic gaminiams, aprašomos šiame vadove, yra prieinamos parsisiųsti,
apsilankius:
http://www.doc.panasonic.de
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 padėtų, jei reikėtų
bet kokio taisymo su garantija.
Serijinis nr.

Jūsų saugumui

Pirkimo data

(galima rasti telefono bazės apačioje)
Pardavėjo pavadinimas ir adresas

Pritvirtinkite savo pirkimo kvitą čia.

Maitinimo jungtis

● Naudokite tik tuos maitinimo šaltinius, kurie
yra pažymėti ant gaminio.
● Neperkraukite maitinimo lizdų ir prailginimo
laidų. Tai gali sukelti gaisro arba elektros
iškrovos pavojų.
● Tvarkingai įjunkite kintamos srovės adapterį į
rozetę. Netinkamai prijungus gali kilti elektros
iškrova ar kaisti adapteris, sukeldamas
pavojų užsidegti.
● Ištraukę iš rozetės kintamos srovės adapterį
ir atjungę nuo maitinimo lizdo telefono bazėje
kištuką, reguliariai sausa šluoste valykite nuo
jų dulkes ir kitus nešvarumus. Dėl drėgmės
ir susikaupusių nešvarumų gali būti pažeista
izoliacija ir kilti gaisras.
● Jei pastebėjote, kad iš adapterio ar kitos
įrenginio dalies sklinda dūmai, neįprastas
kvapas arba girdite neįprastus garsus, skubiai išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į
įgaliotą aptarnavimo centrą.
● Neišjungus iš elektros tinklo gali kilti elektros
iškrova arba dar blogiau – gaisras
● Išjunkite iš rozetės ir niekada nelieskite gaminio vidaus, jei jo korpusas buvo sugadintas ir
tapo atviras.
● Niekada nelieskite kištuko su drėgnomis rankomis. Egzistuoja elektros iškrovos pavojus.

Įrengimas
● Norint išvengti gaisro arba elektros iškrovos
pavojaus pasirūpinkite, kad ant gamino
nepakliūtų skysčiai.
● Nedėkite ir nenaudokite šio gaminio netoli
automatiškai valdomų įtaisų, tokių kaip
automatinės durys gaisro signalizacija. Telefono skleidžiamos radijo bangos gali trikdyti
minėtų prietaisų darbą ir lemti nelaimingą
atsitikimą.
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● Neleiskite, kad kintamosios srovės adapteris
arba telefono linijos laidas būtų pernelyg stipriai
įtemptas, sulenktas ar prispaustas sunkių daiktų

Naudojimo atsargumo priemonės
● Prieš valymą išjunkite gaminį iš elektros tinklo. Nenaudokite skystų ar aerozolinių valiklių.
● Neardykite gaminio
● Stenkitės, kad skysčiai (plovikliai, valikliai ir
kt.) nepatektų ant telefono linijos laido kištukų
ir neleiskite jiems apskritai sušlapti. Gali kilti
gaisras. Jei telefono linijos laido kištukas
sušlampa, nedelsdami ištraukite jį iš lizdo ir
išdžiovinkite.

Sveikata
● Pasikonsultuokite su bet kokių asmeninių
medicininių prietaisų, tokių kaip širdies
stimuliatorių ar klausos aparatų, gamintoju,
kad įsitikintumėte ar jie pakankamai apsaugoti nuo išorinių radijo dažnių (toliau tekste
RD). RD juosta 1.88 GHz ÷ 1.90 GHz,
spinduliuojama galia - 250 mW (maks.).
● Nenaudokite gaminio sveikatos priežiūros įstaigose, jei bet kokios skelbiamos
taisyklės toje vietoje reikalauja to nedaryti.
Ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos
gali naudoti įrenginius, kurie yra jautrūs
išorinei radijo dažnių energijai.

ATSARGIAI
Įrengimas ir vieta
● Niekada nejunkite telefono laidų perkūnijos
metu.
● Niekada neįrenginėkite telefono linijos lizdų
drėgnose vietose, nebent lizdas yra specialiai
sukurtas drėgnoms vietoms.
● Nelieskite neizoliuotų telefono laidų ar jungčių
kontaktų, nebent jei telefono linijos laidas
atjungtas nuo telefoninio tinklo sąsajos.
● Kintamosios srovės adapteris pagrindinis ir
vienintelis įrenginys išjungiamas iš el.tinklo rozetės. Įsitikinkite, kad elektros rozetė, reikalui
esant, lengvai pasiekiama.
● Šiuo gaminiu gali būti neįmanoma atlikti
skambučių, kai:
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Svarbi informacija
– ragelio baterijas reikia įkrauti arba jos
sugedo.
– yra maitinimo sutrikimas.
– ragelio klavišai užrakinti.

Baterija
● Mes rekomenduojame naudoti baterijas,
minimas 5 puslapyje. NAUDOKITE TIK
įkraunamas Ni-MH baterijas AAA (R03)
dydžio.
● Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
● Neatidarinėkite, negadinkite baterijų.
Išvarvėję elektrolitai iš baterijų yra toksiški
ir agresyvūs, patekę į akis ar ant odos gali
nudeginti ją ar sužeisti akis.
● Būkite atsargūs liesdami baterijas Neleiskite
laidiems daiktams - žiedams, apyrankėms
ar raktams liesti baterijų, nes trumpasis
jungimas gali įkaitinti bateriją ar besiliečiantį
laidininką ir nudeginti.
● Atsižvelgiant į instrukcijas ir apribojimus,
nurodytus šiame vadove, įkraukite tik tas
baterijas, kurios yra pridėtos ar skirtos
naudoti su šiuo aparatu.
● Norėdami įkrauti baterijas naudokite tiktai
suderinamus telefono bazę ar įkroviklį.
Įkraunant baterijas nesilaikant šio vadovo
nurodymų jos gali būti nepataisomai
sugadintos, ištekėti elektrolitas.

Svarbios saugumo
instrukcijos

Naudojant gaminį, visuomet reikia laikytis
žemiau išvardintų atsargumo priemonių,
siekiant sumažinti gaisro, elektros iškrovos ir
žalos asmenims riziką.
1. Nenaudokite šio produkto šalia vandens,
pavyzdžiui netoli vonios, kriauklės, virtuvės
kriauklės ar skalbimo vonelės, drėgname
rūsyje ar netoli baseino.
2. Venkite naudoti telefoną perkūnijos metu nes
yra nedidelė elektros iškrovos rizika.
3. Nenaudokite telefono norėdami pranešti apie
dujų nuotėkį netoli nuotėkio šaltinio.
4. Naudokite tik tą maitinimo laidą ir baterijas,
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Svarbi informacija
kurie yra įdėti pakuotėje arba nurodyti šiame
vadove. Nemeskite baterijų į ugnį, jos gali
sprogti. Naudotas baterijas pašalinkite
remiantis galiojančia kenksmingų atliekų
.
utilizavimo tvarka.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

● Telefonas turi būti įrengtas patalpose, kurių
temperatūra yra 0 °C ÷ 40 °C. Reikėtų vengti
drėgnų patalpų.
● Skambinimo atstumas gali sumažėti
naudojant telefoną arti kliūčių, kaip kalvos,
tuneliai, požemiai, taip pat netoli metalinių
objektų - vielinių tvorų ir kt.

Patikimas ryšys
Vietos parinkimas telefono bazei
● Telefono bazė ir kiti suderinami Panasonic
įrenginiai tarpusavyje bendrauja radijo
bangomis.
● Siekiant užtikrinti didžiausią ryšio zoną ir
bendravimą be triukšmo, telefono bazę
reikėtų statyti:
– aukštai, patogiai prieinamoje, centrinėje
patalpos vietoje, kad nebūtų kliūčių tarp
ragelio ir telefono bazės.
– toliau nuo elektroninių prietaisų, televizorių,
radijo imtuvų, asmeninių kompiuterių,
bevielių įrenginių.
– nutolinant nuo mobiliųjų telefonų bazinių
stočių, išorės antenų ar kitų siųstuvų.
● Ryšio zona ir garso kokybė priklauso nuo
aplinkos sąlygų.
● Jei ryšys jūsų netenkina, perkelkite aparatą į
kitą vietą, kad ryšys pagerėtų.

Aplinka
● Įrenkite telefoną toliau nuo elektrinių
įrenginių, keliančių RD triukšmą, tokių kaip
liuminescencinės lempos, varikliai.
● Telefonas turėtų būti įrengtas toliau nuo
dūmų, dulkių, aukštos temperatūros ir
vibracijos šaltinių.
● Į telefoną neturėtų patekti tiesioginiai saulės
spinduliai.
● Išjunkite kintamos srovės adapterį iš elektros
tinklo, kai žinote, kad ilgą laiką nesinaudosite
telefonu.

Kasdienė priežiūra
R Išorinį gaminio paviršių nuvalykite
su minkšta drėgna šluoste.
R Nenaudokite benzino, skiediklio ar
jokių šveitimo miltelių.

Kita informacija

ATSARGIAI: egzistuoja rizika ištekėti baterijai,
jei ji pakeičiama netinkamo tipo baterija.
Naudotas baterijas išmeskite remiantis
galiojančia kenksmingų atliekų utilizavimo tvarka.

Įspėjimas dėl gaminio išmetimo,
persiuntimo ar grąžinimo
● Šiame gaminyje gali būti laikoma jūsų
privati informacija. Siekiant apsaugoti jūsų
konfidencialumą, rekomenduojame prieš
išmetant, persiunčiant ar grąžinant telefoną
ištrinti telefonų knygos ir skambintojų sąrašo
informaciją iš atminties.

Informacija vartotojams dėl senos
įrangos ir naudotų baterijų surinkimo
ir šalinimo
2
3
1

Šie simboliai (A, B, C) ant gaminių,
pakuočių, ir/ar lydinčių dokumentų reiškia,
kad naudoti elektriniai ir elektroniniai gaminiai
ir baterijos neturėtų būti maišomi su
buitinėmis atliekomis. Dėl tinkamo
elgesio su senais gaminiais ir
naudotomis baterijomis, jų atkūrimo ir
perdirbimo, prašome juos atiduoti specialiems
surinkimo punktams, kaip nurodama jūsų
šalies teisės aktuose ir direktyvose 2002/96/
EC bei 2006/66/EC. Teisingai šalindami
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 išsamesnės informacijos apie senų
gaminių ir baterijų surinkimą bei perdirbimą,
prašome susisiekti su savo vietos
savivaldybe, savo atliekų šalinimo paslaugos
tiekėju arba pardavimo vieta, kurioje įsigijote
gaminius. Dėl netinkamo šių atliekų šalinimo
gali būti taikomos šalies teisės aktuose
nurodytos sankcijos.

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

Informacija apie atliekų šalinimą šalyse,
kurios nepriklauso Europos Sąjungai
Šie simboliai (A, B, C) yra galiojantys tik
Europos Sąjungoje. Jei jūs norėtumėte išmesti
šiuos gaminius, prašome susisiekti su savo
vietinėmis institucijomis ar pardavėju ir
paklauskite apie tinkamą atliekų šalinimo
metodą.

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

Techniniai duomenys
R Standartas:
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DECT (Skaitmeninės bevielių
telefonų technologijos),
GAP (Bendras prieigos profilis)
R Dažnių diapazonas:
Nuo 1.88 GHz iki 1.90 GHz
R Radijo dažnių perdavimo galia:
Apie10 mW (vidutinė galia vienam
kanalui)
R Maitinimo šaltinis: 220–240 V
kintamoji srovė, 50/60 Hz
R Maitinimo suvartojimas:
*1
*1:
Pagrindinis
aparatas
Telefono bazė
:
Parengties režime: apie 0.6 W
Daugiausia: apie 2.5 W
*2
*2:
Pagrindinis
aparatas
Telefono bazė
:
Parengties režime: apie 0.8 W
Daugiausia: apie 3.1 W
Įkroviklis:
Parengties režime: apie 0.12 W
Daugiausia: apie 1.8 W
R Veikimo sąlygos:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % santykinė oro
drėgmė (sausa)
*1 KX-TG6811 serijos: 3 puslapis
*2 KX-TG6821 serijos: 3 puslapis
Pastaba:
R Dizainas ir techniniai duomenys gali būti
pakeisti be išankstinio perspėjimo.
R Iliustracijos šiose instrukcijose gali šiek tiek
skirtis nuo faktinio gaminio.

Naudojimo pradžia
 Įkroviklis
R Naudokite tik pridėtą Panasonic
kintamosios srovės adapterį PNLV233E.

Prijungimas
Jungtys

„Spragt”
““C l ic k””
„Spragt”

 Pagrindinis
aparatas
Telefono bazė
R Naudokite tik pridėtą Panasonic
kintamosios srovės adapterį PNLV226E.

Į elektros rozetę

Tvirtai spauskite kištuką.

Baterijos įdėjimas
Kabliukas

„Spragt”

Naudokite tik pridėtą
telefono linijos laidą.

R NAUDOKITE TIK Ni-MH baterijas AAA
(R03) dydžio.
R NENAUDOKITE šarminių/mangano/Ni-Cd
baterijų.
R Įsitikinkite teisingu poliariškumu ( ,
).

(DSL/ADSL filtras*)
Į telefono liniją
Į elektros rozetę

Teisingai

Neteisingai
TIK įkraunamos Ni-MH

*DSL/ADSL filtras (nepridėtas)
reikalingas, jei jūs turite DSL/ADSL
paslaugą.
Kaip nustatyti datą ir laiką kai ekrane
„Nust.dat/laik. TEST“ žiūrėkite 16psl.
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Naudojimo pradžia
Baterijos įkrovimas
Kraukite apie 7 valandas.
R Kai baterijos yra visiškai įkrautos,
ekrane yra rodoma „Krov. baigtas”.
Įsitikinkite, kad ekrane rodoma "Kraunamas".

Naudojimo pradžia
R Nuvalykite baterijos polius ( ,
) su
sausa šluoste.
R Venkite liesti baterijos polius ( ,
) ar
aparato kontaktus.

Pastaba dėl baterijos įkrovimo
● normalu, kad ragelis įkrovimo metu šiltas.
● nuvalykite ragelio, telefono bazės ir
įkroviklio įkrovimo kontaktus su švelnia
ir sausa šluoste kartą per mėnesį. Prieš
valant aparatą išjunkite iš elektros tinklo
ir atjunkite telefono linijos laidą. Valykite
dažniau, jei aparatas yra dulkėtose,
drėgnose ir riebaluotose patalpose.

kad baterijos būtų įkraunamos mažiausiai
7 valandas.

Valdymas
Ragelis
F

G
A

Piktograma Baterijos būsena

B

Įkrauta

● Kintamosios srovės adapteris visuomet
privalo būti įjungtas (normalu jei dirbdamas
adapteris šiek tiek šiltas).
● Pageidautina, kad kintamosios srovės
adapteris, įjungtas į elektros rozetę, būtų
vertikaliai orientuotas.

Dingus elektrai

● Dingus elektrai telefonas įprastai neveiks,
tačiau galėsite paskambinti per garsiakalbį
tol, kol neišsikraus ragelio baterijos. Kaip tai
daryti skaitykite psl. 20.

Pastaba dėl baterijos įdėjimo
R Naudokite pridėtas įkraunamas baterijas.
Pakeitimui mes rekomenduojame naudoti
Panasonic įkraunamas baterijas, nurodytas
5 puslapyje.
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H

Vidutiniškai įkrauta
Mažai įkrauta

Pastaba dėl kintamosios srovės
adapterio

C

Reikia įkrauti

Panasonic Ni-MH baterijos
veikimas (pridėtos baterijos)
Veikimas

Veikimo trukmė

Nuolat naudojama

Daugiausia 15 valandų

Nenaudojama
(parengties režime)

Daugiausia 170 valandų

Pastaba:
R Yra normalu, kad baterijos nepasiekia
pilnos įkrovimo būsenos per pirmąjį
įkrovimą. Geriausias baterijos veikimas yra
pasiekiamas po kelių pilnų įkrovimo/
iškrovimo ciklų (naudojimo).
R Faktinis baterijos veikimas priklauso nuo
jos naudojimo ir ją supančios aplinkos.
R Net, kai baterijos yra pilnai įkrautos, ragelis
gali būti paliktas ant telefono ba ės ar
įkroviklio be jokios žalos baterijoms.
R Baterijos būsena gali būti klaidingai
rodoma po to, kai pakeičiate baterijas. Šiuo
atveju, padėkite ragelį ant telefono bazės
ar įkroviklio ir leiskite,

R: Atkūrimas/Pokalbio perkėlimas
ECO: Eko režimo nuorodos klavišas

Baterijos būsena

Pastabos

MR/ECON

D

I

E

J

N (Išmaniosios funkcijos klavišas/
triukšmo sumažinimo klavišas)
NR indikatorius
Įkrovimo kontaktai
 Valdymo tipas
Priskiriamų funkcijų klavišai
Ragelyje yra 2 priskiriamų funkcijų
klavišai, kuriuos paspaudus atliekama
funkcija rodoma virš jo ekrane.
Navigacijos klavišai
– MDN, MCN, MFN, ar MEN: slinksite per įvairius
sąrašus ir elementus.
– MDN ar MCN: reguliuosite ausines ar
garsiakalbio garsumą pokalbio metu.
– MCN ( : skambintojų sąrašas): peržiūrėsite
skambintojų sąrašą.
– MFN (W: telefonų knyga): peržiūrėsite
telefonų knygos įrašus.
– MEN (T: perrinkimas): peržiūrėsite
numerių kuriais skambinote sąrašą.

Telefono bazė
 KX-TG6811

serijos: puslapis 3

A

K

B

Garsiakalbis
M

N (Kalbėti)

Rinkimo klaviatūra

Įkrovimo kontaktai

MZN (Garsiakalbis)

M

N (vietos nustatymas)

Mikrofonas
Ausine
Ekranas
MeN (išjungti/maitinimas)
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Naudojimo pradžia

Naudojimo pradžia

 KX-TG6821 serijos: 3puslapis
A B C D E

Elementas

Reikšmė
Linija yra užimta.
R Kai mirksi lėtai: skambutis
yra užlaikomas.
R Kai mirksi greitai: įeinantis
skambutis yra dabar
priimamas.
Praleistas skambutis*1 (34puslapis)

Telefono bazės perdavimo
galia nustatyta į „Mažas”.
(17 puslapis)

F G

H

Įkrovimo kontaktai
Garsiakalbis
M

N (vietos nustatymas)

M

N (ištrinti)

Žinučių skaičiuotojas
MjN/MkN (Garsumo padidinimas/sumažinimas)
N (Kartoti/Praleisti)

M

N/M

M

N (Groti/Sustabdyti)

Žinutės indikatorius
M

N (įjungtas atsiliepimas)

Ragelio ekrano elementai
Reikšmė
Ryšio patikimumo statusas. Kuo daugiau
matomų juostelių tuo ryšys patikimesnis
tarp telefono bazės ir ragelio.
Nėra ryšio tarp ragelio ir telefono bazės.

Kvietimas, vidinio ryšio režimas.

Z

Skystųjų kristalų ekrano ir klavišų
foninis apšvietimas yra išjungtas.
(27 puslapis)

"Tik pasveikinimas" - šiuo
atveju, atsakiklis atsiliepia į
skambučius pasisveikinimu,
tačiau skambinančiojo
žinutė neįrašoma.

Garsiakalbis yra įjungtas.
(18 puslapis)

Baterijos būsena
Žadintuvas įjungtas. (29 puslapis)
Režimas „Aiškus balsas“ įjungtas
(ekvalaizeris) (20 puslapis)

Privatumo režimas
įjungtas. (27 puslapis)

Skambutis išjungtas
(19 puslapis)
Nakties režimas įjungtas.
(30 puslapis)
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Elementas

Reikšmė

--

"Tik pasveikinimas" - šiuo
atveju, atsakiklis atsiliepia į
skambučius pasisveikinimu,
tačiau skambinančiojo žinutė
neįrašoma.

Žadintuvo snaudimo mygtukas
(29 puslapis)
Pasirinkite įrašus ar ragelius.
(17, 29 puslapis)


Sustabdomas įrašymas ar atkūrimas.*1

Išsaugomas telefono numeris,
kuriuo skambinote (18 pslapis)
Ištrinamas pasirinktas elementas.
Vidaus ryšys arba ragelio paieška
C

Ištrinamas numeris /ženklas.
Išjungiamas mikrofonas

*1

KX-TG6821 serijos: 3 puslapis

Ragelio pagrindinio meniu piktogramos
Lentelėje, žemiau atvaizduotos piktogramos
rodomos nuspaudus

Ragelio priskiriamų funkcijų klavišų
piktogramos

Piktograma Veiksmas

Atsakiklis *1

Piktograma Veiksmas

Laiko nustatymai

Grįžtama prie ankstesnio lango
ar išorinio skambučio.

Vidinis ryšys

Rodomas meniu.

Pradinis nustatymas

Sutinkama su esamu pasirinkimu.

Skambintojų sąrašas

Skambinama. (18 puslapis)

Raktų ieškiklis*2

Laikinai išjungiamas skambėjimas
įeinantiems skambučiams.
(19 puslapis)

Skambėjimo nustatymas*3, *4

Skambutis užlaikomas - tiktai esant vietiniam
arba konferenciniam skambučiams.

Telefonų knyga.
Jums leidžiama redaguoti
telefono numerius. (31 puslapis)

Pridedamas naujas sparčiojo rinkimo įrašas
(23, 31 puslapis)

Blokuojamas skambutis*1
(30, 34 puslapis)

Rodomas ženklų įvedimo
režimas paieškai telefonų
knygoje. (21 puslapis)

Gauta nauja balso pašto
žinutė.*3 (43 puslapis)

Išjungiama klavišų užrakinimo
funkcija. (20 puslapis)

/LQLMD
Kažkas naudoja liniją.
QDXGRMDPD

Piktograma Veiksmas

 KX-TG6821 serijos: 3 puslapis

R Kai rodoma šalia baterijos
piktogramos: atsakiklis
įjungtas.*2 (36 puslapis)
R Kai rodoma su numeriu:
buvo įrašytos naujos
žinutės.*2 (38 puslapis)

Reikšmė

Pagrindinio
aparato
ekranoelementai
elementai
Telefono bazės
ekrano

OK

Ekranas
Elementas

Nustatytas triukšmo
sumažinimas. (20 puslapis)

Elementas

1DXGRMDPD Atsakikliu
Atsakiklio naudojasi
sistema yrakitas
ragelis
ar telefono
bazė.ar*2
naudojama
kito ragelio
pagrindinio aparato.*2
*1 Tik užsisakiusiems skambintojo numerio
atpažinimo paslaugą
*2 KX-TG6821 serijos: 3 puslapis
*3 Tik užsisakiusiems balso pašto paslaugą

Sustabdomas žadintuvo skambėjimas
(29 puslapis)

Skambintojas uždraustas*5
*1
*2
*3
*4

*5

KX-TG6821 serijos: 3 puslapis
Ši piktograma yra rodoma, kai raktų
ieškiklis priregistruotas.
KX-TG6811 serijos: 3 puslapis
KX-TG6821 serijos (įskaitant
KX-TG6891): ši meniu piktograma
rodoma, kai raktų ieškiklis
nepriregistruotas.
KX-TG6811 serijos: ši meniu
piktograma yra rodoma, kai raktų
ieškiklis nepriregistruotas.

15

Naudojimo pradžia
Maitinimo įjungimas/išjungimas
Maitinimo įjungimas
Spauskite MeN apie 1 sekundę.

Maitinimo išjungimas
Spauskite MeN apie 2 sekundes.

Pradiniai nustatymai
 Tiesioginės komandos kodas:
Programuoti (keisti) nustatymus galima
paspaudus M N, #, ir tuomet
atitinkamą kodą rinkimo klaviatūroje (24
puslapis).
Pavyzdys: paspauskiteM N#101.
Ekrane
iškartreikšmė:
pasirodys nustatymo langas
 Simbolio
Pavyzdys:
“,ãMXQJWD”
"Data",
kuriąMbN:
galėsite
įvesti ar pakeisti
Paspauskite klaviatūra
MCN ar MDN,irnorėdami
skaitmenine
navigaciniais
klavišais.
Tokiu pačiu
principu atliekami ir
pasirinkti žodžius
kabutėse.
kitų telefonų nustatymų pakeitimai.

Kalba
1 M N#110
2 MbN: pasirinkite savo norimą kalbą. a
MOKN

3

MeN

Data ir laikas
Svarbu:
R Kai jūs įdedate baterijas pirmą kartą,
ragelyje gali pasirodyti prašymas nustatyti
datą ir laiką. Pirmiausia spauskite MOKN,
tuomet tęskite nuo 2 žingsnio.

1
2
3
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M

N#101

Įveskite esamą datą, mėnesį ir metus.
a MOKN
Pavyzdys: OLHSRV
15 07 13

Naudojimo pradžia
RJūs galite pasirinkti YDO
YDO laiko formatą
paspaudę *.
4 MOKN a MeN
Pastaba:
R Data ir laikas gali būti neteisingi po maitinimo
sutrikimo. Šiuo atveju, dar kartą nustatykite
data ir laiką.

Išmaniojo
Išmaniosiomygtuko
jo mygtuko
funkcija (mygtukas NR)
Išmanusis mygtukas NR yra ragelio apačioje.
Mirksėjimu informuoja apie galimybę aktyvuoti
žemiau išvardintas funkcijas tiesiog paspaudus jį.
■ Kai NR mirksi dažnai, jūs galite:
– Atsiliepti į skambučius - išorinį, vidinio ryšio
(18, 44 puslapis).
– Sustabdyti žadintuvo skambėjimą.
(29 puslapis)
– Sustabdyti ragelio kvietimą. (44 puslapįs)
■ Kai parengties režime NR mirksi retai,
jūs galite:
– Išklausyti naujas žinutes.*1 (38 puslapis)
– Peržiūrėti skambintojų sąrašą, kai yra
praleistų skambučių. (34 puslapis)
Kaip aktyvuoti šias funkcijas išmaniajam
mygtukui skaitykite puslapyje 17
*1 KX-TG6821 serijai: 3 puslapis

Mygtuko NR naudojimas
Kai NR dažnai/retai mirksi, spauskite

.

● Aukščiau minėtos funkcijos bus aktyvuotos
priklausomai nuo situacijos.
● Jei jūs atsiliepiate į skambutį, naudodami
klavišą NR, yra aktyvuojamas garsiakalbis.
● Net, jei ragelis yra ant telefono bazės ar
įkroviklio, Jūs galite šnekėti ar klausyti naujų
žinučių *1 nepakeliant ragelio. Jei jūs norite
atlikti kitus veiksmus, pakelkite ragelį.

R Kai aparate yra naujų žinučių*1 ir praleistų
skambučių, aparatas gali būti
užprogramuojamas pirmiau groti naujas
žinutes ir tuomet rodyti praleistus
skambučius.
*1 KX-TG6821 serijos: 3 puslapis
Pastaba
● Kol klavišai užrakinti (20 puslapis), galima
atsiliepti tiktai į įeinančius skambučius, jokios
kitos funkcijos negalimos net kai NR retai
mirksi.

Eko (ekonomiškas)
režimas vienu prisilietimu
Ragelio mygtuku
galite aktyvuoti Eko
režimą vienu paspaudimu. Aktyvavus Eko režimą
telefono bazės perdavimo galia gali sumažėti iki
90 % parengties režime.
Jūs galite įjungti/išjungti eko režimą vienu
prisilietimu tiesiog paspaudę
.

Išmaniojo mygtuko funkcijos įjungimas

Numatytas nustatymas yra „Normalus”.
– Kai eko režimas įjungtas simbolio (antena)
vietoje rodomas
, reiškiantis jog
perdavimo galia maža.
– Kai eko režimas išjungtas, perdavimo galia
normali,
dingsta iš ekrano.

Norint naudotis išmaniuoju mygtuku
NR žinutėms išklausyti ar praleistiems
skambučiams peržiūrėti šios funkcijos, viena
arba abi kartu turi būti įjungtos.

Pastaba:
R Kai netoli yra kitas veikiantis bevielis
telefonas, bazės galia gali ir nesumažėti

– “Nauja žinutė”*1
(Numatytas nustatymas: Įjungta)
– “Praleistas skambutis”
(Numatytas nustatymas: Išjungta)
Žinučių išklausymas ir praleistų skambučių
peržiūra gali būti įjungta kiekviename ragelyje
atskirai. *1 KX-TG6821 serijai: 3 puslapis

1
2

M

N#278

MbN: pasirinkite norimą funkciją ir
spauskite M N.
R “ ” yra rodoma šalia pasirinktų funkcijų.
R Norėdami atšaukti funkciją, spauskite dar
kartą M N “ ” išnyks.
3 MOKN a MeN
Pastaba:
R Jei NR mirksi kai ragelis nepadėtas
telefono bazės
ar ar
ant pagrindinio
aparato
įkroviklio, baterijos išeikvojimas būna
greitesnis nei įprastai.

R Eko režimo aktyvavimas sumažina
telefono bazės ryšio nuotolį.
RJei jūs nustatote signalo stiprintuvo
režimą į „ƲMXQJWD” (32 puslapis):
– Eko režimas atšaukiamas.
– „(NRVąUDQND” nėra rodoma
ekrano meniu (27 puslapis).

Įveskite esamą valandą ir minutes.
Pavyzdys: 9:30
09 30
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Skambinimas/Atsiliepimas į skambučius

Skambinimas
1

2
3

Pakelkite ragelį ir surinkite telefono
numerį.
● Jei suklydote ir norite pataisyti skaitmenį
spauskite
, ištrinsite jį ir galėsite įvesti
naują.
N.
Paspauskite M
Kai baigiate pokalbį, spauskite MeN ar
padėkite
ragelįragelį
ant pagrindinio
aparato
arba
padėkite
ant telefono
bazėsar
įkroviklio.
ar
įkroviklio.

Garsiakalbio naudojimas

1
2

Surinkite telefono numerį ir spauskite MZN.

Kai baigiate kalbėti, spauskite MeN.
Pastaba:
R Siekiant geriausio veikimo, naudokite
garsiakalbį tylioje aplinkoje.
R Norėdami perjungti atgal į ausin , spauskite
MZN/ M
N.

Ausinės garsiakalbio garso stiprumo
reguliavimas
Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite
MDN MCN
ar
norėdami patildyti ar pagarsinti.

Skambinimas, naudojant perrinkimo
sąrašą
Paskutiniai 10 rinktų telefono numerių yra
saugomi perrinkimo sąraše (kiekvienas
maks. 24 skaitmenų).
1 MEN (T)
2 MbN: pasirinkite norimą telefono numerį.
3 M N

Numerio išsaugojimas telefonų
knygoje

1
2
3

MEN (T)

MbN: pasirinkite norimą telefono numerį.
N
aM
Norėdami išsaugoti vardą, pradėkite
žingsniu 3 "Įrašų papildymas" puslapyje 21.

Numerio, esančio perrinkimo
sąraše, ištrynimas

1
18

MEN (T)

2
3

Skambinimas/Atsiliepimas į skambučius

MbN: pasirinkite norimą telefono numerį.
aM N
MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

Pauzė (skirta vietinės telefono
stoties (PBX)/tarptautinio ryšio
paslaugos vartotojams)
Skambinant į užsienį ar naudojant PBX kartais
reikalinga pauzė. Norint išsaugoti skambinimo
kortelės prieigos numerį PIN ar paslaugos
prieigos kodą telefonų knygoje pauzė gali būti
reikalinga taip pat (22 puslapis).
Pavyzdys: jei jums reikia surinkti linijos prieigos
numerį „0”, skambinant į išorės numerį iš PBX:

1
2

Surinkite telefono numerį. a M

Atsiliepimas į skambučius
Pakelkite ragelį ir spauskite M
N ar
MZN kai aparatas skamba.
R Jūs taip pat galite atsiliepti į skambutį,
paspaudę bet kokį rinkimo klavišą nuo
0 iki 9, *, ar #. (Atsiliepimo bet
kuriuo klavišu funkcija)
Kai jūs baigiate kalbėti, spauskite MeN
ar
padėkite
ragelį
antant
pagrindinio
arba
padėkite
ragelį
telefono aparato
bazės
ar įkroviklio.
įkroviklio.

Išmaniojo mygtuko NR naudojimas
Kai
mirksi dažnai paspaudus jį: N.
Kai NR mirksi daznai paspaudus ji M
R Jūs galite atsiliepti į skambutį net, jei
bazės
ar ar
ragelis yra padėtas ant telefono
pagrindinio
aparato
įkroviklio (16 puslapis).
●
Jūs
galitebaigti
baigtipokalbį,
pokalbį,paspaudę
paspaudę MeN
Jūs
galite
nepakeliant
nepakeliantragelio.
ragelio.

Nutildymas
Kol yra įjungtas nutildymas, jūs galite
negirdės
girdėti pašnekovą,
kitą šalį, bet bet
kitapašnekovas
šalis negali girdėti
jūsų.

1

Paspauskite M N pokalbio metu.
R
mirksi, , jūs negirdimas kitame gale.

Ragelio skambėjimo garso stiprumo
reguliavimas

2

Skambučio metu, dar neatsakius, spauskite
ar
norėdami pasirinkti tinkamą
skambučio garso stiprumą.

Atkūrimas/Pokalbio perkėlimas

 Garsumo programavimas iš anksto:
1 M N#160

2
3

N

Kai yra gaunamas skambutis,
skambutis, NR greitai
dažnai
mirksi.
dažnai
mirksi.

2

Jūs galite atsiliepti į skambučius paprasčiausiai
bazės
ar ar
pakėlę ragelį nuo telefono
pagrindinio
aparato
įkroviklio. Jums nereikia spausti M
N.
Norėdami įjungti šią funkciją, žiūrėkite 27 puslapį.

0 a MDN (Pauzė)

Pastaba:
R 3 sekundžių pauzė yra įterpiama kiekvieną
kartą, kai MDN(Pauzė) yra
paspaudžiama.

1

Automatinis atsiliepimas

MbN: pasirinkite norimą garsumą.
MOKN a MeN

Skambučio metu galite laikinai išjungti garsą
paspaudę M N. Paskambinus kitą kartą
skambutis bus jau įjungtas.

Naudingos funkcijos
skambučio metu
Užlaikymas

Ši funkcija jums leidžia už
sulaikyti išorinį
skambutį.

1

Paspauskite M
metu.

2
3

MbN: “ Užlaikyti ” a MOKN

N išorinio skambučio

Norėdami atšaukti užlaikymą, spauskite
M
N.
R Kitas ragelio naudotojas gali atsiliepti
į skambutį, paspaudęs M
N.
Pastaba:
R Jei skambutis uzlaikomas ilgiau nei 9
minutes, ima skambėti įspėjantis tonas ir
NR indikatorius daznai mirksi. Po 1
papildomos sulaikymo minutes skambutis
yra nutraukiamas.
R Jei kitas telefonas prijungtas prie tos
pačios linijos, jūs taip pat galite atsiliepti
pakėlę jo ragelį.

Norėdami grįžti į pokalbi, spauskite
dar kartą M N., mikrofonui įsijungus
mirksėti nustos.

MR/ECON jums leidžia naudoti specialias jūsų
vietinės PBX funkcijas tokias kaip išplėstų
skambučių perkėlimas ar papildomų telefono
paslaugų pasiekimas.
Pastaba:
R Norėdami pakeisti atkūrimo/pokalbio
perkėlimo laiką, skaitykite 27 puslapį.

Laukiančio skambučio ar
laukiančio skambintojo numerio
atpažinimo paslaugos
naudotojams
Norint naudoti laukiančio skambučio ar
laukiančio skambintojo numerio atpažinimo
paslaugą, pirmiausia jūs turite ją užsisakyti iš
savo paslaugų tiekėjo/telefonų kompanijos. Ši
funkcija jums leidžia priimti skambučius, kalbant
telefonu.. Jei jūs sulaukiate skambučio, pokalbio
metu, 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 jūs
išgirstate laukiančio skambučio toną ragelyje.

1

Paspauskite MR/ECON, norėdami atsiliepti
į 2-ąjį skambutį.

2

Norėdami keisti skambučius, spauskite
MR/ECON.

Pastaba:
R Prašome susisiekti su savo paslaugos
tiekėju/telefonų kompanija dėl detalių ir
šios paslaugos prieinamumo jūsų regione.
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Skambinimas/Atsiliepimas į skambučius
Ragelio triukšmo sumažinimas
(
klavišas)

Ši funkcija jums leidžia girdėti asmens balsą,
su kuriuo kalbate, aiškiai, sumažinant aplinkos
linjoje.
triukšmą, kylantį
kuris kyla
iš kitos šalies telefono.
N, norint įjungti/išjungti
Paspauskite M
pokalbio metu.

Pastaba:
R Kai ši funkcija įjungta,
įjungta,pokalbio
pokalbio metu
metu
ekrane rodoma NR.
NR .
R Priklausomai nuo aplinkos, kurioje šis
ragelis naudojamas, ši funkcija gali būti
neefektyvi.
R Ši funkcija negalima, kai naudojamas
garsiakalbis.

Ragelio ekvalaizeris
Ši funkcija padaro žmogaus balsą, su kuriuo
šnekate, aiškesnį, sukurdama natūraliau
skambantį balsą, kurį yra lengviau girdėti ir
suprasti.

1
2
3
4

Paspauskite M

N pokalbio metu.

MbN: “ Aiškus Balsas” a MOKN

MbN: pasirinkite norimą nustatymą.

Paspauskite MOKN, norėdami išeiti.
Pastaba:
R Kai ši funkcija yra įjungta, pokalbio
metu ekrane rodoma .
R Priklausomai nuo jūsų telefono linijos
būsenos ir kokybės, ši funkcija gali
gali irpadidinti
padidinti
esantį linijos triukšmą. Jei tampa sunku
girdėti, išjunkite šią funkciją.

● Naudojant garsiakalbį ši funkcija neįmanoma.

Prisijungimas prie pokalbio
Jūs galite prisijungti kitu rageliu prie jau
vykstančio išorinio skambučio. Norėdami
prisijungti prie pokalbio, spauskite M
N.
Pastaba:
R Norint išvengti kitų naudotojų prisijungimo
prie jūsų pokalbių su išoriniais
skambintojais , įjunkite privatumo režimą
(27 puslapis).
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Klavišų užrakinimas
Ragelio klaviatūrą galima užrakinti, kad
negalima būtų skambinti ar atlikti kitokių
nustatymų. Kai klaviatūra užrakinta galima
tiktai atsiliepti į skambučius, kitos funkcijos
neįmanomos.
Norėdami užrakinti klaviatūrą, spauskite
apie 3 sekundes.
●
rodomas ekrane.
● Norėdami atrakinti, spauskite
apie 3 sekundes.
Pastaba:
● Skambinti skubios pagalbos numeriais
užrakinus klaviatūrą negalima taip pat.

Skambinimas telefonu
KX-TG6811FX dingus elektrai
Įmanoma naudotis telefonu ir dingus elektrai,
kai nemaitinama telefono bazė iš elektros
tinklo.
1 Jei ragelis padėtas ant telefono bazės
paimkite jį į ranką surinkite numerį
2 Surinkus numerį, nespaudžiant jokių
klavišų po to, minutės laikotarpyje įstatykite
ragelį į telefono bazę. Palaukite kol įsijungs
garsiakalbis ir telefonas surinks numerį
automatiškai.
3 Sulaukę atsakymo nenuimkite ragelio nuo
telefono bazės, kalbėkite per garsiakalbį.
(Dingus elektrai tinkle įmanomas tiktai
ryšys garsiakalbiu)
4 Pasibaigus pokalbiui būtinai paspauskite
.
Pastaba
Jei nenuspausite klavišo
eikvosis ragelio akumuliatoriaus energija,
kuris maitina telefono bazę dingus elektros
tiekimui.

Bendra telefonų knyga

Bendra telefonų knyga

Bendra telefonų knyga jums leidžia skambinti
nerenkant numerio ranka. Bet kuris
priregistruotas ragelis prie telefono bazės,
gali naudotis bendra telefonų knyga. Jūs
galite išsaugoti iki 120 vardų ir telefonų
numerių bendroje telefonų knygoje.
Svarbu:
Tik 1 asmuo gali naudotis bendrąja telefonų
knygą vienu metu. Nesant bendrosios telefonų
knygos galimybės (ne visi modeliai turi tokią
gaimybę) naudokitės ragelio telefonų knyga.

Įrašų papildymas
ƲUDãǐSULGơMLPDV
1 M N ar MFN (W) a M N
2 MbN: “1DXMDVƳUDãDV” a MOKN
3 Įveskite vardą (maks. 16 ženklų).

4
5

2

Paspauskite rinkimo klavišą (nuo 0 iki
9, ar #) su ieškomu ženklu
● Paspauskite tą patį rinkimo klavišą
pakartotinai, kad būtų rodomas pirmas
įrašas, atitinkantis kiekvieną ženklą,
esantį ant to rinkimo klavišo.
● Jei nėra jokio įrašo, atitinkančio jūsų
pasirinktą ženklą, yra rodomas kitas
įrašas.

3
4

MbN: ieškokite reikiamo įrašo telefonų knygoje.
M

N

Įrašų redagavimas
1 Raskite norimą įrašą (21 puslapis).
aM

2
3

N

MbN: “5HGDJXRWL” a MOKN
Jei reikia, redaguokite vardą (maks. 16
ženklų; 45 puslapis). a MOKN
Jei reikia, redaguokite telefono numerį
(maks. 24 skaičiai). a MOKN 2 kartus
a MeN

a MOKN
R Jūs galite pakeisti ženklų įvedimo
abėcėlę , spausdami MR/ECON (45
puslapis).

4

Įveskite telefono numerį (maks. 24
ženklų). a MOKN 2 kartus
R Norėdami papildyti daugiau įrašų,
kartokite viską nuo 3 žingsnio.

Įrašų ištrynimas

MeN

Įrašų ištrynimas

1

Raskite norimą įrašą (21 puslapis).
aM N

Radimas ir skambinimas,
naudojant telefonų knygos įrašą

2MbN: “,ãWULQWL” a MOKN
3MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

Slinkimas per visus įrašus

Visų įrašų ištrynimas

1
2
3

M

N ar MFN (W)

MbN: pasirinkite norimą įrašą.
R Jūs galite slinkti per telefonų knygos
įrašus, spausdami ir laikydami MCN ar
MDN.
M

N

Paieška pagal pirmą ženklą

1

M
N ar MFN (W)
R Pakeiskite ženklų įvedimo režimą,
jei reikia:
M
N a MbN: pasirinkite ženklų
įvedimo režimą. a MOKN

1M  N or MFN (W) a M N
2MbN: “Ištrinti viską” a MOKN
3MbN: “7DLS” a MOKN
4MbN: “7DLS” a MOKN a MeN
Rinkimas pokalbio metu
Ši funkcija jums leidžia surasti ir automatiškai
surinkti – pvz.banko sąskaitos PIN kodą,
skambinimo kortelės ar kitų prieigų numerius
išsaugotus telefonų knygoje.

1

Išorinio skambučio metu spauskite M

N.
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Bendra telefonų knyga
:”Ragelio tel.knyga”
2
3
3
: pasirinkite norimą įrašą.
4
4 Numeriui surinkti spauskite dešinįjį
priskiriamųjų funkcijų klavišą
Pastaba:

Greitasis rinkimas

Greitasis rinkimas
.

Pastaba:
● Norėdami išsaugoti prieigos numerį ar PIN
darykite tai, kaip nurodyta 18 puslapyje.

Kiekvienam 1-6 ragelio klavišui galite priskirti
po 1-ą telefono numerį, kuris bus renkamas
vienu klavišo paspaudimu

Telefonų numerių priskyrimas
greitojo rinkimo klavišams

 Įvedant telefono numerius:
1 Paspauskite ir palaikykite norimą
greitojo rinkimo klavišą (nuo 1 iki
N
6). a M
2 MbN: “5DQNLQLV” a MOKN
3 Įveskite vardą (maks. 16 ženklų;
45 puslapis). a MOKN
4 Įveskite telefono numerį
(maks. 24 ženklų). a MOKN 2 kartus
a MeN
 Iš bendros telefonų knygos:
1 Paspauskite ir palaikykite norimą
greitojo rinkimo klavišą (nuo 1 iki 6).
N
aM

Priskyrimų greitojo rinkimo
klavišams peržiūra
Ragelio ekrane galite peržiūrėti priskyrimus
greitojo rinkimo klavišams.
Paspauskite ir palaikykite norimą greitojo
rinkimo klavišą nuo 1 iki 6.

Skambinimas, naudojant greitojo
rinkimo klavišą
1 Paspauskite ir palaikykite norimą greitojo
rinkimo klavišą kol ekrane pasirodys
įrašo informacija.

2

M

N

2 MbN: “7HONQ\JD” a MOKN
3 MbN: pasirinkite norimą įrašą.
4 MOKN a MeN
Įrašo redagavimas
1 Paspauskite ir palaikykite norimą greitojo
2
3
4

rinkimo klavišą (nuo 1 iki 6). a M

N

MbN: “5HGDJXRWL” a MOKN
Jei reikia redaguokite vardą (maks. 16
ženklų; 45 puslapis). a MOKN
Jei reikia redaguokite telefono numerį
(maks. 24 ženklų). a MOKN 2 kartus a
MeN

Įrašo ištrynimas
1 Paspauskite ir palaikykite norimą greitojo
rinkimo klavišą (nuo 1 iki 6). a M

N

2 MbN: “,ãWULQWL” a MOKN
3 MbN: “7DLS” a MOKN
4 MeN
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Programavimas

Programavimas
Antrinis meniu 1

Programuojami nustatymai

keisti nustatymus
ar parinktis telefone
būdais
– meniunaudojant
pagalba arba
Jūs galite pritaikyti
aparatą, programuodami
toliaudviem
nurodytas
funkcijas,
ragelį.įvedant
tiesioginį
komandos
kodą.
Norint
pasiekti
funkcijas,
yra 2 metodai.
 Slinkimas ekrano meniu
1 M N

2
3
4

Antrinis meniu 2

1XVWDW\PDL

ƲMXQJWLDWVLOLHSLPą*2
,ãMXQJWLDWVLOLHSLPą*2

Pagrindinis meniu:

*URWLYLVDVåLQXWHV
–
,ãWULQWLYLVDV
–
*2
åLQXWHV.
3DVLVYHLNLQLPDV
3UDGơWLƳUDã\Pą
(Įrašyti pasveikinimą)

*URWLSDVLVYHLNLQLPą
1XPDW\WD 
(Atstatyti į iš anksto
įrašytą pasveikinimą)

24

3ULPLQLPDV

Nustatymai

39

6XVNDPEơMLPǐ
VNDLþLXV*2

2-9: 2-96XVNDPEơMLPDL

#211

41

ƲUDã\PRODLNDV*2

1: 1 0LQXWơ
3: 3 0LQXWơV
0: 7LNSDVLVYHLNLQLPDV*3

#305

42

–

#323

38

–

#324

38

–

#325

38

–

#302

37

–

#303

37

–

#304

37

/DLNRGHULQLPDV

*2, *4

5: 5 6XVNDPEơMLPDL
0: $XWRPDWLQLV

#306

40
36

–

–

#327

36

–

–

#328

36

/DLNRQXVWDW\PDL”
–
1-3: Žadintuvas 1-3

Kodas

–

–

6NDPEXþLǐDWULQNLPDV 1: ƲMXQJWD 0: ,ãMXQJWD #310

Antrinis meniu 2

1XVWDW\WLGDWąODLNą*2

“Pradinis
nustatymas”
*1
s” *1
“
$WVDNLNOL
–

“

Antrinis meniu 1

Ekrano meniu medis ir tiesioginių komandos kodų lentelė
Antrinis meniu 2

#339

1XRWROLQLVNRGDV*2

2

Antrinis meniu 1
*URWLQDXMąåLQXWĊ
(Msg.: žinutė)

1: ƲMXQJWD
0: ,ãMXQJWD

3DJULQGLQLRDSDUDWR
Telefono
bazės
S\SVơMLPDV
pypsėjimas

 Tiesioginio komandos kodo naudojimas
1 M N a Įveskite norimą kodą.
Pavyzdys: spauskite M N#101.

Pagrindinis meniu:

39

,ãHLQDQWLVVNDPEXWLV 1: $NW\YXRWL
 1XRWROLQLVNRGDV
–
0: 'HDNW\YXRWL

Paspauskite MCN ar MDN, norint pasirinkti elementą iš kitų antrinių meniu. a MOKN

Pasirinkite norimą nustatymą. a MOKN
R Šis žingsnis gali skirtis priklausomai nuo programuojamos funkcijos.
R Norėdami grįžti į parengties būseną, spauskite MeN.
Pastaba:
R Toliau pateiktoje lentelėje, < > nurodo numatytus nustatymus.
R Toliau pateiktoje lentelėje,
nurodo puslapio numerį išsamesnei informacijai.
R Ekrano meniu tvarka ir antrinis meniu gali skirtis priklausomai nuo jūsų telefono modelio.

Kodas
#338

,ãHLQDQWLVVNDPEXWLV
 3HUVSơMLPDV
–

Paspauskite MCN, MDN, MEN, ar MFN, norint pasirinkti pagrindinį meniu. a MOKN
Paspauskite MCN ar MDN, norint pasirinkti nustatymą. a MOKN
R Šis žingsnis gali skirtis priklausomai nuo programuojamos funkcijos.
● Norėdami grįžti žingsniu atgal, spauskite
R Norėdami grįžti į parengties būseną, spauskite MeN.

Nustatymai

,ãHLQDQWLVVNDPEXWLV 1: ƲMXQJWD
 ƲMXQJWD,ãMXQJWD
–
0: ,ãMXQJWD

1DXMRVåLQXWơV
SUDQHãLPDV*2

–

Nustatymai

Kodas
#101

16

1: 1NDUWą
2: .DVGLHQ
3:6DYDLWLQLV
0: <,ãMXQJWD>

#720

29

<Skambintojo Nr.
1: <6NDPELQWRMR

#226

–

–

(numerį) nustatant
0: Rankinis0: 5DQNLQLV

Pagrindinis meniu: “9LGLQLVU\ã\V”
Operacija

Kodas

Norimo aparato kvietimas.

#274

44

25

Programavimas

Programavimas

Pagrindinis meniu:

“ Pradinis nustatymas ”

Antrinis meniu 1

Antrinis meniu 2

Nustatymai

Kodas

Skambučio
nustatymas

6NDPEơMLPRJDUVDV
5DJHOLV
–

0-6: ,ãMXQJWD-6 <6>

#160

19

#G160

–

#161

–

1: ƲMXQJWD
0: <,ãMXQJWD>

#238

30

<23:00/06:00>

#237

30

1: 30 V
2: <60 V>
3: 90 V
4: 120 V
0: 1HVNDPEơV

#239

30

6NDPEơMLPRJDUVXPDV
Skambėjimo
garsas
0-6: ,ãMXQJWD-6 <3>
3DJULQGLQLVDSDUDWDV
*1, *2
– 
-Telefono
bazėje*1,*2

Skambučio melodija
*5, *6
5DJHOLV
*5, *6

1DNWLHVUHåLPDV

–ƲMXQJLPDVLãMXQJLPDV

1DNWLHVUHåLPDV
– 3UDGơWLEDLJWL

1DNWLHVUHåLPDV
– Skambučio delsa

/DLNRQXVWDW\PDL

5DJHOLRYDUGDV
5DNWRLHãNLNOLRVąUDQND*8

– 1: 3ULGơWLQDXMą
ƳUHQJLQƳ
(ieškikliui 1)*9
– 2: 3ULGơWLQDXMą
ƳUHQJLQƳ
(ieškikliui 2)
– 3: 3ULGơWLQDXMą
ƳUHQJLQƳ
(ieškikliui 3)
4: 3ULGơWLQDXMą
–
ƳUHQJLQƳ
(ieškikliui 4)

Antrinis meniu 1

3LUPDVVNDPEXWLV

*2, *7

1XVWDW\WDGDWDODLNDV*2

<6NDPEơMLPR
>
WRQDV

1: <ƲMXQJWD> 0: ,ãMXQJWD

#173

–

–

#101

16

#720

29

#226

–

#104

30

#6561

–

Skambučio melodija 1: 9LHQąNDUWą
žadintuvas 1-3 2: .DVGLHQ
– 1-3:7RQDV1-3
3: 6DYDLWLQLV
0: <,ãMXQJWD>

/DLNR
GHULQLPDV

*2, *4

–
3DNHLVWLYDUGą*2

< Skamb.Nr.Nustat. 1: <
Skambintojo numerio
nustatymo metu >

0: 5DQNLQLV
–

,HãNLNOLV1

,HãNLNOLV2*10

#6562*11

,HãNLNOLV4*10

#6564*11

,HãNLNOLV3*10
5HJLVWUXRWL

>

–

–

#6572*11

$WãDXNWL
UHJLVWUDYLPą

#6574*11
–

#6581

–

26

–

#217

“Išmanusis mygtukas” funkcija

Klavišų melodija*12

Skambučių ribojimas*13

Linijos
nustatymas
Automatinis
atsiliepiklis

30

1: <ƲMXQJWD>
0: ,ãMXQJWD
1-6: /\JLV
<4>

23



17

#276

–

#145

–

#278

17
–

–

–

#256

31

1:<Įjungta> 0:Išjungta

8MXQJWD!,łMXQJWD

#200

19

0: 900 PV
1: 700 PV
2: 600 PV
3: 400 PV
4: 300 PV
5: 250 PV
G: 200 PV
#: 160 PV
6: 110 PV
7: <100 PV>
8: 90 PV
9: 80 PV

#121

19

Prskmb.laikas

–

*2

#261

#165

–

3ULYDWXPRUHåLPDV*2, *15

Įjungta <Išjungta>

#194

–

#132

31

–

<0000>

–

1:<Įjungta> 0:Išjungta

#138

32

5DJHOLRUHJLVWUDYLPDV

–

#130

32

(H.set: ragelis)

Išregistruoti ragelį *3

.DOED

1: <1RUPDOXV>
2: 0DåDV

Kodas

–

Perskambinti *2, *14

Kartotuvo režimas*2

–

Nauja žinutė
Praleistas– skambutis
1: <ƲMXQJWD> 0: ,ãMXQJWD

Išm. mygtukas
–

Skambučių ribojimas *2

(NUDQDV

Ištrinti? Taip/Ne

TAIP/NE
<$QJOǐ>

#131

32

#110

16

“6NDPELQWRMǐVąUDãDV”

Operacija

Kodas

Skambintojų sąrašo peržiūrėjimas.

#213

34

“5DNWǐLHãNLNOLV”*8

Antrinis meniu 1

#6584*11
–

.RQWUDVWDV
(Ekrano kontrastas)

Pagrindinis meniu:

#6582*11
#6583*11

*DXQDPRQXPHULRGUDXGLPDV *2

(NUDQRLUNODYLãǐ
IRQLQLVDSãYLHWLPDV

Pagrindinis meniu:

#6573*11

3HUVLXQWLPR
JDOLQJXPDV *2

Ekrano nustatymas

Bazės PIN

Nustatymai

–

Ekonmiškas
nustatymas

Registruoti
ragelį
5HJLVWUXRWLUDJHOL

#6563*11
#6571

Antrinis meniu 2

Spartusis rinkimas

,HãNRWL
%DWHULMRVWLNULQLPDV

Antrinis meniu 2

Nustatymai

–

–

–

–

Kodas
#655

–
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Programavimas
Pagrindinis meniu: “Skambučio nustatymas” *16, *17
Antrinis meniu 1

Antrinis meniu 2

Nustatymai

Kodas

Skambučio garsas

Garsas (ragelyje)

0-6: ,ãMXQJWD-6 <6>

#160

19

0-6: ,ãMXQJWD-6 <3>

#G160

–

<6NDPEơMLPR
WRQDV 1>

#161

–

1: ƲMXQJWD 0: <LãMXQJWD>

#238

30

<23:00/06:00>

#237

30

#239
1: 30 s
2: <60 s>
3: 90 s
4: 120 s
0: 1ơUDVNDPEơMLPR

30

Skambučio melodija
(Ragelyje) *5, *6
1DNWLHVUHåLPDV

3DJULQGLQLVDSDUDWDV*1, *2

–
ƲMXQJWDLãMXQJWD
3UDGơWLEDLJWL

Skambučio delsa

3LUPDVVNDPEXWLV

Pagrindinis meniu:

*2, *7

–

1: <ƲMXQJWD> 0: LãMXQJWD

#173

Operacija

Kodas
#217

*1
*2
*3
*4

*5
*6
*7

*8
*9
*10
*11
*12
*13
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Kasdien:

Žadintuvas
–

“'UDXGåLDPDVVNDPELQWRMDV”*2, *18

.
Gaunamų numerių draudimas (nepageidaujamų skambinančiųjų
numeriai)

būtinai įjunkite privatumo režimą.
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KX-TG6821 serijos: 3 puslapis
Jei jūs programuojate šiuos nustatymus, naudodami vieną iš ragelių, jums nereikia
programuoti to paties elemento, naudojant kitą ragelį.
Šis įrašas nerodomas slenkant meniu ekrane. Tai yra prieinama tik naudojant tiesioginės
komandos kodą.
Ši funkcija leidžia aparatui automatiškai paderinti datą ir laiką priimant skambinančiojo
numerio informaciją.
Norint įjungti šią funkciją, pasirinkite „Skambintojo atpažinimas” (Tik užsisakiusiems
skambintojo numerio atpažinimo paslaugą). Norint išjungti šią funkciją, pasirinkite
„Rankinis”. Norint naudoti laiko paderinimą būtina nustatyti datą ir laiką (16 puslapis).
Skambučio melodija gali ir toliau skambėti kelias sekundes net, jei skambintojas jau
padėjo ragelį.
Įdiegtos melodijos šiame gaminyje („Skambėjimo tonas 3 - Skambėjimo tonas 40”) yra
naudojamos su © 2012 Copyrights Vision Inc leidimu.
Jei jūs nenorite, kad aparatas skambėtų tol, iki nerodomas skambintojo numeris,
nustatykite į „Išjungta”. (Tik užsisakiusiems skambintojo numerio atpažinimo paslaugą)
Jūs galite išjungti tik pirmą skambutį, jei aparatas skamba 2 kartus ar daugiau, kaip buvo
numatyta, o tai priklauso nuo jūsų paslaugos tiekėjo/telefonų kompanijos.
Šis nustatymas yra galimas tik tuomet, kai jūs turite raktų ieškiklį (KX-TGA20EX).
Perskaitykite įrengimo gidą dėl išsamesnės informacijos apie raktų ieškiklį.
Skirta modeliams su pridėtais raktų ieškikliais, ekrane yra rodoma „1: Ieškiklis1”.
Jei jūs priregistruojate 2 ar daugiau raktų ieškiklių.
Jei jūs turite 2 ar daugiau raktų ieškiklių.
Išjunkite šią funkciją, jei jums priimtiniau negirdėti klavišų tonų, renkant numerį ar atliekant
kitus veiksmus su klavišais.
Jei jūs turite užsisakę skambintojo numerio atpažinimo paslaugą ir norite matyti skambintojo
informaciją po to, kai pakeliate ragelį nuo telefono bazės, išjunkite šią funkciją.

Žadintuvas skamba nustatytu laiku 1 minutę
ir pakartotinai skamba 5 kartus 5 minučių
intervalu (snaudimo funkcija). Žadintuvui
skambant, taip pat gali būti rodomas tekstinis
priminimas. Iš viso 3 atskiri žadintuvo laikai gali
būti programuojami kiekvienam rageliui. Jūs
galite nustatyti vieną iš 3 skirtingų žadintuvo
pasirinkimų (kartą, kasdien, ar kas savaitę)
kiekvienam įspėjančio signalo laikui.

žadintuvo
Rekomenduojame žadintuvui naudoti
skirtingas melodijas nei tą kurią girdite
kai jums skambina.

Nustačius žadintuvą ekrane rodomas
Pasirinkite žadintuvą, spausdami
Pasirinkite norimą žadintuvo
parinktį
Žadintuvas
Žadintuvas
Žadintuvas

žadintuvą.
Pokalbio metu žadintuvas neskamba,
nepriklausomai, kad galbūt jam ir
laikas skambėti.
žadintuvo melodija liausis,
tačiau snaudimas neišsijungs ir žadinimas
bus nukeltas delsos intervalu.
Skambinti kai įjungtas snaudimas
neįmanoma, būtina išjungti.

Žadintuvas

žadintuvo nustatymą

– laikotarpis kai nenorite girdėti skambučio
ir jį išjungiate, nors jums skambina.

Programavimas
Svarbu:
R Nustatykite datą ir laiką iš anksto (16
puslapis).
R Įjungus "nakties režimą" (serijos KX -TG6821
aparatams) rekomenduojame papildomai
išjungti telefono bazės skambutį.
R Jei įjungėte žadintuvą, jis skambės ir įjungto
“nakties režimo” metu

Nakties režimo įjungimas/išjungimas

1
2
3

4
5

M N#238
MbN: pasirinkite norimą nustatymą.
a MOKN
● Pasirinkę “Išjungta”, norėdami išeiti iš
šio meniu, spauskite
.
Įveskite “nakties režimo” pradžios valandą
ir minutes a MOKN
R Jūs galite pasirinkti 24 valandų ar 12
valandų laiko formatą spausdami *.
Įveskite “nakties režimo” pabaigos laiką
a MOKN
MeN
R Įjungus “nakties režimą” ekrane
rodoma

"Nakties režimo" pradžios ir
pabaigos laiko keitimas

1
2

M

N#237

Tęskite nuo 3 žingsnio „Nakties režimo
įjungimas/išjungimas”, 30 puslapis.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas
Šis nustatymas leidžia rageliui skambėti įjungus
nakties režimą, jei skambinantysis laukia ilgiau,
nei nurodytas laikas meniu “Skambučio delsa”.
Pasirinkus neskambės - ragelis nakties režimo
metu neskambės niekada.

1
2

M

N#239

MbN: Pasirinkite norimą nustatymą.
a MOKN a MeN
Pastaba:
R Kai atsakiklis atsiliepia į skambutį,
ši funkcija neveikia.
(KX-TG6821 serijos: 3 puslapis)
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Programavimas
2

MbN: pasirinkite įrašą, kurį norite
uždrausti. a M N
3MbN: “,ãVDXJRWLVNDPELQRWRMRID”
a MOKN
4MbN: “Gaunamo Nr. draudimas” a MOKN
5MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

Ragelio vardo keitimas
Kiekvienam rageliui gali būti suteiktas
vardas („Bobas”, „Virtuvė” ir pan.). Tai yra
naudinga skambinant tarp ragelių (vidinis
ryšys). Jūs taip pat galite pasirinkti ar ragelio
vardas bus rodomas parengties režime.
Numatytas nustatymas yra „Ne”. Jei jūs
pasirenkate „Taip” neįvedus jokio ragelio vardo,
ekrane yra rodoma Ragelis 1 – Ragelis 6.

1
2
3
4
5

M

Įvedant telefonų numerius:
1 M N#217 a M

2

N#104

Įveskite norimą vardą (maks. 10
ženklų; 45 puslapis).
R Jei jo nereikia, tęskite nuo 3 žingsnio.
MOKN
MbN: pasirinkite norimą nustatymą. a
MOKN 2 kartus
MeN

Įeinančio skambučio draudimas
(Tik skambintojo numerio
atpažinimo paslaugos
naudotojams)
Ši funkcija leidžia aparatui atmesti skambučius
iš draudžiamų telefonų numerių, į kuriuos
jūs nenorite atsiliepti, tokius kaip reklaminiai
skambučiai. Kai gaunamas skambutis aparatas
neskamba tol, kol nustatomas skambinančiojo
numeris. Jei telefono numeris sutampa su
įrašu, esančiu draudžiamų numerių sąraše,
aparatas neskamba ir tuoj pat baigia skambutį.
Svarbu:
● Kai paskambinama iš draudžiamo atsiliepti
numerio skambutis vis vien užregistruojamas
skambinusiųjų sąraše su ženklu
.
(34 puslapis)

Nepageidaujamų skambintojų
numerių saugojimas

Draudžiamų numerių sąraše galite išsaugoti
iki 50.
Svarbu:
R Draudžiamas numeris sąraše privalo būti
išsaugotas su kodu
 Iš skambintojų sąrašo:
1 MCN ( )

N

Įveskite telefono numerį (maks. 24
skaitmenys). a MOKN
R Norint ištrinti skaitmenį spauskiteMCN.
MeN

3

Uždraustų telefonų numerių
peržiūra/redagavimas/trynimas

1
2
3

M

N#217

MbN: pasirinkite norimą įrašą.
R Norint išeiti spauskite MeN.

Norint redaguoti numerį:
N a redaguokite telefono numerį. a
M
MOKN a MeN
Norint ištrinti numerį:
M N a MbN: “7DLS” a MOKN a
MeNPastaba:
R Kai redaguosite spauskite klavišą su
skaitmeniu norėdami įterpti ar pakeisti
skaitmenį, norėdami ištrinti C.

4
5
6

R Norint atšaukti pasirinktą ragelį,
spustelikte rinkimo klavišą su tuo pačiu
skaitmeniu dar kartą arba pasirinkite
ragelį
ir
atlikite tai pasirenkamų
funkcijų mygtuku.
MOKN
Pasirinkite atminties vietą, spausdami
nuo 1 iki 6. a MOKN
Įveskite telefono numerį ar vietovės
kodą, kuris bus apribotas (maks. 8
skaitmenys). a MOKN a MeN
R Norint ištrinti apribotą numerį,
spauskite MCN.

Telefono
bazės
PIN kodo
Pagrindinio
aparato
PIN kodo
keitimas (Asmeninis
identifikacijos numeris)

Svarbu:
R Jei jūs pakeičiate PIN kodą, prašome savo
naują PIN kodą užsirašyti. Aparatas jums
PIN kodo neatskleis. Jei jūs pamiršote
savo PIN kodą, žiūrėkite 49 puslapyje.

1
2
3
4

M

N#132

pagrindinio
Įveskite esamą 4 skaitmenų telefono
bazės PIN kodą (numatytas: „0000”).
aparato
pagrindinio
Įveskite naują 4 skaitmenų telefono
aparato PIN kodą. a MOKN
bazės
MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

Išeinančiųjų skambučių ribojimas

Jūs galite apriboti renkamus numerius, nurodant
iš kurio ragelio (iki 6) negalima jais skambinti.
Nurodžius kelis pirmuosius skaitmenis (svarbios
numerių pradžios kaip, padidinto tarifo numerių
pradžia, miesto kodas ir kt.) uždrausite
skambinimą visais numeriais prasidedančiais
nurodytais skaitmenimis, nepriklausomai kokie kiti
skaitmenys seks po jų.

1
2
3

M

N#256

Įveskite telefono
pagrindinio
aparato
bazės
PIN PIN
kodąkodą
(numatytas: „0000”).
R Jei jūs pamiršote savo PIN kodą,
žiūrėkite 49 puslapyje.
Pasirinkite ragelius kuriems galios ribojimai
(pažymėkite varnele)
telefono bazės
R rodomi visi prie pagrindinio
aparato
priregistruoti rageliai.
R “ ” rodoma šalia pasirinktų
ragelių numerių.

Aparato registravimas
Papildomų aparatų naudojimas
Papildomi rageliai
Prie telefono
pagrindinio
aparato
gali būti
bazės
gali būti
priregistruojama iki 6 ragelių.
Svarbu:
R Papildomas ragelio modelis,
rekomenduojamas naudoti su šiuo aparatu
yra nurodytas 5 puslapyje, taip pat gali
būti priregistruotas prie tos pačios bazės ir
identiško telefono ragelis. Jei yra naudojamas
kitoks nei nurodyta ragelio modelis, kai kurios
operacijos gali būti neprieinamos.
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Programavimas
Ragelio registravimas prie
telefono
bazės
pagrindinio
aparato

Ragelis ir telefono bazė pakuotėje jau yra iš
anksto užregistruoti. Jei dėl kažkokios
priežasties ragelis yra nepriregistruotas prie
telefono bazės (
rodoma ekrane, net kai
ragelis yra netoli telefono bazės), iš naujo
priregistruokite ragelį.
1 Ragelis:
M N#130
2 Telefono
Pagrindinis
aparatas:
bazė:
Tęskite su operacija tinkama jūsų modeliui.
 KX-TG6811 serijos: 3 puslapis
Paspauskite ir palaikykite M
N apie
5 sekundes.
 KX-TG6821 serijos: 3 puslapis
Paspauskite ir palaikykite M
N apie
5 sekundes, kol išgirsite registracijos
toną.
R Jei visi registruoti rageliai skamba,
spauskite vėl M
N, kad nustotų,
tada pakartokite šį žingsnį.
R Kitas žingsnis turi būti atliktas
per 90 sekundžių.

3

Ragelis:
MOKN a Laukite kol ekrane
pasirodys prašymas įvesti PIN,
įveskite jį. (Numatytas „0000“)
a
MOKNRJei jūs pamiršote savo PIN kodą,
žiūrėkite 49 puslapyje.
R Kai ragelis yra sėkmingai
priregistruotas,
matyti ekrane.
Pastaba:
R Kai registruojate ragelį, likusiuose
priregistruotuose rageliuose rodoma
“Bazės įtaisas registruojasi”
R Perkant papildomą ragelį skaitykite
įrengimo vadovą kaip priregistruoti ragelį.

Ragelio išregistravimas
Jei ragelių prie telefono bazės priregistruota
daugiau nei 1 tai iš bet kurio jų galima
išregistruoti bet kurį, reikia tiktai nurodyti kurį.
Ragelio išregistravimas – nutrauktas bevielis
ryšys ragelio su telefono baze.

1
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M N#131
R Rodomi visi priregistruoti rageliai

Programavimas
2
3

4

MbN: pasirinkite ragelį, kurį norite
išregistruoti. a MOKN
MbN: “7DLS” a MOKN
R Pasigirsta patvirtinimo tonas.
R Ragelis nepypsi, kai jis išregistruojamas
pats.
MeN

2

Telefono
bazės
veikimo
zonazona
Pagrindinio
aparato
veikimo
telefono bazės
veikimo
Jūs galite išplėsti pagrindinio
aparato
veikimo
zoną, naudodami DECT signalo
stiprintuvą. Prašome naudoti tik Panasonic
DECT signalo stiprintuvą, nurodytą 5
puslapyje. Susisiekite su savo Panasonic
pardavėju dėl detalių.
Svarbu:
R Prieš signalo stiprintuvo registravimą prie
šiospagrindinio
telefono bazės,
turite
įjungti
šio
aparato,
turite
įjungti
- kartotuvo rezimas.
signalo
režimą
kartotuvo
režimą.
R Nenaudokite daugiau nei vieną signalo
stiprintuvą vienu metu.

3

 KX-TG6821 serija: puslapis 3
Paspauskite ir palaikykite M
N
apie 5 sekundes, kol išgirsite
registracijos toną.
R Kitas žingsnis turi būti atliktas
per 90 sekundžių.
DECT signalo stiprintuvas:
Įjunkite kintamosios srovės adapterį,
tada palaukite, kol
indikatorius ir
indikatorius pažaliuos.
taps žalias.
Telefono bazė:
Pagrindinis
aparatas:
Norint išeiti iš registracijos režimo,
spauskite M
N.
R Registracijos tonas nutyla.
(KX-TG6821 serija: 3 puslapis)

Signalo stiprintuvo režimo nustatymas

1
2

M

N#138

MbN: pasirinkite norimą nustatymą.
a MOKN a MeN
Pastaba:
R Po to, kai įjungiamas ar išjungiamas
signalo stiprinimo režimas,
gali būti
laikinai rodoma ragelyje. Tai yra normalu.
Ragelis gali būti naudojamas, kai rodoma
ekrane

DECT signalo stiprintuvo (KX-A405)
registravimas prie telefono
pagrindinio
aparato
bazės

Pastaba:
naudoti signalo
signalo stiprintuvą,
stiprintuvą,kuris
R Prašome naudoti
dar nebuvo
priregistruotas
prie kito
kuris
dar nebuvo
priregistruotas
prie
aparato.
Jei signalo
stiprintuvas
yra yra
kito
aparato.
Jei signalo
stiprintuvas
priregistruotas prie
priregistruotas
prie kito
kito aparato,
aparato,pirmiausia
pirmiausia
jį išregistruokite,
į DECT
išregistruokite, atsižvelgiant
naudodamiesi
DECT
signalo stiprintuvo
stiprintuvo įrengimo
įrengimo gidą.
gidu.
Telefono bazė:
1 Pagrindinis
aparatas:
Tęskite operaciją, kuri yra tinkama jūsų
modeliui.
 KX-TG6811 serijos: 3 puslapis
Paspauskite ir palaikykite
telefono
bazėje apie 5 sekundes (registracijos
tonas nenumatytas).
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Skambintojo numerio atpažinimo paslauga
Skambintojo numerio atpažinimo
paslaugos naudojimas

Svarbu:
R Šis aparatas yra suderinamas su skambintojo
numerio atpažinimo paslauga. Norint naudoti
skambintojo numerio atpažinimo paslaugos
funkcijas, jūs turi užsisakyti skambintojo
numerio atpažinimo paslaugą. Susisiekite su
savo paslaugos tiekėju/telefonų kompanija.

Skambintojo numerio
atpažinimo funkcijos

Kai yra priimamas išorinis skambutis, yra
rodoma skambintojo informacija. Paskutinių
50 skambintojų informacija yra saugoma
skambintojų sąraše nuo anksčiausiai iki
vėliausiai gauto skambučio.
R Jei aparatas negali gauti skambintojo
informacijos, tuomet ekrane
rodoma:
– „8å ULEǐ”: skambintojas skambina iš
vietovės, kurioje neteikiama skambintojo
numerio atpažinimo paslauga.
– „3ULYDWXVVNDPELQWRMDV”: skambintojas

vardas išsaugotas telefonų knygoje,
skambutis fiksuojamas skambinusių sąraše.

Praleisti skambučiai

Jei neatsiliepiama į skambutį, aparatas jį
laiko praleistu skambučiu ir rodoma . Tai
leidžia jums žinoti, ar reikia patikrinti
skambintojų sąrašą ir pamatyti, kas jums
skambino, kol negalejote atsiliepti. Net, jei tik
vienas praleistas skambutis yra peržiūrimas
skambintojų sąraše (34 puslapis), dingsta
iš ekrano. Kai jūs gaunate kitą naują
skambutį, yra vėl rodoma.
Pastaba:
R Net, kai yra neperžiūrėtų praleistų
skambučių,
dingsta iš ekrano parengties
režime, jei tolesnė operacija yra
atliekama vienu iš registruotų ragelių:
telefono bazės
– Perdedamas ant pagrindinio
aparato
arba įkroviklio..
– Paspaudžiama MeN.

Telefonų knygos vardo rodymas
Kai skambinančiojo numeris atitinka telefono
numerį, saugomą telefonų knygoje rodomas
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skambučių, aparatas gali būti užprogramuotas
pirmiau groti naujas žinutes, o tiktai po to rodyti
praleistus skambučius.
*1

Skambinusiųjų
sąrašas
Skambintojų sąrašas
Svarbu:
R Tik 1 asmuo gali pasiekti skambintojų
sąrašą vienu metu.
kad aparato
rodomi data
R Įsitikinkite, kad
datosirirlaikas
laiko
nustatymas
yra teisingas
(16 puslapis).
nustatyti
teisingai.
(16 puslapis).

Skambintojų sąrašo peržiūra ir
atskambinimas
1
2

reikalauja nesiųsti skambintojo informacijos

R Jei aparatas yra sujungtas su PBX,
skambintojo informacija gali būti netinkamai
priimta. Susisiekite su savo PBX tiekėju.

Skambintojo numerio atpažinimo paslauga

3

MCN ( )
Paspauskite MCN, norint ieškoti nuo paties
naujausio skambučio, ar spauskite MDN,
norint ieškoti nuo paties seniausio
skambučio.
R Jei yra rodoma, ne visa informacija
yra rodoma. Norint matyti likusią
informaciją, spauskite MEN. Norint grįžti
prie ankstesnio lango, spauskite MFN.
N.
Norint atskambinti, spauskite M

Norint išeiti, spauskite MeN.
Pastaba:
R Jei įrašas jau buvo peržiūrėtas ar į jį
atsakyta, „ ” yra rodoma net, jei jis buvo
peržiūrėtas ar į jį atsakyta, naudojant kitą
ragelį.
R Jei skambutis atitinka įrašą uždraustų
skambučių sąraše, numeris yra
rodomas su
(30 puslapis).
,ãPDQLRVLRVIXQNFLMRVNODYLãRQDXGRMLPDV
Kai
rodoma ir
retai mirksi,
reiškia yra praleistų skambučių.
Paspauskite M
N ir atlikite veiksmus
nurodytus skyriuje “Skambintojų sąrašo
R
peržiūra
ir atskambinimas” nuo 2-ojo punkto.
"praleisti skambučiai" turi būti įjungti . Kaip
tai atlikti žr. "Išmaniojo mygtuko funkcija",
17 puslapis.
R
Jei ragelis yra padėtas ant telefono
bazės ar įkroviklio būtina nuimti ragelį
nuspaudus
.
R Kai aparate yra naujų žinučių*1 ir praleistų

KX-TG6821 serija: 3 puslapis

Skambintojo telefono numerio
redagavimas prieš atskambinimą

1
2
3
4
5

MCN ( )
MbN: pasirinkite norimą įrašą.
M

N a MbN: “5HGDJXRWL” a MOKN

Redaguokite numerį - spauskite klavišą
su skaitmeniu norėdami įterpti ar pakeisti
skaitmenį, norėdami ištrinti C.
N
M

Pasirinkto skambintojo
informacijos trynimas
1
2
3

MCN ( )
MbN: pasirinkite norimą įrašą.
M N a MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

Visų skambintojų informacijos
trynimas
1 MCN ( )
2 M N a MbN: “7DLS” a MOKN a MeN
Skambintojo informacijos
išsaugojimas telefonų knygoje
1 MCN ( )
2 MbN: pasirinkite norimą įrašą. a M N
3MbN: “,ãVDXJRWLVNDPELQWRMRID”
a MOKN

4MbN: “5DJHOLRWHONQ\JD” a MOKN
5 Norint išsaugoti vardą tęskite nuo skyriaus

“Įrašų papildymas” 3 žingsnio, 21 puslapis.
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Atsakiklis
Galima:
KX-TG6821 serijos (3 puslapis)
Atsakiklis gali atsiliepti ir įrašyti jums
skambučius, kai jūs negalite atsiliepti.
Atsakiklį galite nustatyti taip, kad grotų
pasisveikinimą su skambinančiuoju, tačiau
jo žinutės neįrašytų. Tam reikia pasirinkti “Tik
pasveikinimas” (42 puslapis).
Svarbu:
R Tik vienas asmuo gali išklausyti,
žinutes vienu metu.
R Kai skambintojai palieka žinutes, aparatas
įrašo kiekvienos žinutės dieną ir laiką.
Įsitikinkite, kad data ir laikas nustatyti
teisingai (16 puslapis).

Atminties talpa (Įskaitant jūsų
pasisveikinimo žinutę)
Įrašymo talpa yra apie 30 minučių. Gali
būti įrašyta daugiausia 64 žinutės.

Pastaba:
R Kai žinučių atminties talpa tampa pilna:
– „äLQXþLǐDWPLQWLVSLOQD
” yra rodoma ragelio ekrane.
– Žinučių skaitiklis telefono bazėje.
mirksi, jei atsakiklis įjungtas.
–
ir bendras naujų žinučių skaičius
nerodomas ragelio ekrane, net ir esant
įjungtam atsakikliui.
– Jei jūs naudojate iš anksto įrašytą
pasisveikinimo žinutę, aparatas
automatiškai perjungia į kitą iš anksto
įrašytą žinutę, kurioje prašoma
skambintojų paskambinti vėliau dar
kartą.
– Jei jūs įrašėte savo asmeninę
pasisveikinimo žinutę, ta pati žinutė vis
dar yra skelbiama skambintojams net,
jei jų žinutės yra neįrašomos.
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Atsakiklio
įjungimas/išjungimas

Įsigyjant aparatą atsakiklis yra parengtas
įjungti
Telefono bazė
N , norint įjungti/išjungti
Paspauskite M
atsakiklį.
atsakikli.
R Kai atsakiklis įjungtas, žinučių
skaitiklis rodo bendrą visų žinučių kiekį
(senų ir naujų).
Ragelis

1

Norint įjungti:
M N#327
Norint išjungti:
M N#328

2

MeN
Pastaba:
R Kai atsakiklis įjungtas, šalia baterijos
piktogramos rodoma piktograma
.

Skambučio tikrinimas
Kol skambintojo žinutė rašoma į atsakiklį Jūs
galite klausytis jos per ragelio garsiakalbį.
Norint reguliuoti garsiakalbio garsumą,
nuosekliai spauskite
,
. Jūs galite
atsiliepti į skambutį, spausdami
ragelyje.
Skambučio tikrinimas gali būti nustatytas
kiekvienam rageliui. Numatytas nustatymas
yra „Įjungta”.

1
2

M

N#310

MbN: pasirinkite norimą nustatymą. a
MOKN a MeN

Pasisveikinimo žinutė
Kai aparatas atsiliepia į skambutį,
pasisveikinimo žinutė yra grojama
skambintojams.
Jūs galite naudoti asmeninę, iš anksto įrašytą
pasisveikinimo žinutę

Asmeninės pasisveikinimo
žinutės įrašymas
1 M N#302
2 MbN: “7DLS” a MOKN
3 Po pyptelėjimo, laikykite ragelį
4
5

apie 20 cm toliau ir aiškiai kalbėkite į
mikrofoną (maks. 2 minutės ir 30
sekundžių).
Paspauskite MN, norint sustabdyti įrašymą.
MeN

Žinučių išklausymas,
telefono bazėje
naudojant
pagrindinį aparatą

Kai naujos žinutės buvo įrašytos, telefono
bazėje mirksi
.
● Jei nėra jokių naujų žinučių, telefono bazė
atkuria visas žinutes.
R Jei nėra jokių naujų žinučių, pagrindinis
aparatas atkuria visas žinutes.

Iš anksto paruoštos pasisveikinimo Atsakiklio valdymas
atkūrimo metu
žinutės naudojimas
Aparatas suteikia 2 iš anksto paruoštas
pasisveikinimo žinutes:
– Jei jūs ištrinate ar neįrašote
asmeninės pasisveikinimo žinutės,
aparatas groja iš anksto paruoštą
pasisveikinimą, prašydamas skambintojus
palikti žinutę.
– Jei žinutės įrašymo laikas (42 puslapis)
yra nustatytas į „7LNSDVLVYHLNLQLPDV”,
skambintojų žinutės neįrašomos ir
aparatas groja kitokią iš anksto paruoštą
pasisveikinimo žinutę, prašydamas
skambintojų paskambinti dar kartą.

Grįžimas prie iš anksto paruoštos
pasisveikinimo žinutės

Jei jūs norite naudoti iš anksto aparate
paruoštą pasisveikinimo žinutę, kai įrašyta
asmeninė pasisveikinimo žinutė - asmeninę
reikia ištrinti.
1 M N#304

2

MOKN a MeN

Pasisveikinimo žinutės
atkūrimas
1
2

M

N#303

MeN

Klavišas

Operacija

MjN ar MkN

Reguliuoti garsiakalbio garsą

M

N

Pakartoti žinutę*1

M

N

Praleisti žinutę

M

N

M
*1

N

Sustabdyti atkūrimą
Ištrinti dabar grojamą žinutę

Jei paspaudžiama per pirmas 5
žinutės sekundes, yra grojama
ankstesnė žinutė.

Žinutės atsukimas atgal
Paspauskite ir palaikykite M
N, kol
aparatas gros norimą žinutės vietą.
R Atsukimo atgal metu pagrindinis
aparatas
telefono bazė
skleidžia besitęsiantį pypsėjimo garsą.
Atsukimo atgal greitis gali skirtis
priklausomai nuo įrašytos žinutės.
R Žinutės pradžioje aparatas groja žinutę
normaliu greičiu.

Greitas žinutės sukimas į priekį

Paspauskite ir palaikykite M N, kol
aparatas gros norimą žinutės vietą.
R Greito sukimo į priekį metu aparatas
skleidžia besitęsiantį pypsėjimo garsą.
Sukimo į priekį greitis gali skirtis
priklausomai nuo įrašytos žinutės.
R Net, jei jūs paspaudžiate ir laikote M N,
kai yra grojama šios žinutės pabaiga,
kita žinutė yra grojama normaliu greičiu.
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Atsakiklis

Visų žinučių ištrynimas

Klavišas

Operacija

Paspauskite M N 2 kartus, kol aparatas yra
nenaudojamas.

M

Pauzė, klausant žinutę *2

9 ar MN

Sustabdyti įrašymą
Sustabdyti atkūrimą

0

Išjungti atsakiklį

*4*3

Ištrinti dabar grojamą
žinutę
Ištrinti visas žinutes

Žinučių išklausymas,
naudojant ragelį
Įrašius naujas žinutes ragelio ekrane rodoma
piktograma
ir bendras žinučių kiekis.

1

Norint išklausyti naujas žinutes:
M N#323
Norint išklausyti visas žinutes:
M N#324

ausinę, spauskite M
R Norint perjungti į imtuvą,

*3

Atsakiklio valdymas
Na

a MOKN

Klavišas

Operacija

MDN ar MCN

Reguliuoti ausinės ar
garsiakalbio gar(atkūrimo metu)

1 ar MFN

Pakartoti žinutę
(atkūrimo metu)*1

2 ar MEN

Praleisti žinutę
(atkūrimo metu)

3

Įeiti į meniu „1XVWDW\PDL”

4

Groti naujas žinutes

5

Groti visas žinutes

6

Groti pasisveikinimo žinutę

76

Įrašyti pasisveikinimo žinutę

8

Įjungti atsakikliį

38

Galima ištrinti ir taip:
MN a MbN: “,ãWULQWL” a MOKN
a MbN: “7DLS” a MOKN

N.

Kai rodoma
ir NR retai mirksi - yra naujų
žinučių. Paspauskite
ir pradėkite nuo
skyriaus “Žinučių išklausymas, naudojant
ragelį” 1-ojo žingsnio, 38 puslapis.
● Norint išklausyti žinutes NR pagalba turi
būti įjungta “Nauja žinutė” (skyrius Išmaniojo
mygtuko funkcijos įjungimas, 17puslapis).

Atstatyti į iš anksto paruoštą
pasisveikinimo žinutę
Jei paspausta per pirmas 5 žinutės
sekundes grojama ankstesnė
žinutė.
Tęsti žinutės klausymą :
MbN: “*URWL” a MOKN

*6

*2

Išmaniojo klavišo naudojimas

M

*5

*1

2 Kai baigiate, spauskite MeN.
Pastaba:

N

Atskambinimas (Tik užsisakiusiems
skambintojo numerio atpažinimo
paslaugą)

Jei skambintojo informacija yra gauta
skambučio metu, jūs galite atskambinti jam,
kol klausote žinutės.

1
2

Paspauskite M

N žinutės atkūrimo metu.

MbN: “1XVWDW\PDL” a MOKN

Numerio redagavimas prieš
atskambinimą

1

Paspauskite M

N atkūrimo metu.

2 MbN: “5HGDJXRWLLUVNDPELQWL” aMOKN
3Redaguokite numerį. a MN

Pažangios naujos žinutės
pranešimo funkcijos

M

N#325

MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

MbN: pasirinkite norimą telefonų
knygos įrašą. a MOKN a MeN

 Įvedus telefono numerį:
1 M N#338

Garsinis įspėjimas apie žinutę

2

Įjungus šią funkciją telefono bazė supypsi
įrašius naują žinutę. Telefono bazė pypsi po
2 kartus kas minutę kol išklausote žinučių, jei
garsinis įspėjimas bazėje įjungtas. Numatytas
nustatymas – išjungta.

3
4

1
2

M

N#339

MbN: pasirinkite norimą nustatymą. a
MOKN a MeN

Įspėjimas apie žinutę skambučiu
Esant įjungtam įspėjimui apie gautą žinutę
telefoniniu skambučiu, aparatas skambina
į nurodytą numerį tuo informuodamas apie
gautą žinutę.
Norint naudoti šią funkciją, jūs privalote:
– išsaugoti telefono numerį į kurį aparatas
skambins.
– įjungti įspėjimą apie naują žinutę telefonu.
Atsiliepę į skambutį apie naujai gautą žinutę
galite išklausyti žinutes (40 puslapis).
Svarbu:
● Aparatas skambina į iš anksto išsaugotą
telefono numerį, įrašęs žinutę:
– Atsiliepus į skambutį žinutė kartojama apie
1 minutę.
– Minutės laikotarpyje neatsiliepus
skambutis nekartojamas.

Visų žinučių ištrynimas
1
2

4

Numerio, kuriuo aparatas praneš apie
gautą žinutę, išsaugojimas
 Iš telefonų knygos:
1 M N#338

2

MbN: “3HUVSơMLPDV” a MOKN
aM
N

3

MbN: “7HOHIRQǐNQ\JD” a MOKN

5

MbN: “3HUVSơMLPDV” a MOKN
aM
N
MbN: “5DQNLQLV” a MOKN
Įveskite norimą vardą (maks. 16
ženklų; 45 puslapis). a MOKN
Įveskite norimą numerį (maks. 24
skaitmenys). a MOKN 2 kartus a MeN

Įspėjimo apie naują žinutę
įjungimas /išjungimas

1
2
3

M

N#338

MbN: “ƲMXQJWLLãMXQJWL” a MOKN
MbN: pasirinkite norimą nustatymą. a
MOKN a MeN

Pranešimo telefono numerio redagavimas

1
2
3
4
5

M

N#338

MbN: “3HUVSơMLPDV” a MOKN
M

N a MbN: “5HGDJXRWL” a MOKN

Jei reikia redaguokite vardą (maks. 16
ženklų; 45 puslapis). a MOKN
Jei reikia redaguokite telefono numerį
(maks. 24 skaitmenys). a MOKN 2 kartus
a MeN

Pranešimo telefono numerio ištrynimas

1 M N#338
2 MbN: “3HUVSơMLPDV” a MOKN
3 M  N a MbN: “,ãWULQWL” a MOKN
4 MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

"įspėjimas
apie gautą
R Numatytas
Įspėjimo apie
naują žinutę
žinutę"
- išjungtas
nustatymas
yra išjungtas.

Prieigos kodo aktyvavimas/
deaktyvavimas žinučių išklausymui
nuotoliniu būdu.
Norint išklausyti įrašą, atsiliepus į skambutį
pranešantį apie naujai gautą žinutę,privalote
įvesti prieigos kodą (40 puslapis)
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Tai padaryta tam, kad asmenys nežinantys
prieigos kodo negalėtų klausyti žinučių.
Numatytas nustatymas - "deaktyvuota".
– Deaktyvuota: jūs galite klausyti naujas
žinutes, spausdami , neįvedę nuotolinės
prieigos kodo.
– Aktyvuota: jūs privalote įvesti nuotolinės
prieigos kodą (40 puslapis) ir tuomet
spausti , norint išklausyti naują žinutę.

1
2
3

M

N#338

MbN: “1XRWROLQLVNRGDV” a MOKN
MbN: “$NW\YXRWLDU'HDNW\YXRWL” a
MOKN a MeN

Žinučių išklausymas

Atsakiklis
Prieigos kodas

Nuotolinės komandos

Turi būti įvestas 3 skaitmenų prieigos kodas,
kai valdote atsakiklį nuotoliniu būdu. Šis kodas
apsaugo, kad neįgalioti asmenys negalėtų
klausyti jūsų žinučių nuotoliniu būdu.

Norint gauti prieigą prie tam tikrų atsakiklio
funkcijų, galima spausti klavišus ir
neišklausius balso nurodymo
.

Svarbu:
R Norint valdyti atsakiklį nuotoliniu būdu,
pirmiausia jūs turite nustatyti prieigos
kodą.

1

Pakartoti žinutę
(atkūrimo metu)*1

2

1
2

Praleisti žinutę
(atkūrimo metu)

4

Išklausyti naujas žinutes

5

Išklausyti visas žinutes

6

Išklausyti pasisveikinimo žinutę

7

Įrašyti pasisveikinimo žinutę

9

Sustabdyti įrašymą
Sustabdyti atkūrimą

3

M N#306
Norint įjungti nuotolinį atsakiklio valdymą,
įveskite norimą 3 skaitmenų prieigos
kodą.
MOKN a MeN

Po to kai atsiliapiate į skambutį apie naują
žinutę, galite jas ir išklausyti:

Atsakiklio nuotolinio valdymo
išjungimas

 Kai nuotolinės prieigos kodas yra
nustatytas į „'HDNW\YXRWL”:
Paspauskite 4, norint išklausyti naują žinutę.

Paspauskite
2 žingsnyje, skyriuje
„prieigos kodas”, 40 puslapis.
● Įvestas prieigos kodas yra ištrinamas.

 Kai prieigos kodas yra
nustatytas į „$NW\YXRWL”:
1 Įveskite nuotolinės prieigos kodą
(40 puslapis) pranešimo metu.
2 Paspauskite , norint išklausyti naują
žinutę.
Note:
R Išklausius naujas žinutes, dar nenutraukę
ryšio, galite išjungti skambučius apie naujai
gautas žinutes. Tam reikia spausti
.

Atsakiklio naudojimas nuotoliniu
būdu
1 Surinkite atsakiklio numerį naudodami
2
2
3
3

toninio arba mišraus numerio rinkimo
telefoną.

Prasidėjus pasisveikinimui įveskite prieigos
kodą. Prieigos kodui įvesti naudokite
išimtinai toninį rinkimą.
Sekite balso nurodymus ir valdykite aparatą
naudodami komandas (41 puslapis)

R Jei aparatas ir atliktų skambutį apie naujai
gautą žinutę, įrašo gautų skambučių sąraše
nebus.

4
4

Nuotolinis valdymas

Nuotolinės operacijos metu, aparato balso
nurodymai prasideda ir ragina jus paspausti
1, norint atlikti specifinę operaciją, ar spausti
2, norint išklausyti daugiau galimų
operacijų nurodymų.
Pastaba:
R Jei jūs nepaspausite jokio rinkimo klavišo
laike 10 sekundžių po balso nurodymų,
aparatas nutrauks jūsų
skambutį.

Naudodami telefoną su toninio rinkimo
galimybe, jūs galite skambinti savo telefono
numeriu iš išorės ir gauti prieigą prie aparato,
išklausyti žinutes ar pakeisti atsakiklio
nustatymus.
Aparato balso nurodymai jums padės atlikti
įvairias operacijas.
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Klavišas Operacija

Baigę nutraukite ryšį.

Balso nurodymai

Atsakiklio nustatymai
Skambučių skaičius prieš
atsiliepiant aparatui
Jūs galite pakeisti telefono skambučių skaičių
„Skambėjimų skaičius” prieš tai, iki aparatas
atsilieps. Jūs galite pasirinkti nuo 2 iki 9
skambučių arba “Automatinis”. Numatytas
skambučių skaičius - 5. „Automatinis”:
atsakiklis atsiliepia 2-o skambučio pabaigije
įrašius naują žinutę, arba 5-o kai naujų
žinučių nėra.
Jei pasambinę savo telefono numeriu,
norėdami išklausyti žinutes išgirsite 3-iąjį
skambutį žinosite jog naujų žinučių nėra.
Tuomet jūs galite padėti ragelį be mokesčio
už skambutį.

0

Išjungti atsakiklį

*4

Ištrinti dabar klausomą žinutę

*5

Ištrinti visas žinutes

1
2

*6

Atstatyti į iš anksto įrašytą pasis
veikinimo žinutę (pasisveikinimo
žinutės atkūrimo metu)

Užsisakiusiems balso pašto paslaugą

*#

Nutraukti nuotolinį valdymą (ar
baigti pokalbį)

*1

Jei paspausta per pirmas 5 žinutės
sekundes, yra grojama ankstesnė
žinutė.

Atsakiklio įjungimas nuotoliniu
būdu
Jei atsakiklis išjungtas, galite jį įjungti
nuotoliniu būdu.

1
2
3

Surinkite savo telefono numerį, naudojant
toninį arba mišraus rinkimo telefoną.
Leiskite telefonui suskambėti 20 kartų.
● Girdimas ilgas pypsėjimas.
Įveskite savo prieigos kodą ne vėliau kaip
per 10 sekundžių po ilgo pypsėjimo.
● Atkuriama pasisveikinimo žinutė.
● Galite arba baigti pokalbį arba įvesti
savo prieigos kodą dar kartą ir pradėti
nuotolinį valdymą (40 puslapis).

M

N#211

MbN: pasirinkite norimą nustatymą. a
MOKN a MeN

Norint gauti balso paštą ir naudoti
atsakiklio sistemą tinkamai, prašome
pasižymėti tolesnę informaciją:
●
R Norint naudotis balso pašto paslauga
(43 puslapis) kurią tiekia jūsų paslaugų
tiekėjas telefonų kompanija, o ne aparato
atsakiklis, išjunkite jį (36 puslapis).
● Norint naudotis aparato atsakikliu, o ne balso
R pašto paslauga, kurią tiekia jūsų paslaugų
tiekėjas/telefonų kompanija, prašome
susisekti su savo paslaugų tiekėju/telefonų
kompanija dėl jūsų balso pašto paslaugos
išjungimo.
● Jei jūsų paslaugų tiekėjas/telefonų kompanija
negali to padaryti:
– Nustatykite šio aparato „Skambėjimų
skaičius” taip, kad aparato atsakiklis
atsilieptų į skambučius anksčiau nei įsijungs
balso pašto paslauga. Yra būtina patikrinti
reikalingų skambučių skaičių, norint aktyvuoti
telefonų kompanijos teikiamą balso pašto
paslaugą prieš keičiant šį nustatymą.
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Atsakiklis
– Pakeiskite balso pašto paslaugos
skambučių skaičių iki atsiliepimo taip,
kad atsakiklis galėtų atsiliepti į skambutį
pirmiau. Norėdami taip padaryti, susisiekite
su savo paslaugų tiekėju.
Jūs galite pakeisti maksimalų žinutės įrašymo
laiką, leidžiamą kiekvienam skambintojui.
Numatytas laikas yra „3 minutės”.

1
2

M

N#305

MbN pasirinkite norimą laiko nustatymą a
MOKN a MeN

„Greeting Only” (Tik pasisveikinimo)
pasirinkimas
Jūs galite pasirinkti „Tik pasisveikinimas”
nustatymą. Šiuo atveju skambinantysis girdės
pasisveikinimo žinutę, tačiau jo žinutė nebus
įrašyta. Pasirinkite „Tik pasisveikinimas”
2 žingsnyje, skyriuje „Skambintojo įrašymo
laikas”, 42 puslapis.
Pastaba:
RKai jūs pasirenkate „7LNSDVLVYHLNLQLPDV”:
– Jei jūs neįrašėte savo asmeninės
žinutės, aparatas gros iš anksto įrašytą
pasisveikinimo žinutę, prašydamas
skambintojų paskambinti vėliau dar kartą.
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Balso paštas yra automatinio atsiliepimo
paslauga, kurią siūlo jūsų paslaugų tiekėjas.
Kai jūs užsisakote šią paslaugą, jūsų paslaugų
tiekėjo balso paštas atsiliepia į skambučius už
jus, kai jūs negalite atsiliepti į skambutį arba, kai
yra užimta jūsų linija. Žinutės yra įrašomos jūsų
paslaugų tiekėjo, bet ne jūsų telefono. Kai jūs
turite naujų žinučių,
rodoma ragelio ekrane,
jei žinutės indikacijos paslauga galima. Dėl
balso pašto išsamesnės informacijos prašome
susisiekti su savo paslaugų tiekėju.

Svarbu:
vis rodomas,
R Jei išklausius žinutes
išjunkite jį paspaudę # ir palaikę 2-3 s.
R Norint naudotis balso pašto paslauga,
kurią tiekia jūsų paslaugų tiekėjas, o ne
aparato atsakiklio sistema, išjunkite atsakiklio
sistemą (36 puslapis).
Dėl detalių žiūrėkite 41 puslapį.
(KX-TG6821 serijos: 3 puslapis)
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Vidinis ryšys/Vietos nustatymas

Vidinis ryšys
Vidinio ryšio skambučiai gali būti atliekami
tarp ragelių.
Pastaba:
R Ragelis kviečiamas 1 minutę
Vykstant vidiniam pokalbiui ir skambinant
R kažkam iš išorės, ragelyje girdėsite
2 pyptelėjimus.
Norint atsiliepti į skambutį, spauskite
, tada spauskite
.

Vidinis skambutis
1
2
3

M

NaM

N

MbN: pasirinkite ragelį, kuriam a MOKN
norite paskambinti
R Norint nutraukti kvietimą, spauskite
MeN.
Baigę pokalbį spauskite
. MeN.

Atsiliepimas į vidinio ryšio skambutį

1
2

Paspauskite M
N, norint
atsiliepti
į į
norėdami
atsiliepti
kvietimą.
Kai
jūspokalbį
baigiate
kalbėti, spauskite
Baigę
spauskite
. MeN.

IIšmaniojo
šmaniosios funkcijos
klavišo
naudojimas
mygtuko
naudojimas
Paspauskite M
kvietimą.

norėdami
atsiliepti
į
N, norint
atsiliepti
į kvietimą.

Ragelio vietos nustatymas

Jūs galite rasti ragelį, kurio nepastebite, jį
kviesdami.
Telefono bazėje:
paspauskite
1 Pagrindinis
aparatas:
paspauskite .M N.
R Visi registruoti rageliai skamba
1 minutę.
2 Norint nutraukti kvietimą:
Telefono
paspauskite
. M .N
Pagrindinibazėje:
ame aparat
e: paspauskite
Ragelis:
MeN. .
Ragelyje:paspauskite
paspauskite

Išmaniojo mygtuko naudojimas

Naudinga informacija

Skambučių per
adresavimas,
perdavimas,
konferenciniai skambučiai
perduotiarba
arba
Išoriniai skambučiai gali būti perkelti
konferencinis skambutis su išoriniu
pašnekovu gali būti atliekamas tarp 2 ragelių.
1 Atsiliepę į išorinį skambutį spauskite M N,
skambutis bus užlaikytas (HOLD)

2MbN: “9LGLQLVU\ã\V” a MOKN
3 MbN: pasirinkite norimą ragelį a MOKN
ragelisatsilieps.
atsilieps.
4 Palaukite, kol kviečiamas
kviečiama ragelis
5

R Jei kviečiamas ragelis neatsiliepia,
spauskite M
N, užlaikymas
išsijungs, grįšite prie išorinio skambučio.
pokalbį
perduoti kitam rageliui
Norint atlikti
perkėlimą:
Paspauskite MeN.
R Išorinis skambutis nukreipiamas į
pasirinktąjį ragelį.
Norint sukurti konferencinį skambutį:
MN a MbN: “.RQIHUHQFLMD” a MOKN
RNorint palikti konferenciją, spauskite
Kiti 2 2konferencijos
dalyviai
MeN. Kitos
šalys gali tęsti
galės
tęsti pokalbį.
pokalbį.
R Norint užlaikyti
sulaikyti išorinį skambutį:M N
a MbN: “užlaikyti” a MOKN
(išorinis skambutis užlaikomas su abiem
vidiniais konferencijos dalyviais)

Norint grįžti į konferenciją: M N
aMbN: “.RQIHUHQFLMD” a MOKN
RNorint atšaukti konferenciją: a M
N
MbN: “Stabdyti konf. pok..”
a MOKNJūs galite tęsti pokalbį su
išoriniu skambintoju.

Ženklų įvedimas

Rinkimo klavišai yra naudojami ženklų ir skaitmenų įvedimui. Kiekvienas rinkimo klavišas turi
keletą jam skirtų ženklų. Ženklai ir raidynai kuriuos galima įvesti surašyti 45puslapyje.
Žemiau pateikti klavišai, kuriuos paspaudus atliekami tam tikri veiksmai įvedant ženklus:
– Paspauskite MFN ar MEN, norint judinti žymeklį į kairę ar į dešinę.
– Paspauskite rinkimo klavišus, norėdami įvesti ženklus ir skaičius.
– Paspauskite MCN, norint ištrinti ženklą ar skaičių paryškintą žymeklio. Paspauskite ir
palaikykite MCN, norint ištrinti visus ženklus ir skaičius.
– Paspauskite * (Aaa), norint perjungti didžiąsias ir mažąsias raides.
– Norint įvesti kitą ženklą, esantį ant to paties rinkimo klavišo, nedelsiant spauskite jį antrą ar trečią
kartą, priklausomai kurį ženklą norite įvesti antrąjį ar trečiąjį.
– Norėdami įvesti kitą ženklą žodyje esantį ant to paties klavišo spauskite
, žymeklis pajudės
per vieną vietą į dešinę – vieta naujam ženklui.
– Jei jūs įvedę ženklą 5sek. bėgyje nepaspausite jokio rinkimo klavišo, ženklas bus užfiksuotas,
žymeklis pajudės vien pozicija toliau.

Ženklų įvedimo režimai
Galimi ženklų įvedimo režimai yra: lotyniškas raidynas (ABC), skaitmenys (0-9), graikiškas
raidynas (АБГ), išplėstinis 1 (AÄÅ), išplėstinis 2 (SŚŠ) ir kirilica (АБВ). Kai esama šiuose
įvedimo režimuose, išskyrus skaitmenis, jūs galite pasirinkti, kuris iš ženklų, atvaizduotų ant
klavišo, įvedamas pakartotinu paspaudimu.
Kai aparate rodomas ženklų įvedimo langas:
MR/ECON a MbN: pasirinkite ženklų įvedimo režimą. a MOKN
Pastaba:
R pateiktose lentelėse reiškia tarpą.
Lotyniško raidyno ženklų lentelė (ABC)

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9 y

4

5

6

7

8

9 y

5

6

7

8

9 y

Atsiliepimas į perduotą skambutį
Paspauskite M

N, norint atsiliepti į kvietimą.

Išmaniojo mygtuko naudojimas
Paspauskite M
kvietimą.

N , norint atsiliepti į

Skaitmenų įvedimo lentelė (0-9)

z

1

2

3

Graikiško raidyno ženklų lentelė (

z

1

2

3

)

4

Jūs taip pat galite nutraukti kvietimą
spausdami M
N.
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Išplėstinė ženklų lentelė 1 (AÄÅ)

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9 y

Klaidų pranešimai
Pranešimas ekrane
3DJULQGHQơUD
PDLWLQLPRDU
1ơUDVąVDMRV
,ãQDXMRMXQNLWH
NLQWDPRVLRVVURYơV
DGDSWHUƳ
3DWLNULQNLWH
WHOHIRQROLQLMą

Nurodyti klavišai naudojami abiems – didžiosioms ir mažosioms raidėms: øŴŷ

.ODLGD

Išplėstinė ženklų lentelė 2 (SŚŠ)

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9 y

Nurodyti klavišai naudojami abiems - didžiosioms ir mažosioms raidėms:

Kirilicos raidyno ženklų lentelė (АБВ)
(

z
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1

2

3

4

Priežastis/sprendimas
●
telefono baze.
Prieikite
arčiauarčiau
prie
R Ragelis
Ragelis neteko
neteko ryšio su pagrindiniu
aparatu.
Prieikite
telefono
bazės iraparato
pabandykite
dar kartą.dar kartą.
prie pagrindinio
ir pabandykite
R Išjunkite
Išjunkite telefono
pagrindinio
aparato
kintamosios
srovės
adapterį,
●
bazės
kintamosios
srovės
adapterį,
kad kad
aparato nustatymai
nustatymai būtų atkurti. Vėl
aparato
Vėl įjunkite
įjunkite adapterį
adapterįirir
pamėginkite dar kartą.
pamėginkite
R Ragelio
Ragelio registracija
registracija galėjo
galėjo būti
●
būti atšaukta.
atšaukta. Iš
Iš naujo
naujoregistruokite
registruokite
ragelį (32
(32 puslapis).
puslapis).
ragelį
R Telefono linijos laidas neprijungtas arba prijungtas
netinkamai. Patikrinkite (11 puslapis).

R Įrašymas buvo per trumpas. Bandykite dar kartą.
nereikalingus
įrašus
įrašus
R Telefonų knygos atmintis pilna. Ištrinkite nenorimus
$WPLQWLVSLOQD
(21 puslapis).
R Žinučių atmintis pilna. Ištrinkite nereikalingas žinutes (37, 38
puslapis).
R Draudžiamų skambučių sąrašo atmintis pilna. Ištrinkite
nereikalingus įrašus (31 puslapis).
1DXGRNLWH
R Buvo įdėta netinkamo tipo baterija tokia kaip šarminė ar
ƳNUDXQDPą
mangano. Naudokite tik įkraunamas Ni-MH baterijas
EDWHULMą
nurodytas 5, 8 puslapyje.
R Jūs turite užsisakyti skambintojo numerio atpažinimo
3LUPLDXWXULWH
XåVLVDN\WLVNDPELQWRMR
paslaugą. Kai paslauga bus įdiegta ir telefonas gaus
DWSDåLQLPą
skambintojo informaciją – šio pranešimo nerodys.

)

5

6

7

8

9 y
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Sutrikimų diagnostika ir šalinimas
Jei jūs vis dar turite sunkumų perskaitę instrukcijas, išjunkite telefono bazės kintamosios
srovės adapterį ir ragelį, tada iš naujo įjunkite telefono bazės kintamosios srovės adapterį ir
įjunkite ragelį.

Pagrindinis naudojimas
Problema

Priežastis/sprendimas

Ragelis neįsijungia net po
įkrautų baterijų įdėjimo.

R Padėkite
Padėkite ragelį
ragelįant
anttelefono
pagrindinio
aparato
arba įkroviklio
ir
●
bazės
arba įkroviklio
ir įjunkite
įjunkite ragelį.
ragelį.

Aparatas neveikia.

●
teisingai (11
(11 puslapis).
puslapis).
R Įsitikinkite,
Įsitikinkite, kad
kad baterijos yra įdėtos teisingai
R Pilnai
Pilnai įkraukite
įkraukite baterijas (12 puslapis).
●
puslapis).
R Patikrinkite
Patikrinkite prijungimus
prisijungimus(11
(11puslapis).
puslapis).
●
R Atjunkite
Atjunkite ptelefono
pagrindinio
aparato
kintamosios
srovės
adapterį,
●
bazės
kintamosios
srovės
adapterį,
norint
norint atstatyti
aparato
nustatymus,
ir išjunkite
Iš naujo
atstatyti
aparato
nustatymus,
ir išjunkite
ragelį.ragelį.
Iš naujo
junkite
junkite adapterį, įjunkite ragelį ir bandykite dar kartą.
adapterį, įjunkite ragelį ir bandykite dar kartą.
R Ragelis nebuvo priregistruotas prie pagrindinio aparato.
● Ragelis
nepriregistruotas,
priregistruokite jį (32puslapis).
Priregistruokite
ragelį (32 puslapis).

Ragelio ekranas yra
tuščias.

R Ragelis yra neįjungtas. Įjunkite maitinimą (16 puslapis).

Nesigirdi rinkimo
tono.

● Įsitikinkite,
naudojate pateiktą
pateiktą telefono
telefonolinijos
linijoslaidą.
R
Įsitikinkite, kad jūs naudojate
laidą.
Jūsų telefono
seno telefono
galikitokią
turėti kitokią
Jūsų seno
linijos linijos
laidas laidas
gali turėti
instaliacijos
instaliacijoskonfigūraciją.
konfigūraciją.
R Telefono
Pagrindinio
aparato
kintamosios
srovės
adapteris
ar
●
bazės
kintamosios
srovės
adapteris
ar telefono
telefono
linijos
yra neįjungtas.
Patikrinkite
linijos
laidas
yralaidas
neįjungtas.
Patikrinkite
jungtis. jungtis.
R Atjunkite
Atjunkite telefono
pagrindinį
aparatą
telefono
linijos
ir įjunkite
●
bazę
nuo nuo
telefono
linijos
laidolaido
ir įjunkite
liniją įį užtikrintai
užtikrintai veikiantį telefoną.
liniją
telefoną. Jei
Jei veikiantis
veikiantistelefonas
telefonas
tinkamai funkcionuoja,
funkcionuoja, susisiekite su mūsų
tinkamai
mūsų aptarnavimo
aptarnavimo
personalu, kuris
kuris sutaisytų aparatą. Jei
personalu,
Jei veikiantis
veikiantis telefonas
telefonas
tinkamai
nefunkcionuoja,
susisiekite
su
savo
tinkamai nefunkcionuoja,
su savo paslaugų
paslaugų tiekėju/
tiekėju/telefonų
kompanija.
telefonų kompanija.

R Yra naudojamas kitas aparatas. Palaukite ir vėliau
bandykite dar kartą.
R Yra įjungta klavišų užrakinimo funkcija. Išjunkite ją (20
puslapis).
Pagrindinis
aparatas
Telefono
bazė
pypsi pypsi. R Buvo įrašytos naujos žinutės. Išklausykite naujas
žinutes (37 puslapis).

Problema
Aš negaliu aktyvuoti eko
režimo.

Aš negaliu prisiminti
PIN kodo.

Priežastis/sprendimas
R Pakeiskite ekrano kalbą (16 puslapis).
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R Pakeiskite PIN kodą, naudodami toliau nurodytą metodą.
1 M N#132
2 *7000
bazės
PIN PIN
3 Įveskite naują 4 skaitmenų telefono
pagrindinio
aparato
kodą. a MOKN
4 MbN: “7DLS” a MOKN a MeN

Baterijos įkrovimas
Problema

Priežastis/sprendimas

Ragelis pypsi ir/ar
mirksi.

R Baterija yra mažai įkrauta. Pilnai įkraukite baterijas
(12 puslapis).

Aš visiškai įkroviau
baterijas, bet
vis dar mirksi ar
–
– veikimo laikas atrodo
yra trumpesnis.

R Nuvalykite baterijos polius ( ,
) ir įkrovimo kontaktus su
sausa šluoste ir įkraukite dar kartą.
R Atėjo laikas pakeisti baterijas (11 puslapis).

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius, vidinis ryšys
Problema
yra rodoma ekrane.

Yra girdimas triukšmas,
garsas trūkinėja.

Programuojami nustatymai
Ekrane rodoma kalba,
kurios aš nesuprantu.

“Įjungtį” Jei nenaudojate kartotuvo, nustatykite į “Išjungti” (32 puslapis)

●R Didžiausias
prie
Aš negaliu priregistruoti
registruoti
Didžiausiasragelių
ragelių kiekis
kiekis (6)
(6) jau yra priregistruotas prie
Aš
telefono
bazės.
Atšaukite
nenaudojamo
ragelio
registraciją
(32
ragelio prie pagrindinio
pagrindinio
aparato.
Atšaukite
nenaudojamo
ragelio
registraciją
ragelio
telefono bazės
puslapis).
aparato.
prie pagrindinio aparato (32 puslapis).
●R Jūs
savo PIN
PIN
Jūsįvedėte
įvedėteneteisingą
neteisingą PIN
PIN kodą.
kodą. Jei jūs pamiršote savo
kodą,
(49 puslapis).
puslapis).
kodą,skaitykite
skaitykite„Aš
„Aš negaliu
negaliu prisiminti
prisiminti PIN kodo.” (49

Aš negaliu naudoti
išmaniosios funkcijos
klavišo net, jei NR
indikatorius retai mirksi.

Problema

Priežastis/sprendimas
R Jūs negalite nustatyti eko režimo, kai jūs nustatėte kartotuvo režimą į

Atrodo, kad garso kokybė
tik blogėja.

Priežastis/sprendimas
●RRagelis
bazės.
PrieikitePrieikite
arčiau. arčiau.
Ragelisyra
yraper
pertoli
tolinuo
nuotelefono
pagrindinio
aparato.
Pagrindinio
aparato
kintamosios
adapteris
yra
●RTelefono
bazės
kintamosios
srovėssrovės
adapteris
yra neteisingai
neteisingai
įjungtas.
Iš
naujo
įjunkite
kintamosios
srovės
įjungtas. Iš naujo įjunkite kintamosios srovės adapterį
į telefono
adapterį į pagrindinį aparatą.
bazę.
R Ragelis yra nepriregistruotas prie pagrindinio aparato.
● Ragelis
yra
nepriregistruotas
prie
telefono
bazės.
Priregistruokite
jį
Priregistruokite jį (32 puslapis).
R(32 puslapis).
● Eko režimo aktyvavimas sumažina telefono bazės veikimo nuotolį
parengties režime. Pabandykite išjungti eko režimą (17 puslapis).
●R Jūs
bazę
vietovėje
su dideliais
Jūsnaudojate
naudojateragelį
ragelį ar
ar telefono
pagrindinį
aparatą
vietovėje
su
elektriniais
trukdžiais.trukdžiais.
Pabandykite
pakeisti pagrindinį
telefono bazės
dideliais elektriniais
Perstatykite
vietą,
ragelį
naudokiteragelį
toliautoliau
nuo nuo
trikdžių
šaltinio.
aparatą
ir naudokite
trukdžių
šaltinio.
●R Prieikite
bazės.
Prieikitearčiau
arčiauprie
prie telefono
pagrindinio
aparato.
Jeijūs
jūsnaudojate
naudojate DSL/ADSL
DSL/ADSL paslaugą, mes
●R Jei
mes rekomenduojame
rekomenduojame
prijungtiDSL/ADSL
DSL/ADSLfiltrą
filtrątarp
tarptelefono
pagrindinio
ir telefono
prijungti
bazėsaparato
ir telefono
linijos.
linijos lizdo.suSusisiekite
su savotiekėju.
DSL/ADSL tiekėju.
Susisiekite
savo DSL/ADSL
R Jūs priregistravote ragelį, kuris yra nerekomenduojamas
(5 puslapis). Aiškiausio garso kokybė yra įmanoma tik
registruojant rekomenduojamą ragelį.
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Problema

Priežastis/sprendimas

Ragelis neskamba.

R Skambėjimo garsas yra išjungtas. Sureguliuokite
skambėjimo garsą (19, 26 puslapis).
R Įjungtas nakties režimas. Išjunkite jį (30 puslapis).
R Skambėjimo garsas išjungtas. Sureguliuokite
skambėjimo garsą (26 puslapis).

Telefono
bazė
Pagrindinis
aparatas
neskamba.
Aš negaliu skambinti.

R Jūs surinkote draudžiamą skambinti numerį (31 puslapis).
R Klavišų užrakinimo funkcija yra įjungta. Išjunkite ją (20 puslapis).

Skambintojo numerio atpažinimas
Problema

Priežastis/sprendimas

Nerodoma skambintojo
informacija

●R Jūs turite užsisakyti skambintojo numerio atpažinimo paslaugą.
Susisiekite su savo paslaugų tiekėju.
● Jei jūsų aparatas yra sujungtas su bet kokia papildoma telefono
R
įranga, pašalinkite ją ir prijunkite aparatą prie telefono linijos teisiogiai.
●R Jei jūs naudojate DSL/ADSL paslaugą, mes rekomenduojame
prijungti DSL/ADSL filtrą tarp telefono bazės ir telefono linijos
lizdo. Susisiekite su savo DSL/ADSL tiekėju.
R
● Kita telefoninė įranga gali trukdyti šiam aparatui. Atjunkite kitą
įrangą ir pamėginkite dar kartą.
R Prieikite arčiau prie telefono bazės.

Skambintojo informacija
informacija
vėlai
parodoma.
yra parodoma

Laikas aparate
pasikeitė.
Vardas, išsaugotas telefonų
knygoje, nėra rodomas iki
galo, kol yra gaunamas
išorinis skambutis.

Problema
Atsakiklis nesivaldo
nuotoliniu būdu

Priežastis/sprendimas
●RNenurodytas nuotolinės prieigos kodas, nurodykite.
(40 puslapis)
R
● Jūs įvedate neteisingą nuotolinės prieigos kodą. Jei jūs
pamiršote prieigos kodą, kaip elgtis toliau žr. puslapyje 40.
●RAtsakiklis išjungtas. Įjunkite ją (41 puslapis).

Aparatas neskamba nurodyto R Jei “pirmas skambutis” įjungtas, tai skamba 1 mažiau nei
skambučių skaičiaus
nurodyta skambučių.

Skysčio žala
Problema
Skystis ar drėgmė
pateko į ragelį/
telefono bazę.

Priežastis/sprendimas
R Atjunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono linijos laidą nuo
telefono bazės. Pašalinkite baterijas iš ragelio ir palikite jas džiūti
mažiausiai 3 dienas, po to kai ragelis ir telefono bazė visiškai sausi,,
prijunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono linijos laidą. Įdėkite
baterijas ir visiškai jas įkraukite prieš naudojimą. Jei aparatas tinkamai
.
neveikia, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.

Atsargiai:
R Norint išvengti nepataisomos žalos, nenaudokite mikrobangų krosnelės, siekiant
pagreitinti džiovinimą.

 
R Neteisingas perduotas laikas pakeis jį telefone. Nustatykite
laiko reguliavimą į „Rankinis” (išjungti) (26 puslapis).
R Redaguokite telefonų knygos įrašo vardą taip, kad jis tilptų į
1 eilutę (21 puslapis).

Atsakiklis system
Answering
Problema

Priežastis/sprendimas

Aparatas neįrašo naujų
žinučių.

R Atsakiklis išjungtas. Įjunkite jįją (36 puslapis).
R Žinučių atmintis pilna. Ištrinkite nepageidaujamas
žinutes (37 puslapis).
RĮrašymo laikas yra nustatytas į „7LNSDVLVYHLNLQLPDV”. Pakeiskite
nustatymą (42 puslapis).
R Jei jūs turite užsisakę balso pašto paslaugą, žinutės yra
įrašomos jūsų paslaugų tiekėjo, ne jūsų telefono. Pakeiskite
aparato skambučių skaičių iki atsakiklio atsakymo ar
susisiekite su savo paslaugų tiekėju (41 puslapis).
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Rodyklė

Naudinga informacija

Garantijos sąlygos

Ši garantija yra papildoma ir neturi jokios įtakos pirkėjų įstatyminėms ar kitoms teisėms. Jei
garantijos laikotarpyje, pasirodo, kad gaminys yra brokuotas dėl netinkamų – konstrukcijos,
gamybos ar medžiagų, mes įsipareigojame dėl toliau nurodytų sąlygų brokuotą gaminį (ar bet
kurią dalį ar dalis) nemokamai sutaisyti ar pakeisti.
1. Gaminys turėtų būti nupirktas ir naudotas tik Lietuvos teritorijoje, ir pagal standartines naudojimo
instrukcijas bei techninius ir/ar saugumo standartus, kurių reikalaujama Lietuvoje
2. Radę defektą, prašome pasikonsultuoti su mažmenininku iš kurio pirkote gaminį dėl pagalbos.
3. Ši garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė gaisras, nelaimingas atsitikimas, perkūnija, netinkamas
naudojimas, sudėvėjimas, netinkama priežiūra , neteisingas reguliavimas ar taisymas, žalai, kurią
sukėlė įrengimas, modifikacija ar naudojimas netinkamu būdu, nenuosekliai pagal techninius
ir/ar saugumo standartus galiojančius šalyje, kurioje šis gaminys naudojamas, taip pat žalai
atsiradusiai dėl siuntimo pirkėjui ar iš jo.
4. Jei garantijos galiojimo metu gaminio dalis ar dalys yra pakeičiamos dalimi, kurių mes netiekiame
ar mes nesame patvirtinę, arba gaminys buvo išardytas, jei jį taisė neįgaliotas asmuo, mes turime
teisę nutraukti šios garantijos galiojimą nedelsiant be įspėjimo.
5. Vienintelė ir išimtinė pirkėjo teisė, taikoma pagal šią garantiją prieš mus, yra gaminio ar bet
kokios defektuotos dalies (dalių) taisymas ar pakeitimas. Jokia kita teisė, įskaitant, tačiau
neapribojant, atsitiktinį ar pasekminį pažeidimą arba bet kokios prigimties nuostolius, pirkėjui
negalioja.
6. Ši garantija netaikoma baterijoms ir jokiems kitiems elementams su natūraliai ribotomis
eksploatacinėmis savybėmis.
7. Mūsų sprendimas visais klausimais, susijusiais su skundais, yra galutinis. Bet koks gaminys ar
dalis su defektu, kuri buvo pakeista, tampa mūsų nuosavybe.
8. Garantijos periodas taikomas šiam gaminiui yra 24 mėnesiai.
Prašome pasilikti šias naudojimo instrukcijas su savo pirkimo čekiu.

Čekio nr.

Pirkimo data

Modelio nr.

Serijinis nr.
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Atsakiklis: 36
Skambučio tikrinimas: 36
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Privatumo režimas: 27
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Tiesioginės komandos kodas: 24
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53

Užrašams

54
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SVARBU!

Jei jūsų gaminys tinkamai neveikia . . .

Iš naujo junkite
įjunkitekintamosios
kintamosiossrovės
srovėsadapterį
adapterįį įpagrindinį
telefono bazę.
1 Iš
aparatą.

2 Patikrinkite, ar telefono linijos laidas yra įjungtas.
3 Naudokite įkraunamas Ni-MH baterijas.

(NENAUDOKITE
šarminių/mangano/Ni-Cd
baterijų)būti naudojamos.)
(Šarminės/Mangano/Ni-Cd
baterijos NEGALI

