
 KX-TG2521FX

 KX-TG2511FX

KX-TG2512FX

KX-TG2513FX

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîíåí ñåêðåòàð

Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí

Moäåë:

Moäåë:

Ïðåäè óïîòðåáà, ïðî÷åòåòå 
“Ïîäãîòîâêà” íà ñòðàíèöà 10.

Ïîêàçàíèÿò ìîäåë å KX-TG2511.

Преди да използвате този апарат, моля, прочетете внимателно 
инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки.

Tози апарат е съвместим с Идентификация на повикването (Caller ID) 
За да ползвате тàзи функциÿ, трябва да се абонирате за ñúîòâåòíàòà
услугà, предлаганà от телефонната компания.

Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.

За да използвате този апарат във вашата държава, най-напред
променете регионалните му настройки (стр. 22). Можете да
промените и езика на съобщенията на дисплея (стр. 13).

(Само за Чехия и Словакия)
Tози безжичен телефон може да се използва според Генерален 
лиценз No.: VO-R/8/08.2005-23 (Чехия), VPR-7/2001 (Словакия).
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Êîíôèãóðàöèÿ íà ìîäåëèòå

L Èíäåêñúò (FX) â îçíà÷åíèÿòà íà ñëåäíèòå ìîäåëè å ïðîïóñíàò â òåêñòà íà 
òàçè èíñòðóêöèÿ: KX-TG2511FX/KX-TG2512FX/KX-TG2513FX/KX-TG2521FX

Ðàçëèêè âúâ ôóíêöèèòå

KX-TG2511 
ñåðèÿ

KX-TG2511 KX-TG2511 KX-TGA250 1
KX-TG2512 KX-TG2511 KX-TGA250 2
KX-TG2513 KX-TG2511 KX-TGA250 3

KX-TG2521 
ñåðèÿ

KX-TG2521 KX-TG2521 KX-TGA251 1

Ìåæäó ñëóøàëêè

Moдел
База Слушалка
Парт. номер Парт. номер

Ñåðèÿ

Ñåðèÿ

Количество

Телефонен секретар
Вътрешна връзка

KX-TG2511 ñåðèÿ

KX-TG2521 ñåðèÿ

– r*1

r –

*1 KX-TG2512/KX-TG2513
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Ïðèíàäëåæíîñòè

Ñòàíäàðòíè ïðèíàäëåæíîñòè

Äîïúëíèòåëíè ïðèíàäëåæíîñòè è êîíñóìàòèâè

No. KX-TG2511
KX-TG2521

KX-TG2512 KX-TG2513

1 1 2 3
2 1 1 1
3

HHR-55AAAB èëè 
N4DHYYY00005

2 4 6

4 1 2 3
5

1 2 3 4 5

HHR-4DPA (çà Åãèïåò)*1

HHR-4DPA or HHR-4MRT (çà Éîðäàíèÿ)*1

P03P or HHR-4NGE (çà äðóãèòå ñòðàíè)*1

KX-A272

Принадлежности
Количество

/PQLV219CE

/

AC aдаптор
Кабел за телефонната линия
Акумулаторни батерии*1

*2Капак за слушалката
— 1 2Çàðÿäíî óñòðîéñòâî

*1  
*2 Капакът за слушалката е поставен на слушалката.

Вижте стр. за информация за смяна на батериите.4

За информация за наличностите, моля, обърнете се към най-близкия дилър 
на Panasonic.

Описание Moдел
Àêóìóëàòîðíè
áàòåðèè

Òèï íà áàòåðèèòå:
– Íèêåë ìåòàë õèäðèäíè (Ni-MH).
– 2 x AAA (R03) ðàçìåð çà âñÿêà ñëóøàëêà.

DECT повторител

*1 Сменените батерии може да са с различен капацитет от тези, с които е 
комплектован апаратът.
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Îáùà èíôîðìàöèÿ
L Tози апарат е конструиран за използване в àíàëîãîâèòå телефонни на 

Чехия è Словакия.
L При възникване на проблем, трябва да се обадите на първа инстанция на 

доставчика на оборудването.
L В други държави, обърнете се към доставчика. 
Декларация за съответствие: 
L Panasonic Communications Co., Ltd. декларира, че този апарат отговаря на

всички изискванията и клаузи на Директивата за крайни радио и теле-
комуникационни продукти R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal 
Equipment) Directive 1999/5/EC. Декларациите за съответствие на 
продуктите на Panasonic, описани в тази инструкция, може да се изтеглят от 
следния уеб сайт: 
http://www.doc.panasonic.de 
За контакти: 
Panasonic Testing Centre 
Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Çà áúäåùè ñïðàâêè

 

Прикрепете тук или запазете фактурата от покупката, която ще ви е необхо-
дима при евентуални гаранционни ремонти. Попълнете долната таблица:

Сериен номер Дата на покупката 
(намира се отдолу на базата)
Име и адрес на дилъра

Прикрепете тук фактурата
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За вашата безопасност
За да предотвратите евентуални 
наранявания или смърт, и за 
безопасна работа с апарата, моля, 
прочетете внимателно тези 
указания.

ВНИМАНИЕ

Електрическо захранване
L Използвайте само означения на 

продукта захранващ източник.
L Не претоварявайте контакта 

и/или удължителя/разклонителя, 
към който е свързан апаратът.

L Вкарвайте добре в контакта AC 
адаптора или щепсела. Ако 
връзката е хлабава, те може да 
се нагреят и да причинят пожар.

L Редовно почиствайте куплунзите и
щепсела, като ги изключите и 
избършете със суха кърпа. Ако 
натрупалите се върху тях 
замърсявания се навлажнят, може 
да причинят пожар или токов удар.

L Ако се появи дим, неспецифична 
миризма или звук, незабавно 
изключете апарата от контакта, за 
да предотвратите пожар или токов 
удар. Уверете се, че димът е
спрял и се обърнете към
специализиран сервиз за ремонт.

L Не докосвайте щепсела с мокри 
ръце.

Инсталиране
L За да предотвратите опасност от 

пожар или токов удар, пазете 
апарата от дъжд и влага.

L Не използвайте апарата близо до 
автоматични устройства, като 
автомат за врата или противопо- 

жарна аларма. Радиовълните, 
излъчвани от апарата, може да 
повредят тези устройства

Предпазни мерки
LИзключвайте апарата от контакта при 

почистване. Не използвайте течни и 
аерозолни препарати.

L Не разглобявайте апарата.
L Не изсипвайте течности върху ка-

бела или розетката на телефонна-
та линия и не позволявайте те да 
се навлажняват. Ако кабелът на 
телефонната линия се навлажни, 
незабавно го изключете от 
розетката и не го използвайте.

Mедицинска апаратура
L Преди да се използва от хора с 

пейсмейкъри, слухови апарати и 
други подобни устройства, те 
трябва да се консултират с 
производителя на съответното 
устройство за съвместимостта 
му с този апарат. (Апаратът 
работи в честотен обхват 
1.88 GHz дo 1.90 GHz и 
мощност на предавателя 250 
mW (макс.).)

L Tози апарат не трябва да се 
използва близо до медицинска или 
друга апаратура, или до 
оборудване, чувствително към 
радиовълни.

ВНИМАНИЕ

Инсталиране и разположение
L Не инсталирайте телефонната 

линия при на гръмотевична буря. 
L Не инсталирайте розетката на 

телефонната линия на влажни 
места, освен ако тя не е 
специално конструирана за това.
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L Не докосвайте неизолирани 
куплунзи или кабели.

L Не преработвайте телефонната 
линия.

L AC адапторът се използва като
основно устройство за изолиране
от електрическата мрежа. 
Контактът, в който го включвате, 
трябва да е лесно достъпен.

L Този апарат не може да 
реализира обаждания, когато: 
– батериите на слушалката са
изтощени или повредени. 
– бутоните са заключени. 
– прекъснало е електрическото
захранване.

Батерии
L Използвайте само батериите, 

посочени на стр. 4. Използвайте
само акумулаторни Ni-MH 
батерии AAA (R03) размер.

L Не смесвайте стари и нови батерии.
L Не разглобявайте батериите. 

Електролитът в тях е силно
активен и може да причини изга-
ряне или нараняване на очите или
кожата. Електролитът е отровен и
не трябва да се поглъща.

L Бъдете внимателни при
използване, пренасяне и
съхраняване на батериите. Не
допускайте до тях да се докосват
метални предмети, като гривни, 
колиета и др. Това може да
причини късо съединение и пожар.

L Зареждайте батериите само
според указанията, описани в тази
инструкция. Стриктно спазвайте
посочените ограничения и мерки
за безопасност.

L Използвайте само описаните в
тази инструкция устройства за
зареждане на батериите. Не
преработвайте батериите, 

зарядното устройство, базата или
слушалката.

Важни указания за 
безопасност
При използване на този апарат, 
трябва да се спазват основните 
указания за електрическа безопас-
ност, включително и следните:
1. Не трябва да допускате върху

апарата да падат предмети или
течности. Не излагайте апарата
на прах, замърсявания и топлина.

2. Не използвайте телефона, освен 
ако не е безжичен, при 
гръмотевична буря.

3. Не използвайте телефона, за да 
докладвате за изтичане на газ, 
поради опасност от експлозия.

4. Използвайте само посочените в 
тази инструкция батерии и АС 
адаптор. Не хвърляйте батериите 
в огън, поради опасност от 
експлозия. При изхвърлянето на 
батериите, спазвайте местните 
закони.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

За най-високо качество
Разположние на базата
Базата и другите съвместими 
апарати Panasonic използват радио-
вълни за връзка помежду си.
L За максимално голямо покритие и 

за минимален шум при връзката, 
разположете базата: 
– на удобно високо и централно 
място, без близки прегради 
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между базата и слушалките и 
другите устройства. 

– далече от електрически устройства, 
като телевизори, радиоапарати и 
други безжични или мобилни 
телефони. 

– избягвайте насочени радио- или 
телевизионни антени. Бъдете 
внимателни, ако поставяте базата 
близо до прозорец. 
L Обхватът и качеството на 

радиовръзката зависят от 
конкретните околни условия и 
работна среда. 

L При наличие на смущения във 
връзката, преместете базата на 
друго, по-подходящо място.

Работна среда
L Пазете апарата далече от 

източници на радиосмущения, като 
електромотори, флуоресцентни 
лампи и др.

L Пазете апарата от замърсявания, 
прах, висока температура, влага и 
вибрации.

L Не излагайте апарата на директна 
слунчева светлина.

L Не поставяйте тежки предмети 
върху апарата или върху 
захранващия кабел.

L Ако няма да използвате апарата 
дълго време, изключете щепсела 
или АС адаптора от контакта.

L Tози апарат трябва да се пази 
далече от топлинни източници, 
като печки, радиатори и др., и не 
трябва да се използва при 
температура под 0 °C и над 40 °C.

L Максималният обхват на връзката 
може да се намали значително, 
ако апаратът се използва близо до 
тунелил високи сградил хълмове, 
метални обекти и други подобни 
прегради.

L Използвайте апарата далече от 
електрически устройства, като 
телевизори, радиоапарати и други 
безжични или мобилни телефони.

Рутинна подръжка
L Бършете повърхността на 

апарата със суха мека кърпа.
L Не използвайте спирт, бензин и 

други силни разтворители.

Забележка относно изхвърлянето 
или преотстъпването на апарата 
L Този апарат може да съдържа 

важна за вас и конфиденциална 
информация. Ако го изхвърляте 
или предавате на друго лице, 
изтрийте цялата информация от 
паметта му, например от 
телефонния указател, списъка на 
повикванията и др..

Информация за правилното
изхвърляне на ненужните
електрически и електронни
устройства, è èçïîëçâàíè áàòåðèè

1 2 3

Òåçè ñèìâîëè, ïîñòàâåíè âúðõó ïðîäóêòà 
è/èëè ïðèäðóæàâàùè ãî äîêóìåíòè,   
îçíà÷àâà, ÷å èçïîëçâàíèòå åëåêòðè÷åñêè 
è åëåêòðîííè óðåäè íå òðÿáâà äà ñå 
ñìåñâàò ñ äîìàêèíñêèòå îòïàäúöè.
Çà ïðàâèëíàòà îáðàáîòêà íà îòïàäúöèòå, 
ìîëÿ îòíåñåòå òåçè ïðîäóêòè äî 
ïðåäíàçíà÷åíèòå çà òàçè öåë ìåñòà çà 
ñúáèðàíå. Ìîëÿ, ñïàçâàéòå ìåñòíîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî, êàêòî è Äèðåêòèâè
2002/96/EC è 2006/66/EC.
Ïðàâèëíîòî èçõâúðëÿíå è ãðèæà çà 
óðåäèòå è áàòåðèèòå ùå ñïîìîãíå   
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çà ñïåñòÿâàíå íà öåííè ðåñóðñè è 
ïðåäîòâðàòÿâàíå íà ïîòåíöèàëíè  
íåãàòèâíè åôåêòè çà ÷îâåøêîòî 
çäðàâå è îêîëíàòà ñðåäà.
Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñ âàøèÿ ìåñòåí 
îòîðèçèðàí äèëúð è ñ ìåñòíèòå  
âëàñòè çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè îòíîñíî 
ïðàâèëíîòî èçõâúðëÿíå íà îòïàäúöè 
îò òîçè âèä. Âúçìîæíî å äà ñà 
ïðåäâèäåíè ãëîáè è íàêàçàíèÿ ïðè 
íàðóøåíèÿ íà òåçè ïðàâèëà, â 
çàâèñèìîñò îò ìåñòíîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî.

Çà áèçíåñ ïîòðåáèòåëè â 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
Àêî èñêàòå äà èçõâúðëèòå òîçè óðåä, 
ìîëÿ, îáúðíåòå ñå êúì äèëúðà  
ñè, çà äà ïîëó÷èòå èíôîðìàöèÿ çà 
ïðàâèëíîòî ìó èçõâúðëÿíå.

[Èíôîðìàöèÿ çà ïîòðåáèòåëè â ñòðàíè, 
èçâúí Åâðîïåéñêèÿ ñúþç]
Tåçè ñèìâîëè ñà âàëèäíè ñàìî â 
ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. 
Àêî èñêàòå äà èçõâúðëèòå òîçè óðåä, 
ìîëÿ, îáúðíåòå ñå êúì äèëúðà  
ñè, çà äà ïîëó÷èòå èíôîðìàöèÿ çà 
ïðàâèëíîòî ìó èçõâúðëÿíå.

Çà ñèìâîëà çà áàòåðèèòå:
Tîçè ñèìâîë (2) ìîæå äà ñå èçïîëçâà 
â êîìáèíàöèÿ ñ õèìè÷åñêèÿ ñèìâîë (3). 
Â òîçè ñëó÷àé òîé ïðîäóêòúò òðÿáâà äà 
ñå òðåòèðà è â ñúîòâåñòâèå ñ Äèðåêòèâàòà 
çà õèìè÷åñêèòå âúçäåéñòâèÿ.

Спецификации
■ Стандарт: 

DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications), 
GAP (Generic Access Profile) 

■ Честотен обхват:
1.88 GHz дo 1.90 GHz 

■ Мощност на предавателя:

■ Захранване:
220–240 V, 50/60Hz

Прибл. 10 mW (средна мощност 
на канал)

■ Êîíñóìàöèÿ:
Áàçà*1:
Standby: Ïðèáë. 0.45 W
Ìàêñèìóì: Ïðèáë. 3.8 W
Áàçà*2:
Standby: Ïðèáë. 0.5 W
Ìàêñèìóì: Ïðèáë. 3.8 W
Çàðÿäíî óñòðîéñòâî:
Standby: Ïðèáë. 0.2 W
Ìàêñèìóì: Ïðèáë. 3.0 W

■  Ðàáîòíè óñëîâèÿ:
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % îòíîñèòåëíà 
âëàæíîñò íà âúçäóõà (ñóõ)

*1 KX-TG2511/KX-TG2512/KX-TG2513
*2 KX-TG2521

Çàáåëåæêà:
L  Äèçàéíúò è ñïåöèôèêàöèèòå ìîæå äà ñå 

ïðîìåíÿò áåç ïðåäóïðåæäåíèå.
L  Èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ, ìîæå 

ëåêî äà ñå ðàçëè÷àâàò îò äåéñòâèòåëíèÿ 
âèä íà ïðîäóêòà.
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*DSL/ADSL ôèëòúð (íå å ïðåäîñòàâåí)
å íåîáõîäèì çà DSL/ADSL óñëóãàòà.

■ Çàðÿäíî óñòðîéñòâî

 
“Fully charged” ñå èçïèñâà.

(220-240 V AC, 
50/60 Hz)

DSL/ADSL ôèëòúð* 

(220-240 V AC, 
50/60 Hz)

Ïîñòàâÿíå íà áàòåðèèòå
L ÈÇÏÎËÇÂÀÉÒÅ ÑÀÌÎ Ni-MH 

áàòåðèè AAA (R03) ðàçìåð.

L ÍÅ èçïîëçâàéòå Àëêàëíè, 
Ìàãíåçèåâè èëè Ni-Cd áàòåðèè.

L  (S, T).Ñïàçâàéòå ïîëÿðèòåòà

Ñâúðçâàíå
L Èçïîëçâàéòå ñàìî ïðåäîñòàâåíèÿ 

AC àäàïòîð Panasonic PQLV219CE.

■ Áàçà

Íàòèñíåòå äîáðå

ÑÀÌÎ àêóìóëàòîðíè Ni-MH

Êóêè “Ùðàê”

Êúì òåëåôîí- 
íàòà ëèíèÿ

“Ùðàê”

L Êîãàòî ñå ïîÿâè ñúîáùåíèå çà 
èçáîð íà åçèê - âèæòå ñòð. 13.

Èíñòàëèðàíå

Ïðàâèëíî Ãðåøíî

Èçïîëçâàéòå ñàìî 
ïðåäîñòàâåíèÿ êàáåë 
çà òåëåôîííàòà ëèíèÿ

Êóêè

Óâåðåòå ñå, ÷å 
“Charging” ñå ïîÿâÿâà

Çàðåæäàíå íà áàòåðèèòå
Çàðåæäàéòå áàòåðèèòå 7 ÷àñà.
L Êîãàòî áàòåðèèòå ñå çàðåäÿò,
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1

2

3

034

Ниво на батериите

Символ   Ниво
Âèñîêî

Ñðåäíî

Ñëàáî

Òðÿáâà äà ñå çàðåäÿò

Çàáåëåæêè çà 
èíñòàëèðàíåòî

Çàáåëåæêè çà ñâúðçâàíåòî

L АС адапторът трябва да е включен
през цялото време (по време на
работа той леко се нагрява).

L Включвайте АС адаптора само в
контакт, монтиран на пода или
вертикално на стената. Не го
включвайте в контакт, монтиран на
тавана, например, тъй като може
да се изключи и да падне.

При спиране на електрическото 
захранване 
При спиране на електрическото
захранване, апаратът не работи. 
Препоръчваме ви при необходимост
да използвате стандартен телефон.

Çàáåëåæêè çà áàòåðèèòå

Çàáåëåæêè çà çàðåæäàíå íà áàòåðèèòå

L Използвайте акумулаторните бате-
рии от комплекта. 

L При инсталиране на батериите: 
– Избършете полюсите на

батериите (S, T) със суха
кърпа. 

– Не докосвайте полюсите на 
батериите (S, T) и контактите
за зареждане.

L При смяна на батериите:
Използвайте само акумулаторни-
те батерии, описани на ñòð. 4, 7.

L Нормално е по време на зарежда-
нето слушалката да се загрее. 

L Веднъж месечно почиствайте 
контактите за зареждане на 
слушалката, базата и зарядното 
устройство със суха мека кърпа. 

Èçïîëçâàíå Âðåìåòðàåíå

Ïðè íåïðåêúñíàò
ðàçãîâîð

18 ÷àñà ìàêñ.

Â ðåæèì ãîòîâ-
íîñò (standby)

170 ÷àñà ìàêñ

Характеристики на Ni-MH батерии 
Panasonic от комплекта

Забележка:
L Батериите не достигат веднага 

пълния си капацитет. Необходими
са няколко цикъла зареждане/ 
разреждане (употреба), за да го
достигнат.

L Действителните показатели 
зависят от начина на използване - 
честотата на разговорите и
оставането в режим готовност
(standby).

L Дори и батериите да са напълно
заредени, можете да оставите
слушалката върху базата, без това
да се влоши качеството им.

L След смяна на батериите, нивото
им може да не се изобразява
правилно. Поставете слушалката
върху базата или зарядното
устройство за около 7 часа.
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A

B {k/C} (Òåë. óêàçàòåë/Èçòðèâàíå)
C

D

E

F

G

H {j/OK} (Ìåíþ/OK)
I {T/P} (Çàãë. íà çâóêà/Ïàóçà)
J {ic} (Èçêëþ÷âàíå/Âêëþ÷âàíå)
K {ECO/R}

ECO:  Áóòîí çà Åêî ðåæèì
R: Recall/Flash

L

M

A 
–

–

– {<} (y): Ñïèñúê íà ïîâèêâàíèÿòà.
– {>} (R): Ñïèñúê ïîâòîðíî íàáèðàíå.

A {x} 
B

A

M

C

B

D

E

J

H

K

G

I

F

L

A

w Ñëóøàëêàòà å â
îáõâàòà íà áàçàòà
L Êîãàòî ìèãà

áàâíî:
Ñëóøàëêàòà
òúðñè áàçà 
(ñòð. 37)

L Ïîâèêâàíå íà 
ñëóøàëêà.

A B

Ïîäãîòîâêà

Óïðàâëÿâàùè áóòîíè

Слушалка

{C} 
{s} 

Говорител

(Микрофон-говорител)
(Разговор)

Клавиатура за набиране
Слушалка
Дисплей

Ìèêрофон 
Контакти за зареждане

Áутон за навигация
Натискайте {^}, {V}, {<} или {>} за 
избиране на позиции è íàñòðîéêè. 
Регулиране на силата на звука в 
слушалката или говорителя (?) 
Натискайте {^} или {V} при разговор.

База

Контакти за зареждане
(Повикване на слушалка)

Дисплей
Символи на дисплея

Символ      Значение
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*1 KX-TG2521
*2 Ñàìî ïðè óñëóãà Ãëàñîâà ïîùà
*3 KX-TG2512/KX-TG2513

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Handset Setup” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Display Setup” i 
{j/OK}

k

L Êîãàòî ìèãà 
áàâíî:
Ðàçãîâîðúò å 
çàäúðæàí.

L Êîãàòî ìèãà 
áúðçî:
Ïîëó÷àâà ñå 
âõîäÿùî 
ïîâèêâàíå.

ECO Ìîùíîñòòà íà ïðåäà-
âàòåëÿ íà áàçàòà å 
íàñòðîåíà íà “Low”. 
(ñòð. 14)

u
*1

5

[P] Ïîâåðèòåëåí 
ðåæèì (ñòð. 20)

0

[IN USE]
*3

Ïîäãîòîâêà

Символ Значение
Слушалката води 
външен разговор.

Телефонният секретар 
е включеí (ñòð. 25).

Ниво на батерията

Получено е ново
гласово съобщение*2

(стр. 31)

Линията се използва
от друга слушалка.

Включване / 
Изключване

Включване

Натиснете  за 1 секунда.

Èçключване

Натиснете  за 2 секунди.

{ic}

{ic}

Íà÷àëíè íàñòðîéêè

Çíà÷åíèå íà ñèìâîëèòå:
Íàïðèìåð: {V}/{^}: “Off”
Êàòî íàòèñêàòå {V} èëè {^}, 
èçáåðåòå äóìàòà â êàâè÷êèòå.

Регионални настройки
Можете да активирате съответните
регионални настройки, в зависимост
от държавата, в която използвате
телефона. Така ще се промени
езикът на дисплея и други настройки.
Забележка: 
L Езикът на дисплея се променя 

само на слушалката, от която сте
задали съответната регионална
настройка. За други слушалки, 
трябва да смените техните
регионални настройки.

Âàæíî:
L Êîãàòî ñå ïîÿâè åêðàíúò çà

èçáîð íà åçèê, ñëåä ïúðâîòî
ïîñòàâÿíå íà áàòåðèèòå, 
èçïúëíåòå ñòúïêà 5.

Език на дисплея

Можете да изберете един от 16 езика.

Може да изберете:
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4 {V}/{^}: “Select Language” i 
{j/OK}

5 {V}/{^}: Èçáåðåòå æåëàíèÿ
åçèê. 

L
 {ic} i {j/OK} i

{^} 3  i {j/OK} i
{V} 2  i {j/OK} 2  i

“Tone”: Çà òîíàëíî íàáèðàíå
“Pulse”: Çà èìïóëñíî íàáèðàíå

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Base Unit Setup” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Dial Mode” i 
{j/OK}

4 {V}/{^}: Èçáåðåòå ðåæèìà
i {j/OK} i {ic}

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Handset Setup” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Set Date & Time” i 
{j/OK}

4

{1}{5} {0}{7} {1}{0}
5

{0}{9} {3}{0}

6 {j/OK} i {ic}

Åêî ðåæèì
Àêî å ðåãèñòðèðàíà ñàìî åäíà 
ñëóøàëêà è òÿ å ïîñòàâåíà íà áàçàòà, 
ìîùíîñòòà íà ïðåäàâàòåëÿ íà áàçàòà 
ñå íàìàëÿâà ñ äî 99.9%.
Äîðè àêî ñëóøàëêàòà íå å ïîñòàâåíà 
íà áàçàòà èëè àêî ñà ðåãèñòðèðàíè 
íÿêîëêî ñëóøàëêè, ìîùíîñòòà íà 
ïðåäàâàòåëÿ íà áàçàòà â standby 
ðåæèì ñå íàìàëÿâà ñ äî 90% ïðè 
àêòèâèðàíå íà Åêî ðåæèìà.
Ìîæåòå äà àêòèâèðàòå Åêî ðåæèìà 
ïðîñòî ñ íàòèñêàíå íà {ECO/R}. 
Ôàáðè÷íàòà íàñòðîéêà å “Normal”.
– Ïðè àêòèâèðàí Åêî ðåæèì:

“Low” ñå èçîáðàçÿâà çà ìîìåíò è 
“ECO” ñå èçîáðàçÿâà íà äèñïëåÿ 
íà ñëóøàëêàòà.

– Ïðè èçêëþ÷åí Åêî ðåæèì:
“Normal” ñå èçîáðàçÿâà çà ìîìåíò 
è “ECO” èç÷åçâà îò äèñïëåÿ íà 
ñëóøàëêàòà.

Çàáåëåæêè:
L Àêî íàáëèçî èìà äðóã áåçæè÷åí 

òåëåôîí è òîé ñå èçïîëçâà, 
ìîùíîñòòà íà ïðåäàâàòåëÿ íà 
áàçàòà ìîæå äà íå ñå íàìàëè.

L Àêòèâèðàíåòî íà Åêî ðåæèìà 
íàìàëÿâà îáõâàòà íà áàçàòà â 
ðåæèì standby.

L Àêî àêòèâèðàòå ðåæèì Ïîâòîðèòåë
(ñòð. 22), Åêî ðåæèìúò ñå 
èçêëþ÷âà.

Ïîäãîòîâêà

i {j/OK} i {ic}

Ако изберете език, който не разби-
рате:

Забележка:

ïúòè
ïúòè

ïúòè
{V}/{^}: Èçáåðåòå æåëàíèÿ
åçèê. i {j/OK} i {ic}

Режим на набиране
Cменете режима на набиране, в
зависимост от телефонната линия.
Фабричната настройка е “Tone”. 

Дата и час

Íàïðèìåð: 9:30

Âúâåäåòå òåêóùèòå äàòà, ìåñåö  
è ãîäèíà.
Íàïðèìåð: 15 þëè, 2010

Âúâåäåòå òåêóùèòå ÷àñ è ìèíóòè.

L  Ìîæåòå äà ïðåâêëþ÷èòå ìåæäó
 24- èëè 12-÷àñîâ ôîðìàò (“AM” 

{*}.èëè “PM”) ñ íàòèñêàíå íà

Забележка: 
L За да коригирате цифра, с {<} и
{>} преместете курсора и
направете корекциите.

L След прекъсване на електричес-
кото захранване, датата и часът
може да не са верни. В този
случай ги настройте отново.
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1 {>} (R)
2 {V}/{^}: Èçáåðåòå æåëàíèÿ 

íîìåð.

3 {C}

1 {>} (R)
2 {V}/{^}: Èçáåðåòå æåëàíèÿ 

íîìåð. 

3 {V}/{^}: “Yes” i {j/OK} i 
{ic}

1 {0} i {T/P}

Обаждане / Приемане на обаждане

Пауза - за учрежденски телефонни 
централи и др.
Понякога при набирането на номера
е необходимо да се направи пауза, 
например при въвеждане на PIN код, 
изход към външна линия и др. 
Използвайте тази функция.
Пример: Трябва да наберете “0”, за
да получите достъп до външна
линия, и да изчакате малко, след
като сте набрали “0”:

Íàòèñêàéòå {^} èëè {V} ïî âðåìå íà 
ðàçãîâîð.

Обаждания
1 Вдигнете слушалката и наберете 

телефонния номер.
L За корекция, натиснете 

2 {C}
3 Когато завършите разговора, 

натиснете или поставете 
слушалката върху базата.

.

{ic}

Микрофон-говорител

1 При разговор, натиснете {s}, за да 
включите микрофон-говорителя. 

L Говорете с отсрещната страна.

2 Когато завършите разговора, 
натиснете . 

Забележка: 
L За по-високо качество, използвайте 
микрофон-говорителя в тиха среда. 

L За превключване към слушалката, 
натиснете {C}.

{ic}

Регулиране силата на звука в 
слушалката или говорителя

Обаждане от списъка зa 
повторно набиранå

Последните 10 набрани номера се 
запаметяват в списъка за повторно 
набиране (по 24 цифри максимум).

{k/C}

Изтриване на номера от списъка

i {j/OK} 2 ïúòè

2 Наберете номера. i {C}
Забележка: 
L 3-секундна пауза се въвежда при

всяко натискане на 
Натиснете бутона необходимия
брой пъти за по-дълга пауза.

{T/P}.

Приемане на повиквания
1 Вдигнете слушалката и 

натиснете {C} или {s}, когато 
апаратът звъни.
L Можете да отговорите и като 

натиснете всеки бутон от {0}
дo {9}, {*},или {#}. (Отговор 
с всеки бутон)

2 За край на разговора натиснете 
или поставете слушалка-

та върху базата или зарядното.

Aвтоматично отговаряне 
Ако сте активирали тази функция, 
ще приемате повикванията само 
като вдигнете слушалката, без да е 
необходимо да натискате {C}. За 
активиране, вижте страница 20.

{ic}

Регулиране на силата на звънене
Натискайте {^} или {V} при
получаване на повикване, за да 
регулирате силата на звънене.
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Ïîëåçíè ôóíêöèè 
ïðè îáàæäàíå

Çàäúðæàíå íà ïîâèêâàíå
Òàçè ôóíêöèÿ âè ïîçâîëÿâà äà 
çàäúðæèòå âúíøåí ðàçãîâîð.

1 Íàòèñíåòå 
ïîâèêâàíå.

2 {V}/{^}: “Hold” i {j/OK}
3 Çà îñâîáîæäàâàíå, íàòèñíåòå 
L Äðóãà ñëóøàëêà ìîæå äà èçòåãëè

ðàçãîâîðà ñ íàòèñêàíå íà 
(KX-TG2512/KX-TG2513)

Çàáåëåæêè:
L Àêî ïîâèêâàíåòî å çàäúðæàíî ïîâå-

÷å îò 9 ìèí. âàøàòà ñëóøàëêà ùå 
çâúííå îòíîâî. Ñëåä îùå 1 ìèí. çà-
äúðæàíå âðúçêàòà ùå ïðåêúñíå.

L Àêî äðóã òåëåôîí ñå ñâúðæå êúì 
ñúùàòà ëèíèÿ, ìîæå äà èçòåãëèòå ïî- 
âèêâàíåòî ñ âäèãàíå íà ñëóøàëêàòà.

Обаждане / Приемане на обаждане
Забележка: 
L Можете предварително да програ-
мирате силата на звънене (стр. 20).

{j/OK} ïðè âúíøíî 

{C}.

{C}.

Изключване на микрофона
Тази функция ви позволява да заглу-
шите гласа си. Вие ще чувате отсрещ-
ната страна, но тя няма да ви чува.

1 Натиснете  при разговор.
2 Натиснете отново бутона 

за да продължите разговора.

{T/P}
{T/P}

Recall/flash
 ви дава достъп до някои

специални функции на телефонната
централа, като прехвърляне на
обаждания например.

{ECO/R}

Забележка: 
L За промяна на recall/flash 

интервала, вижте стр. 20.

За услугата Изчакващо 
повикване
Услугата Изчакващо повикване ви 
дава възможност да приемате 
повикване, докато водите друг 
разговор. За целта, трябва да сте 
абонирани за съответната услуга в 
телефонната компания. 
Моля, направете справка в 
телефонната компания за 
предлагането на подобна услуга 
("Call Waiting" или "Call Waiting 
with Caller ID")  
Ако получите второ повикване, докато 
водите разговор, ще чуете уведомяващ 
звуков сигнал.
1 Натиснете , за да отговорите.
2 За превключване между 
разговорите, натискайте 

Забележка:
L Моля, направете справка в

телефонната компания за
предлагането на подобна услуга 
във вашата страна или район.

{ECO/R}

{ECO/R}

Временно тонално набира-
не (за аналогови централи)
Можете временно да превключите
режима на набиране от импулсен на
тонален за достъп до специални фун-
кции (телефонно банкиране, напр.). 
1 Реализирайте обаждането.

2 Натиснете {*} когато се налага
да въведете тонално някакъв код
или номер.

Забележка
L Когато затворите, режимът ще се

превключи на импулсен.



17

Íàëè÷íî ïðè:
KX-TG2512/KX-TG2513

Обаждане / Приемане на обаждане

Cподеляне на разговор

Çàáåëåæêà:
L Çà äà ïðåäîòâðàòèòå ïðèñúåäèíÿ-

âàíåòî íà äðóãè ñòðàíè êúì ðàçãî-
âîð, êîéòî âîäèòå, àêòèâèðàéòå
Ïîâåðèòåëåí ðàçãîâîð (ñòð. 20).

Втора слушалка може да се присъе-
дини към воден външен разговор. За
присъединяване към разговора, 
натиснете {C}, когато друга 
слушалка води външен разговор.
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1 {k/C} i {j/OK}
2 {V}/{^}: “New Entry” i 
{j/OK}

3
 i {j/OK}

{T/P} 

4
i {j/OK}

5 {V}/{^}: “Save” i {j/OK}

6 {ic}

18).
 

i {j/OK}
2 {V}/{^}: “Edit” i {j/OK}
3

 
i

 
{j/OK}

4
 i {j/OK}

5 {V}/{^}: “Save” i {j/OK}
6 {ic}

1
i {j/OK}

2 {V}/{^}: “Erase” i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Yes” i {j/OK} i 
{ic}

Телефонен указател

Телефонен указател
Tелефонният указател позволява
лесно да реализирате обаждания. 
Можете да запаметите до 50 номера.

Добавяне на позиции

L Ìîæåòå äà ñìåíèòå ðåæèìà çà
âúâåæäàíå íà ñèìâîëè ñ
(ñòð. 33).

Въведете името (максимум до 16 
символа).

Въведете телефонния номер (до
24 цифри).

L За добавяне на други позиции, 
повтаряйте от стъпка 3.

1  

Намиране на позиция в ука-
зателя и набиране на номера

Преглеждане на позициите поред

1  
2 {V}/{^}: Изберете позицията.
L Можете да преглеждате 
позициите, като натиснете и 
задържите {V} или {^}.

3 {C}

Търсене по първата буква
(индекс)

L За смяна на режима на
въвеждане на символи: 

 i {V}/{^}: Изберете
желания режим. i 

{k/C}

{k/C}

{T/P}

{j/OK}

2

L Íàòèñíåòå ñúîòâåòíèÿ áóòîí
íåîáõîäèìèÿ áðîé ïúòè, çà äà 
èçáåðåòå ñèìâîë, îçíà÷åí
âúðõó íåãî (ñòð. 33).

3

4 {C}

Натиснете бутона ({0} дo {9}), 
съответстващ на желаната
буква, необходимия брой пъти

L Ако няма запаметени позиции
с избраната буква, се показва
следващата позиция.
{V}/{^}: Прегледайте позициите
поред, ако е необходимо.

Редактиране на позиции 
1 Намерете желаната позиция (стр.

Ако е необходимо, редактирайте
името (до 16 символа, стр. 33). 

Редактирайте телефонния номер
(до 24 цифри).

Изтриване на позиции
Намерете желаната позиция
(стр. 18).
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Caller List – – 23
Answer System
(KX-TG2521)

Play New Msg. – 26
Play All Msg. – 26
Erase All Msg. – 27
Greeting Start REC 26

Play Greeting 26
Default 26

Settings Remote Code 27
Number of Rings
<4 Rings>

29

Recording Time
<3 Minutes>

29

Call Screening
<On>

25

Answer On – 25
Answer Off – 25

Intercom*2 – – 32
Ph.Book Setup New Entry – 18

Copy All*2

(KX-TG2521)
– –

Програмиране

Програмируеми функции (настройки)
Можете да зададете желаните настройки на апарата чрез слушалката.

Програмиране чрез използване на менюто 
1 
2 С {V} и {^} изберете желаната позиция в менюто. i 

3 С {V} и {^} изберете желаната позиция в под-меню 1. i 
L В някои случаи може да се наложи да използвате и подменю 2. i  

4 С {V} и {^} изберете желаната настройка. i 
L Тази стъпка може да е различна, в зависимост от функцията.
L За изход, натиснете 

Забележка:
L В долната таблица, < > показва фабричната настройка.

{ic}.

{j/OK}
{j/OK}

{j/OK}
{j/OK}

{j/OK}

Меню Под-меню 1 Под-меню 2 Стр.
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*1

*2 Çà ìîäåëè ñ åäíà ñëóøàëêà: Âúïðåêè ÷å íà äèñïëåÿ ñå èçîáðàçÿâàò òåçè 
ôóíêöèè, òå íå ñà äîñòúïíè çà òîçè ìîäåë.

*3 Ïðè èçêëþ÷âàíå íà çâúíåíåòî, “Ring Off” ùå ñå èçîáðàçè íà äèñïëåÿ è 
ñëóøàëêàòà íÿìà äà çâúíè ïðè ïîëó÷àâàíå íà âúíøíî ïîâèêâàíå.
Âúïðåêè ÷å çâúíåíåòî å èçêëþ÷åíî, ñëóøàëêàòà ùå çâúíè ïðè ïîëó÷àâàíå 
íà âúòðåøíî ïîâèêâàíå (ñòð. 32) è ïîâèêâàíå îò áàçàòà (paging) (ñòð. 32).

*4

*5

Handset Setup Set Date & Time*1 – 14
Ringer Setup Ringer Volume*3

<Maximum>
–

Ringtone*4, *5

<Ringtone 1>
–

Display Setup Select Language*6

<English>
13

Contrast
<Level 3>

–

Register H.set – 40
Keytones*7

<On>
– –

Auto Talk*8

<Off>
– 15

Base Unit Setup*1 Dial Mode
<Tone>

– 14

Recall/Flash*9, *10

<600 msec.>
– 16

Privacy Mode*11

<Off>
– –

Base Unit PIN – 41
Repeater Mode
<Off>

– 22

Country
<Other>

– 22

Програмиране

Меню Под-меню 1 Под-меню 2 Стр.

Ако програмирате тези позиции с една слушалка, трябва да ги 
програмирате и при други слушалки (KX-TG2512/KX-TG2513).

Ако изберете една от мелодиите на звънене, при получаване на обаждане 
слушалката ще продължи да звъни няколко секунди след като обаждащият
се затвори. Затова, когато вдигнете, може да чуете сигнал "централа".
Мелодиите на звънене са използвани с разрешение на © 2007 Copyrights 
Vision Inc.
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*6

*7

*8

*9

*10Íàñòðîéêàòà ïî ïîäðàçáèðàíå ñòàâà êàêòî ñëåäâà, àêî ïðîìåíèòå 
ðåãèîíàëíèòå íàñòðîéêè íà àïàðàòà (ñòð. 22):

*11Ïîâåðèòåëåí ðåæèì - àêòèâèðàéòå ãî, àêî íå æåëàåòå äðóãè ïîòðåáèòåëè 
äà ñå ïðèñúåäèíÿâàò êúì ðàçãîâîðà, êîéòî âîäèòå ïðè âúíøíî ïîâèêâàíå.

Програмиране
Езикът на дисплея по подразбиране зависи от зададените регионални
настройки (стр. 13), както следва:

Изключете тази функция, ако не искате да чувате звукови сигнали при 
натискане на бутоните, êàêòî è ñèãíàëè çà ïîòâúðæäåíèå èëè ãðåøêà.
Ако ползвате услугата Идентификация на повикването и искате да виждате 
информация за повикващия, след като вдигнете, изключете тази функция.
Променете  интервала, ако е необходимо, в зависимост от 
изискванията на телефонната компания, доставчика или централата.

recall/flash
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Ñïåöèàëíè íàñòðîéêè

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Base Unit Setup” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Country” i {j/OK}
4 {V}/{^}: Èçáåðåòå äúðæàâà.
i {j/OK}

5 {V}/{^}: “Yes” i {j/OK} i 
{ic}

(KX-TG2521)
– Ïðîñëóøâàíåòî (KX-TG2521)

– Recall/flash èíòåðâàëà (ñòð. 20)

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Base Unit Setup” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Repeater Mode” i 
{j/OK}

4 {V}/{^}: 
i {j/OK} i {ic}

Програмиране

Промяна на регионалните 
настройки / Рестартиране 
на базата

Чехия 
Словакия

други държави, освен 
Чехия и Словакия

Забележка: 
L Следните настройки се изтриват или 

се връщат фабричните им стойности:
– Настройките на базата (стр. 20)
– Настройките на телефонния 
секретар (KX-TG2521, ñòð. 19)

– Åêî ðåæèìúò (ñòð. 14)
– Cписъка на повикванията 
– Гласовата поща 

L Следните настройки се запазват: 
– Дата и час 
– Режим повторител 
– Записите, вкл. поздравителното 

и записаните съобщения

L Ако изберете държава в стъпка 4, 
следните фабрични настройки (по 
подразбиране) се променят 
според избраната държава: 

– Език на дисплея (стр. 20)

Слушалката може да се използва, 
след като w спре да мига.

L В зависимост от избраната държа-
ва в стъпка 4, езикът, използван за 
анонси от телефонния секретар, се 
променя както следва:

-

-

- “Other”

Чешки 
Словашки

Английски

L След промяна на регионалните 
настройки / рестартиране на 
базата, w ще мига за момент.

Разширяване обхвата на 
базата
Можете да разширите обхвата на 
базата, като използвате DECT 
повторител. Моля, използвайте само 
DECT повторител Panasonic, посо-
чен на стр. 4. Консултирайте се с 
дилър на Panasonic. 
Важно: 
L Преди да регистрирате

повторителя в базата, трябва да 
активирате режим повторител. 

L Не използвайте повече от един
повторител.

Активиране на режим повторител

Èçáåðåòå íàñòðîéêà

Забележка: 
L След включване или изключване

на режим повторител, w мига на 
слушалката за момент. Това е 
нормално. Слушалката може да 
се използва, след като w спре да 
мига.
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Àêî íå îòãîâîðèòå íà ïîâèêâàíåòî, òî  
ñå òðåòèðà êàòî íåïðèåòî è “Missed 

ïîêàçâà, ÷å èìà íåïðèåòî ïîâèêâàíå. 
Ìîæåòå äà âèäèòå êîé ñå å îáàæäàë.

Çàáåëåæêà
L Äîðè è äà èìà íåðàãëåäàíè íåïðèå-

òè ïîâèêâàíèÿ, “Missed Call” èç-
÷åçâà îò äèñïëåÿ, êîãàòî ñëåäíèòå 
äåéñòâèÿ ñå èçâúðøàò îò åäíà îò 
ðåãèñòðèðàíèòå ñëóøàëêè.
– Àêî áúäå ïîñòàâåíà íà áàçàòà 

èëè çàðÿäíîòî.
– Àêî ñå íàòèñíå 

(KX-TG2512/KX-TG2513)

1 {<} (y)
2

3

– “Q” ñå èçîáðàçÿâà
(KX-TG2511/KX-TG2521)

– “Q” ñå èçîáðàçÿâà, äîðè è 
äà ñà âèäÿíè îò äðóãè ñëóøàëêè 
(KX-TG2512/KX-TG2513)

Идентификация на повикването (Caller ID)

Показване на името от указателя
Ако номерът на повикващия е
запаметен в телефонния указател, 
на дисплея и в списъка на
повикванията се изписва
запаметеното име.

Списък на повикванията
Важно:
L Само един човек може да разглеж-

да списъка в даден момент.

L Óâåðåòå ñå, ÷å äàòàòà è ÷àñúò ñà 
ïðàâèëíî íàñòðîåíè (ñòð. 14).

Разглеждане на списъка и 
"връщане" на обаждане

 {ic}.

Натискайте {V}, за да видите
по-новите повиквания, или {^},
за да видите по-старите.
За да "върнете" обаждането, 
натиснете {C}.
За изход, натиснете

Забележка:
L Повикванията, които вече са

видяни:

Услуга Идентифика-
ция на повикването
Важно:
L Tози апарат е съвместим с

функцията Идентификация на по-
викването (Caller ID). За да я из-
ползвате, трябва да се абонира-
те за съответната услуга.

Идентификация на
повиквнето
При получаване на повикване, апара-
тът показва номера на повикващия.
Номерата на последните 50 повик-
вания се съхраняват в списък
L Ако повикващият се обажда от

район, където не се поддържа
идентификация на повикването,
“Out of Area” се изписва. Ако
повикващият е забранил
показването на информация за
повикването, “Private Caller”
се изписва.

L Възможно е тази функция да не
работи, ако апаратът е свързан
към учрежденска централа. 
Обърнете се към доставчика.

Неприети повиквания

Call” ñå èçïèñâà íà äèñïëåÿ. Òîâà 

{ic}.
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1 {<} (y)
2 {V}/{^}: 

i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Edit and Call” i 
{j/OK}

4

5 {C}

1 {<} (y)
2

3 {V}/{^}: “Erase” or “Erase All” 
i {j/OK}

4 {V}/{^}: “Yes” i {j/OK} i 
{ic}

1 {<} (y)
2

3 {V}/{^}: “Add Phonebook” i 
{j/OK}

4

Идентификация на повикването (Caller ID)

Редактиране на номера, пре-
ди "връщане" на обаждането

Изберете желаната
позиция.

{V}/{^}: 
i {j/OK}

Изберете желаната
позиция.

{V}/{^}: 
i {j/OK}

Изберете желаната
позиция.

Редактирайте номера. 
L Натискайте бутоните ({0} дo {9}) 

за добавяне,  за изтриване.{k/C}

Изтриване на информация 

Запаметяване на 
информация за повикващия 
в телефонния указател 

Продължете със стъпка 3 от
“Добавяне на позиции”, стр. 18.
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Òåëåô. ñåêðåòàð ôàáðè÷íî å âêëþ÷åí.

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: Èçáåðåòå “Answer On” èëè
“Answer Off”. i {j/OK} i 
{ic}

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Settings” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Call Screening” i 
{j/OK}

5 {V}/{^}: Èçáåðåòå íàñòðîéêà 
i {j/OK} i {ic}

Íàëè÷åí ïðè:
KX-TG2521

Телефонен секретар

Телефонен секретар

Tелефонният секретар приема и за-
писва съобщенията, които оставя
обаждащият се при външно повиква-
не, което не можете да приемете. Ако
времето за съобщения (стр. 29) е
настроено на “Greeting Only”
апаратът няма да записва
съобщения, а ще възпроизвежда 
само поздравителното съобщение. 
Важно: 
L Апаратът записва датата и часа на

всяко оставено съобщение. Зато-
ва, уверете се, че сте настроили
дататата и часа (стр. 14).

Капацитет на паметта
Общата дължина на съобщенията, 
които може да запамети апаратът, е
17 минути (включително и поздрави-
телното съобщение). Максималният
брой на съобщенията е 64.
Забележка: 
L Ако паметта се запълни:

– “Answer Sys. Full” се изпис-
ва на дисплея на слушалката.

L Ако паметта се запълни:
– Ако използвате предварително 

записаните поздравителни 
съобщения, апаратът ще 
възпроизвежда друго 
поздравително съобщение, 
приканящо повикващия да се 
обади друг път.

– Ако сте записали свое собствено 
поздравително съобщение, то ще 
продължи да се възпроизвежда, 
дори ако паметта е пълна.

Включване/ Изключ-
ване на телефонния 
секретар

Забележка:
L Когато телефонният секретар е

включен, u се изобразява.

Прослушване на обаждане
Докато повикващият оставя 
съобщение, можете да го слушате 
през слушалката. За регулиране 
силата на звука, натискайте {^} или
{V}. Можете да приемете 
повикването, като натиснете {C}на 
слушалката. 

Поздравително 
съобщение
При получаване на повикване, теле-
фонният секретар възпроизвежда
поздравителното съобщение.
Може да запишете свое поздравително 
съобщение èëè äà èçïîëçâàòå çàïèñàíî.
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1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Greeting” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Start REC” i 
{j/OK}

5 {V}/{^}: “Yes” i {j/OK}
6

(ìàêñèìóì 50 ñåêóíäè).

7 {j/OK}.
8 {ic}

Âðúùàíå êúì ïðåäâàðèòåëíî 
çàïèñàíèòå ïîçäðàâèòåëíè 
ñúîáùåíèÿ

ïîçäðàâèòåëíè ñúîáùåíèÿ.

1 {j/OK}

2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Greeting” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Default” i {j/OK}

2 ïúòè.

5 {ic}

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Greeting” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Play Greeting” i 
{j/OK}

5 {ic}

Êîãàòî ñà çàïèñàíè íîâè ñúîáùåíèÿ, 
“Messages” ñå èçïèñâà íà äèñïëåÿ 
íà ñëóøàëêàòà, çàåäíî ñ áðîÿ íà 
çàïèñàíèòå íîâè ñúîáùåíèÿ.

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: Select “Play New Msg.” 
èëè

4 Çà êðàé, íàòèñíåòå 

L Àêî “Messages Full” å ïîêàçàíî 
íà äèñïëåÿ, “Messages” è áðîÿò 
íà çàïèñàíèòå íîâè ñúîáùåíèÿ 
íå ñå ïîêàçâàò.

Телефонен секретар

Запис на поздравително 
съобщение
Можете да запишете свое поздрави-
телно съобщение.

Дръжте слушалката на около 20 
cm разстояние и изговорете ясно
съобщението

За край, натиснете

съобщение, приканящо повикващия 
да се обади друг път.

Предварително записани 
поздравителни съобщения
Ако изтриете или не запишете ваше
поздравително съобùåние, апаратът
ще възпроизвежда едно от предва-
рително записаните поздравителни
съобщения. Ако времето за съоб-
щения (стр.  ) е настроено на
“Greeting Only”, апаратът няма да
записва съобщения и ще
възпроизвежда друго поздравително 

29

Ако изтриете вашето поздравително
съобщение, ще се възпроизвежда
едно от предварително записаните

Âúçïðîèçâåæäàíå íà   
ïîçäðàâèòåëíîòî ñúîáùåíèå

Прослушване на 
съобщения

 “Play All Msg.”. i {j/OK}
{ic}.

Забележка: 
L За да превключите към 
слушалката, натиснете {C}.
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Îïåðàöèè ñ òåëåôîííèÿ 
ñåêðåòàð
{j/OK} i {V}/{^}: “Answer 
System” i {j/OK}

*2 Ïðîäúëæàâàíå íà âúçïðîèçâåæäàíåòî:
{V}/{^}: “Play” i {j/OK}

1 Íàòèñíåòå  ïðè ïðîñëóøâàíå.

2 {V}/{^}: “Call Back” i 
{j/OK}

1
2 {V}/{^}: “Edit and Call” i 
{j/OK}

3

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Erase All Msg.” i 
{j/OK}

4 {V}/{^}: “Yes” i {j/OK} i 
{ic}

Телефонен секретар

Бутони         Oперация
{^} или {V} Регулиране 

силата на звука
 

{1} или {<} Повторение на
съобщение*1

{2} или {>} Прескачане на
съобщение

{3} Активиране на
менюто “Settings”

{4} Възпр. нови съобщ.
{5} Възпр. всички съобщ.
{6} Възпр. на поздрав. 

съобщение 
{7}{6} Запис на поздрави-

телно съобщение
{8} Включване на тел.

секретар 

{9} Стоп (на записа, 
възпроизвеждането)

{0} Изключване на тел.
секретар 

{*}{4} Изтриване на 
възпрîèçâåæäàíîòî
съобщение 

{*}{5} Изтриване всички 
съобщåíèÿ

{*}{6} Изтриване на поздр. 
съобщение

{j/OK} Ïàóçà*2

*1 Ако натиснете преди да са изми-
нали първите 5 сек., се възпроиз-
вежда предишното съобщение.

Връщане на обаждането 
(само при услуга Иденти-
фикация на повикването)
Ако е получена информация за повик-
ващия, можете да "върнете" обаждане-
то, докато слушате съобщението.

{j/OK}

Редактирайте номера. i {C}

Íàòèñíåòå ïðè ïðîñëóøâàíå.{j/OK}

Редактиране на номера преди 
връщане на обаждането

Изтриване на всички 
съобщения

Работа от разстояние
Като използвате външен телефон с 
тонално набиране, можете да управля-
вате телефонния секретар (напр. да 
прослушате оставените съобщения).

Код за достъп
За да управлявате телефонния 
секретар от разстояние, трябва да 
зададете 3-цифрен код за достъп. 
Този код предотвратява неото-
ризирано използване на апарата
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1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Settings” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Remote Code” i 
{j/OK}

5

6 {j/OK} i {ic}

Èçêëþ÷âàíå íà óïðàâëåíèåòî îò 
ðàçñòîÿíèå
Íàòèñíåòå 
äîñòúï”, ñòð. 27.
L Âúâåäåíèÿò êîä çà äîñòúï ñå 

èçòðèâà.

Телефонен секретар
Âàæíî:
L Çà äà àêòèâèðàòå óïðàâëåíèåòî 

îò ðàçñòîÿíèå, òðÿáâà ïðåäâàðè-
òåëíî äà çàäàäåòå êîä çà äîñòúï.

За да активирате управлението
от разстояние, въведете 3-
цифрен код за достъп.

{*} â ñòúïêà 5 îò “Êîä çà 

4 Êîãàòî ïðèêëþ÷èòå, çàòâîðåòå.

Управление на телефонния 
секретар от разстояние 
1 Наберете телефонния си номер

от телефон с тонално набиране.
2 След като започне поздрави-

телното съобщение, въведете 
кода за достъп.
L Апаратът ще ви съобщи броя 

на новите съобщения.
3 Въведете команди за управление 

от разстояние. 

L
Забележка:

Можете да оставите съобщение, 
както и всеки друг обаждащ се. Когато 
телефонният секретар отговори, 
натиснете {*}, за да прескочите 
поздравителното съобщение и 
оставете свое съобщение.

{7} Çàïèñ íà ïîçäð. ñúîáùåíèå

{9}

{0}
{*}{4}

{*}{5}
{*}{6}

{*}{#}

Бутон      Oперация
{1}

 
{4}

Повторение на съобщение 
при възпроизвеждане)*1

{2} Прескачане на съобщение 
(при възпроизвеждане)
Възпр. на нови съобщения 

{5} Възпр. на всички съобщения 
{6} Възпр. на поздрав. съобщение 

Команди за управление от разстояние

Стоп (на записа, 
възпроизвеждането)
Èçêëþ÷âàíå íà òåë. ñåêðåòàð 

(при възпроизвеждане  
на поздрав. съобщение) 
Край на управление то 
(или затворете)

Изтриване на възпроиз-
вежданото съобщение 
Изтриване всички съобщ. 
Изтриване поздр. съобщ.

*1 Ако натиснете преди да са изминали 
първите 5 сек. от съобщението, се въз-
произвежда предишното съобщение.

Включване на телефонния 
секретар от разстояние
Ако телефонният секретар е 
изключен, можете да го включите 
от разстояние.

1 Наберете телефонния си номер 
от телефон с тонално набиране.

2 Изчакайте 9 позвънявания. 
L Ще чуете дълъг звуков сигнал.

3   Въведете кода за достъп до 10 
секунди след звуковия сигнал. 

L Апаратът ще възпроизведе 
поздравителното съобщение. 
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Îò íàñòðîéêàòà “Number of Rings” 

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Settings” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Number of Rings” i 
{j/OK}

5 {V}/{^}: 
i {j/OK} i {ic}

Ôàáðè÷íàòà íàñòðîéêà å 
“3 Minutes”.

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Answer System” i 
{j/OK}

3 {V}/{^}: “Settings” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Recording Time” i 
{j/OK}

Телефонен секретар
L Можете да затворите или да 
въведете още веднъж кода за 
достъп и да продължите с 
управление от разстояние.

Настройки на 
телефонния секретар

Брой позвънявания

ìожете да зададете след колко поз-
вънявания телефонният секретар да 
отговори на обаждането. Можете да 
изберете от 2 дo 6 позвънявания или 
“Auto”. 
“Auto”: Телефонният секретар се 
включва след второто позвъняване, 
ако има записани нови съобщения и 
след петото позвъняване, ако няма 
записани нови съобщения. Така, ако 
избирате телефона си от разстоя-
ние и след второто позвъняване не 
се включи телефонният секретар, ще 
знаете, че няма записани нови 
съобщения и няма да е необходимо 
да следвате цялата процедура по 
прослушването.

Изберете желаната
настройка.

За абонати на Гласова поща
Моля, имайте предвид следното: 
L За да работи правилно услугата 
Гласова поща, препоръчваме ви 
да изключите телефонния секре-
тар. Уверете се, че телефоният 
секретар е изключен. 

L Ако предпочитате да използвате
телефонния секретар, вместо
услугата Гласова поща, помолете
телефонната компания да
деактивира гласовата ви поща.Ако
телефонната компания не може да
направи това:
– Настройте параметъра “Number 
of Rings” (брой позвънявания) 
на апарата така, че телефонният
секретар на апарата да отговори
на повикването преди гласовата
поща на телефонната компания
да отговори. 

– Ако е необходимо, информирайте
се от телефонната компания за
броя позвънявания, след които
гласовата поща отговаря на
повикването.

Време за запис на 
съобщение
Можете да зададете максималната
продължителност на съобщението, 
което обаждащият се може да остави, 
или да зададете “Greeting 
Only” за възпроизвеждане само на
поздравителното съобщение без
запис на съобщение.
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Çàáåëåæêè:

Телефонен секретар
{V}/{^}: 

i {j/OK} i {ic}
Изберете желаната

настройка.

L Àêî èçáåðåòå “Greeting Only”:
– Àêî íå ñòå çàïèñàëè ñâîå ïîç-

äðàâèòåëíî ñúîáùåíèå, àïàðàòúò 
ùå âúçïðîèçâåæäà ïðåäâàðèòåë-
íî çàïèñàíî ïîçäðàâèòåëíî 
ñúîáùåíèå, ïðèêàíâàùî ïîâèê-
âàùèÿ äà ñå îáàäè ïî-êúñíî.

– Ìîæåòå äà çàïèøåòå ñâîå ïîçä-
ðàâèòåëíî ñúîáùåíèå, ïðèêàíâà-
ùî ïîâèêâàùèÿ äà ñå îáàäè 
ïî-êúñíî (Ñòð. 26).

30



31

Услуга гласова поща

Гласова поща
Гласовата поща е услуга за
автоматично приемане на
повикванията, предлагана от
телефонната компания. Ако
активирате тази услуга, телефонната
компания ще приема повикванията
към вас, когато вие не отговаряте
или линията е заета, например. 
Оставяните от повикващите
съобщения се записват от
телефонната компания, а не от
вашия телефон. Когато сте получили 
нови съобщения,  се изобразява  
на дисплея на слушалката, в 
зависимост от услугата, предлагана 
от телефонната компания. Моля, 
обърнете се към телефонната
компания или доставчика си за
подробности относно услугата
Гласова поща. 
Важно: 
L Ако остане на дисплея, дори и 

след като преслушате новите 
съобщения, изтрийте го, като 
натиснете и задържите  за 2  
секунди.

L За да може услугата Гласова поща
да работи правилно, препоръчва-
ме ви да изключите телефонния
секретар (стр. ). За подробности, 
вижте страница 29 (KX-TG2521). 

25

0

0

{#}
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1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Intercom” i {j/OK}
3

4

Ïîëó÷åíî âúíøíî ïîâèêâàíå ìîæå äà 
ñå ïðåõâúðëè êúì äðóãà ñëóøàëêà, èëè 
äà ñå ðåàëèçèðà êîíôåðåíòíà âðúçêà 
ñ äâåòå ñëóøàëêè.

1 Ïðè âúíøåí ðàçãîâîð íàòèñíåòå 
{j/OK}.

2 {V}/{^}: “Intercom” i {j/OK}
Lk ìèãà, çà äà ïîêàæå, ÷å âúí- 

øíèÿò ðàçãîâîð å çàäúðæàí.

3 Íàòèñíåòå íîìåðà íà æåëàíàòà 
ñëóøàëêà.

4

5

L Çà äà çàäúðæèòå âúíøíîòî ïî- 
âèêâàíå, íàòèñíåòå 
{V}/{^}: “Hold” i {j/OK}
Çà ïðîäúëæàâàíå íà êîíôåðåí-
òíàòà âðúçêà, íàòèñíåòå {3}.

Íàëè÷íà ïðè:
KX-TG2512/KX-TG2513

Íàëè÷íî ïðè:
KX-TG2512/KX-TG2513

Âúòðåøíà âðúçêà

Вътрешна връзка

Можете да осъществите вътрешна
връзка между две слушалки.
Забележка: 
L Ако получите външно повикване 
по време на вътрешна връзка, 
ще чуете сигнал за прекъсване.
За да приемете повикването, 
натиснете , после {C}.

L Когато повиквате вътрешно 
слушалка, тя ще звъни в 
продължение на 1 минута.

{ic}

Вътрешно повикване

Зà да повикате определена 
слушалка, въведете номера й.
L За край, натиснете .
За край на разговора натиснете

.

{ic}

{ic}

Ëîêàëèçèðàíå íà 
ñëóøàëêà
Ìîæåòå äà íàìåðèòå ëèïñâàùà ñëó-
øàëêà, êàòî íàòèñíåòå {x}  íà áàçàòà.

Çà äà ñïðåòå çâúíåíåòî, íàòèñíåòå 
ñúùèÿ áóòîí íà áàçàòà, èëè 
íà ñëóøàëêàòà.

Отговор на вътрешно 
повикване 
1 Натиснете {C}, за да 

приемете повикването.
2 За край на разговора натиснете 

.

L Всички регистрирани слушалки 
ще звънят 1 минута.

{ic}

{ic}

Ïðåõâúðëÿíå íà
îáàæäàíå/êîíôå-
ðåíòíà âðúçêà

Èç÷àêàéòå ñëóøàëêàòà äà îòãîâîðè.
L Àêî èçáðàíàòà ñëóøàëêà íå

îòãîâîðè, íàòèñíåòå  , çà äà 
ñå âúðíåòå êúì ðàçãîâîðà.

{C}

Çà äà ïðåõâúðëèòå ïîâèêâàíåòî:
Íàòèñíåòå 
L Âúíøíîòî ïîâèêâàíå çàïî÷âà äà 

çâúíè íà èçáðàíàòà ñëóøàëêà.

Çà êîíôåðåíòíà âðúçêà:
Íàòèñíåòå 
L Çà äà íàïóñíåòå êîíôåðåíòíàòà

âðúçêà, íàòèñíåòå . Äðóãè-
òå ñòðàíè ìîãàò äà ïðîäúëæàò.

.

{3}.

{ic}

{ic}

{j/OK}. i

Îòãîâîð íà ïðåõâúðëåíî ïîâèêâàíå
Íàòèñíåòå {C} , çà äà ïðèåìåòå 
ïîâèêâàíåòî.
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{T/P} i {V}/{^}: i {j/OK}

L  â äîëíèòå òàáëèöè îçíà÷àâà èíòåðâàë.

Áóêâè (ABC)

Öèôðè (0-9)

Полезна информация

Ðåæèìè çà âúâåæäàíå íà ñèìâîëè

Въвеждане на символи
Бутоните за набиране се използват за въвеждане на цифри и символи. С всеки 
бутон се въвеждат по няколко различни символа. Режимите за въвеждане са 
ïîêàçàíè ïî-äîëó.
– Íàèñêàéòå è за преместване на курсора. 
– Натискайте бутоните за набиране за да въвеждате букви и цифри. 
– Натиснете  за изтриване на маркиран с курсора символ или цифра.

Натиснете и задръжте  за изтриване на всички символи или цифри. 
– Натискайте  за превключване между главни и малки букви. 
– За въвеждане на друг символ, на който съответства същият бутон за 

набиране, натиснете  за преместване на курсора надясно 
и натиснете съответния бутон за набиране необходимия брой пъти.

Режимите за въвеждане са следните: Букви (ABC), Цифри (0-9), Гръцка азбука 
(F), Разширен режим 1 (G), Разширен режим 2 (H) и Кирилица (I).
При всички режими, с изключение на Цифри, можете да въведете желания 
символ, като натиснете съответния бутон за набиране необходимия брой пъти. 

{<} {>}

{>}

{k/C}
{k/C}

{*} (A→a)

Когато апаратът показва екрана за въвеждане на символи:
Изберете режима за въвеждане на символи.

Забележка:

Гръцка азбука (M)
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Полезна информация

L Следните символи се използват и като малки, и като главни:

Разширен режим 2 (O)

Разширен режим 1 (N)

L Следните символи се използват и като малки, и като главни:

Кирилица (P)
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*1 KX-TG2521

Error*1

Memory Full

Messages Full*1
*1

No link to base. 
Reconnect AC 
adaptor.

Полезна информация

Съобщения за грешки
Ако апаратът установи проблем, изписва едно от следните съобщения.

Съобщение                  Причина и решение
L Записът е много кратък. Опитайте отново.
L Tелефонният указател на слушалката е пълен. 
Изтрийте ненужните позиции (стр. ).18

L Паметта за съобщения е пълна. Изтрийте 
ненужните съобщения (стр. ).27

L Слушалката е загубила връзка с базата.
Преместете я по-близо до базата.

L Изключете AC адаптора на базата, за да я 
рестартирате. Включете го и опитайте отново.

L Регистрацията на слушалката може да е 
отменена. Регистрирайте я отново (стр. ).40

Решаване на проблеми
Ако срещнете трудности и след изпълнението на указанията в долната таблица, 
изключете AC адаптора и базата, изключете слушалката, след което свържете
отново AC адаптора към базата, включете го и включете слушалката.

Проблем Възможна причина и решение

Общи проблеми

Ñëóøàëêàòà íå ñå âêëþ÷âà
ñëåä èíñòàëèðàíå èëè ñìÿíà
íà áàòåðèèòå.

L Áàòåðèèòå ñà èçòîùåíè. Ïîñòàâåòå 
ñëóøàëêàòà âúðõó áàçàòà èëè çàðÿäíîòî 
óñòðîéñòâî, çà äà ñå çàðåäÿò áàòåðèèòå.

Апаратът не работи. L Уверете се, че батериите са поставени
правилно (стр. 10).

L Заредете батериите (стр. 10).
L Ïðîâåðåòå âðúçêèòå (ñòð. 10).
L Изключете AC адаптора и слушалката, за 

да рестартирате апарата, включете го
отново и включете слушалката.

L Слушалката не е регистрирана в базата. 
Регистрирайте я (стр. 40).
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*1 KX-TG2511/KX-TG2521
*2 KX-TG2521

L Èçïîëçâàéòå ñàìî ïðåäîñòàâåíèÿ êàáåë çà 
òåëåôîííàòà ëèíèÿ.

Íå ìîæåòå äà èçïîëçâàòå 
âúòðåøíà âðúçêà*1 èëè 
êîïèðàíå íà òåëåôîííèÿ 
óêàçàòåë*2.

L Òåçè ôóíêöèè ñà äîñòúïíè ïðè âðúçêà 
ìåæäó äâå ñëóøàëêè. Âúïðåêè ÷å 
“Intercom”, “Copy All”, èëè “Copy” ñå 
èçïèñâà íà äèñïëåÿ, âàøèÿò ìîäåë ìîæå 
äà íå ïîääúðæà òåçè ôóíêöèè.

Íå ìîæåòå äà àêòèâèðàòå 
Åêî ðåæèì.

Полезна информация

Проблем Възможна причина и решение

L Телефонната линия или АС адапторът не
са включени. Проверете връзките.

Не чувате сигнал "централа"

L Изключете телефонната линия от базата и
я свържете към телефон, за който сте
сигурни, че работи. Ако другият телефон
работи добре, занесете апарата в сервиз
на Panasonic за проверка и ремонт. Ако и
другият телефон не работи, обърнете се
към тел. компания за проверка на ëèíèÿòà.

Проблем Възможна причина и решение

Програмиране и настройки

Избрали сте език на
дисплея, който не ðàçáèðàòå.

L Cменете езика на дисплеÿ (Ñòð. 13).

L Íå ìîæåòå äà àêòèâèðàòå Åêî ðåæèì, àêî 
ñòå íàñòðîèëè íà “On” ðåæèì Ïîâòîðèòåë. 
Íàñòðîéòå ãî íà “Off” (Ñòð. 22).

Зареждане на батериите

Проблем Възможна причина и решение
Слушалката издава звукови
сигнали и/или мига.

L Заредете батериите (стр. 10).
3

Дисплеят на слушалката е
празен.

L Слушалката не е включена. Включете я. 
(стр. 13).

Батериите са напълно заре- 
дени, но времето на работа 
е много късо èëè         ìèãà.3

L Почистете полюсите на батериите (S, 
T) и контактите за зареждане със суха
мека кърпа.

L Сменете батериите (стр. 10). 
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*1 KX-TG2512/KX-TG2513
*2 KX-TG2521

w ìèãà.

L Àêòèâèðàí å Åêî ðåæèì. Àêî å íåîáõîäèìî, 
èçêëþ÷åòå ãî (Ñòð. 14).

*2

Полезна информация

Обаждане / Пролучаване на повикване / Вътрешна връзка

Проблем Възможна причина и решение
L Слушалката не е регистрирана в базата. 

Регистрирайте я (стр. 40).
L Слушалката е далече от базата. 

Ïðèáëèæåòå ÿ.
L AC адапторът на базата не е включен
L Слушалката или базата се намират в 

област със силни електрически 
смущения. Отдалечете ãè.

При разговор се чува шум L Използвате базата или слушалката в
област със силни електромагнитни
смущения. Преместете базата или
слушалката по-далече от източника на
смущенията (напр. мобилен телефон)

L Приближете се до базата.
L Ако използвате DSL/ADSL услуга, 

препоръчваме ви да поставите DSL/
ADSLфилтър между базата и розетката.
Обърнете се към DSL/ADSL доставчика.

L Изключете AC адаптора и слушалката, за 
да рестартирате апарата, включете го
отново и включете слушалката.

Слушалката не звъни. LЗвъненето е изключено. Регулирайте
силата на звънене (стр. 20).

Не можете да се обаждате L Режимът на набиране не е правилно . 
зададен. Променете настройката (стр. 14).
L Слушалката е много отдалечена от
базата. Преместете слушалката 
по-близо.

L Друга слушалка е във връзка с базата. 
L Телефонният секретар работи. Изчакайте

докато приключи.

*1
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Çàïàìåòåíîòî â óêàçàòåëÿ 
èìå íå ñå ïîêàçâà èçöÿëî  
ïðè âúíøíî ïîâèêâàíå.

L Ðåäàêòèðàéòå èìåòî â òåëåôîííèÿ óêàçàòåë, 
òàêà ÷å äà ñå ñúáèðà íà åäèí ðåä (Ñòð. 18).

Полезна информация

Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî (Caller ID)

Проблем Възможна причина и решение
Информацията за
повикващия не се
изобразява на
дисплея.

L Трябва да сте абонирани за услугата
Идентификация на повикването. Обърнете
се към телефонната компания.

L Ако сте свързали към линията и друго 
устройство, изключете го и включете 
апарата директно към линията.

L Ако използвате DSL/ADSL услуга, 
препоръчваме ви да поставите DSL/
ADSLфилтър между базата и розетката.
Обърнете се към вашия DSL/ADSL 
доставчик.

LВъзможно е друго телефонно устройство да 
смущава апарата. изключете го и опитайте 
отново.

Информацията за 
повикващия се 
изобразява много бавно.

L В зависимост от услугата, която ви 
предлага телефонната компания, 
информацията за повикването може да 
се изобразява след второто позвъняване.

L Приближете се до базата.
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Òåëåôîíåí ñåêðåòàð (KX-TG2521)

Полезна информация

Проблем Възможна причина и решение
Телефонният 
секретар не записва 
входящи съобщения.

Не можете да 
управлявате теле-
фонния секретар 
от разстояние.

L Въвели сте грешен код за достъп. Ако сте 
забравили кода за достъп, задайте нов код 
за достъп (стр. ).

L Натискайте добре бутоните.
L Телефонният секретар е изключен. 

Включете го (стр. ).

27

28
L Използвате телефон с импулсно

набиране. Опитайте отново, но с 
телефон с тонално набиране.

L Àêî íå ñòå çàïèñàëè ïðàâèëíî ïîçäðàâè-
òåëíîòî ñúîáùåíèå, îáàæäàùèÿò ñå ìîæå
äà íå óñïåå äà îñòàâè ñúîáùåíèå. Çàïèøåòå
ïîçäðàâèòåëíîòî ñúîáùåíèå îòíîâî (ñòð. 26).

L Ако сте активирали услугата Гласова
поща, съобщенията ще се записват от
телефонната компания, а не от вашия
апарат. Променете настройката на броя 
позвънявания или се консултирайте с
телефонната компания (стр. 29).

L Телефонният секретар е изключен. 
Включете го (стр. 25).

L Времето за запис е настðîено на “Greeting 
Only”. (стр. ).Променете настройката 29

L Паметта за съобщения е пълна. Изтрийте 
ненужните съобщения (стр. 27).

Поздравителното съоб-
щение не се чува добре.

L Запишете поздравителното съобщение 
отново (стр. 26).

Не можете да 
управлявате теле-
фонния секретар

L Апаратът записва съобщение. Изчакайте 
обаждащият се да приключи.

L Вие сте твърде далече от базата. 
Приближете се.
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Ðåãèñòðèðàíå íà ñëóøàëêà â áàçàòà

1 Ñëóøàëêà:
{j/OK}

2 {V}/{^}: “Handset Setup” i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Register H.set” i {j/OK}
4 Áàçà:

Íàòèñíåòå è çàäðúæòå 

5 Ñëóøàëêà:
Èç÷àêàéòå äà ñå èçïèøå “Enter Base PIN”. i Âúâåäåòå PIN êîäà íà 
áàçàòà (ôàáð.: “0000”). i {j/OK}

Çàáåëåæêà:
L Àêî ðåãèñòðàöèÿòà íå å óñïåøíà, äåðåãèñòðèðàéòå ñëóøàëêàòà è ÿ 

{j/OK} i {V}/{^}: “Base Unit 
Setup” i {j/OK} i {3}{3}{5} i {j/OK} i Èçáåðåòå ñëóøàëêàòà,
êîÿòî èñêàòå äà äåðåãèñòðèðàòå, êàòî íàòèñíåòå íîìåðà é. 

Ïîâòîðåòå îò ñòúïêà 1.

Полезна информация

Повреда от течност/влага

Внимание:
L В никакъв случай не използвайте микровълнова фурна, за изсушаване на 

апарата.

В базата или слушалката е 
попаднала течност или 
влага.

L Изключете и разкачете AC адаптора и 
кабела на телефонната линия от базата.
Извадете батериите от слушалката и ги 
оставете да изсъхнат поне три дни. След 
като базата и слушалката изсъхнат 
напълно, свържете AC адаптора и телефо-
нната линия, поставете батериите в слуша-
лката и ги заредете.Ако апаратът не рабо-
ти, обърнете се към сервиз на Panasonic. 

Проблем Възможна причина и решение

L Ако регистрираните слушалки започнат да звънят, натиснете 
същия бутон и повторете (KX-TG2512/KX-TG2513).

L Останалата част трябва да се изпълни в рамките на 90 сек.

{x} çà 5 ñåêóíäè. (íÿìà ñèãíàë çà ðåãèñòðàöèÿ)

L Ако сте забравили PIN кода, консултирайте се със специали-
зиран сервиз на Panasonic.
L Когато слушалката се регистрира успешно, w ще спре да мига. 

ðåãèñòðèðàéòå îòíîâî. Íàòèñíåòå 

i {j/OK} 
i {V}/{^}: “Yes” i {j/OK} i 
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Ïðîìÿíà íà PIN (Personal Identification Number) êîäà íà áàçàòà

Âàæíî:

1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Base Unit Setup” i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Base Unit PIN” i {j/OK}
4 Âúâåäåòå òåêóùèÿ 4-öèôðåí PIN êîä íà áàçàòà (ôàáðè÷íà íàñòð.: “0000”).
5 Âúâåäåòå íîâèÿ 4-öèôðåí PIN êîä. 

Ìîíòèðàíå íà ñòåíà
Çàáåëåæêà:
L Óâåðåòå ñå, ÷å ñòåíàòà å äîñòàòú÷íî çäðàâà, çà äà èçäúðæè òåæåñòòà íà 

àïàðàòà.

■ ■ Çàðÿäíî óñòðîéñòâî

30 mm 25 mm

Полезна информация

i {j/OK} i {ic}

L Ако промените PIN кода, запишете си новия PIN код. Апаратът не 
може да ви даде обратна информация за PIN кода. Ако 
забравите PIN кода, обърнете се към сервиз на Panasonic.

Âèíòîâå
(Íå ñà ïðåäîñòàâåíè)

Âèíòîâå
(Íå ñà 

ïðåäîñòàâåíè)

ÊóêèÊóêà

Áàçà
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