Naudojimo instrukcija
Skaitmeninis belaidis telefono aparatas
Modelio Nr.

KX-TG2511FX
KX-TG2512FX
KX-TG2513FX

Skaitmeninė belaidė atsiliepimo sistema
(atsakiklis)
Modelio Nr.

KX-TG2521FX

Iliustracijoje pavaizduotas modelis KX-TG2511.

Prieš pradėdami naudotis aparatu,
perskaitykite „Darbo pradžią“, 10 psl.
Dėkojame, kad pirkote „Panasonic“ gaminį.
Prieš naudodamiesi telefonu, perskaitykite naudojimo instrukciją. Saugokite ją, kad
prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.
Šiame telefone gali veikti skambinančiojo numerio atpažinimo funkcija. Turite
užsisakyti atitinkamas paslaugas iš savo paslaugų teikėjo / telekomunikacijų
bendrovės.
Norėdami naudoti šį įrenginį savo šalyje, iš pradžių pakeiskite įrenginio
regioninius nustatymus, kad jie tiktų Jūsų šaliai (žr. 22 psl.). Pakeiskite
įrenginio ekrano kalbą pagal savo poreikius (žr. 13 psl.).
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Modelio sandara
Pagrindinis aparatas

Ragelis

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Skaičius

KX-TG2511

KX-TG2511

KX-TGA250

1

KX-TG2511 serija

KX-TG2512

KX-TG2511

KX-TGA250

2

KX-TG2521 serija

KX-TG2513
KX-TG2521

KX-TG2511
KX-TG2521

KX-TGA250
KX-TGA251

3
1

Serija

Modelio Nr.

• Šioje instrukcijoje mes praleisime modelių numerio indeksą (FX): KX-TG2511FX / KXTG2512FX / KX-TG2513FX / KX-TG2521FX
Ypatybių skirtumai
Serija

Atsakiklis

Vidinio ryšio sistema
Tarp ragelių

KX-TG2511 serija

-

• *1

KX-TG2521 serija

•

-

*1 KX-TG2512 / KX-TG2513
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Įvadinė dalis

Informacija apie priedus
Priedai, esantys pakuotėje
Skaičius
Nr.

Priedas, detalės Nr.

KX-TG2511
KX-TG2521

KX-TG2512
2

KX-TG2513

Kintamosios srovės adapteris
PQLV219CE

1

3

Telefono linijos laidas

1

1

1

Įkraunamos baterijos*1:
HHR-55AAAB arba
N4DHYYY00005

2

4

6

Ragelio dangtelis*2

1

2

3

Kroviklis

—

1

2

*1 Apie baterijų keitimą 4 psl.
*2 Ragelio dangtelis būna uždėtas ant ragelio.

Papildomi / atsarginiai priedai
Norėdami gauti informacijos apie pardavimą, susisiekite su artimiausiu „Panasonic“ atstovu.
Priedas

Modelio numeris

Įkraunamos baterijos

P03P arba HHR-4NGE (kitoms šalims)*1
Baterijų tipas:
- nikelio metalo hidrido (Ni-MH) baterijos
- 2 x AAA (R03) dydžio kiekvienam rageliui

DECT kartotuvas

KX-A272

*1 Pakeistų baterijų talpa gali skirtis nuo komplekte esančių baterijų talpos.
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Įvadinė dalis

Bendroji informacija
• Šis įrenginys skirtas naudoti Čekijos ir Slovakijos analoginių telefonų tinkluose.
• Kilus neaiškumams, pirmiausia susisiekite su savo įrangos tiekėju.
• Apie naudojimo galimybes kitose šalyse teiraukitės savo įrangos tiekėjo.
Atitikties deklaracija:
• „Panasonic System Networks Co., Ltd.“ deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka svarbiausius
radijo ir telekomunikacijų terminalinės įrangos (R&TTE) direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir
kitas su tuo susijusias sąlygas. Šioje instrukcijoje aprašytų „Panasonic“ gaminių atitikties
deklaracijas galite atsisiųsti iš http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su autorizuotais atstovais:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany (Vokietija)

Informacija ateičiai
Mes rekomenduojame užsirašyti šią informaciją, jos reikės kreipiantis dėl garantinio remonto.
Serijos Nr.
(pagrindinio aparato apačioje)

Pirkimo data

Pardavėjo pavadinimas ir adresas

Čia prisekite pirkimo kvitą.
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Svarbi informacija
įsitemptų, perlinktų ar atsidurtų po sunkiais
daiktais.

Jūsų saugumui
Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite
šį skyrių, kad išvengtumėte pavojaus
sveikatai, gyvybei ir turtui ir užtikrintumėte
tinkamą bei saugų gaminio naudojimą.

ĮSPĖJIMAS
Maitinimo prijungimas
• Naudokite tik ant gaminio nurodytą
maitinimo šaltinį.
• Neperkraukite galios išvadų ir ilginamųjų
laidų. Tai kelia gaisro ir elektros smūgio
pavojų.
• Gerai prijunkite kintamosios srovės
adapterio / maitinimo šaltinio laido kištuką
prie maitinimo tinklo lizdo. To nepadarius,
gali įvykti elektros smūgis ir / arba
perkaitimas, galintis sukelti gaisrą.
• Sausa medžiagos skiaute reguliariai
valykite dulkes ir kitus nešvarumus nuo
kintamosios srovės adapterio ir laido kištuko,
prieš tai ištraukę jį iš maitinimo tinklo lizdo.
Susikaupusios dulkės dėl drėgmės gali
susilpninti izoliaciją ir sukelti gaisrą.
• Atjunkite šį įrenginį nuo elektros tinklo, jei
jis skleidžia dūmus, neįprastą kvapą ar
garsus. Priešingu atveju iškils gaisro ar
elektros smūgio grėsmė. Įsitikinkite, kad
dūmai liovėsi sklidę, ir susisiekite su įgalioto
aptarnavimo centro atstovais.
• Jeigu korpusas sudužo ir atsivėrė, išjunkite
aparatą iš maitinimo lizdų ir jokiu būdu
nelieskite jo vidinių dalių.
• Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
Gresia elektros smūgis.
Įrengimas
• Priešgaisrinės saugos sumetimais ir
siekdami išvengti elektros smūgio saugokite
prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.
• Nelaikykite ir nenaudokite šio gaminio šalia
automatinio valdymo įrenginių, pavyzdžiui,
automatinių durų, gaisro signalizacijos. Šio
įrenginio skleidžiamos radijo bangos gali
trikdyti tų įrenginių darbą ir sukelti nelaimingą
atsitikimą.
• Neleiskite, kad kintamosios srovės
adapterio arba telefono linijos laidas smarkiai
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Apsaugos priemonės naudojimo metu
• Prieš valydami gaminį, atjunkite jį nuo
maitinimo lizdo. Nenaudokite skystų ar
aerozolinių valiklių.
• Neardykite gaminio.
• Nepilkite skysčių (ploviklių, valiklių ir t. t.)
ant telefono linijos jungčių ir saugokite, kad
jos nesudrėktų. Priešingu atveju gali kilti
gaisras. Jei telefono linijos laido kištukas
sudrėko, nedelsdami ištraukite jį iš telefono
linijos lizdo ir nenaudokite.
Medicinos prietaisai
• Norėdami sužinoti, ar medicinos prietaisai,
pvz., širdies stimuliatoriai ar klausos
aparatai, yra tinkamai apsaugoti nuo išorinės
radijo dažnio energijos, kreipkitės į
gamintoją. (Šis produktas veikia 1,88–1,90
GHz dažnio diapazone. Jo maksimalus
išėjimo galingumas yra 250 mW).
• Nenaudokite šio produkto šalia sveikatos
priežiūros įrenginių, jeigu to reikalauja
galiojančios taisyklės. Ligoninėse ir
poliklinikose gali būti naudojami įrenginiai,
reaguojantys į išorinę radijo dažnio energiją.

PERSPĖJIMAS
Įrengimas ir įrengimo vieta
• Draudžiama jungti telefono linijos laidą
perkūnijos metu.
• Neįrenginėkite telefono linijos lizdų
drėgnose vietose, nebent lizdas būtų
specialiai skirtas naudoti drėgnose vietose.
• Niekada nelieskite neizoliuotų telefono
linijos laidų ar jungčių, išskyrus tuos atvejus,
kai telefono linija atjungta nuo tinklo.
• Montuodami ar modifikuodami telefono
linijas, laikykitės saugos reikalavimų.
• Kintamosios srovės adapteris naudojamas
kaip pagrindinis atjungimo nuo elektros tinklo
įtaisas. Elektros tinklo lizdas turi būti įrengtas
netoli aparato ir lengvai pasiekiamas.
• Šiuo aparatu neįmanoma skambinti:
- jei nešiojamojo ragelio baterijos
išsikrovusios arba sugedusios,
- nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Svarbi informacija
Baterija
• Rekomenduojame naudoti 4 psl. nurodytas
baterijas. Naudokite tik pakartotinai
įkraunamas Ni-MH AAA (R03) baterijas.
• Nedėkite senų ir naujų baterijų kartu.
• Baterijų neardykite ir nepažeiskite jų
paviršiaus. Ištekėjęs elektrolitas yra ėdi
medžiaga ir gali nudeginti odą, pakenkti
akims. Prarijus elektrolito, galima
apsinuodyti.
• Su baterijomis elkitės apdairiai. Venkite
trumpojo jungimo dėl tiesioginio kontakto su
laidininkais – žiedais, apyrankėmis ir raktais,
nes taip galima sukelti trumpąjį jungimą,
baterijos ir laidininkai gali perkaisti bei
nudeginti.
• Turimas ir šiam gaminiui skirtas baterijas
kraukite tik atsižvelgdami į šioje naudojimo
instrukcijoje pateiktus nurodymus ir
apribojimus.
• Baterijoms įkrauti naudokite tik suderinamą
pagrindinį aparatą (arba baterijų kroviklį).
Nelieskite pagrindinio aparato (ar kroviklio)
kontaktų. Naudojamos ne pagal instrukciją
baterijos gali išsipūsti ar sprogti.
Svarbūs saugos reikalavimai
Naudodamiesi gaminiu, visuomet laikykitės
šių pagrindinių saugos taisyklių, kad
sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir
traumų pavojų:
1. Nesinaudokite gaminiu arti vonios,
praustuvo, virtuvinės kriauklės ar skalbinių
dubens, drėgname rūsyje ar arti plaukimo
baseino.
2. Venkite naudotis telefonu (jeigu jis nėra
belaidis) perkūnijos metu. Žaibuojant
atsiranda elektros smūgio pavojus.
3. Nenaudokite šio įrenginio norėdami
pranešti apie netoliese pastebėtą dujų
nuotėkį.
4. Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus
maitinimo laidus ir baterijas. Nemeskite
baterijų į ugnį. Jos gali sprogti. Nurodymus,
kaip išmesti baterijas, rasite vietos atliekų
tvarkymo įstatymų rinkiniuose.
SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!

Kad prietaisas geriau
veiktų
Pagrindinio aparato vieta / kaip išvengti
triukšmo
Pagrindinis aparatas ir kiti suderinami
„Panasonic“ įrenginiai tarpusavio ryšiui
naudoja radijo bangas.
• Kad užtikrintumėte maksimalią aprėptį ir
ryšį be trukdžių, įrenkite pagrindinį aparatą:
- Patogioje, aukštoje ir centrinėje patalpos
vietoje, kur tarp ragelio ir pagrindinio
aparato nėra kliūčių.
- Toliau nuo elektroninių prietaisų,
pavyzdžiui, televizoriaus, radijo, asmeninio
kompiuterio, belaidžių prietaisų ir kitų
telefonų.
- Nenukreipkite aparato į radijo dažnio
siųstuvus, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio
telefono stočių išorines antenas.
(Nestatykite pagrindinio aparato ant
palangės ar greta lango.)
• Aprėptis ir garso kokybė priklauso nuo
vietos aplinkos sąlygų.
• Jeigu priėmimas pagrindinio aparato
įrengimo vietoje nėra patenkinamas,
perkelkite pagrindinį aparatą į kitą vietą, kur
priėmimas geresnis.
Aplinka
• Laikykite aparatą atokiai nuo elektrinį
triukšmą generuojančių prietaisų, pavyzdžiui,
fluorescencinių lempų ir variklių.
• Saugokite aparatą nuo dūmų, dulkių,
aukštos temperatūros ir vibracijos poveikio.
• Gaminio nereikėtų statyti, kur krinta
tiesioginiai saulės spinduliai.
• Nedėkite ant prietaiso jokių sunkių daiktų.
• Jei ketinate ilgesnį laiką prietaisu
nesinaudoti, ištraukite maitinimo laidą iš
kintamosios srovės tinklo.
• Saugokite aparatą nuo šilumos šaltinių –
radiatorių, viryklių ir pan. Aparato negalima
laikyti patalpose, kur temperatūra žemesnė
nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Taip pat
reikėtų vengti drėgnų rūsių.
• Maksimalus ryšio atstumas gali sutrumpėti,
jeigu gaminys naudojamas šiose vietose: arti
kliūčių, pavyzdžiui, kalvų, tunelyje, po žeme,
arti metalinių objektų, pavyzdžiui, vielinių
aptvarų ir kt.
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Svarbi informacija
• Gaminio naudojimas arti elektros prietaisų
gali sukelti trikdžius. Patraukite jį toliau nuo
elektros prietaisų.

Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ar elektroninius
įrenginius, smulkesnės informacijos prašom
teirautis vietinio tiekėjo ar pardavėjo.

Įprastinė priežiūra
• Išorinius gaminio paviršius valykite
minkšta drėgna audinio skiaute.
• Nenaudokite benzino, skiediklio ar šveitimo
miltelių.

Kita informacija
Pastabos dėl gaminio šalinimo,
perdavimo arba grąžinimo
• Šiame įrenginyje gali būti saugoma jūsų
privati / konfidenciali informacija. Tam, kad
būtų apsaugotas jūsų privatumas /
konfidencialumas, prieš šalinant, perduodant
arba grąžinant šį gaminį rekomenduojame
ištrinti iš atminties tokią informaciją kaip
telefonų knyga, skambinusiųjų sąrašas.
Informacija vartotojams apie senų
įrenginių ir baterijų rinkimą ir sunaikinimą

Jei ant elektros ar elektroninio įrenginio, jo
pakuotės ir / arba prie jo pridedamuose
dokumentuose nurodyti šie simboliai (, ,
), vadinasi, nebetinkamo įrenginio ir baterijų
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Kad sena įranga ir baterijos būtų
tinkamai apdorojamos, atnaujinamos ir
perdirbamos, prašom jas nunešti į specialius
surinkimo taškus, numatytus jūsų šalies
įstatymuose bei 2002/96/EC ir 2006/66/ EC
direktyvose. Tinkamai pašalindami gaminį ir
baterijas, padėsite išsaugoti vertingus išteklius
ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo
neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti dėl
netinkamo atliekų šalinimo.
Daugiau informacijos apie senos įrangos ir
baterijų surinkimą ir perdirbimą ieškokite vietos
savivaldybėje, atliekų šalinimo įstaigoje ar toje
parduotuvėje, kur įsigijote šias prekes. Jei šios
atliekos bus naikinamos ne įstatymų nustatyta
tvarka, gali būti taikomos baudos.
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Informacija apie atliekų šalinimą šalyse,
nepriklausančiose Europos Sąjungai
Šie simboliai (, , ) galioja tik Europos
Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, apie
tinkamą naikinimo būdą susižinosite
susisiekę su vietinės valdžios įstaigomis ar
pardavėju.
Pastabos dėl baterijų ženklinimo
Šis simbolis () gali būti naudojamas kartu
su cheminiu simboliu (). Tai reiškia atitiktį
reikalavimams, nustatytiems atitinkamoms
cheminėms medžiagoms taikomoje
direktyvoje.

Techniniai duomenys
 Standartas:
DECT (Skaitmeninės belaidžių telefonų
standartų technologijos), GAP (skirtingų
gamintojų pagrindinių aparatų ir
nešiojamųjų ragelių suderinamumo
standartas)
 Dažnio diapazonas
Nuo 1,88 GHz iki 1,90 GHz
 RF perduodamoji galia:
Apie 10 mW (vidutinis galingumas vienam
kanalui)
 Elektros srovės šaltinis:
220–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
 Naudojamoji galia:
Pagrindinis aparatas*1:
Parengties režimu: apie 0,45 W
Maksimaliai: apie 3,8 W
Pagrindinis aparatas*2:
Parengties režimu: apie 0,5 W
Maksimaliai: apie 3,8 W
Kroviklis:
Parengties režimu: apie 0,2 W
Maksimaliai: apie 3,0 W

Svarbi informacija
 Eksploatavimo sąlygos:
0–40 °C, 20–80 % santykinė oro drėgmė
(saũsa)
*1 KX-TG2511 / KX-TG2512 / KX-TG2513
*2 KX-TG2521
Pastaba
• Dizainas ir techniniai duomenys gali būti
keičiami be įspėjimo.
• Tikrasis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo
šioje instrukcijoje vaizduojamo gaminio.
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Darbo pradžia

Baterijų įdėjimas

Įdiegimas
Sujungimai
• Naudokite tik į komplektą įeinantį
„Panasonic“ kintamosios srovės adapterį
PQLV219CE.

• NAUDOKITE TIK AAA (R03) tipo
įkraunamas Ni-MH baterijas.
• NENAUDOKITE šarminių, magnio arba NiCd baterijų.
• Laikykitės poliškumo (+, -).

 Pagrindinis aparatas
Įkiškite iki galo.

Kabliukas

„Spragt“

Naudoti tik į komplektą
įeinantį telefono linijos
laidą.

TIK įkraunamos Ni-MH baterijos.

Į telefono liniją
DSL/ADSL filtras*

„Spragt“

(220–240 V kintamoji
srovė, 50/60 Hz)

Taisyklingai

• Kai ekrane bus rodomos kalbos parinktys,
žr. 13 psl.

Netaisyklingai

Baterijų įkrovimas
Baterijas kraukite apie 7 valandas.
• Kai baterijos visiškai įkrautos, rodomas
pranešimas „Fully charged“.
* DSL/ADSL filtras (komplekte nėra)
reikalingas, jei naudojatės DSL/ADSL
paslauga.
 Kroviklis

Kabliukai
(220–240 V kintamoji
srovė, 50/60 Hz)
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Įsitikinkite, kad rodomas
pranešimas „Charging“.

Darbo pradžia

Pastabos dėl įdiegimo
Pastabos dėl sujungimų
• Kintamosios srovės adapteris turi būti visą
laiką prijungtas. (Naudojimo metu adapteris
gali įšilti. Tai normalu.)
• Kintamosios srovės adapteris turi būti
prijungtas prie vertikaliai orientuoto arba į
grindis įtaisyto lizdo. Negalima jungti
kintamosios srovės adapterio prie
kintamosios srovės maitinimo lizdo, įtaisyto į
lubas, nes veikiamas savo svorio adapteris
gali atsijungti.
Sutrikus energijos tiekimui
Nutrūkus maitinimo įtampai, aparatas
neveiks. Rekomenduojame prie tos pačios
telefono linijos arba prie tos pačios telefono
linijos lizdo, jeigu jūsų namuose toks yra,
prijungti laidinį telefono aparatą (be
kintamosios srovės adapterio).
Pastabos dėl baterijų įdėjimo
• Naudokite komplekte esančias įkraunamas
baterijas. Pakeitimui rekomenduojame
naudoti „Panasonic“ įkraunamas baterijas,
nurodytas 4, 7 psl.
• Sausu skudurėliu nuvalykite baterijos galus
(+, -).
• Nelieskite baterijos galų (+,-) ir aparato
kontaktų.
Pastabos dėl baterijų įkrovimo
• Normalu, kad krovimo metu ragelis truputį
sušyla.
• Kartą per mėnesį nuvalykite nešiojamojo
ragelio ir pagrindinio aparato krovimo
kontaktus minkšta sausa skiaute. Jeigu
aparatas stovi dulkėtoje ar labai drėgnoje
vietoje, valykite dažniau.

Baterijų įkrova
Piktograma Baterijų įkrova
Baterija iki galo įkrauta
Baterijoje likę pusė energijos
Baterija išsikrovusi
Reikia įkrauti
„Panasonic“ Ni-MH baterijų veikimas
(komplekte esančios baterijos)
Veikimas
Veikimo laikas
Daugiausia 18 valandų
Naudojama
nenutrūkstamai
(kalbama)
Nenaudojamos Daugiausia 170 valandų
(parengties
būsena)
Pastaba
• Pirmą kartą kraunamos baterijos paprastai
nepasiekia maksimalaus pajėgumo.
Maksimalus baterijos veikimas pasiekiamas
po keleto visiško įkrovimo ir iškrovimo ciklų
(naudojant).
• Baterijos veikimo laikas priklauso nuo
naudojimo dažnumo ir naudojimo aplinkos.
• Net kai baterija iki galo įkrauta, ragelį
galima palikti ant pagrindinio aparato ar
kroviklio. Tai neturi jokio neigiamo poveikio
baterijoms.
• Pakeitus baterijas, indikatorius baterijų
energiją gali rodyti netiksliai. Tokiu atveju
padėkite ragelį ant pagrindinio aparato ir
palikite krautis mažiausiai 7 valandas.
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Valdymas
Ragelis

( ) Valdymo mygtukai
- [], [], [] ir []: slinkti per įvairius
sąrašus ar jų punktus.
- [ ] (Garso stiprumas: [] ir []): pokalbio
metu reguliuoti (didinti arba mažinti) imtuvo
arba garsiakalbio garso stiprumą.
- [] ([ ]: Skambinusiųjų sąrašas):
skambinusiųjų sąrašo peržiūra.
: Rinkti numeriai): rinktų numerių
- [] (
sąrašas.

Pagrindinis aparatas

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Garsiakalbis
[
] (Telefonų knyga / atšaukti)
] (Pokalbis)
[
[ ] (Garsiakalbis)
Numerių rinkimo klaviatūra
Imtuvas
Ekranas
] (Meniu / „gerai“)
[
] (Garso išjungimas / pauzė)
[

10 [
] (Maitinimo išjungimo /
įjungimo mygtukas)
11 [ECO/R]
ECO: Taupiojo režimo spartusis
mygtukas
R: atskambinimo / specialiųjų telefono
funkcijų mygtukas
12 Mikrofonas
13 Įkrovimo kontaktai
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[ ] (ragelio paieška)
Įkrovimo kontaktai

Ekranas
Ragelio ekrano elementai
Piktograma

Reikšmė
Pagrindinio aparato
diapazone
• Jeigu lėtai mirksi:
ragelis ieško pagrindinio
aparato. (žr. 37 psl.)
Ieška, vidinis ryšys.

Darbo pradžia
Piktograma

Reikšmė

Simbolio reikšmė:
Pavyzdžiui: []/[]: „Off“ (išjungti)
Spauskite [] arba [], kad pasirinktumėte
reikiamą žodį su kabutėmis.

Sumažinama pagrindinio
aparato siųstuvo galia.
(14 psl.)

Regiono nustatymas

Atsakiklis įjungtas. *1
(25 psl.)
Baterijų įkrova
Įjungtas privataus
naudojimo režimas.
(20 psl.)
Gauta nauja balso pašto
žinutė*2 (31 psl.)
Kažkas naudojasi linija.*3
*1 KX-TG2521
*2 Tik balso pašto vartotojams.
*3 KX-TG2512 / KX-TG2513

Telefono maitinimo
įjungimas ir išjungimas
Maitinimo įjungimas
Palaikykite [
sekundę.

] nuspaustą apie vieną

Maitinimo išjungimas
Palaikykite [
sekundes.

Pradinės nuostatos

Ragelis naudojamas
išoriniam skambučiui.
• Jeigu lėtai mirksi:
skambutis užlaikomas.
• Jeigu greitai mirksi:
gaunamas skambutis.

] nuspaustą apie 2

Galite parinkti įrenginiui nustatymus,
tinkančius jūsų šaliai (22 psl.). Atitinkamai
pasikeis ekrane rodomų pranešimų kalba ir
kiti nustatymai.
Pastaba
• Pasirinkus regioninius nustatymus, ekrano
kalba pasikeičia (pagal pasirinktos šalies
siūlomus nustatymus) tik to ragelio, kuriuo
atliekami nustatymai. Visų kitų ragelių kalbą
reikia pakeisti atskirai.

Ekrane rodomų pranešimų kalba
Svarbi informacija
• Kai pirmą kartą įdėjus baterijas ekrane bus
rodomos kalbos parinktys, atlikite 5 veiksmą.
Galima rinktis iš 16 kalbų.
Galite pasirinkti: „Deutsch“, „English“,
„Magyar“, „Polski“, „Sloven•ina“,
„•eŠtina“, „Hrvatski“, „Slovenscina“,
„Eesti“, „LIETUVIŠKAI“, „LatvieŠu“,
„Romana“, „•••••••••“, „Srpski“,
„MAKE•OHCK•“ arba „Shqip“.

1
2
3

Paspauskite [

].

[]/[]: „Handset Setup“ (ragelio
nustatymai) → [
]
[]/[]: „Display Setup“ (ekrano
nustatymai) → [
]
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4

[]/[]: „Select Language“
(pasirinkite kalbą) → [
]

5

[]/[]: pasirinkite pageidaujamą
]→[
]
kalbą → [

Pastaba
• Jei pasirinkote kalbą, kurios nemokate:
]→[
] → [] 3 kartus →
[
[
] → [] 2 kartus → [
]2
kartus → []/[]: pasirinkite pageidaujamą
kalbą → [
]→[
]

Rinkimo režimas
Jei negalite surinkti numerio, pakeiskite
rinkimo režimą, atitinkantį jūsų telefono liniją.
Numatytasis nustatymas „Tone“ (toninis).
„Tone“: toninio rinkimo linija. „Pulse“:
impulsinio rinkimo linija.

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Base Unit Setup“
(pagrindinio aparato nustatymai) →
]
[

3

[]/[]: „Dial Mode“ (rinkimo
]
režimas) → [

4

[]/[]: pasirinkite norimą nuostatą.
→[
]→[
]

Data ir laikas
1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Handset Setup“ (ragelio
]
nustatymai) → [

3

[]/[]: „Set Date & Time“ (nustatyti
]
datą ir laiką) → [

4

Įveskite einamąją dieną, mėnesį ir
metus.
Pavyzdžiui, 2010 metų liepos 15 diena:
[1] [5] [0] [7] [1] [0]

5

Įveskite valandą ir minutes.
Pavyzdžiui, 9:30:
[0] [9] [3] [0]
• Paspausdami [], galite pasirinkti 24
arba 12 valandų laiko formatą („AM“ arba
„PM“).

6

Paspauskite [
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]→[

].

Pastaba
• Jei norite ištaisyti skaitmenį, spausdami []
arba [] perkelkite žymeklį prie skaitmens ir
ištaisykite.
• Jei buvo nutrūkęs maitinimas, data ir laikas
bus rodomi neteisingai. Tokiu atveju datą ir
laiką nustatykite iš naujo.

Taupusis režimas
Kai priregistruotas tik vienas ragelis ir jis
padėtas ant pagrindinio aparato, pagrindinio
aparato siųstuvo energija sumažinama iki
99,9 %.
Net kai ragelis nepadėtas ant pagrindinio
aparato ar priregistruoti keli rageliai,
suaktyvinus taupųjį režimą pagrindinio
aparato siųstuvo energija sumažinama iki
90 %.
Taupųjį režimą galima įjungti / išjungti
spaudžiant [ECO/R] mygtuką. Numatytasis
nustatymas yra „Normal“ (įprastinis).
- Kai taupusis režimas yra suaktyvintas:
ragelio ekrane trumpam atsiranda užrašas
„Low“, tada rodoma „ECO“.
- Kai taupusis režimas nesuaktyvintas:
ragelio ekrane trumpam atsiranda užrašas
„Normal“, o „ECO“ dingsta iš ekrano.
Pastaba
• Jei greta yra kitas belaidis telefonas ir jis
naudojamas, pagrindinio aparato siųstuvo
galia gali nesumažėti.
• Suaktyvinus taupųjį režimą, sumažėja
pagrindinio aparato aprėptis parengties
režimu.
• Jei įjungėte kartotuvo režimą („On“; 22 psl.),
taupusis režimas bus atšauktas.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius
Pauzės mygtukas (analoginei vietinės
telefono stoties (PBX) / tarpmiestinio ir
tarptautinio ryšio vartotojams)

Skambinimas
1

Pakelkite ragelį ir surinkite telefono
numerį.
• Norėdami ištaisyti įvestą skaitmenį,
paspauskite mygtuką [
].

2
3

[

Pauzė kartais reikalinga, kai skambinate per
vietinę telefonų stotį (PBX) arba naudojatės
tarpmiestinio / tarptautinio ryšio paslaugomis.
Pauzė taip pat reikalinga įrašant skambinimo
kortelės prieigos numerį ir / arba PIN į
telefonų knygą (18 psl.).
Pavyzdžiui, jeigu per vietinę telefonų stotį
(PBX) jungdamiesi prie išorinių telefono linijų
prieš numerį turite surinkti [0]:

]

Baigę pokalbį, paspauskite [
]
arba padėkite ragelį ant pagrindinio
aparato ar kroviklio.

1
2

Garsiakalbio naudojimas

1

Surinkite telefono numerį ir
paspauskite [ ].
• Kalbėkite su pašnekovu pakaitomis.

2

Baigę pokalbį, paspauskite [

Atsiliepimas į
skambučius

Garsiakalbio ir mikrofono garsumo
reguliavimas

1

Kai aparatas suskambės, pakelkite
] arba [ ].
ragelį ir paspauskite [
• Į skambutį atsiliepti galite ir
paspausdami bet kurį numerio rinkimo
klavišą nuo [0] iki [9], taip pat [] arba
[#]. (Atsiliepimo bet kuriuo klavišu
funkcija)

2

Baigę pokalbį, paspauskite [
]
arba padėkite ragelį ant pagrindinio
aparato ar kroviklio.

Pokalbio metu keletą kartų paspauskite []
arba [].
Numerio rinkimas iš kartojimų sąrašo
Paskutinių rinktų numerių kartojimo sąraše
laikoma 10 paskutinių rinktų telefono
numerių (ne ilgesni kaip 24 skaitmenų).
[](

3

[

)

[]/[]: pasirinkite norimą telefono
numerį.

Automatinis atsiliepimas

]

Į skambučius galite atsiliepti tiesiog
pakeldami ragelį nuo pagrindinio aparato ar
kroviklio. Nereikia spausti [
]. Informacijos
apie tai, kaip įjungti šią funkciją, ieškokite 20
psl.

Numerių, esančių kartojimų sąraše,
trynimas

1
2
3

[](

]

Surinkite norimą telefono numerį. →
]
[

Pastaba
] mygtuką,
• Kiekvieną kartą paspaudus [
bus įterpta 3 sekundžių pauzė. Norėdami
pauzę pailginti, mygtuką spauskite keletą
kartų.

].

Pastaba
• Garsiakalbinį ryšį geriau naudoti tylioje
aplinkoje.
• Norėdami vėl įjungti ragelį, paspauskite
].
[

1
2

[0] → [

)

[]/[]: pasirinkite reikiamą telefono
] 2 kartus
numerį. → [
[]/[]: „Yes“ → [

]→[

]

Ragelio skambučio garsumo reguliavimas
Keletą kartų paspauskite [] arba [], kad
pasirinktumėte norimą ragelio skambučio
garsumą, kai jums skambina.
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Pastaba
• Taip pat galite iš anksto užprogramuoti
ragelio skambučio garsumą (20 psl.).

Pastaba
• Norėdami pakeisti atskambinimo /
sisteminio signalo laiką, žr. 20 psl.

Naudingos funkcijos
pokalbio metu

Laukiančio skambučio arba
laukiančio skambinančio asmens
telefono numerio nustatymo
paslaugos vartotojams

Skambučio užlaikymas
Ši funkcija leidžia užlaikyti gaunamąjį
skambutį.

1

Gaunamojo skambučio metu
].
paspauskite [

2
3

[]/[]: „Hold“ (užlaikyti) → [

]

Norėdami išjungti užlaikymą,
].
paspauskite [
• Kito ragelio vartotojai gali atsiliepti į
]. (KXskambutį paspausdami [
TG2512 / KX-TG2513)

Pastaba
• Jei skambutis užlaikomas ilgiau nei 9
minutes, ragelis suskamba dar kartą. Jei
užlaikoma dar 1 minutę, gaunamasis
skambutis išjungiamas.
• Jei prie tos pačios linijos prijungtas kitas
telefono aparatas (11 psl.), į skambutį galite
atsiliepti pakeldami jo ragelį.

Mikrofono išjungimas
Kol mikrofonas išjungtas, galėsite girdėti, ką
kalba jūsų pašnekovas, bet jis jūsų negirdės.

1
2

Pokalbio metu paspauskite [

].

Norėdami tęsti pokalbį, dar kartą
].
paspauskite [

Atskambinimo / specialiųjų
telefono funkcijų mygtukas
[ECO/R] leidžia naudoti specialias funkcijas,
teikiamas jūsų vietinės PBX, pavyzdžiui,
galite peradresuoti skambučius vietinėmis
linijomis arba pasinaudoti papildomomis
specialiomis telekomunikacijų bendrovės
paslaugomis.

Kad galėtumėte naudotis laukiančio
skambučio paslauga, pirma turite užsisakyti
skambučio laukimo paslaugą iš savo
paslaugų teikėjo / telekomunikacijų
bendrovės. Ši funkcija leis jums priimti
skambučius jau kalbant telefonu. Jeigu jums
skambina, kai jūs jau kalbate telefonu,
girdėsite laukiančio skambučio signalą.
Jeigu užsisakysite ir skambučio laukimo,
ir laukiančio skambinančio asmens
telefono numerio nustatymo paslaugą,
antro skambinančio asmens informacija bus
rodoma ekrane, o ragelyje girdėsite
laukiančio skambučio signalą.

1

Paspauskite [ECO/R], kad
atsakytumėte į antrą skambutį.

2

Kad persijungtumėte iš vieno pokalbio
į kitą, spauskite [ECO/R].

Pastaba
• Dėl informacijos apie šią paslaugą ir jos
prieinamumą jūsų rajone kreipkitės į savo
paslaugų teikėją / telekomunikacijų
bendrovę.

Laikinas perjungimas į toninio
rinkimo režimą (diskinio arba
impulsinio numerių rinkimo
režimo vartotojams)
Galite laikinai įjungti toninio rinkimo režimą.
Rinkdami numerius, galite įvesti simbolius
toniniu būdu, pavyzdžiui, naudodamiesi
banko telefonu paslauga.

1
2

Skambinkite.
Kai ekrane pamatysite prašymą įvesti
savo kodą arba PIN kodą, paspauskite
mygtuką [], tada paspauskite
reikiamus klaviatūros klavišus.

Pastaba
• Kai išjungsite ragelį, aparatas automatiškai
persijungs į impulsinio rinkimo režimą.
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Skambučio prijungimas
Veikia modeliuose:
KX-TG2512 / KX-TG2513
Ši funkcija suteikia jums galimybę prisijungti
prie vykstančio pokalbio.
Jei norite prisijungti prie pokalbio, spauskite
], kai kitas ragelis naudojamas išoriniam
[
skambučiui.
Pastaba
• Kad kiti naudotojai neprisijungtų prie jūsų
pokalbio su skambinančiais išorine linija,
įjunkite privatumo režimą (20 psl.)
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Telefonų knyga

Nešiojamojo ragelio
telefonų knyga

2

Paspauskite skaitmens klavišą ([0]–
[9]), kuris atitinka reikiamą simbolį
(33 psl.).
• Paspauskite tą patį klavišą keletą kartų
ir ekrane pasirodys pirmieji įrašai,
atitinkantys kiekvieną ant to klavišo
užrašytą raidę.
• Jei nėra įrašų, prasidedančių pasirinkta
raide, ekrane pasirodys tolimesnis
įrašas.

3

[]/[]: jei reikia, peržvelkite visus
telefonų knygos įrašus.

4

[

Naudodamiesi telefonų knyga, galėsite
skambinti nerinkdami numerio rankiniu būdu.
Galite įvesti iki 50 vardų ir telefonų numerių.

Informacijos įrašymas
1 [
]→[
]
2 []/[]: „New Entry“ (naujas įrašas)
→[

]

].

3

Įveskite asmens vardą (ne daugiau
kaip 16 simbolių) → [
].
• Simbolių įvesties režimą galite pakeisti
paspaudę [
] (33 psl.).

Telefonų knygos įrašų taisymas
1 Suraskite reikiamą įrašą (18 psl.) →

4

Įveskite asmens telefono numerį (ne
daugiau kaip 24 skaitmenys) →
[
].

2

[]/[]: „Edit“ (taisymas) →
].
[

5

[]/[]: „Save“ (išsaugoti) →
].
[
• Kad padarytumėte kitus įrašus,
kartokite nuo 3 žingsnio.

3

Jei reikia, pataisykite vardą (ne
daugiau kaip 16 simbolių; 33 psl.) →
].
[

4

Jei reikia, pataisykite telefono numerį
(ne daugiau kaip 24 skaitmenys) →
].
[

5

[]/[]: „Save“ (išsaugoti) →
].
[

6

[

6

[

]

Paieška ir skambinimas iš
telefonų knygos
Visų įrašų peržvalga

1
2
3

[

]

[]/[]: pasirinkite reikiamą įrašą.
• Jūs taip pat galite slinkti per telefonų
knygos įrašus, nuspaudę [] arba [].
[

]

Paieška pagal pirmąją raidę

1

[
]
• Prireikus pakeiskite simbolių įvesties
režimą:
]→[]/[]: pasirinkite simbolių
[
].
įvesties režimą → [
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[

].

]

Įrašo trynimas
1 Suraskite reikiamą įrašą (18 psl.). →
[

2
3

]

[]/[]: „Erase“ (trinti) → [
[]/[]: „Yes“ → [

]→[

].
].

Programavimas

Programuojami nustatymai
Galite priderinti aparatą prie savo poreikių, rageliu užprogramuodami toliau nurodytas funkcijas.

Programavimas slenkant per ekrano meniu
1 Paspauskite [
].
2 Pasirinkite norimą pagrindinį meniu paspausdami [] arba []. → [
]
3 Pasirinkite norimą parametrą iš pirmojo submeniu paspausdami [] arba []. → [
4

Pasirinkite norimą nustatymą paspausdami [] arba []. → [
• Priklausomai nuo programuojamos funkcijos šis veiksmas gali skirtis.
].
• Norėdami užbaigti operaciją, paspauskite [
Pastaba
• Toliau pateiktoje lentelėje < > skliaustais žymimi numatytieji nustatymai.

Pagrindinis meniu
„Caller List“
(skambinusiųjų sąrašas)
„Answer System“
(atsakiklis)
(KX-TG2521)

1 submeniu

]

2 submeniu
-

]

]

• Kai kuriais atvejais parametrą reiks pasirinkti iš antrojo submeniu. → [

Puslapis
-

23

„Play New Msg.“ (atkurti
naują pranešimą)

-

26

„Play All Msg.“ (atkurti
visus pranešimus)

-

26

„Erase All Msg.“ (ištrinti
visus pranešimus)

-

27

„Greeting“ (prisistatymas) „Start REC“ (pradėti
įrašymą)

„Settings“ (nustatymai)

26

„Play Greeting“ (atkurti
prisistatymą)

26

„Default“ (numatytasis
nustatymas)

26

„Remote Code“ (nuotolinis
kodas)

27

„Number of Rings“
(skambučių skaičius)
<4 Rings> (4 skambučiai)

29

„Recording Time“
(įrašymo laikas)
<3 Minutes> (3 minutės)

29

„Call Screening“
(pranešimo transliavimas)
<On> (įjungta)

25

„Answer On“ (atsakiklis
įjungtas)

-

25

„Answer Off“ (atsakiklis
išjungtas)

-

25
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Programavimas
Pagrindinis meniu

1 submeniu

„Intercom“ (vidinio ryšio
sistema)
„Ph.Book Setup“
(telefonų knygos
nustatymai)

2 submeniu
-

„New Entry“ (naujas
įrašas)
2

„Copy All“ * (kopijuoti
visus) (KX-TG2521)

„Handset Setup“ (ragelio „Set Date/Time“ *1
nustatymai)
(nustatyti datą / laiką)
„Ringer Setup“
(skambučio nustatymas)

„Display Setup“
(ekrano nustatymas)

„Base unit Setup“ *1
(pagrindinio aparato
nustatymai)

20

Puslapis
-

32

-

18

-

-

-

14

„Ringer Volume“ *3
(skambučio garsumas)
<Maximum> (maksimalus)

-

„Ringtone“*4, *5
(skambučių tonas)
<Ringtone 1> (1
skambučio tonas)

-

„Select Language“ *6
(pasirinkti kalbą)
<English> (anglų k.)

13

„Contrast“ (kontrastas)
<Level 3> (3 lygis)

-

„Register H.set“
(ragelio priskyrimas)

-

40

„Keytones“ *7 (klavišų
tonai)
<On> (įjungta)

-

-

„Auto Talk“ *8
(automatinis atsiliepimas)
<Off> (išjungta)

-

15

„Dial Mode“ (rinkimo
režimas)
<Tone> (toninis)

-

14

„Recall/Flash“*9, *10
<600 msec.> (600 msek.)

-

16

„Privacy Mode“*11
(privatumo režimas)
<Off> (išjungta)

-

-

„Base Unit PIN“
(pagrindinio aparato PIN
kodas)

-

41

„Repeater Mode“
(kartotuvo režimas)
<Off> (išjungta)

-

22

„Country“ (šalis)
<Other> (kita)

-

22

Programavimas
*1 Jeigu šiuos nustatymus programuojate naudodamiesi vienu iš ragelių, jums nebereikia
programuoti to paties meniu punkto kitu rageliu. (KX-TG2512 / KX-TG2513)
*2 Vieno ragelio modeliams: nors ragelyje šie nustatymai rodomi, tačiau šios funkcijos šiam
modeliui netaikomos.
*3 Išjungus skambučio garsą, rodoma „Ring Off“, ir kai jums skambinama išorine linija,
ragelis neskamba.
Tačiau išjungus skambučio garsą ragelis skambės, kai jums skambins vidinio ryšio linija (32
psl.) arba bus atliekama ieška (32 psl.).
*4 Pasirinkus skambučio melodiją, skambutis užsitęsia keletą sekundžių net tuo atveju, jei
skambinantysis padeda ragelį, nesulaukęs atsako. Todėl atsiliepę į skambutį galite išgirsti vien
pokalbio laukimo signalą arba tylą.
*5 Šiame įrenginyje melodijos nustatytos gavus © 2007 Copyrights Vision Inc. leidimą.
*6 Pasirinkus šiuos įrenginio regioninius kodus, ekrane rodomų pranešimų kalba bus tokia (13
psl.):
„Other“ = anglų k.
„•eska republika“ = čekų k.
„Slovensko“ = slovakų k.
7
* Jeigu nenorite girdėti klavišų tonų, kai renkate numerį ar spaudžiate kurį nors klavišą, taip
pat patvirtinimo bei klaidų tonų, šią funkciją išjunkite.
*8 Šią funkciją išjunkite, jeigu esate užsisakę skambinančiojo asmens numerio nustatymo
paslaugą ir norite peržiūrėti skambinančiojo informaciją, kai atsiliepiate į skambutį pakeldami
ragelį.
*9 „Recall/Flash“ laikas priklauso nuo jūsų telefono informacijos mainų su PBX. Prireikus
kreipkitės į PBX paslaugos teikėją.
*10 Jeigu pasirinksite toliau nurodytus įrenginio regioninius nustatymus (22 psl.), numatytieji
nustatymai pasikeis į šiuos:
„•eska republika“ = „100 msek.“
„Slovensko“ = „100 msek.“
*11 Įjunkite šią funkciją, kad prie jūsų pokalbio su skambinančiuoju išorine linija neprisijungtų kiti
naudotojai.
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Programavimas
• Pakeitus įrenginio regioninius nustatymus
arba atstačius pagrindinį aparatą į pradinę
būseną, ragelyje trumpai sumirksės [ ]. Tai
normalu. Ragelį galėsite naudoti, kai [ ]
nustos mirksėti.

Specialusis
programavimas
Įrenginio regioninių nustatymų
keitimas / pagrindinio aparato
atstatymas į pradinę būseną
1 Paspauskite [
].
2 []/[]: „Base Unit Setup“

Pagrindinio aparato veikimo
nuotolio padidinimas

(pagrindinio aparato nustatymai) →
[
]

Jūs galite padidinti pagrindinio aparato
veikimo nuotolį, naudodami DECT kartotuvą.
Naudokite tik „Panasonic“ DECT kartotuvą,
nurodytą 4 psl. Išsamesnės informacijos
teiraukitės savo „Panasonic“ atstovo.

3
4

[]/[]: „Country“ (šalis) → [
[]/[]: pasirinkite norimą šalį. →
]
[
„Other“ = visos šalys, išskyrus Čekiją ir
Slovakiją
„•eska republika“ = Čekija
„Slovensko“ = Slovakija

Svarbi informacija
• Prieš registruodami kartotuvą prie šio
įrenginio, turite įjungti kartotuvo režimą.
• Vienu metu naudokite ne daugiau kaip
vieną kartotuvą.

5

[]/[]: „Yes“ → [

Kartotuvo režimo nustatymas

]→[

]

]

Pastaba
• Toliau nurodyti elementai bus panaikinti
arba bus grąžinti jų pirminiai nustatymai:
- Pagrindinio aparato nustatymai (20 psl.)
- Atsakiklio nustatymai (KX-TG2521,
19 psl.)
- Taupusis režimas (14 psl.)
- Skambinusiųjų sąrašas
- Balso pašto žinutės
• Išliks tokie elementai:
- Data ir laikas
- Kartotuvo režimas
- Įrašai, tarp jų ir jūsų prisistatymo žinutės
bei skambinusiųjų žinutės (KX-TG2521)
- Skambučių perklausa (KX-TG2521)
• Jei 4 žingsnyje pasirinksite norimą šalį,
priklausomai nuo pasirinktos šalies bus
pakeisti tokie pradiniai nustatymai:
- Atskambinimo / sisteminio signalo laikas
(20 psl.)
- Ekrano kalba (20 psl.)
• Atsakiklio pranešimų kalba priklauso nuo 4
žingsnyje pasirinktos šalies (KX-TG2521):
- „Other“ = anglų k.
- „•eska republika“ = čekų k.
- „Slovensko“ = slovakų k.
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1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Base Unit Setup“
(pagrindinio aparato nustatymai) →
[
]

3

[]/[]: „Repeater Mode“ (kartotuvo
režimas) → [
]

4

[]/[]: pasirinkite norimą nustatymą.
→[
]→[
]

Pastaba
• Įjungus arba išjungus kartotuvo režimą,
ragelyje trumpai sumirksės [ ]. Tai
normalu. Ragelį galėsite naudoti, kai [ ]
nustos mirksėti.

Skambinančiojo asmens telefono numerio atpažinimo paslauga

Skambinančiojo asmens
tel. numerio atpažinimo
paslaugos naudojimas
Svarbi informacija
• Šiame telefone gali veikti skambinančiojo
asmens tel. numerio atpažinimo funkcija.
Norėdami matyti skambinančiojo asmens
telefono numerį, turite užsisakyti
skambinančiojo asmens tel. numerio rodymo
paslaugą. Išsamesnės informacijos
teiraukitės vietinio paslaugų teikėjo /
telekomunikacijų bendrovės.

Skambinančiojo asmens
telefono numerio atpažinimo
funkcija
Gavus išorinį skambutį, ekrane pasirodys
skambinančiojo asmens telefono numeris.
Skambinusių asmenų tel. numerių sąrašo
atmintyje saugoma 50 paskutinių priimtų
skambučių numerių, nuo naujausio iki
seniausio.
• Jeigu aparatas negali gauti skambinančiojo
asmens informacijos, ekrane matysite:
- „Out of Area“: skambinama iš srities,
kurioje neteikiama skambinančiojo numerio
atpažinimo paslauga;
- „Private Caller“: jeigu
skambinantysis uždraudė pateikti
informaciją apie save.
• Jei aparatas prijungtas prie PBX sistemos,
informacijos apie skambinantįjį galite ir
negauti. Kreipkitės į vietinį PBX paslaugos
teikėją.
Praleisti skambučiai
Jei į skambutį nebus atsakyta, aparatas
priskirs jį prie praleistų skambučių. Ekrane
matysite pranešimą „Missed Call“. Taip
suprasite, ar reikia peržiūrėti skambinusiųjų
numerių sąrašą, kad patikrintumėte, kas
skambino jums nesant.

Pastaba
• Net jei yra neperžiūrėtų skambučių,
pranešimas „Missed Call“ dings iš ekrano,
kai vienu iš registruotų ragelių bus atliekama
viena iš šių operacijų:
- Ragelį uždėjus ant pagrindinio aparato ar
kroviklio.
- Paspaudus [
].
Įrašyto į telefonų knygą vardo pateiktis
Jeigu gauta informacija sutampa su telefono
numeriu, įrašytu į telefonų knygą, abonento
vardas bus rodomas ekrane ir įtrauktas į
skambinusiųjų sąrašą.

Skambinusiųjų sąrašas
Svarbi informacija
• Vienu metu tik vienas asmuo gali turėti
prieigą prie skambinusiųjų sąrašo. (KXTG2512 / KX-TG2513)
• Patikrinkite, ar tinkami aparato datos ir laiko
nustatymai (14 psl.).

Skambinusiųjų sąrašo
peržiūrėjimas ir atskambinimas
1 [] ( )
2 Norėdami peržiūrėti sąrašą nuo

paskutinio skambučio, spauskite [],
o norėdami peržiūrėti nuo seniausio,
spauskite [].

3

Kad atskambintumėte, spauskite
[
]. Norėdami baigti operaciją,
].
spauskite [

Pastaba
• Jei įrašas jau buvo peržiūrėtas ar į
skambutį buvo atsakyta:
- Rodoma „ “. (KX-TG2511 / KX-TG2521)
- Rodoma „ “, net jeigu peržiūrėta ar
atsakyta buvo kitu rageliu. (KX-TG2512 /
KX-TG2513)
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Skambinančiojo asmens telefono numerio atpažinimo paslauga

Skambinusiojo asmens telefono
numerio taisymas prieš jam
atskambinant
1 []( )
2 []/[]: pasirinkite reikiamą įrašą. →
[

]

3

[]/[]: „Edit and Call“ (taisyti ir
skambinti) → [
]

4

Pataisykite numerį.
• Norėdami pridėti skaitmenį, spauskite
klavišą su skaitmeniu ([0] – [9]).
].
Norėdami ištrinti, spauskite [

5

[

]

Informacijos apie skambinusįjį
asmenį trynimas
1 [] ( )
2 []/[]: pasirinkite reikiamą įrašą. →
[

]

3

[]/[]: „Erase“ (trinti) arba „Erase
]
All“ (trinti viską) → [

4

[]/[]: „Yes“ → [

]→[

]

Skambinusio asmens
informacijos įrašymas į telefonų
knygą
1 [] ( )
2 []/[]: pasirinkite reikiamą įrašą. →
[

]

3

[]/[]: „Add Phonebook“ (įtraukti į
]
telefonų knygą) → [

4

Norėdami išsaugoti vardą, tęskite
veiksmus nuo 3 žingsnio, nurodyto
skyriuje „Informacijos įrašymas“
(18 psl.).
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Atsakiklis

Atsakiklis
Turi modelis
KX-TG2521
Atsakiklis gali atsiliepti į skambučius ir įrašyti
skambinančių asmenų balso žinutes, kai jūs
negalite atsiliepti. Jūs taip pat galite nustatyti
prietaisą taip, kad jis atkurtų prisistatymo
žinutę, bet neįrašytų skambinančiojo
pranešimų: vietoj įrašymo laiko nustatymo
pasirinkite „Greeting Only“ (tik
prisistatymo žinutė) (29 psl.).
Svarbi informacija
• Kai skambinantys asmenys palieka žinutes,
įrenginys įrašo kiekvienos žinutės datą ir
laiką. Būtinai nustatykite datą ir laiką
(14 psl.).

Atmintinės talpa (su
prisistatymo žinute)
Bendra atmintinės talpa yra apie 17 minučių.
Galima įrašyti daugiausia 64 žinutes.
Pastaba
• Jei žinučių atmintinė pilna, ragelio ekrane
rodoma „Messages Full“.
• Kai žinučių atmintinė pilna:
- Jeigu naudojate iš anksto įrašytą
prisistatymo žinutę, aparatas automatiškai
persijungia į kitą prisistatymo žinutę, kuria
skambinančiajam siūloma perskambinti
vėliau.
- Jeigu esate įrašę savo prisistatymo
žinutę, skambinantieji girdės tą patį
pranešimą, tačiau jų žinutės nebus
įrašomos.

Atsakiklio įjungimas ir
išjungimas
Numatytasis atsakiklio nustatymas yra
„įjungta“.

1
2
3

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
→[
]
[]/[]: pasirinkite „Answer On“ arba
]→[
]
„Answer Off“ → [

Pastaba
• Kai atsakiklis įjungtas, rodoma [

].

Skambučių perklausa
Jeigu skambinantysis palieka pranešimą, jūs
galite jį išklausyti per ragelio garsiakalbį. Kad
paderintumėte ragelio garsumą, keletą kartų
paspauskite [] arba []. Jūs galite atsakyti į
skambutį paspaudę ragelio mygtuką [
].
Numatytasis nustatymas yra „On“ (įjungta).

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
]
→[

3

[]/[]: „Settings“ (nustatymai) 
]
[

4

[]/[]: „Call Screening“
(skambučių perklausa)  [

5

[]/[]: pasirinkite norimą nustatymą.
][
]
[

]

Prisistatymo žinutė
Kai įrenginys atsiliepia į skambutį,
skambinantis asmuo išgirsta prisistatymo
žinutę. Galite naudoti:
- arba savo įrašytą žinutę,
- arba iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę.

25

Atsakiklis

Prisistatymo žinutės įrašymas
Jūs galite įrašyti savo prisistatymo žinutę.

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
→[
]

4

[]/[]: „Default“ (iš anksto įrašyta
žinutė) → [
] 2 kartus

5

[

]

Prisistatymo žinutės perklausa
1 Paspauskite [
].
2 []/[]: „Answer System“ (atsakiklis)

3

[]/[]: „Greeting“ (prisistatymo
]
žinutė) → [

4

[]/[]: „Start Rec“ (pradėti
]
įrašymą) → [

3

5
6

[]/[]: „Greeting“ (prisistatymo
žinutė) → [
]

[]/[]: „Yes“ → [

4

[]/[]: „Play Greeting“
(perklausyti prisistatymo žinutę) →
]
[

5

[

]

Išgirdę pyptelėjimą, aiškiai kalbėkite
tiesiai į mikrofoną (daugiausia 50
sekundžių), ragelį laikydami maždaug
20 cm atstumu nuo savęs.

7

Norėdami įrašymą sustabdyti,
spauskite [
].

8

[

]

Iš anksto įrašytos prisistatymo
žinutės naudojimas
Aparatas pateikia 2 iš anksto įrašytas
prisistatymo žinutes:
– Jeigu nenorite įrašyti savo prisistatymo
žinutės, įrenginys skambinantiems
asmenims gali paleisti iš anksto įrašytą
prisistatymo žinutę ir paprašyti, kad
skambinantys asmenys paliktų savo žinutes.
– Jeigu nustatytas žinučių įrašymo laikas (29
psl.) „Greeting Only“ (tik pasveikinti),
skambinančiųjų žinutės nebus įrašomos ir
įrenginys atkurs kitą iš anksto įrašytą
prisistatymo žinutę, kuria paprašys
paskambinti vėliau.
Iš anksto įrašytos prisistatymo žinutės
grąžinimas
Jeigu įrašę savo prisistatymo žinutę, vėl
panorėsite naudoti iš anksto įrašytąją, savo
žinutę turėsite ištrinti.

1
2
3

Paspauskite [

]

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
→[
]
[]/[]: „Greeting“ (prisistatymo
]
žinutė) → [
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→[

]

]

Žinučių išklausymas
Jeigu gavote naujų žinučių, ragelio ekrane
mirksi „Messages“ ir rodomas bendras naujų
žinučių skaičius.

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
]
→[

3

[]/[]: pasirinkite „Play New Msg.“
(atkurti naują žinutę) arba „Play All
Msg.“ (atkurti visas žinutes). →
[
]

4

Kai baigsite, paspauskite [

].

Pastaba
].
• Kad įjungtumėte imtuvą, paspauskite [
• Jeigu ekrane rodomas pranešimas
„Messages Full“ (žinučių atmintinė pilna),
„Messages“ ir bendras naujų žinučių
skaičius nerodomas.

Atsakiklis

Atsakiklio valdymas
[
] → []/[]: „Answer System“
(atsakiklis) → [
]
Mygtukas

Naudojimas

[] arba []

Imtuvo ar garsiakalbio
garsumo derinimas (atkūrimo
metu)

[1] arba []

Pakartoti žinutę (atkūrimo
metu)s*1

[2] arba []

Praleisti žinutę (atkūrimo
metu)

[3]

Įjungti nustatymų meniu
(„Settings“)

[4]

Atkurti naujas žinutes

[5]

Atkurti visas žinutes

[6]

Atkurti prisistatymo žinutę

[7][6]
[8]

Įrašyti prisistatymo žinutę
Įjungti atsakiklį

[
[9]

]

Sustabdyti žinutę*2
Sustabdyti įrašymą
Sustabdyti atkūrimą

[0]

Išjungti atsakiklį

[][4]

Ištrinti atkuriamą žinutę

[][6]

Ištrinti visas žinutes

[][6]

Ištrinti prisistatymo žinutę

*1 Jei paspausite per pirmąsias 5 žinutės
atkūrimo sekundes, bus kartojama
ankstesnė žinutė.
*2 Jei norite tęsti atkūrimą:
[]/[]: „Play“ (atkurti) → [
]

Atskambinimas naudojant ragelį
(funkcija galima tik
užsisakiusiems skambinančio
asmens tel. numerio atpažinimo
paslaugą)
Jei buvo gauta skambinančiojo informacija,
galite jam atskambinti perklausydami žinutę.

1
2

Atkūrimo metu paspauskite [

].

[]/[]: „Call Back“ (atskambinti) →
[
]

Numerio taisymas prieš atskambinant

1
2
3

Atkūrimo metu paspauskite [

].

[]/[]: „Edit and Call“ (taisyti ir
]
skambinti) → [
Pakeiskite numerį. → [

]

Visų žinučių trynimas
1 Paspauskite [
].
2 []/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
→[

]

3

[]/[]: „Erase All Message“ (trinti
viską) → [
]

4

[]/[]: „Yes“ → [

]→ [

]

Nuotolinis valdymas
Naudodami toninio rinkimo telefoną, galite
paskambinti savo telefono numeriu ir
prisijungti prie įrenginio, kai norite išklausyti
žinutes arba pakeisti atsakiklio nustatymus.

Nuotolinės prieigos kodas
Norint nuotoliniu būdu valdyti atsakiklį, reikia
įvesti trijų skaitmenų prieigos kodą. Šis
kodas neleidžia neturintiems tam teisės
asmenims nuotoliniu būdu klausytis jūsų
žinučių.
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Svarbi informacija
• Norint valdyti atsakiklį nuotoliniu būdu,
pirma reikia nustatyti nuotolinės prieigos
kodą.

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
→[
]

3

[]/[]: „Settings“ (nustatymai) →
]
[

4

[]/[]: „Remote Code“ (nuotolinis
]
kodas) → [

5

Norėdami įjungti nuotolinio valdymo
funkciją, įveskite trijų skaitmenų
prieigos kodą.

6

[

]→[

]

Nuotolinio valdymo komandos
Mygtukas

Naudojimas

[1]

Pakartoti žinutę (atkūrimo
metu)*1

[2]

Praleisti žinutę (atkūrimo metu)

[4]

Atkurti naujas žinutes

[5]

Atkurti visas žinutes

[6]
[7]

Atkurti prisistatymo žinutę
Įrašyti prisistatymo žinutę

[9]

Sustabdyti įrašymą
Sustabdyti atkūrimą

[0]

Išjungti atsakiklį

[][4]
[][5]

Ištrinti atkuriamą žinutę
Ištrinti visas žinutes

[][6]

Atstatyti iš anksto įrašytą
prisistatymo žinutę
(prisistatymo žinutės atkūrimo
metu)

[][#]

Užbaigti nuotolinio valdymo
operaciją (arba galite padėti
ragelį)

Nuotolinio valdymo išjungimas
Atlikdami skyriuje „Nuotolinės prieigos
kodas“ ( 27 psl.) nurodytą 5-ą žingsnį
spauskite [].
• Įvestas nuotolinės prieigos kodas bus
ištrintas.

Atsakiklio naudojimas
nuotoliniu būdu
1 Toninio rinkimo telefonu surinkite
savo telefono numerį.

2

Kai išgirsite prisistatymo žinutę,
įveskite nuotolinės prieigos kodą.
• Įrenginys praneš, kiek gavote naujų
žinučių.

3

Įveskite nuotolinio valdymo
komandas.

4

Kai baigsite, padėkite ragelį.

Pastaba
• Jūs irgi galite palikti pranešimą, kaip ir
asmuo, skambinantis jums išoriniu ryšiu. Kai
prasidės prisistatymo žinutė, paspauskite
[], kad ją praleistumėte, ir po signalo
įrašykite savo žinutę.
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*1 Jei paspausite per pirmąsias 5 žinutės
atkūrimo sekundes, bus kartojama
ankstesnė žinutė.

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

1

Toninio rinkimo telefonu surinkite
savo telefono numerį.

2

Leiskite telefonui suskambėti 9 kartus.
• Išgirsite ilgą pyptelėjimą.

3

Per 10 sekundžių nuo ilgo pyptelėjimo
įveskite savo nuotolinės prieigos
kodą.
• Bus atkuriama prisistatymo žinutė.
• Galite padėti ragelį arba dar kartą įvesti
savo nuotolinės prieigos kodą ir pradėti
nuotolinio valdymo seansą (27 psl.).

Atsakiklis

Atsakiklio nustatymai
Skambėjimų skaičius iki
įrenginiui atsakant į skambutį
Galite pakeisti nustatymą, kiek kartų
telefonas turi suskambėti („Number of
Rings“) prieš įsijungiant atsakikliui. Galite
pasirinkti nuo 2 iki 6 skambėjimų arba „Auto“
(automatinis nustatymas). Numatytasis
nustatymas „4 Rings“ (4 skambėjimai).
„Auto“: atsakiklis įsijungia po 2 skambėjimų,
jei yra įrašyta naujų žinučių, arba po 5
skambėjimų, jei naujų žinučių nėra. Jeigu į
savo telefoną skambinate iš kitur ir norite
išklausyti naujas žinutes (28 psl.), žinosite,
kad naujų žinučių nėra, kai telefonas
suskambės trečią kartą. Tada galite padėti
ragelį, o už skambutį nereikės mokėti.

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
→[
]

3

[]/[]: „Settings“ (nustatymai) →
]
[

4

[]/[]: „Number of Rings“
(skambėjimų skaičius) → [

5

[]/[]: pasirinkite norimą nustatymą.
→[
]→[
]

]

Užsisakiusiems balso pašto paslaugą
Jei norite gauti balso paštą ir tinkamai
naudotis atsakikliu, atkreipkite dėmesį į šiuos
nurodymus:
• Jeigu ketinate naudotis vietinio paslaugų
teikėjo / telekomunikacijų bendrovės balso
pašto paslauga (31 psl.), o ne įrenginio
atsakikliu, rekomenduojame atsakiklį išjungti
(25 psl.).
• Jei esate labiau linkę naudotis įrenginio
atsakikliu, o ne paslaugų teikėjo /
telekomunikacijų bendrovės teikiama balso
pašto paslauga, paprašykite paslaugų teikėjo
išjungti jūsų balso pašto paslaugą.

Jei paslaugų teikėjas / telekomunikacijų
bendrovė negali to padaryti:
- Nustatykite įrenginio skambėjimų skaičių
(„Number of Rings“) taip, kad atsakiklis
atsilieptų į skambučius anksčiau, nei bandys
atsiliepti paslaugų teikėjo / telekomunikacijų
bendrovės balso paštas. Prieš keičiant šį
parametrą, reikia sužinoti, po kelių
skambėjimų įsijungia paslaugų teikėjo /
telekomunikacijų bendrovės teikiamo balso
pašto sistema.
- Pakeiskite balso pašto skambėjimų skaičių
taip, kad atsakiklis galėtų anksčiau atsakyti į
skambutį. Kad tai padarytumėte, kreipkitės į
vietinį paslaugų teikėją / telekomunikacijų
bendrovę.

Skambinančio asmens žinutės
įrašymo trukmė
Galite pakeisti maksimalią žinutės trukmę,
kurią nustatėte kiekvienam
skambinančiajam. Galite pasirinkti
„Greeting Only “, nustatydami, kad
įrenginys pasveikintų skambinančiuosius, bet
jų žinučių neįrašytų. Numatytasis nustatymas
„3 Minutes“ (3 minutės).

1
2

Paspauskite [

].

[]/[]: „Answer System“ (atsakiklis)
]
→[

3

[]/[]: „Settings“ (nustatymai) →
]
[

4

[]/[]: „Recording Time“ (įrašymo
laikas) → [
]

5

[]/[]: pasirinkite norimą nustatymą.
]→[
]
→[
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Pastaba
• Pasirinkus „Greeting Only“ (tik
prisistatymas):
- Jeigu neįrašysite savo žinutės, aparatas
atkurs iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę
ir pasiūlys skambinantiems paskambinti
vėliau.
- Jeigu norite naudoti savo prisistatymo
žinutę, ją įrašydami taip pat paprašykite
skambinančiuosius perskambinti vėliau
(26 psl.).
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Balso pašto paslauga

Balso pašto paslauga
Balso paštas yra automatinio atsiliepimo
paslauga, kurią teikia vietinė
telekomunikacijų bendrovė. Užsisakius šią
paslaugą, jūsų telefonų stoties balso pašto
sistema atsilieps už jus, kai jūs negalėsite
pakelti ragelio arba kai jūsų linija bus užimta.
Žinutės įrašomos ne į jūsų telefoną, o į
paslaugų teikėjo arba telekomunikacijų
bendrovės sistemą. Gavus naujų žinučių,
ragelio ekrane rodoma [
], jei šią
paslaugą teikia vietinis paslaugų teikėjas /
telekomunikacijų bendrovė. Išsamesnės
informacijos apie šią paslaugą teiraukitės
paslaugų teikėjo / telekomunikacijų
bendrovės.
Svarbi informacija
• Jei, perklausius visas žinutes, ekrane vis
dar mirksės [
], paspauskite [#] ir
palaikykite 2 sekundes. Indikatorius dings.
• Jei jums geriau naudotis ne telefono
atsakikliu, o paslaugų teikėjo /
telekomunikacijų bendrovės teikiama balso
pašto paslauga, atsakiklį išjunkite (25 psl.).
Plačiau skaitykite 29 psl. (KX-TG2521)
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Vidinis ryšys / lokatorius

Vidinis ryšys
Galimas naudojant
KX-TG2512 / KX-TG2513
Vidinis ryšys galimas tarp tos pačios telefono
sistemos ragelių.
Pastaba
• Jeigu, kalbėdami vidaus ryšiu, gausite
išorinį skambutį, išgirsite 2 signalus.
Norėdami atsiliepti, spauskite [
], tada
[
].
• Kai vyksta ragelio ieška, ieškomasis ragelis
pypsi 1 minutę.

Skambinimas vidiniu ryšiu
1 Paspauskite [
].
2 []/[]: „Intercom“ (vidinis ryšys) →
[

]

3

Norėdami iškviesti kitą ragelį,
surinkite jo vidaus numerį.
• Norėdami sustabdyti iškvietimo signalą,
paspauskite [
].

4

Baigę pokalbį, paspauskite [

].

Atsiliepimas į vidinio ryšio
skambutį
1 Atsiliepkite paspausdami [ ].
2 Baigę pokalbį, paspauskite [

].

Ragelio lokatorius
Jūs galite aptikti pamestą ragelį, paspaudę
[ ] ant pagrindinio aparato.
• Visi įregistruoti rageliai pypsės 1 minutę.
Kad sustabdytumėte ieškojimą, dar kartą
paspauskite šį mygtuką arba [
]
ragelyje.
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Skambučių
peradresavimas,
skambinimas
konferencijos režimu
Galimas naudojant
KX-TG2512 / KX-TG2513
Skambučių peradresavimas ir pokalbis
konferencijos režimu galimas tarp 2 ragelių.

1

Kalbėdami išorine linija, paspauskite
].
[

2

[]/[]: „Intercom“ (vidinis ryšys) →
]
[
] simbolis, reiškiantis, kad
• Mirkčios [
išorinis skambutis yra užlaikytas.

3

Įveskite norimo ragelio numerį, į kurį
ketinate peradresuoti skambutį.

4

Palaukite, kol kviečiama pusė
atsilieps.
• Jeigu niekas nekelia ragelio,
paspauskite [
], kad grįžtumėte prie
pokalbio išorine linija.

5

Norėdami užbaigti peradresavimą:
Paspauskite [
].
• Išorinis skambutis nukreipiamas į ragelį.
Jeigu norite nustatyti konferencinį
ryšį:
Paspauskite [3].
• Kad pasitrauktumėte iš konferencijos,
paspauskite [
]. Kitos šalys gali tęsti
konferenciją.
• Norėdami užlaikyti išorinį skambutį,
spauskite [
]. → []/[]: „Hold“
(užlaikyti) → [
]
Norėdami konferencinį pokalbį tęsti,
spauskite [3].

Atsiliepimas į peradresuotus skambučius
Atsiliepkite spausdami [

].

Naudinga informacija

Simbolių įvedimas
Rinkimo mygtukai naudojami ženklams ir skaičiams įvesti. Kiekvienam rinkimo mygtukui
priskirti keli simboliai. Galima įvesti skirtingus simbolius, priklausomai nuo simbolių įvesties
režimo (33 psl.).
- Norėdami perkelti žymeklį į kairę arba dešinę, spauskite atitinkamai [] arba [].
- Norėdami įvesti simbolius ir skaičius, spauskite rinkimo mygtukus.
] ištrinsite žymeklio pažymėtą simbolį ar skaičių. Norėdami ištrinti visus
- Paspausdami [
simbolius ar skaičius, paspauskite [
] ir palaikykite.
- Paspausdami [] (A→a) įjungsite didžiąsias arba mažąsias raides.
- Jei norite įvesti kitą simbolį, priskirtą tam pačiam mygtukui, spausdami [] perkelkite žymeklį į
tolimesnę laisvą vietą, tada paspauskite reikiamą rinkimo mygtuką.

Simbolių įvedimo režimai
Galimi tokie simbolių įvedimo režimai: lotyniško raidyno režimas (ABC), skaitmeninis (0–9),
graikų raidyno režimas (ABГ), išplėstinis 1 (AÄÅ), išplėstinis 2 (SŚŠ) ir kirilica (AБB). Įjungę bet
kurį simbolių įvedimo režimą, išskyrus skaitmeninį, simbolį galite pasirinkti pakartotinai
spausdami atitinkamą rinkimo mygtuką.
Kai įrenginio ekrane rodomas simbolių įvedimo langas:
[
] → []/[]: pasirinkite simbolių įvedimo režimą. → [

]

Pastaba
• [ ] lentelėse reiškia vieną tarpą.
Lotyniško raidyno režimo lentelė (ABC)

Skaitmenų įvedimo lentelė (0–9)

Graikų raidyno režimo lentelė (ABГ)
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Išplėstinė simbolių lentelė 1 (AÄÅ)

• Šie simboliai naudojami tiek rašant didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis:
Išplėstinė simbolių lentelė 2 (SŚŠ)

• Šie simboliai naudojami tiek rašant didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis:

Kirilicos režimo lentelė (AБB)
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Klaidų pranešimai
Jei nustatytas koks nors aparato sutrikimas, ekrane matysite vieną iš toliau nurodytų
pranešimų.
Pranešimas ekrane

Priežastys ir sprendimas

„Error“ *1

• Įrašas per trumpas. Bandykite dar kartą.

„Memory Full“

• Telefonų knygos atmintinė pilna. Ištrinkite nereikalingus
įrašus (18 psl.).

„Messages Full“ *1

• Žinučių atmintis yra pilna. Ištrinkite nereikalingas žinutes
(27 psl.). *1

„No link to base.“
„Reconnect AC adaptor.“

• Ragelis prarado ryšį su pagrindiniu aparatu. Prieikite
arčiau pagrindinio aparato ir bandykite dar kartą.
• Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį
ir atlikite aparato atstatą. Prijunkite adapterį ir bandykite dar
kartą.
• Tikriausiai buvo panaikinta ragelio registracija. Iš naujo
užregistruokite ragelį (40 psl.).

*1 KX-TG2521

Trikčių šalinimas
Jeigu pasinaudoję šiame skyriuje pateiktais patarimais trikties nepašalinote, atjunkite
pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį ir išjunkite ragelį, tada vėl prijunkite adapterį ir
įjunkite ragelį.

Bendro pobūdžio triktys
Triktis

Priežastys ir sprendimas

Įdėjus įkrautas baterijas, ragelis
automatiškai neįsijungia.

• Padėkite ragelį ant pagrindinio aparato arba kroviklio, kad
ragelis įsijungtų.

Aparatas neveikia.

• Įsitikinkite, kad baterijos gerai įdėtos (10 psl.)
• Iki galo įkraukite baterijas (10 psl.).
• Patikrinkite sujungimus (10 psl.).
• Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį,
atlikite aparato atstatą ir išjunkite ragelį. Vėl prijunkite
adapterį, įjunkite ragelį ir bandykite dar kartą.
• Ragelis nepriskirtas pagrindiniam aparatui. Užregistruokite
ragelį (40 psl.).
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Triktis

Priežastys ir sprendimas

Negirdžiu rinkimo tonų.

• Įsitikinkite, kad naudojate komplekte esantį telefono linijos
laidą. Jūsų senasis telefono linijos laidas gali būti kitokios
konfigūracijos.
• Neprijungtas pagrindinio aparato kintamosios srovės
adapteris arba telefono linijos laidas. Patikrinkite
sujungimus.
• Atjunkite pagrindinį aparatą nuo telefono linijos ir prijunkite
prie linijos veikiantį aparatą. Jeigu veikiantis aparatas
tinkamai funkcionuoja, kreipkitės į techninės priežiūros
darbuotojus dėl remonto. Jei kitas, tikrai veikiantis telefonas
tinkamai nefunkcionuoja, susisiekite su vietiniu paslaugų
teikėju / telekomunikacijų bendrove.

Negaliu naudoti vidinio ryšio*1 /
telefonų knygos kopijavimo*2
funkcijos.

• Šios funkcijos veikia tarp ragelių. Nors ragelio ekrane
rodoma „Intercom“, „Copy All“ arba „Copy“, šios
funkcijos šiame modelyje neveikia.

*1 KX-TG2511 / KX-TG2521
*2 KX-TG2521
Programuojami nustatymai
Triktis

Priežastys ir sprendimas

Pakeičiau ekrano pranešimų
• Pakeiskite ekrano pranešimų kalbą (13 psl.).
kalbą į man nesuprantamą kalbą.
Negaliu suaktyvinti taupiojo
režimo.

• Taupiojo režimo negalima pasirinkti įjungus kartotuvą. Jei
kartotuvo nereikia, jį išjunkite (22 psl.).

Baterijų įkrovimas
Triktis

Priežastys ir sprendimas

Ragelis pypsi ir / arba mirksi
[
].

• Baterijos senka. Iki galo įkraukite baterijas (10 psl.)

Iki galo įkroviau baterijas, tačiau
] mirksi / naudojimo laikas
[
atrodo per trumpas.

• Nuvalykite baterijos kontaktus (+, -) ir įrenginio kontaktus
sausa medžiagos skiaute ir įkraukite dar kartą.
• Įdėkite naujas baterijas (10 psl.).

Ragelio ekranas tuščias.

• Ragelis neįjungtas. Įjunkite maitinimą (13 psl.).
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Skambinimas / atsiliepimas į skambučius, vidinis ryšys
Triktis
Mirksi [

Priežastys ir sprendimas
].

• Ragelis per toli nuo pagrindinio aparato. Prieikite arčiau.
• Neprijungtas pagrindinio aparato kintamosios srovės
adapteris. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie
pagrindinio aparato.
• Ragelis nepriskirtas pagrindiniam aparatui. Priskirkite
ragelį pagrindiniam aparatui (40 psl.).
• Suaktyvinus taupųjį režimą, sumažėja pagrindinio aparato
aprėptis parengties režimu. Jei reikia, taupųjį režimą
išjunkite (14 psl.).

Girdėti traškesiai, garsas
trūkinėja.

• Jūs naudojate ragelį arba pagrindinį aparatą zonoje, kur
yra stiprūs elektromagnetiniai trikdžiai. Perkelkite ragelį ir
pagrindinį aparatą toliau nuo trikdžių šaltinio.
• Prieikite arčiau pagrindinio aparato.
• Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie linijos naudojant
DSL/ADSL paslaugą, rekomenduojame prijungti DSL/ADSL
filtrą tarp pagrindinio aparato ir telefono linijos lizdo.
Išsamesnės informacijos teiraukitės DSL/ADSL paslaugų
teikėjo.
• Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį,
atlikite aparato atstatą ir išjunkite ragelį. Vėl prijunkite
adapterį, įjunkite ragelį ir bandykite dar kartą.

Ragelis neskamba.

• Išjungtas skambučio garsas. Nustatykite tinkamą
skambučio garsumą (20 psl.).

Negaliu paskambinti.

• Netinkamai nustatytas skambinimo režimas. Pakeiskite
nustatymą (14 psl.).
• Ragelis per toli nuo pagrindinio aparato. Prieikite arčiau
pagrindinio aparato ir bandykite skambinti dar kartą.
• Naudojamas kitas aparatas. Palaukite ir vėliau vėl
bandykite.*1
• Naudojamas atsakiklis.*2
Palaukite ir vėliau vėl bandykite.

*1 KX-TG2512 / KX-TG2513
*2 KX-TG2521
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Skambinančiojo numerio nustatymas
Triktis

Priežastys ir sprendimas

Nerodoma skambinančiojo
informacija.

• Turite užsisakyti skambinančiojo asmens tel. numerio
nustatymo paslaugą. Išsamesnės informacijos teiraukitės
vietinio paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.
• Jeigu jūsų aparatas prijungtas prie papildomos telefono
įrangos, atjunkite ją ir įjunkite aparatą tiesiogiai į sieninį
lizdą.
• Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie linijos naudojant
DSL/ADSL paslaugą, rekomenduojame prijungti DSL/ADSL
filtrą tarp pagrindinio aparato ir telefono linijos lizdo.
Išsamesnės informacijos teiraukitės DSL/ADSL paslaugų
teikėjo.
• Galbūt kita telefono įranga kelia trikdžius. Atjunkite kitą
telefono įrangą ir bandykite dar kartą.

Ilgai užtrunka, kol parodoma
skambinančiojo informacija.

• Skambinančiojo informaciją aparatas gali rodyti po 2
skambėjimų arba vėliau, priklauso nuo vietinio paslaugų
teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.
• Prieikite arčiau pagrindinio aparato.

Priimant išorinį skambutį, telefonų • Pataisykite telefonų knygos įrašą, kad jis tilptų į vieną
eilutę (18 psl.).
knygoje išsaugotas vardas
rodomas ne visas.
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Atsakiklis (KX-TG2521)
Triktis

Priežastys ir sprendimas

Įrenginys neįrašo naujų žinučių.

• Atsakiklis išjungtas. Įjunkite jį (25 psl.).
• Žinučių atmintinė pilna. Ištrinkite nereikalingas žinutes (27
psl.).
• Įrašymo laiko parametras nustatytas tik prisistatymo
žinutei („Greeting Only“). Pakeiskite nustatymą (29 psl.).
• Jeigu savo prisistatymo žinutę įrašėte netinkamai,
skambinantieji negali palikti pranešimų. Iš naujo įrašykite
savo prisistatymo žinutę (26 psl.).
• Jei užsisakėte balso pašto paslaugą, žinutes įrašo ne jūsų
telefono aparatas, o paslaugų teikėjas / telekomunikacijų
bendrovė. Pakeiskite įrenginio skambėjimų skaičiaus
nustatymą arba pasikonsultuokite su paslaugų teikėju /
telekomunikacijų bendrove (29 psl.).

Blogai girdisi mano prisistatymo
žinutė.

• Iš naujo įrašykite savo prisistatymo žinutę (26 psl.).

Nepavyksta valdyti atsakiklio.

• Įrašoma skambinančiojo žinutė. Palaukite, kol
skambinantysis įrašys savo žinutę.
• Ragelis per toli nuo pagrindinio aparato. Prieikite arčiau.

Nepavyksta nuotoliniu būdu
valdyti atsakiklio.

• Nenustatytas nuotolinės prieigos kodas. Nustatykite
nuotolinės prieigos kodą (27 psl.).
• Įvedėte neteisingą nuotolinės prieigos kodą. Jei užmiršote
nuotolinės prieigos kodą, įveskite nuotolinės prieigos kodo
nustatymą, kad patikrintumėte esamą kodą (27 psl.).
• Kiekvieną mygtuką spauskite stipriai.
• Atsakiklis išjungtas. Įjunkite jį (28 psl.).
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Skysčio padaryta žala
Triktis

Priežastys ir sprendimas

Į ragelį / pagrindinį aparatą pateko • Atjunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono linijos
skysčio.
laidą nuo pagrindinio aparato. Išimkite baterijas iš ragelio ir
padžiovinkite bent 3 dienas. Kai ragelis / pagrindinis
aparatas visiškai išdžius, prijunkite kintamosios srovės
adapterį ir telefono linijos laidą. Įdėkite baterijas ir visiškai
jas įkraukite prieš naudojimą. Jeigu aparatas blogai veikia,
kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
Dėmesio!
• Kad visiškai nesugadintumėte aparato, nemėginkite paspartinti džiūvimo proceso
naudodamiesi mikrobangų krosnele.
Ragelio priregistravimas prie pagrindinio aparato

1

Ragelis:
]
[

2
3
4

[]/[]: „Handset Setup“ (ragelio nustatymas) → [

5

Ragelis:
Palaukite, kol atsiras pranešimas „Enter Base PIN“ (pagrindinio aparato PIN kodas) →
]
įveskite pagrindinio aparato PIN kodą (numatytasis nustatymas „0000“). → [
• Jeigu pamiršote PIN kodą, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
• Sėkmingai priregistravus ragelį, [ ] nustoja mirksėti.

[]/[]: „Register H.set“ (registruoti ragelį) → [

]
]

Pagrindinis aparatas:
Paspauskite [ ] ir palaikykite apie 5 sek. (Registracijos tono nėra)
• Jeigu visi priregistruoti rageliai pradės skambėti, paspauskite tą patį mygtuką, kad jie
liautųsi. Tuomet šį žingsnį pakartokite. (KX-TG2512 / KX-TG2513)
• Kitą žingsnį reikia atlikti per 90 sekundžių.

Pastaba
• Jei priregistruoti nepavyko, pabandykite jį išregistruoti, tada priregistruokite iš naujo.
] → []/[]: „Base Unit Setup“ → [
] → [3][3][5] → [
]
Paspauskite [
→ Pasirinkite ragelį (-ius), kurio (-ių) registraciją norite atšaukti, įvesdami pageidaujamo ragelio
numerį. → [
] → []/[]: „Yes“ → [
] → Kartokite nuo 1-o žingsnio.
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Naudinga informacija
Pagrindinio aparato PIN kodo keitimas
Svarbi informacija
• Pakeitę PIN kodą, jį užsirašykite. Aparatas jums neatskleis įvesto PIN kodo. Jeigu pamiršote
PIN kodą, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

1
2
3
4
5

Paspauskite [

].

[]/[]: „Base Unit Setup“ (pagrindinio aparato nustatymas) → [

]

[]/[]: „Base Unit PIN“ (pagrindinio aparato PIN kodas) → [

]

Įveskite dabartinį keturių skaitmenų PIN kodą (numatytasis: 0000).
Įveskite naująjį pagrindinio aparato keturių skaitmenų PIN kodą. → [
]
[

]→

Montavimas prie sienos
Pastaba
• Įsitikinkite, jog siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų aparato svorį.
 Pagrindinis aparatas

 Kroviklis

Varžtai
(nėra komplekte)

Varžtai
(nėra komplekte)

Kabliukas

Kabliukai
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