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Panasonic KX-TS820ND 
 

Informasi Perlengkapan 

 

 

   
Handset  Kabel Handset Kabel Line Telepon 

 

 

 

Persiapan     

 
 

1.  penguci tombol 8. Tombol tekan ulang 

2. Program   9. Tombol volume  

3. Tombol  10. Tombol darurat 

4. Penanda dering  11. Tombol sekali sentuh  

5.   12. Tombol panggil/tombol penyimpan memori 

6. Tombol   13. Pilihan dering 

 

 

Pemasangan 

Hubungkan kabel handset ke handset dan unit. Hubungkan kabel telepon pada unit 

dan pada lubang saluran telepon. Setelah terhubung ,angkat handset untuk memeriksa 

nada sambung. 
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Instruksi  Pemakaian 

 

Cara melakukan panggilan telepon  

Dengan menggunakan gagang 

 Angkat gagang telepon, tekan nomor yang dituju. 

 Setelah selesai,letakkan handset pada tempatnya. 

 

Menghubungi nomor yang terakhir ditekan 

 Angkat gagang telepon lalu tekan tombol .  

 

Menjawab Panggilan  

Ketika ada panggilan masuk,unit akan berdering dan indikasi dering akan berkedip-

kedip. Anda dapat menjawab panggilan dengan mengangkat gagang telepon. 

 

 

Menyesuai volume dering 

Anda dapat merubah volume dering ke TINGGI,RENDAH atau OFF. Setelan awal 

adalah TINGGI. 
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Pengunci Tombol 

Fitur ini membuat tidak bisa melakukan panggilan keluar. 

PENTING 

 Saat pengunci tombol diaktifkan hanya nomor yang tersimpan di 

EMERGECY yang bisa di hubungi. 

 Saat pengunci tombol diaktifkan Anda masih bisa menyetel volume gagang 

dan menjawab panggilan. 

 Saat pengunci tombol diaktifkan, Anda tidak dapat menyimpan dan 

menghapus memori pada tombol EMERGENCY. 

 

 

Mengunci Telepon 

 Angkat gagang handset 

 Tekan tombol DIAL LOCK 

 Masukkan kode PIN (1111).  

 akan terdengar bunyi Biip panjang, jika selesai letakkan gagang handset. 

 

Cara merubah kode PIN 

Kode PIN (Personal Identification Number) berfungsi untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan 

memakai telepon ini. kode PIN ini diperlukan untuk mengunci atau memblokir telepon anda ataupun 

membebaskannya. Standard kode PIN yang diberikan dari pabrik adalah “1111”. 

 Angkat gagang telepon 

  

 Masukkan kode PIN yang sekarang (PIN standart 1111)  

 Tekan tombol PROGRAM, jika kode PIN yang dimasukkan benar, akan terdengar bunyi Biip, jika 

salah akan terdengar bunyi Biip 3 kali, masukkan kembali kode PIN yang benar lalu tekan tombol 

PROGRAM, untuk kembali ke status siap pakai(awal), angkat gagang dan letakkan kembali. 

 Masukkan 4 angka kode PIN yang baru. 

 Tekan tombol PROGRAM, akan terdengar bunyi Biip panjang, lampu indicator MUTE akan padam, 

telepon akan kembali ke status siap pakai. 

Catatan : Usahakan untuk mencatat kode PIN atau yang mudah untuk dihapalkan, jika anda lupa kode PIN 

tersebut, hubungi pusat service Panasonic. 

Untuk membuka kembali telepon anda 

 Ulangi langkah diatas. 
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Menyimpan nomor telepon ke tombol dial otomatis 

 Anda dapat menyimpan sampai 20 nomor telepon kedalam tombol dial otomatis (10 nomor untuk tombol 

dial otomatis ATAS, 10 nomor untuk tombol otomatis BAWAH. 

Untuk menyimpan nomor ke tombol dial otomatis ATAS 

 Disarankan agar anda perlu untuk menyimpan satu nomor ke dalam nomor penting yang berfungsi sebagai 

nomor dalam keadaan darurat  pada tombol EMERGENCY. 

 Angkat gagang handset,Tekan tombol PROGRAM. 

 Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan (hingga maksimum 32 angka), jika salah 

memasukkan nomor, tekan tombol PROGRAM dan ulangi lagi dari atas. 

 Tekan salah satu tombol dial otomatis, akan terdengar bunyi Biip panjang.  

 Setelah selesai tutup gagang handset. 

Untuk menyimpan nomor ke tombol dial otomatis BAWAH 

 Angkat gagang handset,Tekan tombol PROGRAM  

 Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan (hingga maksimum 32 angka), jika salah 

memasukkan nomor, tekan tombol PROGRAM dan ulangi lagi dari atas. 

 Tekan tombol AUTO / LOWER 

 Tekan salah satu tombol dial otomatis, akan terdengar bunyi Biip panjang.  

 Setelah selesai tutup gagang handset. 

Untuk  mengganti nomor pada tombol dial otomatis ATAS ataupun Bawah, ulangi langkah – langkah 

tersebut diatas, dengan mengisi nomor telepon yang diinginkan. 

Untuk menghapus nomor telepon yang sudah tersimpan pada tombol dial otomatis, ulangi langkah – 

langkah tersebut diatas dan lewati langkah pengisian nomor telepon. 

Cara menggunakan nomor telepon yang sudah disimpan 

Dari tombol dial otomatis ATAS : 

 Angkat gagang telepon. 

 Tekan tombol dial otomatis yang diinginkan, secara otomatis nomor yang sudah tersimpan 

didalam tombol tersebut akan disambungkan. 

ATAU 

Dari tombol dial otomatis BAWAH : 

 Angkat gagang telepon. 

 Tekan AUTO / LOWER. 

 Tekan tombol dial otomatis yang diinginkan, secara otomatis nomor yang sudah tersimpan 

didalam tombol tersebut akan disambungkan. 
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Telepon 
Model :  KX-TS820ND 

 

Petunjuk Penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN 

 
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI 

DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA 
PT. DAMAI SEJATI 

Gedung Sastra Graha Lantai 3 
Jl. Raya Pejuangan no. 21 

Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk 
Jakarta Barat 11530 

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033 
 

 
 

 

Jakarta (021)2567 5345, 533 3348  Semarang (024) 670 3145 

Yogyakarta (0274) 435 3675 

 Bandung (022) 422 2108  Surabaya (031) 592 7196/8  Makasar 

(0411) 472 3328  Samarinda (0541) 220 702  Denpasar (0361) 422 441 

 Medan (061) 663 9996  Palembang (0711)355 147  Pekanbaru 

(0761) 430604 Pontianak (0561) 761 131 

 


