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PAKENDI SISU

ALUSE PAIGALDAMINE
Alust on võimalik paigaldada kahe nurga all: 28° või 46°.

Märkus: Enne aluse kinnitamist telefoni külge lükka telefonijuhtme pikk sirge ots telefoni 
tagaküljel asuvasse ühenduspessa  ja vii juhe läbi kaablijuhiku. 
1. Paiguta aluse soonte ülaserv telefoni tagaküljel asuvate kinnitusrelsside alla. Telefoni 

püstasendisse paigaldamiseks tuleb aparaadi külge kinnitada aluse lühemad jalad.  
Horisontaalse asendi puhul tuleb aparaadi külge kinnitada pikemad jalad.

2. Lükka alust piki relsse üles, kuni need paigale kinnituvad.
3. Ühenda telefonijuhtme teine ots toru ühenduspessa.
4. Aseta telefon tasasele horisontaalsele pinnale.

Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel

Telefoni- 
juhe

Alus

Kiirjuhend



TELEFONITORU PESA SAKI PÖÖRAMINE
Pakendis oleva telefonitoru pesa sakk on paralleelne pesa siseservaga. Kui soovid tele-
foni seinale paigaldada, soovitame sakki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp 
veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon 
on kinnitatud seinale vertikaalselt.

1. Libista plastist sakk pesast välja (joonis 1).
2. Pööra sakki 180°.
3. Libista sakk tagasi pessa (joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva (joonis 

3), hoides toru kindlamalt paigal.

TELEFONI ÜHENDAMINE
Telefon võib töötada arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). 
Kui PoE-d pole, siis tuleb telefon ühendada 5V vooluadapteriga.

•	 Andmesideühenduse loomiseks ühenda võrgukaabel (Ethernet) „NET“  märgistusega 
pessa ning kaabli teine ots arvutivõrku. Kõrval asetsev „PC“  märgistusega pesa on 
mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

•	 Kui	PoE	puudub,	võib	kasutada	ka	5V	vooluadaptrit,	mille	saab	soetada	eraldi.	Ühen-
da voolujuhe pessa märgistusega „DC 5V“ ning juhtme teine ots seinakontakti.

Hoiatus: Muud toiteallikad võivad telefoni kahjustada või seda rikkuda, mõjutada selle 
talitlust või põhjustada müra.

Joonis 2 Joonis 3Joonis 1



Kui PoE ei  
ole saadaval



TELEFONI TUTVUSTUS
Kiirülevaade
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P2
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Tel.r DNDSeade Suuna

        Kõne-LED tuli
- Vilgub kiiresti: sissetulev kõne
- Põleb püsivalt: kõne pooleli VÕI
- Vastamata kõne. Välja lülitami-

seks vajuta X.
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Tel.r DNDSeade Suuna

Funktsiooni käivitamiseks,  
loendi avamiseks jm klahvi  
sümbolil kujutatud tegevusteks 
vajuta funktsiooniklahve.

Funktsioonisümbolid ja -klahvid

Menüü

Seadistuse menüü

Kõigi kõnede suunamine (sisse/välja)

Do-not-disturb ehk „Ära sega”-funktsioon.  
Kui on olemas staatuseteave, on selle  
klahvi asemel

Staatuseteave (kõnede edastamine  
aktiveeritud, salasõnu ei ole määratud,  
vastamata kõned jne)

Navigatsiooniklahvid

•	 Tegevuste	ja	sisestatud	info	kinni-
tamine ja salvestamine ning eelmi-
sele kuvale naasmine

•	 Kõnede	vastuvõtmine	valjuhääldi	
ja	kõrvaklappide	režiimis

•	 Ooterežiimi	kuvalt:	kordusvalimine

•	 Ooterežiimi	kuvalt:	väljuvale	kõnele	
identiteedi valimine

•	 Ooterežiimi	kuvalt	: vastuvõetud 
kõned

•	 Muudel	juhtudel	: liigu vasakule

•	 Tegevuste	ja	sises-
tatud info tühista-
mine ning eelmisele 
kuvale naasmine

•	 Kõnede	lõpetamine	
valjuhääldi, kõrvak-
lappide või telefoni-
toru	režiimis

•	 LEDi	väljalülitamine	
pärast vastamata 
kõnet

Muudel juhtudel: liigu üles/alla

Ooterežiimi	kuvalt	: vastamata 
kõned
Muudel juhtudel : liigu paremale

Heli reguleerimise klahvid
  Helitugevuse reguleerimine

•	kutsetooni	heli,	kui	telefon	on	ooterežiimil	või	heliseb
•	toru/korpuse	valjuhääldi	heli,	kui	kõne	toimub

LEDidega klahvid – LED süttib, kui funktsioon on aktiivne:
  mikrofoni sisse-/väljalülitamine kõne ajal
     käed-vabad-	ja	telefonitoru	režiimi	vahel	vahetamine.	Vajuta,	kui	soovid	

numbrit	valida	ja	kõnesid	valjuhääldi	režiimil	vastu	võtta.
  kõrvaklappide	režiimi	sisse-/väljalülitamine



SEADISTUS
Edasijõudnud kasutajatele: Ligipääsuks telefoni veebiliidesele administraatorina sisestage 
kasutajanimi ja parool: admin / Snom7xx . Telefoni IP aadressi näete menüüs 6.2.

Telefoni menüü
Peamenüü avamiseks vajuta funktsiooninuppu Seade. Alammenüü ja edasiste alamme-
nüüde avamiseks vajuta vastavat nuppu telefoni numbriklahvistikul. 

* Musta ja halliga varjutatud alammenüüd ja seadistus ei ole saadaval, kui telefon töötab kasutajarežiimis. Tehaseseadistuseks 
on administraatori režiim.
** Hoolduse alammenüü punkt 7 Vision on saadaval vaid juhul, kui telefoniga on ühendatud Snom Visioni seade või kui Snom 
Visioni seade on võrgus saadaval ja ühendamisvalmis.

Märkus: Kui telefon on administraatori režiimis ja ekraanil on kuvatud „Hoolduse“ menüü, lülitub telefon  klahvi vajuta-
misel kasutajarežiimi. 

Kui telefon on kasutajarežiimis ja ekraanil on kuvatud „Hoolduse“ menüü, lülitub telefon  klahvi vajutamisel admi-
nistraatori režiimi. Sinult küsitakse administraatori parooli. Vaikimisi on administraatori parool “Snom7xx”. 

Administraatori	režiimis
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HELISTAMINE
Audioseadmete kasutamine 
Telefonitoru
Võta toru kätte, sisesta telefoninumber ja vajuta  või
sisesta telefoninumber ja võta telefonitoru.

Kõrvaklapid
Sisesta telefoninumber ja vajuta  või kõrvaklappide klahvi.

Valjuhääldi
Sisesta telefoninumber ja vajuta valjuhääldi klahvi.

Kõnede vastuvõtmine
Audioseadmete kasutamine
Telefonitoru: võta toru.
Kõrvaklapid: vajuta  või vilkuvat liiniklahvi.
Valjuhääldi: vajuta     .

Ootel	olek
Üks kõne ootel 
•	 Poolelioleva kõne ootele panek: vajuta Ootel  nuppu	või	liiniklahvi.	Ootel	olevaid	

kõnesid näidatakse kolmel viisil:
 – tekstina ekraanil;

Kõnesid ootel: 1
Valik Suun

 – aeglaselt vilkuva liiniklahviga (roheline LED);
 – põleva kõnemärguande LEDiga (punane LED).

Nüüd saad kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna. Kui 
teine osapool lõpetab kõne ootel olemise ajal, lülituvad ootel kõne indikaatorid telefonil 
välja.

•	 Ootel	oleva	kõne	jätkamine:	vajuta	vastavat	liiniklahvi.	 Ootel  



Mitme kõne ootele panek
Kui sul on üks kõne ootel ja võtad vastu teise kõne, siis teise kõne ootele panekuks vajuta  
Ootel  nuppu või liiniklahvi. Samuti saad ootele panna ka järgmisi kõnesid.

 
Kui ootel on mitu kõnet, näitab olekuriba ootel olevate kõnede arvu. 
–	Ootel	olevate	kõnede	vahel	kerimiseks	kasuta	  nuppe. Klahvistikul sisestatud info 

mõjutab ekraanil kuvatavat kõnet, st ekraani kontaktialal kuvatavat helistajat, millele 
eelneb sümbol .

– Kui soovid ühendada hetkel ekraanil kuvatud kõnet, vajuta  või liiniklahvi. Kõne tagasi 
ootele panekuks vajuta Ootel  või liiniklahvi.

–	Ootel	oleva	kõne	lõpetamiseks	kuva	see	ekraanil,	ühenda	ja	vajuta	 .

Konverentskõne
Maksimaalne konverentskõne osalejate arv on kolm.

Konverentskõne alustamine
1. Helista esimesele soovitud osalejale ja pane ta ootele.
2. Helista teisele soovitud osalejale ja pane ta ootele.
3. Kui soovid konverentskõnesse kaasata ka kolmanda osalise, helista temale. 
 Märkus: konverentskõne alustamiseks ei pea viimast osalejat ootele panema.
4. Konverentskõne alustamiseks vajuta „Konv”.

Kõnede edasisuunamine
Edasi suunata saad nii juba ühendatud kõnesid kui ka sinu telefonile parajasti sissetulevat 
kõnet. 
•	 Kui sul on liinil kõne pooleli, saad selle kolmandale osapoolele edasi suunata kahel 

viisil:
 – kolmanda osapoole eelnev teavitamine, et olla kindel, kas ta saab kõne vastu võtta: 

Teavitusega suunamine; 
 – kõne suunamine ilma teavituseta: Pime suunamine. Sa ei saa tagasisidet selle koh-

ta, kas kolmas osapool on saadaval ja/või võtab kõne vastu. *Töötab vaid äritelefoni 
ekstrapaketiga.

•	 Kui	jõude	seisval	telefonil	heliseb	kutsetoon,	saad	selle	kolmandale	osapoolele	edasi	
suunata ilma ise kõnele vastamata (ainult pime suunamine).

Teavitusega suunamine 
1. Pane kõne ootele.
2. Vali number, kuhu soovid kõne suunata ja millele sissetulevast kõnest teada anda.
3. Kui kolmas osapool soovib kõne vastu võtta, vajuta „Suuna”.

Pime suunamine 
1. Kui sul on parajasti kõne liinil, vajuta „Suuna”.
2. Vali kolmanda osapoole number, kellele soovid kõne suunata.
3. Vajadusel vajuta .



Kõne lõpetamine
•	 Kui kasutad telefonitoru: aseta toru tagasi pessa või vajuta .
•	 Kui	kasutad	valjuhääldit	või	kõrvaklappe:	vajuta	 . 

Vastamata kõned
Vastamata kõnedest annab märku põlev kõne-LED ja vastamata kõnede arvu märkiv 
number olekureal ja/või oleku infokuval. 
•	 Kõne-LED-i väljalülitamiseks vajuta .
•	 Või	vajuta	 Info  nuppu, et avada staatuse info kuva.

– Individuaalsete kõnede kuvamiseks ja samas kõne LEDi  
väljalülitamiseks vajutage  Detail .

– vajuta Del  nuppu valitud kõne kustutamiseks.

Kõneloendid
Kõneloendite avamine:
•		 Valitud	kõned:	vajuta		   
•		 Vastuvõetud	kõned:	vajuta	
•	 Vastamata	kõned:	vajuta	

Kõigi loendite haldamine: 
•	 Kui	loend	on	avatud,	kasuta	kerimiseks	.
•	 Valitud	kõne	numbrile	helistamiseks	vajutage		 . 
•	 Valitud	kõne	kustutamiseks	vajutage		 Del   nuppu.
•	 Kui	loendi	kustutamiseks	vajuta	nuppu.

•	 Kõne	üksikasjade	kuvamiseks	vajuta		 Detail . Kui detailide  Salves  kuva on avatud, 
vajuta nuppu, et salvestada telefoninumber telefoniraamatusse. 

•	 Ooterežiimi	kuvale	naasmiseks	vajuta	kahe	sekundi	välte	 .

Kõnede suunamine
Kõigi kõnede suunamine: kõigi sissetulevate kõnede edastamiseks telefoninumbrile, lisa-
seadmele või postkasti, mis on selle funktsiooni adressaadina määratud.

Vaikeseadistusena lülitab funktsiooniklahvide rea klahv Suuna sisse ja välja kõigi kõne-
de suunamise, aga selle funktsiooni võib määrata ka mõnele muule funktsiooniklahvile või 
kasutada seadistuse menüüd, nagu on näidatud alumises tabelis.

Suuna kõne, kui liin on hõivatud: kõigi sissetulevate kõnede edastamiseks ajal, mil liin 
on hõivatud, telefoninumbrile, lisaseadmele või postkasti, mis on selle funktsiooni adres-
saadina määratud.

Suuna kõne pärast määratud aega: kui kõne kutsub, ootab telefon seadistuses „Kõne 
edastamise aeg” määratud arvu sekundeid. Kui selle aja jooksul kõnet vastu ei võeta, 
edastatakse kõne telefoninumbrile, lisaseadmele või postkasti, mis on selle funktsiooni 
adressaadina määratud.



Seadistuse muutmine telefonil ja kõnede suunamise sisse lülitamine
Kõigi kõnede  
suunamine

Suuna, kui liin  
on hõivatud

Suuna pärast  
määratud aega

Vajuta  Seade Seade Seade

Vajuta  Kõne seaded  Kõne seaded  Kõne seaded

Vajuta  Kõne suunamine  Kõne suunamine  Kõne suunamine 

Vajuta  Suuna kõik  Suuna kui kinni  Suuna peale

Vajuta  Telefoni number  Telefoni number  Telefoni number

Tüüp telefoninumber telefoninumber telefoninumber

Vajuta

Vajuta - -  Suuna peale

Tüüp - - sekundite arv

Vajuta - -

Vajuta   £ Aktiveeri  £ Aktiveeri  £ Aktiveeri

Kõnede suunamise väljalülitamine

Suuna kõik kõned Suuna, kui liin  
on hõivatud

Suuna pärast  
määratud aega

Vajuta Seade Seade Seade

Vajuta  Kõne seaded  Kõne seaded  Kõne seaded

Vajuta  Kõne suunamine  Kõne suunamine  Kõne suunamine 

Vajuta  Suuna kõik  Suuna kui kinni  Suuna peale

Vajuta  £ Aktiveeri  £ Aktiveeri  £ Aktiveeri


