
Предварительная информация

Дополнительные детали  
(в комплекте поставки)
Сетевой адаптер (PQLV219CE) ...................1
Зарядное устройство ....................................1
Аккумуляторные батареи (HHR-55AAAB) ...2
Клипса для ремня .........................................1
Крышка батарейного отсека ............................1

 

Установка батарей
Откройте крышку, вставьте батареи и закройте крышку, как 
показано ниже.

Краткое руководство
Tрубка DECT

Модель № KX-WT115RU
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Предварительная информация

Подключение зарядного устройства
Подключите сетевой адаптер к зарядному устройству.

• Сетевой адаптер следует подключать к настенной либо 
напольной сетевой розетке. Не подключайте сетевой 
адаптер к потолочной розетке, поскольку вес самого 
адаптера может привести к его отключению.

• Закрепите сетевой адаптер на держателе шнура.
• Используйте только АС-адаптер компании Panasonic, 

входящий в комплект поставки (PQLV219CE).

Заряжайте батареи в течение 
примерно 7 часов, прежде чем 
приступить к использованию 
телефонной трубки.
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Перед началом эксплуатации трубки

A Звонок/Индикатор заряда
B РАЗГОВОР

Для выполнения вызовов или 
ответа на них.
В режиме громкой связи нажа-
тие на эту кнопку переключает 
аппарат в режим трубки.

C СПИКЕРФОН
Для выполнения вызовов и 
ответа на них. Можно говорить 
с другим абонентом в режиме 
громкой связи через динамик.
В режиме трубки нажатие на эту 
кнопку переключает аппарат в 
режим громкой связи.
Во время разговора с 
использованием телефонной 
трубки режим громкой связи не 
работает. 

D Клавиша-навигатор
Для прокручивания списков и 
позиций.

1  (  или  : Громкость): 
Для регулировки громкости 
звука трубки или динамика 
во время разговора.

2  (  : Журнал исходящих 
вызовов): Для просмотра 
журнала исходящих вызовов.

3  (  : Журнал входящих 
вызовов): Для просмотра 
журнала входящих вызовов.

Расположение органов управления
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Перед началом эксплуатации трубки

Гарнитура не относится 
к обязательным 
принадлежностям. 

Откройте крышку.

E Гнездо гарнитуры
F Панель набора
G Динамик
H Дисплей
I Программируемые кнопки

Трубка имеет 3 
программируемых кнопок. 
Нажатием на такую кнопку 
можно выбрать функцию, 
указанную на дисплее прямо над 
кнопкой.

J ОТМЕНА
Для завершения вызовов, 
перехода в Телефонную книгу 
или Режим функций.

[Вид сзади] 

K Recall/Flash (Повторный 
вызов/Сигнал “флэш”)

L Микрофон
M Зарядные контакты
N Отверстия для ремешка

Для закрепления ремешка 
и других подобных 
принадлежностей.

O Громкоговоритель
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Перед началом эксплуатации трубки

Схема переключения экранов
Функции телефонной трубки доступны через меню дисплея 
и выбираются клавишей-навигатором и программируемыми 
кнопками.
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Важная информация

Страна происхождения Малайзия
Срок службы 7 лет
Стандарты, которым 
соответствует изделие

IEC 60950-1:2001 и EN 60950-1:2001
Firs Eirst Edition 

Поддержка 
потребителя

Уполномоченная организация: 
Филиал ООО «Панасоник Рус», 
Казахстан, 050050, Алматы, ул. 
Сейфуллина, 284. 
Тел.: +7 (727) 298 09 09  

Примечание:
• Дату изготовления изделия можно определитъ по 

серийному номеру, который находится на изделии и/или на 
картонной коробке.

• Пожалуйста, утилизируйте данное изделие должным 
образом, в соответствии с местными нормативами.
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Алғаш рет пайдаланудан бұрын

Керек-жарақтар (қосылған)
Айнымалы ток адаптері (PQLV219CE) ... 1
Зарядтау құралы ...................................... 1
Батарея (HHR-55AAAB) ........................... 2
Белдікше қысқышы .................................. 1
Батарея қақпағы ....................................... 1

Батареяны орнату
Батарея қақпағын ашып, батареяларды салып, төменде 
көрсетілгендей қақпақты жабыңыз.

Қысқаша нұсқаулық
DECT жылжымалы станциясы

Үлгі нөмірі KX-WT115RU
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Алғаш рет пайдаланудан бұрын

Зарядтау құралын қосу
Айнымалы ток адаптерін зарядтау құралына қосыңыз.

• Айнымалы ток адаптері тік орналасқан немесе еденге 
орнатылған айнымалы ток розеткасына қосылуы тиіс. 
Айнымалы ток адаптерін төбеге орнатылған розеткаға 
қоспаңыз, себебі адаптер салмағына байланысты 
ағытылып қалуы мүмкін.

• Айнымалы ток адаптерінің кабелін кабель тұтқышына 
бекітіңіз.

• Тек бірге берілетін Panasonic айнымалы ток адаптерін 
(PQLV219CE) пайдаланыңыз.

Телефон тұтқасын алғаш 
рет пайдаланудан бұрын 
батареяларды шамамен 7  
сағат зарядтаңыз.
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Телефон тұтқасын қолданудан бұрын

Басқару элементтерінің орны
A Қоңырау/заряд индикаторы

B СӨЙЛЕСУ
Қоңыраулар соғу немесе 
қабылдау үшін қолданылады.
Қолсыз режимде бұл түймені 
басу қабылдау режиміне 
ауыстырады.

C SP-PHONE (Дауыс зорайтқыш)
Қоңыраулар соғу немесе 
қабылдау үшін қолданылады. 
Қолсыз режимде басқа тараппен 
динамик арқылы сөйлесуге 
болады.
Қабылдау режимінде бұл 
түймені басу қолсыз режимге 
ауыстырады.
Құлаққап арқылы сөйлескен 
кезде, қолсыз режим жұмыс 
істемейді.

D Навигатор пернесі
Түрлі тізімдерді және 
элеметтерді шарлау үшін 
қолданылады.
1  (  немесе  : Дыбыс 

қаттылығы): Дауысын 
бейімдеу үшін немесе қажетті 
элементтерді таңдау үшін 
қолданылады.

2  (  : Шығыс қоңыраулар 
тізімі): Шығыс қоңыраулар 
тізімін қарау үшін 
пайдаланылады.
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Телефон тұтқасын қолданудан бұрын

Құлаққап қосымша 
жабдық болып 
табылады. 

Қақпақты ашыңыз.

[Артқы жағының 
көрінісі] 

3  (  : Кіріс қоңыраулар 
тізімі): Кіріс қоңыраулар 
тізімін қарау үшін 
пайдаланылады.

E Құлаққап қосатын тесік
F Теру клавиатурасы
G Ресивер
H Дисплей
I Жұмсақ түймелер

Телефонның 3 жұмсақ түймесі 
бар. Жұмсақ түймені басу 
арқылы дисплейде тура оның 
үстінде көрсетілген мүмкіндікті 
таңдай аласыз.

J КҮШІН ЖОЮ
Қоңырауларды аяқтау, телефон 
кітапшасынан немесе Қызмет 
режимінен шығу, телефон 
тұтқасын қосу не өшіру үшін 
қолданылады.

K Қайта қоңырау шалу/жыпықтау
L Микрофон
M Зарядтау контактілері
N Бау тесіктері

Телефон бауын және оған 
ұқсас заттарды бекіту үшін 
қолданылады.

O Динамик
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Телефон тұтқасын қолданудан бұрын

Құрылғы жұмысына шолу
Телефон тұтқасының қызметтеріне дисплейдегі мәзір 
арқылы қол жеткізіп, оларды Навигатор түймесі және жұмсақ 
түймелермен таңдауға болады.
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Маңызды ақпарат

Өндіру елі Малайзия
Пайдалану уақыты 7 жыл
Үйлесімділік 
стандарт нөмірі

IEC 60950-1:2001 и EN 60950-1:2001 
Firs Eirst Edition 

Тұтынушыларды 
қолдау

Уәкілетті ұйым: 
ООО «Панасоник Рус» Филиалы, 
Қазақстан, 050050, Алматы қ., 
Сейфуллин көш., 284.
Тел.: +7 (727) 298 09 09  

Жазба:
• Өнімде немесе картон корапта орналасқан сериялық 

нөмірден өндіру күнін анықтауға бонады. 

• Өнімді жергілікті ережелерге сай тастаңыз.
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Ескертпелер
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Ескертпелер
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Ескертпелер
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