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Panasonic	  
KX-‐TGP500	  

KX-‐TGP550	  
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Handtækið	  

	  

1. Hleðsla,	  hringing	  og	  skilaboð	  
2. Hátalari	  
3. (Talk).	  Til	  að	  svara	  og	  hringja	  
4. (SP-‐Phone).	  Handfrjáls	  sími	  
5. Innstunga	  fyrir	  heyrnartól	  
6. Hnappaborð	  
7. Hlust	  
8. Skjár	  
9. (Off).	  Til	  að	  leggja	  á	  
10. Endurval	  –	  gera	  hlé	  
11. Hljóðnemi	  
12. Snertur	  fyrir	  hleðslu	  
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Stýringar	  

A	  –	  Hnappar	  

Á	  handtækinu	  eru	  tveir	  stýrihnappar	  og	  stýripinni.	  Með	  því	  að	  styðja	  á	  stýrihnapp	  eða	  með	  því	  að	  
þrýsta	  á	  miðjan	  stýripinnann	  er	  hægt	  að	  velja	  það	  sem	  er	  á	  skjánum,	  beint	  fyrir	  ofan.	  

B	  -‐	  Stýripinni	  

Með	  því	  að	  hreyfa	  stýripinnan	  ítrekað	  til	  má:	  skruna	  upp	  og	  niður	  og	  til	  vinstri	  og	  hægri	  gegnum	  ýmsa	  
lista	  eða	  valkosti.	  Einnig	  má	  breyta	  styrk	  á	  hlust	  eða	  hátalara	  meðan	  verið	  er	  að	  tala	  í	  símann.	  

Breyta	  tímabundið	  birtingu	  efnis	  á	  skjánum	  

Hægt	  er	  að	  breyta	  skjánum	  til	  að	  birta	  einn	  eða	  marga	  hluti	  í	  einu	  og	  á	  það	  við	  símaskrána,	  yfirlit	  yfir	  
þá	  sem	  hringdu	  og	  endurval.	  Breyta	  má	  skjánum	  tímabundið	  með	  því	  að	  styðja	  á	  viðkomandi	  hnapp	  
og	  það	  er	  gert	  með	  því	  að	  velja:	  

MULTI:	  Margir	  hlutir	  eru	  sýndir	  í	  einu	  á	  skjánum.	  

SINGLE:	  Eitt	  atriði	  er	  sýnt	  í	  einu.	  Það	  má	  staðfesta	  ítarlegu	  upplýsingarnar.	  
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Móðurstöð	  

KX-‐TGP500	  

	  

	  

1.	  STATUS-‐ljósið	  

Sýnir	  stöðu	  móðurstöðvarinnar	  og	  netsins	  

2.	  Hnappur	  til	  að	  leita	  uppi	  síma	  ALL	  

Leyfir	  að	  finna	  öll	  handtæki	  
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KX-‐TGP550	  

	  
1. Símtól	  
2. Hlust	  
3. Hátalari	  
4. Uppkallshnappar.	  Gaumljós	  fyrir	  stöðu	  síma.	  Leyfir	  uppkall	  á	  hvern	  síma.	  Sýnir	  einnig	  stöðu	  

hvers	  tækis	  
5. Uppkallshnappur	  á	  símtæki	  ALL.	  Leyfir	  uppkall	  á	  alla	  síma	  
6. LINE	  STATUS.	  Upplýsir	  um	  stöðu	  hverrar	  línu	  á	  skjánum	  
7. INDEX	  STICKER.	  Hægt	  að	  skrifa	  allt	  að	  sex	  nöfn	  á	  miða	  og	  setja	  á	  móðurstöðina	  
8. HOLD.	  Bið	  
9. REDIAL.	  PAUSE.	  Endurval	  og	  hlé	  
10. Skjár	  
11. Hnappar	  
12. Innstunga	  fyrir	  heyrnartól	  
13. Hljóðnemi	  
14. Hnappaborð	  
15. SP-‐PHONE,	  HEADSET.	  Gaumljós	  fyrir	  SP-‐PHONE	  
16. MUTE	  
17. STATUS	  gaumljós.	  Gefur	  til	  kynna	  stöðu	  nets	  og	  tækis	  
18. Stýrihnappar.	  VOL	  hljóðstyrkur	  
19. VOICE	  MAIL.	  Gaumljós	  fyrir	  talhólf	  
20. EXIT.	  Hætta	  
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Stýrihnappar	  /	  hljóðstyrkur	  

	  

Skrunað	  gegnum	  lista	  eða	  kosti	  

Með	  því	  að	  styðja	  endurtekið	  á	  þessa	  hnappa	  má	  skruna	  gegnum	  ýmsa	  lista	  eða	  valkosti	  

	  

Stilling	  á	  hljóðstyrk	  

Með	  því	  að	  styðja	  á	  þennan	  hnapp	  upp	  eða	  niður	  síendurtekið	  má	  stilla	  styrk	  í	  hlust	  eða	  hátalara	  
meðan	  verið	  er	  að	  tala.	  

Bendill	  færður	  

Með	  því	  að	  styða	  síendurtekið	  á	  þessa	  hnappa	  má	  færa	  bendilinn	  til	  svo	  hægt	  sé	  að	  lagfæra	  nafn	  eða	  
númer	  

Hnappar	  

	  

Þrír	  breytilegir	  hnappar	  eru	  á	  móðurstöðinni.	  Með	  því	  að	  styðja	  á	  hnapp	  má	  velja	  það	  atriði	  sem	  í	  það	  
skiptið	  er	  beint	  fyrir	  ofan	  hnappinn	  á	  skjánum.	  

STATUS	  gaumljósið	  á	  móðurstöðinni	  

Meðan	  á	  ræsingu	  stendur	  mun	  STATUS	  gaumljósið	  á	  móðurstöðinni	  blikka.	  Þetta	  segir	  að	  
móðurstöðin	  er	  að	  ræsa	  sig.	  Gagnlegt	  er	  að	  kunna	  að	  lesa	  úr	  eftirfarandi	  ljósastöðu:	  

Staða	   	   Merking	  
Litur	   Mynstur	   	  
Grænn	   Stöðugt	   Móðurstöðin	  er	  tengd	  við	  netið.	  Ræsingarferli	  er	  lokið	  og	  það	  má	  nota	  

símann.	  
Grænn	   Blikkandi	   Móðurstöðin	  er	  að	  sækja	  gögn.	  Ekki	  rjúfa	  netkapalinn	  eða	  rafmagnið	  fyrr	  en	  

STATUS	  gaumljósið	  hættir	  að	  blikka	  og	  logar	  stöðugt	  með	  grænum	  lit.	  
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Staða	   	   Merking	  
Litur	   Mynstur	   	  
Rauður	   Stöðugt	   Þegar	  kveikt	  er	  á	  móðurstöðinni	  logar	  STATUS	  gaumljósið	  með	  rauðum	  lit	  í	  

um	  það	  bil	  10	  sekúndur.	  
	   Blikkar	   Móðurstöðin	  er	  að	  skrá	  símtæki.	  
	   Blikkar	  

hratt	  
Móðurstöðin	  er	  að	  kalla	  upp	  símtæki	  (á	  við	  KX-‐TGP500).	  

Gulleitt	   Stöðugt	   IP-‐tala	  móðurstöðvarinnar	  er	  ef	  til	  vill	  í	  samslætti	  við	  IP-‐tölu	  annars	  tækis	  á	  
sama	  neti.	  Hafðu	  samband	  við	  tæknimann	  vegna	  málsins.	  

	   Blikkar	   Móðurstöðin	  er	  með	  IP-‐tölu	  og	  er	  að	  uppfæra	  stillingar.	  Bíðið.	  
Móðurstöðin	  er	  að	  skrá	  við	  símkerfi.	  Bíðið.	  
Ef	  STATUS-‐ljósið	  heldur	  áfram	  að	  blikka	  skal	  athuga	  eftirfarandi:	  
Netstillingar	  kannski	  rangar.	  Hafið	  samband	  við	  tæknimann.	  
Reynið	  endurræsingu.	  Slökkvið	  á	  tækjum	  í	  þessari	  röð,	  og	  kveikið	  í	  sömu	  
röð:	  Mótald,	  beinir,	  „hub“,	  móðurstöð	  og	  tölva.	  
Ef	  ekki	  tekst	  að	  fara	  inn	  á	  netið	  í	  tölvunni	  skal	  athuga	  hvort	  vandamál	  séu	  
tengd	  símanum.	  

	   Blikkar	  
hratt	  

Takið	  rafmagnið	  af	  móðurstöðinni	  til	  að	  endurræsa	  og	  tengið	  svo	  á	  ný.	  Ef	  
STATUS-‐ljósið	  blikkar	  enn	  hratt	  getur	  verið	  um	  að	  ræða	  
vélbúnaðarvandamál.	  

Slökkt	   	   Ekki	  rafmagn	  á	  móðurstöðinni.	  
Sambandsleysi	  á	  netsnúru.	  Yfirfarið.	  
Eitthvert	  annað	  nettæki	  er	  sambandslaust.	  Athuga	  stöðu	  ljósanna	  á	  þeim.	  
Móðurstöðin	  er	  í	  ræsingu.	  
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Hringt	  úr	  símanum	  

1. Lyftu	  símtólinu	  af	  og	  veldu	  símanúmerið.	  Til	  að	  leiðrétta	  tölu	  er	  stutt	  á	  CLEAR.	  

2. Styddu	  á	  CALL	  eða	   .	  Móðurstöðin	  velur	  sjálfgefna	  línu	  eftir	  stillingum.	  Einnig	  má	  velja	  
línuna	  með	  því	  að	  gera	  eftirfarandi:	  LINE	  –	  örvahnappar	  til	  að	  velja	  línu	  og	  svo	  CALL.	  

3. Þegar	  símtali	  lýkur	  styðurðu	  á	  OFF	  eða	  leggur	  á.	  

Athugið:	  

Frekari	  upplýsingar	  má	  finna	  á	  vefsíðu	  Panasonic.	  

	  

Notkun	  á	  handfrjálsum	  síma	  

1. Veldu	  símanúmer	  og	  styddu	  á	   .	  Móðurstöðin	  velur	  sjálfgefna	  línu	  eftir	  stillingum.	  
Einnig	  má	  velja	  línuna	  handvirkt	  eins	  og	  hér	  er	  lýst:	  LINE	  –	  örvahnappar	  og	  lína	  valin	  og	  síðan	  

Símtal	  við	  fjarenda.	  
2. Þegar	  símtali	  er	  lokið	  styðurðu	  á	  OFF.	  

Athugið:	  

Hátalarasími	  nýtist	  best	  í	  hljóðlátu	  umhverfi.	  Til	  að	  nota	  símtólið	  skal	  stutt	  á	   	  

	  

Hljóðstyrk	  breytt	  á	  símtóli	  eða	  hátalara	  

Styddu	  upp	  eða	  niður	  síendurtekið	  á	  stýripinnanum	  meðan	  á	  símtali	  stendur.	  

	  

Hringt	  út	  frá	  endurvalslista	  

Seinustu	  tíu	  númer	  sem	  hringt	  er	  í	  eru	  skráð	  á	  endurvalslista	  (hvert	  allt	  að	  32	  tölur).	  

1. REDIAL	  
2. Örvahnappar	  upp	  eða	  niður	  og	  viðkomandi	  númer	  valið.	  

3. 	   Ef	  þú	  styður	  á	  merki	  fyrir	  hátalara	  og	  hinn	  aðilinn	  er	  upptekinn	  mun	  
móðurstöðin	  reyna	  að	  ná	  sambandi	  með	  því	  að	  hringja	  í	  sífellu.	  Meðan	  síminn	  er	  að	  bíða	  eftir	  
að	  hringja	  mun	  hringi-‐gaumljósið	  blikka.	  Til	  að	  hætta	  við	  styðurðu	  á	  OFF.	  
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Hringt	  úr	  móðurstöðinni	  (KX-‐TGP550)	  

1. Veldu	  símanúmer.	  Til	  að	  leiðrétta	  tölu	  styðurðu	  á	  CLEAR.	  
2. Lyftu	  símtólinu	  með	  gormasnúrunni	  af.	  Móðurstöðin	  velur	  sjálfgefna	  línu	  eftir	  stillingum.	  

Einnig	  má	  velja	  línu	  handvirkt	  eins	  og	  hér	  er	  lýst:	  LINE	  –	  örvahnappar	  og	  lína	  valin.	  	  	  
3. Þegar	  símtali	  er	  lokið	  er	  símtólið	  lagt	  á.	  

Athugið:	  Einnig	  má	  velja	  númer	  eftir	  að	  búið	  er	  að	  lyfta	  af.	  Frekari	  upplýsingar	  eru	  á	  vef	  Panasonic.	  

	  

Notkun	  hátalarasíma	  

1. Veldu	  númer	  og	  styddu	  á	  SP-‐PHONE.	  
Móðurstöðin	  velur	  sjálfgefna	  línu	  eins	  og	  hún	  hefur	  verið	  skilgreind.	  
Einnig	  má	  velja	  línu	  handvirkt	  eins	  og	  hér	  er	  lýst:	  LINE	  -‐>	  örvahnappar	  og	  lína	  valin	  -‐>	  stutt	  á	  
CALL	  eða	  SP-‐PHONE.	  

2. Þegar	  svarað	  er	  skaltu	  tala	  í	  innbyggðan	  hljóðnema	  á	  móðurstöðinni.	  
3. Þegar	  samtali	  lýkur	  er	  stutt	  á	  SP-‐PHONE.	  

Athugið:	  Hátalarasími	  nýtist	  best	  í	  hljóðlátu	  umhverfi.	  
Til	  að	  skipta	  yfir	  í	  símtól	  er	  því	  lyft	  af.	  

	  

Stilling	  á	  hljóðstyrk	  hlustar	  eða	  hátalara	  

Styddu	  endurtekið	  á	  örvar	  upp	  eða	  niður	  meðan	  á	  símtali	  stendur.	  

	  

Hringt	  með	  endurvalslista	  

Seinustu	  tíu	  númer	  sem	  hringt	  var	  í	  eru	  vistuð.	  

1. REDIAL	  
2. Örvahnappar	  upp	  og	  niður	  notaðir	  til	  að	  velja	  númer	  
3. Lyftu	  símtólinu	  af	  eða	  styddu	  á	  SP-‐PHONE	  

Ef	  þú	  styður	  á	  SP-‐PHONE	  og	  númerið	  sem	  hringt	  er	  í	  er	  upptekið	  mun	  síminn	  reyna	  að	  hringja	  í	  sífellu.	  
Meðan	  móðurstöðin	  er	  að	  bíða	  eftir	  að	  hringja	  mun	  SP-‐PHONE	  ljósið	  á	  móðurstöðinni	  blikka.	  Til	  að	  
hætta	  við	  styðurðu	  á	  EXIT.	  
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Svarað	  með	  handtækinu	  

Þegar	  síminn	  hringir	  mun	  hringiljós	  blikka	  ört	  á	  símanum	  

1. Lyftu	  símtólinu	  af	  og	  svaraðu	  með	  CALL	  eða	   	  eða	   	  meðan	  hringir.	  
Þú	  getur	  líka	  svarað	  með	  því	  að	  styðja	  á	  hnappana	  0	  til	  9	  og	  *	  og	  #.	  

2. Þegar	  símtali	  er	  lokið	  leggurðu	  á	  eða	  styður	  á	  OFF.	  

	  

Styrk	  á	  hringingu	  breytt	  

Meðan	  síminn	  er	  að	  hringja:	  Notaðu	  stýripinnann	  upp	  eða	  niður	  til	  að	  stilla	  á	  hæfilegan	  styrk.	  

Til	  að	  stilla	  styrk	  fyrirfram:	  	  

1. MENU	  -‐>	  miðja	  stýripinnans	  -‐>	  #	  1	  6	  0	  
2. Örvahnappar	  upp	  eða	  niður:	  Stillið	  eftir	  smekk	  
3. SAVE	  -‐>	  OFF	  
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Svarað	  með	  móðurstöðinni	  (á	  við	  KX-‐TGP550)	  

1. Lyftu	  símtólinu	  eða	  styddu	  á	  CALL	  eða	  SP-‐PHONE	  þegar	  síminn	  er	  að	  hringja	  
2. Þegar	  símtali	  er	  lokið	  skaltu	  leggja	  á.	  Þegar	  símtal	  er	  handfrjálst	  skaltu	  styðja	  á	  SP-‐PHONE	  

	  

Hringing	  stillt	  á	  móðurstöðinni	  

Meðan	  móðurstöðin	  er	  að	  hringja:	  

Styddu	  á	  örvahnappana	  upp	  eða	  niður	  til	  að	  stilla	  hljóðstyrkinn	  

Styrkur	  stilltur	  fyrirfram:	  	  

1. MENU	  -‐>	  miðja	  stýripinnans	  -‐>	  #	  1	  6	  0	  
2. Örvahnappar	  upp	  eða	  niður:	  Stillið	  eftir	  smekk	  
3. SAVE	  -‐>	  EXIT	  

	  

Símtal	  á	  bið	  

Með	  þessu	  má	  setja	  utanhússsímtal	  á	  bið	  

	  

Á	  handtæki	  

1. Styddu	  á	  HOLD	  í	  símtali	  

2. Til	  að	  taka	  bið	  af	  styðurðu	  á	  HOLD	  eða	   	  

	  

Á	  móðurstöð	  

Mögulegt	  á	  KX-‐TGP550	  

1. Styddu	  á	  HOLD	  í	  símtali	  
Ef	  þú	  ert	  að	  nota	  símtólið	  máttu	  leggja	  á	  

2. Til	  að	  taka	  bið	  af	  lyftirðu	  símtólinu	  af	  eða	  styður	  á	  HOLD	  eð	  SP-‐PHONE	  
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Símtal	  flutt	  

Utanhússsímtöl	  má	  flytja	  á:	  

Aðila	  innanhúss	  

Utanhúss	  

Með	  notkun	  handtækis	  

	  

Símtal	  flutt	  í	  annan	  síma	  

1. Meðan	  símtal	  stendur	  yfir	  við	  aðila	  utanhúss	  styðurðu	  á	  MENU	  
2. Örvahnappar	  og	  Intercom	  -‐>	  SELECT	  
3. Örvahnappar:	  tæki	  valið	  og	  -‐>	  CALL	  

4. Bíddu	  eftir	  svari.	  Ef	  enginn	  svarar	  er	  styðurðu	  á	   	  og	  færð	  aftur	  samband	  við	  
utanhússaðila	  

5. OFF	  

	  

Símtal	  flutt	  á	  aðila	  utanhúss	  

1. Meðan	  á	  símtali	  stendur	  styðurðu	  á	  MENU	  
2. Örvahnappar	  notaðir:	  Transfer	  -‐>	  SELECT	  
3. Veldu	  símanúmer.	  Til	  að	  leiðrétta	  númer	  er	  stutt	  á	  CANCEL	  og	  númeri	  eytt	  og	  byrjað	  upp	  á	  

nýtt.	  
4. Bíddu	  eftir	  svari.	  Ef	  enginn	  svarar	  styðurðu	  tvívegis	  á	  CANCEL	  til	  að	  fá	  aftur	  við	  upprunalega	  

viðmælandann	  
5. TRANS	  

	  

	  


