Navodila za uporabo
SIP telefon
Model:

KX-TGP600

SIP brezvrvična slušalka
Model:

KX-TPA60

SIP brezžični namizni telefon
Model:

KX-TGP600

KX-TPA60

KX-TPA65

KX-TPA65

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali Panasonic produkt.
Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete ta navodila za uporabo ter jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
Prosimo vas, da uporabljate samo priložene baterije. Baterije pred prvo uporabo naprave polnite 6 ur.
Za prodrobnosti si oglejte „Polnjenje baterij“ na strani 82.
Opomba
ź V teh navodilih za uporabo je točen model aparata izpuščen, razen, če je to potrebno.
ź Ilustracije, kot so tipke ali podobno, se lahko razlikujejo od dejanskega produkta.
ź Določeni produkti in funkcije opisane v teh navodilih za uporabo morda niso na voljo v vaši državi
ali področju prodaje. Za informacije se obrnite na prodajalca ali ponudnika storitev.
ź Vsebina in oblika programske opreme se lahko spremeni brez predhodne najave.

Različica dokumenta: 2016-02

Uvod
Opis
Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije o namestitvi in delovanju naprave KX-TGP600, KXTPA60 in KX-TPA65.
Sorodna dokumentacija
ź Kratka navodila za uporabo
Vsebujejo osnovne informacije o nameščanju in varnostnih ukrepih, ki preprečujejo osebne
poškodbe in/ali poškodbe ostale opreme.
ź Skrbniška navodila
Vsebujejo podrobna navodila o konﬁguriranju in upravljanju te naprave.
Ta navodila vsebujejo informacije samo o napravi KX-TGP600.
Navodila in ostale informacije so na voljo na Panasonic spletni strani na naslovu:
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
Za nadaljnjo uporabo
Za nadaljnjo uporabo si v spodnji prostor zabeležite dodatne informacije.
Opomba
ź Serijske številke lahko najdete na naslednjih mestih:
- Osnovna enota (KX-TGP600): na zadnji strani naprave.
- Slušalka (KX-TPA60): na zadnji strani slušalke, v predelu za baterije.
- Polnilec (KX-TPA60): na spodnji strani polnilca.
- Namizni telefon (KX-TPA65): na spodnji strani telefona.
Serijske številke zapišite v spodnji prostor. Ta navodila varno shranite. Spodnji podatki vam bodo v
pomoč v primeru kraje.

MODEL:
SERIJSKA ŠTEVILKA:

DATUM NAKUPA:
NAZIV PRODAJALCA:
NASLOV PRODAJALCA:

TELEFONSKA ŠTEVILKA
PRODAJALCA:
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Pomembne informacije
Podatkovna varnost
ź
ź

ź
ź
ź

Ta telefon komunicira z uporabo digitalnih signalov, katere je težko prestreči. Vseeno lahko te
signale prestreže tretja oseba.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do tega izdelka:
- Geslo (kot na primer PIN) shranite na varno mesto.
- Spremenite privzeto geslo.
- Nastavite geslo, ki je sestavljeno iz naključnih znakov in ga ni mogoče zlahka uganiti.
- Geslo redno spreminjajte.
Ta naprava lahko shranjuje vaše zasebne / zaupne informacije. Da bi zaščitili vašo zasebnost /
zaupnost vam svetujemo, da iz spomina naprave izbrišete podatke kot so telefonski imenik,
dnevnik klicev, preden napravo zavržete, prenesete, vrnete ali oddate v popravilo.
Nastavite geslo, ko seznanite slušalko/namizni telefon z bazno enoto.
Svetujemo vam da, v izogib razkritju informacij, zaklenete telefonski imenik ali dnevnik klicev.

Informacije za uporabnike o zbiranju in odstranjevanju odslužene opreme in
odsluženih baterij
Informacije za uporabnike o zbiranju in odstranjevanju odslužene opreme in odsluženih baterij
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da električne in elektronske
opreme in / ali baterij, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te
izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali
na krajevni upravni organ in pri tem upoštevajo veljavno zakonodajo in Direktive
2002/96/EC in 2006/66/EC. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo
pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. V primeru
nepravilnega odlaganja izdelkov te vrste, ste lahko za to kaznovani.
Poslovni uporabniki v Evropski Uniji
Če želite zavreči električno in / ali elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije
obrnite na prodajalca ali dobavitelja.
Informacije o odlaganju v drugih državah izven Evropske unije
Ti simboli veljajo samo v Evropski Uniji. Če želite zavreči te predmete, se obrnite na
lokalne oblasti ali prodajalca in poskrbite za pravilno metodo odlaganja.
Opomba o baterijskem simbolu:
Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V tem primeru je v
skladu z zahtevo, ki jo določa Direktiva za kemikalije.
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Za uporabnike v evropskih državah
Naslednja izjava velja samo za naprave: KX-TGP600CE/KX-TGP600UK/KX-TPA60CE/
KX-TPA60UK/KX-TPA65CE/KX-TPA65UK/KX-TPA65X only

Ta naprava je DECT prenosna postaja, ki deluje v frekvenčnem pasu od 1880 MHz do 1900 Mhz.
Uporaba te naprave je na splošno dovoljena v vseh državah EU.
Panasonic sistem Networks Co, Ltd, izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami o Radio in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE) Direktiva
1999/5/ES.
Izjave o skladnosti za Panasonic produkte, opisane v tem priročniku, so na voljo za prenos na spletni
strani:
http://www.ptc.panasonic.eu
Obrnite se na pooblaščenega predstavnika:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija

Ecodesign informacije
Ecodesign informacije pod EU uredba (EC) št. 1275/2008 spremenjena z (EU) uredbo št. 801/2013.
=======================================
Prosimo obiščite: www.ptc.panasonic.eu
kliknite na Downloads
® Energy related products information (Public)
=======================================
Na zgornji spletni strani so navedene informacije o porabi električne energije v omrežnem stanju
pripravljenosti in smernice.
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Za najboljše delovanje
Območje delovanja
ź Območje delovanja je odvisno od topograﬁje vaše pisarne, vremena ali pogojev uporabe, saj se
signali med osnovno in prenosno enoto / namiznega telefona prenašajo preko radijskih valov.
ź Običajno, boste dobili večji doseg na prostem kot v zaprtih prostorih. Če obstajajo ovire, kot so
zidovi, lahko hrup moti vaše telefonske klice. Visoke kovinske police ali stene iz armiranega
betona lahko še posebej omejujejo delovno območje.
ź Glede na strukturo stavbe slušalka / namizni telefon morda ne deluje, ko je predaleč od osnovne
enote.
ź Priporočamo vam, da držite spodnjo polovico slušalke, kar zagotavlja boljšo kakovost klica, ker je
antena v zgornji polovici slušalke (velja za napravo KX-TPA60).
Šum
ź Občasno se lahko pojavi šum ali motnje kar je posledica elektromagnetnega sevanja iz predmetov,
kot so hladilniki, mikrovalovne pečice, faksi, televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
Če te motnje motijo vaše telefonske klice, umaknite slušalko / namizni telefon proč od teh
električnih naprav.
Okolje
ź Naprava naj ne bo v bližini grelnih naprav in naprav, ki proizvajajo električni hrup (motnje), kot so
ﬂuorescenčne sijalke, motorji in televizijski aparati. Ti viri motenj lahko negativno vplivajo na
delovanje naprave in njene lastnosti.
ź Naprave ne nameščajte v prostore, kjer je temperatura nižja od 0 °C ali višja od 40 °C.
ź Da preprečite škodo, polnite baterije samo v temperaturnem območju od 5 °C do 40 °C.
ź Okoli naprave naj bo vsaj 10 cm prostora, da se naprava lahko zadovoljivo zrači.
ź Naprave ne nameščajte v zadimljene, umazane, prašne in / ali vlažne prostore, prav tako se
izogibajte prostorom, kjer so mehanične vibracije ali ostali šoki in / ali prostorom z direktno sončno
svetlobo.
ź Aparat je zasnovan tako, da se ga namesti in deluje v nadzorovanih pogojih - sobna temperatura
in relativna vlaga.
Redno negovanje
ź Pred čiščenjem izklopite napajalni kabel iz električne vtičnice, prav tako izklopite mrežni kabel.
ź Napravo čistite s suho in mehko krpo.
ź Naprave ne čistite z brusnim prahom ali kemičnimi sredstvi, kot sta bencin ali razredčilo.
ź Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil.
ź Občasno očistite priključek polnilnika.
Postavitev naprave
ź Na napravo ne polagajte težkih predmetov.
ź Pazite, da na aparat ne padejo kakršni koli predmeti ter, da se nanj ne polije kakršna koli tekočina.
ź Polnilec postavite na ravno podlago.
ź Napravo KX-TPA65 postavite na mesto, kjer bo indikator signala kazal vsaj srednjo ( ) ali visoko
vrednost ( ).
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Informacije o baterijah (velja za KX-TPA60)
Ko so baterije popolnoma napolnjene (pri temperaturi 25 °C [77 °F]):
Način uporabe

Čas delovanja

Pogovor
(Backlight oﬀ*1, Narrowband Mode)

Do 11 ur

Pogovor
(Backlight on*2, Wideband Mode)

Do 8 ur

Stanje pripravljenosti

Do 200 ur

*1 Ko je nastavljeno „Backlight“ → „Talking“ → „Oﬀ“. Glejte „Možnosti zaslona“, na strani 95.
*2 Ko je nastavljeno „Backlight“ → „Talking“ → „On“. Glejte „Možnosti zaslona“, na strani 95.

ź
ź
ź
ź
ź

Čas delovanja je lahko krajši od zgoraj navedenih, kar je odvisno od načina uporabe in sobne
temperature.
Baterije se počasi praznejo tudi ko je telefon izklopljen.
Slušalka lahko sprejema klice tudi med polnjenjem.
Poraba energije se poveča, ko je slušalka izven dosega (izklopite slušalko, če simbol
"utripa").
Enkrat mesečno slušalko in polnilne kontakte očistite z mehko, suho krpo. Čistite bolj
pogosto, če je naprava izpostavljena maščobi, prahu ali visoki vlažnosti. V nasprotnem
primeru se baterije morda ne bodo polnile pravilno.

Opozorilo prazne baterije
Baterije je potrebno polniti v naslednjih primerih:
ź Indikator prikazuje napolnjenost baterij kot prazne (" "), oglaša se alarm. *1
ź Prikaže se obvestilo "Charge Battery". V tem stanju telefon ne more delovati.
*1 Če med pogovorom pride do opozorila prazne baterije, bo pogovor po 1 minuti samodejno
prekinjen ter po naslednji 1 minuti, se bo slušalka ugasnila.
Zamenjava baterij
Če se indikator, ki prikazuje napolnjenost baterij kot prazne (’’
’’) pojavi takoj po kratko trajni uporabi
telefona, četudi so bile baterije popolnoma napolnjene, je potrebno baterije zamenjati z novimi.
Pred zamenjavo baterij, poskrbite, da se prikaže opozorilo za nizko stanje baterije, nato izklopite
napajanje, da preprečite izgubo spomina. Zamenjajte baterije in jih polnite približno 6 ur.
Če zamenjate baterije, preden se prikaže opozorilo, da so baterije prazne, lahko ikona, ki prikazuje
napolnjenost baterij prikaže nepravilne odčitke. V tem primeru slušalko normalno uporabljajte z novimi
baterijami. Ko se prikaže opozorilo za nizko stanje baterije, baterije polnite približno 6 ur. Indikator
napolnjenosti baterij bo nato prikazoval pravilno stanje baterij. Za namestitev baterije, glejte
„Namestitev baterij“, na strani 82.

ź
ź

Uporabljajte samo baterije AAA Ni-MH 1.2V, 630 mAh. (Posvetujte se s prodajalcem opreme /
ponudnikom storitev).
Obstaja nevarnost eksplozije, če baterij ne zamenjate pravilno.
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Pomembno obvestilo v zvezi s pravilno uporabo in polnjenjem z Ni-MH baterij
Baterije so zaradi svoje konstrukcije podvržene obrabi. Življenjska doba baterije je odvisna tudi od
pravilnega vzdrževanja. Polnjenje in praznjenje so najpomembnejši dejavniki. Da bi zagotovili čim
daljšo življenjsko dobo baterij, morate vedeti naslednje:
Ni-MH baterije imajo nekakšen spomin - „spominski učinek“. Če se popolnoma napolnjene baterije
uporabi večkrat samo za 15 minut in nato ponovno napolni, se bo kapaciteta baterij zmanjšala za 15
minut, kar je posledica spominskega učinka. Zato morate baterije popolnoma izprazniti - kar pomeni,
da jih uporabljate v slušalki, dokler indikator napolnjenosti ne prikaže, da so baterije prazne (“
„).
Nato jih ponovno napolnite kot je opisano v navodilih za uporabo. Potem, ko je prišlo do spominskega
učinka, je mogoče doseči skoraj popolno kapacitet baterij Ni-MH tako, da jih večkrat zaporedoma
popolnoma izpraznite in popolnoma napolnite. Ni-MH baterije se lahko tudi samodejno izpraznijo.
Samodejno izpraznjenje je odvisno od temperature okolice. Pri temperaturah pod 0° C (32° F), bo
možnost samodejnega praznjenja najnižji. Visoka vlažnost in visoka temperatura zelo pripomorejo k
hitrejšemu praznjenju baterij. Prav tako dolgoročno skladiščenje baterij vodi do samodejnega
praznjenja.
POZOR
NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BATERIJE ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO BATERIJ. RABLJENE
BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
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Pred prvo uporabo telefona
Pregled sistema
<Če je osnovna enota KX-TGP600>
KX-TGP600 je SIP brezžični telefon, ki je sestavljen iz osnovne enote, brezvrvične slušalke in
brezžičnega namiznega telefona ter ima naslednje značilnosti. Slušalka je enaka kot KX-TPA60 in
namizni telefon je enak kot KX-TPA65.
ź Razširljiv na brezvrvične slušalke / namizne telefone [KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT*1 serije
(razen KX-UDT111)]. Skupno do 8 telefonov.
ź Do 8 sočasnih klicev (ozkopasovni način) ali do 4 sočasnih klicev (širokopasovni način).
ź Visoka kakovost zvoka s tehnologijo zmanjševanje šuma in popravljanje napak.
ź Domet signala osnovne enote lahko povečate z uporabo naprave KX-A406.
Opomba
Če boste na napravo KX-TGP600 povezali slušalko KX-UDT*1 serije (razen KX-UDT111), potem iz
spodnje spletne strani najprej prenesite strojno programsko opremo (ﬁrmware) in posodobite KXTGP600. Nato, ko povežete slušalko KX-UDT serije s KX-TGP600, bo slušalka samodejno
posodobljena. Kakor koli, obstajajo razlike v funkcionalnosti med KX-TPA60/KX-TPA65 in slušalko
KX-UDT serije. Za podrobnosti si oglejte sledečo spletno stran.
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
„Download“ → „KX-TGP600 series“
*1 Za serijo KX-UDT, različica programske opreme 06.000 ali novejša.

ź

KX-A406

KX-TPA60

KX-TGP600

KX-TPA60

KX-TPA65

KX-UDT series*1

: Internet
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<Če osnovna enota ni KX-TGP600>
KX-TPA60 in KX-TPA65 podpirata CAT-iq (Brezvrvična napredna tehnologija - internet in kakovost) 2.0
standard. Napravi se lahko uporablja ali poveže s katero koli bazno enoto, ki podpira ta standard. Ta
navodila za uporabo opisujejo kako se povezati z bazno enoto, ki ni KX-TGP600, vendar bo
razpoložljivost nekaterih funkcij in speciﬁkacij določenih nastavitev in operacij odvisna od osnovne
enote, ki je uporabljena.

KX-TPA60

KX-TPA65

: Internet
: Bazna enota, ki ni KX-TGP600
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Informacije o dodatni opremi
Priložena dodatna oprema
KX-TGP600
AC napajalnik za bazno enoto: 1
Model:

Oznaka:

KX-TGP600/KX-TGP600C/
KX-TGP600LA

PQLV219

KX-TGP600AL

PQLV219AL

KX-TGP600A01/
KX-TGP600CE/KX-TGP600RU

PQLV219CE

KX-TGP600LC

PQLV219BX

KX-TGP600UK

PQLV219E

Model:

Oznaka:

KX-TPA60/KX-TPA60C/
KX-TPA60LA

PNLV226

KX-TPA60AL

PNLV226AL

KX-TPA60CE/KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC

PNLV226BX

KX-TPA60UK

PNLV226E

Polnilec: 1

Bateriji: 2 *2

Pasna zaponka: 1

Ethernet kabel: 1

Vijaki: 2
Podložka: 2

DC izhodna napetost: 6.5 V
AC napajalnik za polnilec: 1 *1

DC izhodna napetost: 5.5 V

*1 AC napajalnik je pritrjen na polnilec.
*2 Polnilne baterije AAA Ni-MH 1.2 V, 630 mAh.
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KX-TPA60
AC napajalnik za polnilec: 1
Model:

Oznaka:

KX-TPA60/KX-TPA60C/
KX-TPA60LA

PNLV226

KX-TPA60AL

PNLV226AL

KX-TPA60CE/KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC

PNLV226BX

KX-TPA60UK

PNLV226E

Bateriji: 2 *1

Pasna zaponka: 1

DC izhodna napetost: 5.5 V
Polnilec: 1

*1 Polnilne baterije AAA Ni-MH 1.2 V, 630 mAh.
KX-TPA65
AC napajalnik za namizni telefon: 1
Model:

Oznaka:

KX-TPA65/KX-TPA65C/
KX-TPA65LA

PQLV219

KX-TPA65AL

PQLV219AL

KX-TPA65CE/KX-TPA65RU

PQLV219CE

KX-TPA65LC

PQLV219BX

KX-TPA65UK

PQLV219E

Slušalka: 1

Stojalo: 1

DC izhodna napetost: 6.5 V
Kabel za slušalko: 1
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Opcijska dodatna oprema (ni priložena)
KX-TPA65
Predmet

Model

Komplet za nameščanje
na steno

KX-TPA65/KX-TPA65C:
KX-A440
KX-TPA65AL/KX-TPA65CE/KX-TPA65LA/KX-TPA65LC/
KX-TPA65RU/KX-TPA65UK:
KX-A440X
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Položaj kontrol
Bazna enota (KX-TGP600)

Indikator stanja
Stanje
Barva
Zelena

Rdeča

18

Vzorec

Pomen

Sveti

● Bazna enota je povezana z internetom. Začetni proces
je končan, sedaj lahko opravljate in sprejemate klice
preko interneta.

Počasi utripa

● Bazna enota je v uporabi za klicanje.
● Bazna enota prenaša podatke. Ne izklapljajte ethernet
kabla ali AC napajalnika iz bazne enote, dokler statusni
indikator ne preneha utripati in začne svetiti zeleno.

Hitro
utripa

● Slušalka / namizni telefon je zaseden.

Sveti

● Ob vklopu bazne enote, bo statusni
40 sekund svetil rdeče.

Počasi utripa

● Bazna enota registrira slušalko / namizni telefon.

Hitro
utripa

● Bazna enota kliče slušalke / namizne telefone (preko
gumba za lociranje slušalke).

približno

Pred prvo uporabo telefona
Jantar

Sveti

ź

IP naslov bazne enote je lahko v sporu z drugo napravo
na vašem lokalnem omrežju. Za več informacij se
obrnite na vašega skrbnika.

Počasi utripa

ź

Bazna enota pridobiva IP naslov ali konﬁguracijo.
Prosimo počakajte.
Bazna enota se registrira z vašim telefonskim
sistemom. Prosimo počakajte.
Če statusni indikator še vedno utripa, preverite
naslednje:
- Omrežne nastavitve morda niso pravilne. Obrnite se
na vašega skrbnika.
- Veliko težav lahko odpravite s ponovnim zagonom
celotne opreme. Najprej ugasnite vaš modem,
usmerjevalnik, vozlišče, bazno enoto in računalnik.
Nato naprave prižgite po naslednjem vrstnem redu:
modem, usmerjevalnik, vozlišče, bazno enoto,
računalnik.
- Če z vašim računalnikom ne morete dostopati do
interneta, preverite ali ima v vašem območju, vaš
telefonski sistem težave s povezovanjem.
- Za nadaljnje reševanje težav se obrnite na vašega
skrbnika.

ź
ź

Hitro
utripa

ź

Izklopite AC napajalnik bazne enote, da ponastavite
enoto, nato ponovno povežite AC napajalnik. Če
statusni indikator še vedno hitro utripa, je morda nekaj
narobe s strojno opremo naprave. Kontaktirajte
prodajalca ali ponudnika storitev.

Počasno spreminjanje
(Rdeča → Zelena →
Jantar → Ne sveti)

Bazna enota je v načinu vzdrževanja. Bazno enoto
izklopite in jo ponovno vklopite.

Hitro spreminjanje
(Rdeča → Zelena →
Jantar → Ne sveti)

Bazna enota se ponovno zaganja. Počakajte nekaj
trenutkov.

Ne sveti

ź
ź
ź

—

Bazna enota je izklopljena.
Ethernet kabel ni pravilno povezan. Povežite ga.
Vaše omrežne naprave (vozlišče, usmerjevalnik, itd.) so
izklopljene. Preverite LED lučke teh

Opomba
ź Vzorci utripanja so naslednji:
– Počasno utripanje: 60 na minuto.
– Hitro utripanje: 240 na minuto.
Gumb za lociranje slušalke
Založeno slušalko / namizni telefon lahko pokličete.
Klicanje slušalke / namiznega telefona bo prekinjeno samodejno po 60 sekundah ali pa, če ta
gumb ponovno pritisnete.
Slušalko / namizni telefon lahko registrirate z bazno enoto tako, da pritisnete ta gumb in ga
pridržite 3 sekunde.
Za podrobnosti, si oglejte „Prijava slušalke / namiznega telefona z uporabo bazne enote“,
na strani 85.
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Slušalka (KX-TPA60)
[Pogled od zadaj]

(Samo KX-TPA60) (Samo KX-TPA60C) (Samo KX-TPA60RU)

(Vsi ostali modeli)
Indikator zvonjenja/polnjenja/sporočil
Stanje
Barva
Rdeča

Sveti

Polnjenje.

Počasi utripa

Nov neodgovorjen klic ali novo glasovno sporočilo.

Hitro utripa

Sprejemanje klica.

Ne sveti —
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Pomen

Vzorec

Popolnoma napolnjeno ali slušalka ni povezana s polnilcem.

Pred prvo uporabo telefona
Priključek za slušalke

S to enoto lahko uporabljate naglavne slušalke. (Z naglavnimi slušalkami ni mogoče zagotoviti vseh
operacij.) Za posodobljene informacije o slušalkah, ki so bile testirane s to napravo, si oglejte
spodnjo spletno stran:
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
(GOVOR/Zvočnik) tipka
Uporablja se za opravljanje klicev ali odgovor na klic ali za menjavo načina Sprejemnik ali
prostoročno med pogovorom. Med pogovorom z uporabo slušalk, prostoročni način ne deluje.
Navigacijska tipka
Navigacijska tipka vsebuje štiri smerne tipke. Smerne tipke se uporabljajo za nastavitev glasnosti
zvonjenja / sprejemnika ali za premikanje kazalke za izbiro predmeta. Središčna tipka služi za
potrjevanje izbire. V stanju pripravljenosti pritisk na te tipke predstavlja:
LEVO ( ) ® Odpre dnevnik dohodnih klicev.*1
GOR (

) ® Nastavitev glasnosti zvonjenja.

DESNO (
DOL (

) ® Odpre imenik.*1

) ® Odpre dnevnik odhodnih klicev.

CENTER ® Odpre meni.
Če v teh navodilih postopek pravi, da „pritisnite OK „, lahko namesto tega pritisnete [CENTER]
tipko, da potrdite izbiro.
*1 Ko je omogočena funkcija BroadCloud (Presence) funkcija, bo telefon deloval na naslednji
način. Za več informacij kontaktirajte vašega skrbnika.
LEVO: Prikaz načina Presence.
DESNO: Prikaz priljubljenih.
/

/[HOLD/MSG] tipka

Med pogovorom, s pritiskom te tipke, odložite klic na čakanje. V stanju pripravljenosti prikličete
čakajoči klic. Če ni čakajočega klica dostopate do glasovne pošte.
(Tihi način) tipka
Če v stanju pripravljenosti pritisnete in za 2 sekundi pridržite to tipko, vklopite ali izklopite Tihi
način. Za več informacij si oglejte „Tihi način“, na strani 54.
/[LINE] Tipka
Uporablja se za potrjevanje stanja linije ali za koriščenje linije.
Sprejemnik (slušalka)
Zaslon
Za podrobnosti si oglejte „Zaslon“, na strani 29.
Zaslonske tipke
/
A/B/C
(locirane od leve proti desni) se uporabljajo za izbiro prikazanega predmeta na spodnjem
delu zaslona. Za podrobnosti o prikazanih programskih tipkah, si oglejte „Zaslonske tipke“, na
strani 31.
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(VKLOP/PREKLIC) tipka
Končanje klica, izhod iz imenika ali Funkcionalnega načina. Pritisnite in pridržite to tipko za vklop
ali izklop slušalke.
/

/[XFER/CLR] tipka

Prenos klica na drugega sogovornika ali za brisanje številk ali znakov.
/[FUNC] tipka
Pritisk na to tipko, kateri sledi pritisk na številsko tipko (0-9), omogoča hitro izvedbo običajnih
funkcij. Za več informacij si oglejte „Funkcijske tipke“, na strani 40.
Mikrofon
Polnilni kontakti
Luknje za vrvico
Uporabno za pritrjevanje vrvice ali drugih podobnih predmetov.
Zvočnik
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Namizni telefon
KX-TPA65
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KX-TPA65AL, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC, KX-TPA65UK, KX-TPA65X
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KX-TPA65C
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KX-TPA65CE
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KX-TPA65RU

Zatič za slušalko
Zatič je namenjen ﬁksiranju slušalke, ko je naprava nameščena na zid. Za podrobnosti,
si oglejte „Zatikanje slušalke (KX-TPA65)“ na strani 84.
Indikator zvonjenja / sporočila
Ta LED lučka utripa med dohodnim klicem po naslednjem vzorcu.
Stanje
Barva
Modra

Pomen

Vzorec
Počasi utripa

Nov neodgovorjen klic ali novo glasovno sporočilo.

Hitro utripa

Sprejemanje klica.

Ne sveti —

Izklopljeno.

Zaslon
Zaslonske tipke (A/B/C)
A/B/C (locirane od leve proti desni) se uporabljajo za izbiro prikazanega predmeta na spodnjem
delu zaslona. Za podrobnosti o prikazanih programskih tipkah, si oglejte „Zaslonske tipke“, na
strani 31.
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Navigacijska tipka
Navigacijska tipka vsebuje štiri smerne tipke. Smerne tipke se uporabljajo za nastavitev glasnosti
zvonjenja / sprejemnika ali za premikanje kazalke za izbiro predmeta. Središčna tipka služi za
potrjevanje izbire. V stanju pripravljenosti pritisk na te tipke predstavlja:
LEVO ( ) ® Odpre dnevnik dohodnih klicev.*1
GOR (

) ® Nastavitev glasnosti zvonjenja.

DESNO (
DOL (

) ® Odpre imenik.*1

) ® Odpre dnevnik odhodnih klicev.

ENTER ® Odpre meni.
Če v teh navodilih postopek pravi, da „pritisnite OK „, lahko namesto tega pritisnete [ENTER]
tipko, da potrdite izbiro.
*1 Ko je omogočena funkcija BroadCloud (Presence) funkcija, bo telefon deloval na naslednji
način. Za več informacij kontaktirajte vašega skrbnika.
LEVO: Prikaz načina Presence.
DESNO: Prikaz priljubljenih.
/[MESSAGE] tipka
Dostop do glasovne pošte.
/[FUNCTION] tipka
r
Pritisk
na to tipko, kateri sledi pritisk na številsko tipko (0-9), omogoča hitro izvedbo običajnih
funkcij. Za več informacij si oglejte „Funkcijske tipke“, na strani 40.
/ /[REDIAL] tipka
Ponovno klicanje zadnje klicane številke.
/[MUTE] tipka
Med pogovorom izklopi mikrofon/slušalko.
/[VOL] tipka
Nastavitev glasnosti.
/[SP-PHONE] (Speakerphone) tipka
Izvajanje prostoročnih operacij.
/[LINE] tipka
Uporablja se za potrjevanje stanja linije ali za koriščenje linije.
/
/[TRANSFER/CLEAR] tipka
Prenos klica na drugega sogovornika ali za brisanje številk ali znakov.
/ /[HOLD] tipka
Med pogovorom, s pritiskom te tipke, odložite klic na čakanje. V stanju pripravljenosti prikličete
čakajoči klic. Če ni čakajočega klica dostopate do glasovne pošte.
/[CONF] tipka
Vzpostavitev konferenčnega klica.
/[CANCEL] tipka
Preklic izbranega predmeta.
Priključek za slušalke
S to enoto lahko uporabljate naglavne slušalke. (Z naglavnimi slušalkami ni mogoče zagotoviti vseh
operacij.) Za posodobljene informacije o slušalkah, ki so bile testirane s to napravo, si oglejte
spodnjo spletno stran:
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
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Zaslon in ikone
Zaslon
[Primer]

1
2

3
4
5
6
Ikona
Indikator moči signala - močan

Indikator baterije*1 - polna

Indikator moči signala - srednji

Indikator baterije*1 - srednje polna

Indikator moči signala - šibak

Indikator baterije*1 - skoraj prazna

Indikator moči signala - zelo šibak

Indikator baterije*1 - prazna

Indikator moči signala - izven dosega

Indikator baterije*1 - potrebno je
polnjenje.

Stanje dvignjene slušalke

Dnevnik dohodnih klicev

Interkom indikator *2

Dnevnik odhodnih klicev

Glasovno sporočilo

Imenik

Vodič navigacijskih tipk

*1 Samo KX-TPA60.
*2 Ne prikaže pri povezovanju z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600.
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Informacije o slušalki / namiznem telefonu
Pripona
(brez)/C/
LA/LC

Pomen

UK/AL/
RU/CE
Zvonjenje je izklopljeno
Tihi način
Samodejni odgovor

Številka osnovne enote (če je registrirano z več osnovnimi enotami) *1
Registracijska številka slušalke / namiznega telefona *1

Fwd

Posredovanje klica

DND

Način Ne moti *1

*1 Ne prikaže pri povezovanju z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600.
Prikaz ure
Datum, novo sporočilo ali prikaz neodgovorjenih klicev
Slušalka / namizni telefon in ime (samo pri povezovanju z KX-TGP600)
Zaslonske tipke
Za več informacij si oglejte stran 31.
Opomba

ź
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Prikazane slike v tem priročniku so vzorčne, dejanski zaslon vašega telefonskega aparata se
lahko razlikuje po barvi in / ali videzu.
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Zaslonske tipke
Ikone in informacije prikazane na zaslonu se bodo spreminjale glede na vsebino. Za izbiro predmeta
prikazanega na zaslonu, pritisnite ustrezno tipko.
Zaslonska tipka A (Leva tipka)

Pripona
(brez)/C/
LA/LC

Pomen

UK/AL/
RU/CE
Vrnitev na prejšnji zaslon.

Odpre imenik. Če pritisnete in pridržite to tipko za 2 sekundi, se imenik
zaklene.
Prikazano, ko je imenik zaklenjen. Če pritisnete to tipko in vnesete geslo
(privzeto: ni gesla), se imenik začasno odklene. Če pritisnete in pridržite
to tipko za 2 sekundi in nato vnesete geslo (privzeto: ni gesla), se imenik
odklene. Če geslo ni nastavljeno, imenika ne morete zakleniti.
Za podrobnosti o nastavljanju gesla, si oglejte „Nastavljanje gesla“ na
strani 43.
Med klicem prikaže informacije o kličočem, ki so shranjene v imeniku
slušalke.

BASE

Med klicem prikaže informacije o kličočem, ki so shranjene v imeniku
osnovne enote.

CONF

Vzpostavi pogovor z več udeleženci (konferenca).

MUTE

Vklop ali izklop mikrofona med pogovorom.
Utripa, če je vklopljena funkcija izklop mikrofona.
Tipka za odgovor.
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Zaslonska tipka B (Srednja tipka)

Pripona
(none)/C/
LA/LC

Pomen

UK/AL/
RU/CE
Potrditev vnosa.

OK
MENU

Odpre glavni meni. Če v stanju pripravljenosti pritisnete to tipko za več kot
2 sekundi, se vse tipke zaklenejo.

MENU

Odpre seznam (urejanje / brisanje v imeniku, itd.)
Shranjevanje nove številke v imenik.
Opravi klic.

CALL

Prikazano v načinu zaklepanja tipk. Pritisk na to tipko za več kot 2 sekundi,
odklene tipke.
Izklop zvonjenja.
Zaslonska tipka C (Desna tipka)

Pripona
(brez)/C/
LA/LC

Pomen

UK/AL/
RU/CE
Nadaljevanje na naslednji zaslon.

NEXT

Odpre dnevnik izhodnih klicev.
Odpre dnevnik dohodnih klicev.
*3

REDIAL*3
P

*3

BLIND*1

Prikaz zadnje klicane številke.
Tipka za premor.
Izvede slepi prenos.

ABC

Prikazano v znakovnem latinskem načinu.

0-9

Prikazano v številčnem načinu.
Prikazano v načinu za vnos posebnih znakov (Razširjeno 1).
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Prikazano v načinu za vnos posebnih znakov (Razširjeno 2).
Prikazano v načinu vnosa grških znakov.
Brisanje znakov ali številk.

CLR

Iskanje v imeniku po imenu.
Potrjevanje izbire v nastavitvenem načinu.
Izbira AM / PM načina prikaza časa pri nastavljanju ure.

AM/PM
FLASH *4

RECALL*4 Prekine trenutni klic in omogoči, da opravite naslednji klic, brez potrebe
po odložitvi slušalke.

Preklic izbire / nastavitve.

CANCEL
DELETE

Brisanje nastavitve.

AVC

Vklop / izklop funkcije za zmanjševanje šumov.*2
Shrani nastavitve.

SAVE

Prikazano v načinu vnosa Cirilice.
Izvedba ali sprejem interkom klica.

INT

Zavrnitev dohodnega klica.

REJECT

V stanju pripravljenosti nastavi ali prekliče način Samodejnega odgovora.
Med pogovorom izklopi ali vklopi mikrofon. Za podrobnosti o funkciji Tiho /
Samodejni odgovor, si oglejte „Funkcijske tipke“, na strani 40.

*4

*4

Fwd/DND*4

Prikliče klic, ki je na čakanju.

PARK *3*4
HOT0 … HOT9
PAGE

*4

*3*4
*4

*1
*2
*3
*4

Uporablja se za Posredovanje klicev in uporabo funkcije Ne moti.

Pokliče številko, ki je določena Hitri tipki.
Izvedba Multicast Voice Paging klica.
Nastavi Memo Alarm.

Ne prikaže pri povezovanju z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600.
Samo KX-TPA60.
Ta zaslonska tipka je prikazana samo, ko je konﬁgurirana na telefonu..
To zaslonsko tipko lahko nastavite tako, da se prikazuje kot zaslonska tipka A, B ali C.

Urejanje zaslonskih tipk
Spreminjanje privzetih nastavitev
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. [▲]/[▼]: „Key Option“ →

OK
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4. [▲]/[▼]: „Soft Key Edit“ → OK
5. [▲]/[▼]: Izberite želeno zaslonsko tipko → OK
6. [▲]/[▼]: „Standby“ / „Talking“ → OK
7. [▲]/[▼]: „Default“ → OK
Določanje funkcijskih tipk
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. [▲]/[▼]: „Key Option“ → OK
4. [▲]/[▼]: „Soft Key Edit“ → OK
5. [▲]/[▼]: Izberite želeno zaslonsko tipko → OK
6. [▲]/[▼]: „Standby“ / „Talking“ → OK
7. [▲]/[▼]: „Function Key“ → OK
8. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet → OK
Določanje tipk za hitro klicanje
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. [▲]/[▼]: „Key Option“ → OK
4. [▲]/[▼]: „Soft Key Edit“ → OK
5. [▲]/[▼]: Izberite želeno zaslonsko tipko → OK
6. [▲]/[▼]: „Standby“ / „Talking“ → OK
7. [▲]/[▼]: „Hot Key Dial“ → OK
8. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet → OK
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Linijska tipka
Linijska tipka se lahko uporablja bodisi za zaseg linije, za opravljanje ali sprejem klica. V stanju
pripravljenosti pritisnite tipko LINE, tako da se prikaže seznam razpoložljivih linij. Barva številke linije
prikazuje stanje linije ali stanje funkcije, ki je dodeljeno tipki. Ikona prikazana v naslednji vrstici
prikazuje stanje vsake linije. Linije, ki so na voljo, se lahko spremenijo z uporabo Multiline nastavitev.
Glejte „Sistemske nastavitve“, na strani 99.
Kakorkoli, pri povezovanju z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600, lahko zasežete linijo le s to tipko, ne
morete pa preveriti stanja linije.
[Primer]
ź Povezano z KX-TGP-600

ź
ź
ź

Za izbiro uporabite tipke [▲]/[▼] → OK .
Če pri prikazovanju statusa linije pritisnite tipko za klicanje, se prikaže le omejena linija.
Ime linije je mogoče spremeniti. Obrnite se na skrbnika za dodatne informacije.

Indikator stanja*1
Stanje
Barva
Zelena

Rdeča

Pomen

Vzorec
Sveti

"In Use"
Klic poteka.

Počasi utripa

"Line On Hold"
Klic je na čakanju.

Hitro utripa

"Incoming Call/Recall"
Poteka sprejem klica (vključno z Hold Recall).

Sveti

"In Use"
Deljena linija je v uporabi ali na zasebnem čakanju na drugi enoti.

Počasi utripa

"Line On Hold"
Deljena linija je na čakanju na drugi enoti.

Hitro utripa

"Incoming Call"
Poteka sprejem klica na deljeno linijo.

Ne sveti —

"Free"
Linija je v stanju pripravljenosti.

*1 Pomen teh barv številk tipk se razlikuje glede na stanje zunanje linije.
Ikone stanj
Ikona

Opis
Prikazuje številko (1 - 8) slušalke / namiznega telefona, ki je v uporabi ali na čakanju.
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Ikona

Opis
Prikazuje nastavitev Blokiranja anonimnih klicev. Za podrobnosti si oglejte „Klicne
nastavitve“, na strani 100.
Prikazuje, ko je določen Anonimni klic. Za podrobnosti si oglejte „Klicne nastavitve“, na
strani 100.
Prikazuje, ko je določeno Posredovanje klica.
Prikazuje, ko je določena funkcija Ne moti (DND).
Prikazano, ko je nastavitev Zasebnosti izklopljena.

<x>
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Prikazuje indeksno številko deljene linije.
(x: indeksna številka)

Pred prvo uporabo telefona
Oris delovanja
Diagram prehodov med zasloni
Funkcije slušalke / namiznega telefona so dostopne preko zaslonskih menijev, izbira pa se jih z
zaslonskimi tipkami.
[Primer]
<V stanju pripravljenosti>
<Stanje linije>*1
<Funkcijske tipke>*3

*2
FUNC

LINE

/ MENU
<Imenik slušalke>

<Glavni meni>

<Dnevnik odhodnih klicev>

<Dnevnik dohodnih klicev>

*1 Zaslon stanja linije se razlikuje glede na povezavo z KX-TGP600 ali drugo osnovno enoto.
Za podrobnosti si oglejte „Linijska tipka“, na strani 35.
*2
/[FUNCTION] za KX-TPA65.
*3 Zaslon funkcijskih tipk se razlikuje glede na povezavo z KX-TGP600 ali drugo osnovno enoto.
Za podrobnosti si oglejte „Funkcijske tipke“, na strani 40.

ź
ź

Izbrana izbira bo označena.
Za vnos znakov si oglejte „Tabela znakov“, na strani 88.
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ź

38

Za iskanje zapisov v imeniku, si oglejte „Uporaba imenika“, na strani 62.

Pred prvo uporabo telefona
Funkcijski meniji
Pritisnite

/ MENU ali [CENTER]/[ENTER] navigacijsko tipko za prikaz glavnih in pod-menijev.

Glavni meni - v stanju pripravljenosti
Incoming Log (stran 41)
Odpre dnevnik dohodnih klicev.
Ringer Volume (stran 40)
Odpre nastavitve glasnosti zvonjenja.
New Phonebook (stran 63)
Shranjevanje novega zapisa v imenik.
Setting Handset (stran 74)
Odpre nastavitve slušalke.
System Settings (stran 75)
Odpre sistemske nastavitve.
Memo Alarm (stran 73)
Odpre nastavitve Memo Alarm.
Pod-meni - stanje dvignjene slušalke / med pogovorom
Phonebook (stran 66)
Odpre imenik.
New Phonebook (stran 63)
Shranjevanje novega zapisa v imenik.
Outgoing Log (stran 41)
Odpre dnevnik odhodnih klicev.
Incoming Log (stran 41)
Odpre dnevnik dohodnih klicev.
Mute (stran 59)
Med pogovorom izklopi ali vklopi mikrofon.
Noise Reduction (stran 54) (samo KX-TPA60)
Vklop ali izklop funkcije za zmanjševanje šuma.
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Funkcijske tipke
Funkcije slušalke / namiznega telefona se lahko aktivira preko seznama tipk. Za prikaz seznama
funkcij, v stanju pripravljenosti ali med pogovorom, pritisnite /[FUNC]/[FUNCTION]. Naslednji
seznam je privzeto prikazan, seznam tipk lahko spreminjate. Vrstni red seznama se lahko razlikuje
glede na vašo državo ali območje. Za podrobnosti, si oglejte stran 74.
1: Redial (stran 48)
Ponovno klicanje zadnje klicane številke.
2: Fwd/DND*1 (stran 61)
Prikaže in / ali nastavi Posredovanje klicev in Ne moti.
3: Conference (stran 58)
Vzpostavitev konferenčnega pogovora.
4: Auto Answer
Samodejni odgovor na dohodni klic v prostoročnem načinu.
5: Flash/Recall (stran 47)
Prekine trenutni klic in omogoči izvedbo novega klica brez potrebe
po odložitvi slušalke.
6: Incoming Log (stran 41)
Opravi klic z uporabo dnevnika dohodnih klicev.
7: Outgoing Log (stran 41)
Opravi klic z uporabo dnevnika odhodnih klicev.
8: Phonebook (stran 62)
Opravi klic z uporabo imenika.
9: Call Park*2 (stran 57)
Parkira ali prikliče klic v prednastavljenem območju parkiranja.
0: Paging*2 (stran 51)
Hkrati izvede glasovno najavo na slušalke ali namizne telefone.
*1 „Call Forward“ pri povezavi z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600.
*2 „Call Park“ in „Paging“ sta prikazani samo, ko sta omogočeni v nastavitvah. Za več informacij se
obrnite na vašega skrbnika.

Nastavitev glasnosti
Nastavitev glasnosti sprejemnika, zvočnika, slušalke
Za nastavitev glasnosti (nivo 1 - 6) med pogovorom, pritisnite [▲]/[▼].
Opomba

ź

Pri uporabi naprave KX-TPA65, lahko glasnost nastavite tudi z

Nastavitev glasnosti zvonjenja ali izklop zvonjenja
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. [▲]/[▼]: Izberite želeno nastavitev → OK *1
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*1 Pri uporabi naprave KX-TPA65, lahko glasnost nastavite tudi z

/[VOL].

Opomba

ź
ź

Namesto 1. in 2. koraka lahko pritisnete tipko [▲].
Za podrobnosti o nastavljanju načina zvonjenja, si oglejte „Dohodne možnosti“, na strani 91.

Nastavitev glasnosti zvonjenja ali izklop med zvonjenjem
Med zvonjenjem lahko naredite slednje, da nastavite glasnost zvonjenja ali izklopite zvonjenje.
Opomba

ź

Če med zvonjenjem priklopite naglavne slušalke, se zvonjenje slušalke ne bo prestavilo na
naglavno slušalko. Če priklopite naglavne slušalke pred sprejemom dohodnega klica, se
nastavitev zvonjenja slušalk spremeni na „On“, zvonjenje bo slišno na naglavni slušalki.

Nastavitev glasnosti zvonjenja
1. [▲]/[▼]: Nastavite glasnost.*1
2. KX-TPA60:
,

/

/[XFER/CLR]: Exit (Izhod)

KX-TPA65:
/[CANCEL],
/
/[TRANSFER/CLEAR]: Exit (Izhod)
*1 Nastavljena glasnost bo uporabljena tudi za nadaljnje klice.
Pri uporabi naprave KX-TPA65, lahko glasnost nastavite tudi z

/[VOL].

Izklop zvonjenja
1.

Dnevnik dohodnih / odhodnih klicev
Pri vzporedni povezavi namiznega telefona in slušalke, se dnevnika dohodnih in odhodnih klicev delita
med ti dve napravi. Za podrobnosti o nastavitvah vzporedne povezave, si oglejte „Vzporedni način
(samo KX-TPA65)“, na strani 42.
Pregled dnevnika dohodnih klicev
[V stanju pripravljenosti]
1. [◄].
2. [▲]/[▼]: „Incoming Log“ → OK *1
*1 Če v stanju pripravljenosti na LCD zaslonu ni prikazano „Missed Calls“, potem ta korak lahko
preskočite. Pri povezavi z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600, izberite „Missed Call“ / „Answered
Call“.
Opomba

ź

Za podrobnosti o drugih postopkih, si oglejte „Diagram prehodov med zasloni“, na strani 37.

Pregled dnevnika odhodnih klicev
[V stanju pripravljenosti]
1. [▼] *1
*1 Lahko pritisnete tudi

/

.

Opomba

ź

Za podrobnosti o drugih postopkih, si oglejte „Diagram prehodov med zasloni“, na strani 37.
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Klicanje iz dnevnika dohodnih ali odhodnih klicev
Za več informacij si oglejte „Uporaba dnevnika dohodnih / odhodnih klicev“, na strani 49.
Shranjevanje številk iz dnevnika dohodnih ali odhodnih klicev
Za več informacij si oglejte „Dodajanje nove številke preko dnevnika dohodnih ali odhodnih klicev“, na strani 37.

Brisanje zapisov v dnevniku dohodnih klicev
[Ko je prikazan dnevnik dohodnih klicev]
1. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet →

/ MENU

2. [▲]/[▼]: „Delete“ *1 → OK
3. [▲]/[▼]: „Yes“ → OK
Za brisanje drugih predmetov, pojdite nazaj na korak 1.
*1 Če želite izbrisati vse postavke, potem izberite „Delete All“.
Brisanje zapisov v dnevniku odhodnih klicev
[Ko je prikazan dnevnik odhodnih klicev]
/ MENU
1. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet →
2. [▲]/[▼]: „Delete“ *1 → OK
3. [▲]/[▼]: „Yes“ → OK
Za brisanje drugih predmetov, pojdite nazaj na korak 1.
*1 Če želite izbrisati vse postavke, potem izberite „Delete All“.

Vzporedni način (samo KX-TPA65)
Če uporabljate namizni telefon kot glavni namizni telefon (KX-TPA65), lahko slušalko (KX-TPA60)
nastavite tako, da se poveže z namiznim telefonom, pri tem pa se telefonska številka (račun) glavnega
telefona prenese na povezano slušalko. Z nastavitvami povezave lahko namizni telefon uporabljate, ko
sedite za mizo, slušalko pa uporabljate, ko niste pri mizi.
KX-TPA65:
/ MENU

1.

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→

OK

3. [▲]/[▼]: „System Settings“ → OK
4. [▲]/[▼]: „Parallel Setting“ → OK
5. [▲]/[▼]: Izberite namizni telefon (KX-TPA65), ki ga želite določiti kot glavno enoto → OK
6. [▲]/[▼]: „Pairing“ → OK
7. [▲]/[▼]: Izberite slušalko (KX-TPA60), ko jo želite določiti kot povezano enoto.
● Za preklic povezave: „Oﬀ“ → OK
8. [▲]/[▼]: „Mode“ → OK
9. [Če želite, da ena enota prejme signal o zasedeni liniji, ko na drugi poteka klic]
[▲]/[▼]: „Busy“ → OK
[Če želite, da druga enota prevzame klic, ko na prvi že poteka klic]
[▲]/[▼]: „Take Over Call“ → OK
Za podrobnosti o nastavitvah, si oglejte Parallel Setting (samo KX-TPA65), na strani 100.
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Nastavljanje gesla
Geslo slušalke / namiznega telefona privzeto ni nastavljeno. Pred uporabo morate nastaviti geslo
(4 številke). Če gesla ne nastavite, naslednjih funkcij ne morete uporabljati:

ź
ź

Zaklepanje imenika - glejte „Zaklepanje imenika slušalke“, na strani 68.
“Manual & Password“ ali „Auto & Password“ za „Key Lock Type“, glejte „Možnosti tipk“, na strani
93.
ź Ponastavitev slušalke, glejte „Druge možnosti“, na strani 97.
Opomba
● Če želite onemogočiti nepooblaščen dostop do te naprave:
- Nastavite naključno geslo, ki ga ni moč enostavno uganiti.
- Geslo redno spreminjajte.
● Geslo zapišite in shranite na varno mesto.
Nastavljanje
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→

OK

3. [▲]/[▼]: „Other Option“ → OK
4. [▲]/[▼]: „Change Password“ → OK
5. Vnesite novo geslo (4 številke [0 - 9]).
6. Ponovno vnesite enako geslo, kot v 5. koraku.

Zaklepanje tipkovnice
Ko je naprava v stanju pripravljenosti lahko zaklenete vse tipke, razen navigacijskih tipk. Izbirate lahko
med 4 različnimi načini zaklepanja. Za podrobnosti si oglejte „Možnosti tipkovnice“, na strani 93.
Opomba
ź Če izberete “Manual & Password“ ali „Auto & Password“ za „Možnosti zaklepanja tipkovnice“,
morate za odklepanje slušalke / namiznega telefona vnesti geslo.
Če 3 krat zaporedoma vnesete napačno geslo, potem drugega gesla ne morete vnesti približno 30
sekud.
ź Če ni nastavljeno nobeno geslo, potem ne morete izbrati “Manual & Password“ ali „Auto &
Password“ za „Možnosti zaklepanja tipkovnice“. Za nastavljanje gesla si oglejte „Nastavljanje
gesla“, na strani 43.
ź Če je izbrano „Auto“ ali „Auto & Password“, lahko nastavite čas po katerem se tipkovnica
samodejno zaklene. Oglejte si „Možnosti tipkovnice“, na strani 93.
Zaklepanje
Za zaklepanje tipk slušalke / namiznega telefona, potem za vsaj 2 sekundi pritisnite in
pridržite
/ MENU ali [CENTER]/[ENTER] navigacijsko tipko. Prikaže se ikona
označuje, da so tipke zaklenjene.

, ki

Odklepanje
Za odklepanje tipk slušalke / namiznega telefona, potem za vsaj 2 sekundi pritisnite in pridržite
ali [CENTER]/[ENTER] navigacijsko tipko. Ikona
, ki označuje, da so tipke zaklenjene, se
spremeni v
/ MENU .
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Izbira zaslonskega jezika
Nastavite lahko jezik, ki bo prikazan na slušalki / namiznem telefonu.
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU
→ OK

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

3. [▲]/[▼]: „Display Option“ → OK
4. [▲]/[▼]: „Language“ →

OK

5. [▲]/[▼]: Izberite jezik → OK
● Slušalka / namizni telefon se bo po spremembi jezika ponovno zagnal.
● Za seznam jezikov, ki so na voljo, si oglejte „Možnosti zaslona“, na strani 95.

Vnos znakov
Znake in številke vnašate s pritiskom na številčnico.
Med pisanjem lahko izbirate način vnosa znakov tako, da pritisnete Desno zaslonsko tipko. Ikona nad
zaslonsko tipko označuje trenutno izbrani znakovni način.
Za ogled znakov, ki so na voljo, si oglejte „Tabela znakov“, na strani 88.
Če želite med urejanjem imena v imeniku, spremeniti znakovni način, pritisnite Desno zaslonsko tipko.
Model
KX-TPA60, KX-TPA60C
KX-TPA65, KX-TPA65C

Izbira znakovnega načina
(Črke)
Ż
(Številke)
Ż
(Razširjen način 1)

KX-TPA60CE,
KX-TPA60UK,
KX-TPA60AL,
KX-TPA60LA,
KX-TPA60LC
KX-TPA65CE,
KX-TPA65UK,
KX-TPA65AL,
KX-TPA65LA,
KX-TPA65LC,
KX-TPA65X
KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

(Latin)
Ż
(Numeric)
Ż
(Greek)
Ż
(Razširjen način 1)
Ż
(Razširjen način 2)

(Cirilica)
Ż
(Številke)
Ż
(Črke)
Ż
(Razširjen način 1)
Ż
(Razširjen način 2)

44

Pred prvo uporabo telefona
Primer: vnos besede „Anne“ v latinskem načinu
2 → [►] →
* → 6 → 6 → [►] → 6 → 6 → [►] → 3 → 3
● Če želite preklopiti med malimi ali velikimi črkami, pritisnite:
KX-TPA60:
KX-TPA65:

ź
ź

Če želite vnesti znak, ki se nahaja na isti tipki kot prejšnji znak, pomaknite kazalec naprej tako, da
pritisnete Navigacijsko tipko [►] in nato vnesete želen znak.
Za urejanje vnesenega znaka:
1. Pristisnite [◄] ali [►], da označite znak.
2. Brisanje znaka:
KX-TPA60:
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/
/[TRANSFER/CLEAR]
3. Vnesite pravilen znak.
● Če želite pobrisati celotno vrstico:
KX-TPA60:
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65:
Pritisnite in držite
/
/[TRANSFER/CLEAR] za več kot 1 sekundo.
● Za premikanje kazalke uporabite navigacijske tipke [◄], [►], [▲] ali [▼].

Vklop ali izklop (samo KX-TPA60)
Za vklop ali izklop slušalke, pritisnite in držite tipko

.

Način varčevanja z energijo
Način varčevanja z energijo samodejno izklopi zvonjenje, LCD osvetlitev in / ali osvetlitev tipkovnice,
ko preteče določeno število sekund, medtem ko prejmete klic. Za podrobnosti o prilagajanju načina
varčevanja z energijo, si oglejte „Dohodne možnosti“, na strani 91.

Osnovne operacije
Tukaj so opisane osnovne informacije za napravo KX-TPA65.
Going oﬀ- and on-hook
Odgovoriti na klic ali prekiniti klic, je mogoče na več načinov:
● Z žično slušalko.
● Z uporabo tipk /[SP-PHONE], /[CANCEL].
● Z uporabo zaslonskih tipk.
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Odgovor na klic
Za odgovor na klic lahko izvedete:
●
●
●
●

Iz podnožja dvignite žično slušalko.
Ko je slušalka na podnožju, pritisnite tipko
/[SP-PHONE]. To omogoči prostoročni način.
Med uporabo slušalk, pritisnite
.
Pritisnite /[LINE] in nato pritisnite tipko za klicanje ali [▲] / [▼], da izberete številko linije.

Opomba
● Nekatere zaslonske tipke, kot na primer

, delujejo kot tipka

/[SP-PHONE].

Prekinitev klica
Za prekinitev klica lahko izvedete:
● Slušalko položite na podnožje.
● V prostoročnem načinu ali med uporabo slušalk pritisnite
● Pritisnite /[CANCEL].
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/[SP-PHONE].
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Opravljanje klicev
● Za vnos znakov, si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.
● Pred izvedbo klica, lahko preverite vneseno številko tako, da številko najprej vnesete in šele nato:
KX-TPA60:
Pritisnite

.

KX-TPA65:
Dvignite slušalko
● Če želite pred izvedbo klica izbrisati celotno številko,
KX-TPA60:
Pritisnite

/

/[XFER/CLR] za vsaj 1 sekundo.

KX-TPA65:
/
/[TRANSFER/CLEAR] za vsaj 1 sekundo.
Pritisnite
● Če je številka kličoče osebe shranjena z imenom v imeniku telefona, bo v primeru dohodnega klica
zapisana v dnevnik klicev.
● Ta preklic klicanja pritisnite
KX-TPA60:
KX-TPA65:
/[CANCEL]
● Če ikona

utripa, se pomaknite bliže bazni enoti in poskusite znova.

● Če želite med telefonskimi številkami vnesti 3 sekundni premor, pritisnite
P *1.
Na primer, to je uporabno, če upravljate s storitvijo glasovne pošte in ne želite poslušati
uvodnega nagovora. Po potrebi ponovite, če potrebujete daljše premore.
*1 Ta zaslonska tipka je prikazana samo, ko je nastavljena na telefonu. Za nadaljnje informacije, se
obrnite na vašega sistemskega skrbnika.

Osnovno klicanje
Klicanje
1. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
2. Vtipkajte številko kličočega.
3. CALL
4. KX-TPA60:
: Končajte klic
KX-TPA65:
Položite slušalko: končajte klic
Opomba
Če želite poklicati novo številko, brez da bi odložili slušalko:
1.
/[FUNC]/[FUNCTION]: končajte klic
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2. [▲]/[▼]: „Flash / Recall“
3.

OK

Pred-klicanje
[V stanju pripravljenosti]
1. Vtipkajte številko, brez da bi dvignili slušalko.
2. Po vtipkani številki
KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko

Izvedba interkom klica
Interkom klici so klici med slušalko in namiznim telefonom.
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2.

/ INT

3. [▲]/[▼]: Izberite želeno slušalko / namizni telefon. → OK
4. KX-TPA60:
: končajte klic
KX-TPA65:
Položite slušalko: končajte klic

Enostavno klicanje
Klicanje z uporabo seznama nedavno klicanih številk
Zadnja klicana številka je shranjena v seznamu nedavno klicanih številk (največ 32 številk).
[V stanju pripravljenosti]
1.
/[FUNC]/[FUNCTION] → 1
Opomba
● Če tipka za ponovno klicanje ni določena klicni tipki 1 , pritisnite dejansko določeno klicno tipko.
● Če uporabljate napravo KX-TPA65, lahko uporabite tudi
/ /[REDIAL].

Klicanje z uporabo hitrih tipk
Vsaki številki lahko določite telefonsko številko. Do telefonske številke lahko kasneje hitro dostopate
tako, da pritisnete in pridržite določeno številsko tipko.
1. Pritisnite in pridržite določeno hitro tipko (0-9) za več kot 1 sekundo.
2. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko

48

Opravljanje klicev
Opomba
● Ko so prikazane informacije hitre tipke, lahko pritisnete [▲] ali [▼], da izberete drugo hitro tipko.
● Če je klicanje hitrih tipk nastavljeno na „Auto“ (Samodejno), lahko številko hitre tipke pokličete s
pritiskom in pridržanjem za določeno število sekund. Za podrobnosti si oglejte „Izbira načina klicanja
hitrih tipk“, na strani 73.
● Za podrobnosti o določanju hitrih tipk, si oglejte „Določanje hitrih tipk iz imenika“, na strani 72.

Uporaba hitre linije
Če je vaš skrbnik omogočil to funkcijo, lahko samodejno opravite klic na registrirano številko. Za
podrobnosti se obrnite na vašega skrbnika.
[V stanju pripravljenosti]
1. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko

Uporaba dnevnika dohodnih / odhodnih klicev
Uporaba dnevnika dohodnih klicev
[Ko je prikazan dnevnik Dohodnih klicev]
1. [▲]/[▼]: Izberite dnevnik dohodnih klicev.
2. Opravite klic
KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
3. Končajte klic
KX-TPA60:
KX-TPA65:
Položite slušalko
Uporaba dnevnika odhodnih klicev
[Ko je prikazan dnevnik Odhodnih klicev]
1. [▲]/[▼]: Izberite dnevnik odhodnih klicev.
2. Opravite klic
KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
3. Končajte klic
KX-TPA60:
KX-TPA65:
Položite slušalko
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Uporaba imenika
Uporaba imenika slušalke
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▲]/[▼]: „Phonebook“ → OK *1
3. Vnesite ime ali prvih nekaj znakov iskanega imea → OK
/ MENU *2
5. [▲]/[▼]: Izberite želeno telefonsko številko.
4. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet →
6. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
7. KX-TPA60:
: končajte klic
KX-TPA65:
Položite slušalko: končajte klic
*1 Če je dovoljen samo imenik slušalke, potem se ta korak preskoči.
*2 Če pritisnete in držite [▲] / [▼], bodo naslednje / prejšnje postavke prikazane samodejno.
Opomba
ź Te funkcije ni mogoče uporabiti, če imenik slušalke ni dovoljen. Za podrobnosti se obrnite na
vašega skrbnika ali ponudnika storitev.
ź Za podrobnosti kako klicati iz imenika slušalke, si oglejte „Iskanje številke v imeniku slušalke“, na
strani 66.
Uporaba imenika osnovne enote (samo pri povezavi z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600)
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▲]/[▼]: „Phonebook“ → OK *1
3. Vnesite ime ali prvih nekaj znakov iskanega imea → OK
/ MENU *1
4. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet →
5. [▲]/[▼]: Izberite želeno telefonsko številko.
.
6. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
7. KX-TPA60:
: končajte klic
KX-TPA65:
Položite slušalko: končajte klic
*1 Če pritisnete in držite [▲] / [▼], bodo naslednje / prejšnje postavke prikazane samodejno.
Opomba
ź Za podrobnosti kako klicati iz imenika osnovne enote, si oglejte „Iskanje številke v imeniku
osnovne enote“, na strani 70.
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Uporaba oddaljenega imenika (samo pri povezavi z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600)
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▲]/[▼]: „Phonebook“ → OK *1
3. Vnesite ime ali prvih nekaj znakov iskanega imea → OK
/ MENU *2
5. [▲]/[▼]: Izberite želeno telefonsko številko.
4. [▲]/[▼]: Izberite želen predmet →
6. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
7. KX-TPA60:
: končajte klic
KX-TPA65:
Položite slušalko: končajte klic
*1 Če je dovoljen samo oddaljeni imenik, potem se ta korak preskoči.
*2 Če pritisnete in držite [▲] / [▼], bodo naslednje / prejšnje postavke prikazane samodejno.
Opomba
ź Te funkcije ni mogoče uporabiti, če oddaljeni imenik ni dovoljen. Za podrobnosti se obrnite na
vašega skrbnika ali ponudnika storitev.
ź Za podrobnosti kako klicati iz oddaljenega imenika, si oglejte „Iskanje številke v oddaljenem
imeniku“, na strani 71.

Opravljanje Multicast glasovnega pozivnega klica
Ko izvedete pozivni klic preko slušalke / namiznega telefona, bo glas druge slušalke / namiznega
telefona, slišen preko zvočnika.
[V stanju pripravljenosti]
1.
/[FUNC]/[FUNCTION]
2. [▲]/[▼]: „Paging“ → OK
3. [▲]/[▼]: Izberite želeno skupino kanalov → OK
Opomba
To funkcijo je mogoče omogočiti preko spletnega vmesnika. Za podrobnosti se obrnite na vašega
skrbnika / ponudnika storitev.
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● Določite lahko zvonjenje za vsako vrsto dohodnega klica. Oglejte si „Dohodne možnosti“, stran 91.
● Za odgovor na klic lahko uporabite „Any Key Answer“*1, „Quick Answer“ *1ali „Auto Answer“. Oglejte
si „Možnosti za odgovor“, stran 92.
● Glasnost zvonjenja je mogoče nastavljati ali ugasniti. Oglejte si „Nastavitev glasnosti zvonjenja ali
izklop zvonjenja“, stran 40.
● Če med dohodnim klicem priključite slušalke in, če je zvonjenje slušalke nastavljeno na „On“, bo
zvonjenje slišno v slušalkah.
● Prosimo upoštevajte, če je „Quick Answer“ *1 nastavljen na „On“. Če slušalka, medtem ko se polni,
prejme nov klic, hkrati pa pride do kratkega izpada elektrike;
- če je „Talk On Charger“ nastavljen na „Oﬀ“ (privzeto), je klic mogoče prekiniti, po tem, ko je sprejet.
- če je „Talk On Charger“ nastavljen na „On“, je kilc mogoče sprejeti samodejno. V tem primeru
upoštevajte, da so lahko kršene zasebne pravice ali lahko pride do posredovanja občutljivih
informacij nepooblaščenim osebam.
*1 Samo KX-TPA60.

Identiteta kličočega
Če prejmete klic, ki vsebuje ID kličočega (ime in telefonsko številko), bodo te informacije zabeležene v
dnevnik klicev ter prikazane na slušalki / namiznem telefonu.
Če prejmete klic kličoče osebe, ki je shranjena v imeniku naprave, bo poleg številke prikazano tudi
shranjeno ime.
Če klic vsebuje podatke ID kličočega, prav tako pa je kličoči shranjen v imeniku, lahko izbirate katere
informacije bodo prikazane na slušalki / namiznem telefonu. Za podrobnosti si oglejte „Možnosti
zaslona“, stran 95
Če nastavite slušalko / namizni telefon tako, da prikazuje informacije kličočega shranjene v imeniku,
bodo informacije o kličočem, poslane preko telefonskega sistema, prikazane samo, če številka
kličočega ni shranjena v imeniku.

Odgovor na klic
Odgovor na dohodni klic
– KX-TPA60:
– KX-TPA65: dvignite slušalko
Opomba
● Pri sprejemu interkom klica, bo na LCD zaslonu prikazano ime slušalke.
Odgovor na dohodni klic na določeni liniji (samo pri povezavi na KX-TGP600)
1.

/[LINE]: Prikaz linijskih tipk.

2. Pritisnite klicno tipko ali [▲]/[▼], da izberete številko linije → OK .
Na klic lahko odgovorite tudi z uporabo ene od spodnjih funkcij:
– Any Key Answer (Odgovor s katerokoli tipko) *1
– Quick Answer (Hitri odgovor) *1
– Auto Answer (Samodejni odgovor)
Za podrobnosti o nastavljanju teh funkcij, si oglejte „Možnosti za odgovor“, stran 92.
*1 Samo KX-TPA60.
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Opomba
● Linijske tipke na katerih je dohodni klic, bodo hitro utripale v zeleni barvi.
● Prosimo upoštevajte, če je „Quick Answer“ *1nastavljen na „On“. Če slušalka, medtem ko se polni,
prejme nov klic, hkrati pa pride do kratkega izpada elektrike;
- če je „Talk On Charger“ nastavljen na „Oﬀ“ (privzeto), je klic mogoče prekiniti, po tem, ko je sprejet.
- če je „Talk On Charger“ nastavljen na „On“, je kilc mogoče sprejeti samodejno. V tem primeru
upoštevajte, da so lahko kršene zasebne pravice ali lahko pride do posredovanja občutljivih
informacij nepooblaščenim osebam.
*1 Samo KX-TPA60.
● Za vsako vrsto dohodnega klica lahko izberete vzorec zvonjenja. Za podrobnosti so oglejte „Dohodne
možnosti“, stran 91.
Zavrnitev dohodnega klica
Dohodni klic lahko zavrnete na slušalki / namiznem telefonu.
1. Med zvonjenjem pritisnite

/ REJECT.

2. Klic bo zavrnjen, slušalka / namizni telefon se vrne v stanje pripravljenosti.
Opomba
● Telefon lahko klice iz določenih številk samodejno zavrne. Za podrobnosti si oglejte „Zapora
dohodnih klicev (samo uporabniki storitve ID kličočega)“, na strani 76.

Prostoročni način
V prostoročnem načinu se lahko pogovarjate s sogovornikom, brez uporabe slušalke. To je uporabno,
če imate med pogovorom druge opravke, na primer pisanje.
Opomba
[KX-TPA60]
● Med pogovorom preko slušalk tipka
ni na voljo.
● Če je slušalka v prostoročnem načinu in hkrati na polnilcu, potem prostoročnega načina ne morete
preklicati.
● Ko je „Talk On Charger“ nastavljen na „On“; če na slušalki vklopite prostoročni način, medtem, ko je
slušalka na polnilcu, lahko nadaljujete pogovor.
[KX-TPA65]
● Med pogovorom preko slušalk, bo pritisk na tipko /[SP-PHONE] prekinil klic.
● Če pritisnete tipko /[SP-PHONE] med prostoročnim načinom, se klic prekine.
Omogočanje prostoročnega načina
[KX-TPA60]
Če med pogovorom pritisnete

, lahko omogočite prostoročni način.

Po tem lahko slušalko postavite nazaj na polnilec.
[KX-TPA65]
Če pritisnete tipko /[SP-PHONE] v stanju pripravljenosti, lahko omogočite prostoročni način. Ko ste v
prostoročnem načinu, lahko položite slušalko brez, da bi prekinili klic.
Izklop prostoročnega načina
[KX-TPA60]
Prostoročni način lahko izklopite na naslednji način:
● Med pogovorom v prostoročnem načinu, pritisnite tipko

.
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● Med pogovorom v prostoročnem načinu in ko je slušalka na polnilcu; dvignite slušalko iz polnilca.
[KX-TPA65]
Med pogovorom v prostoročnem načinu, položite slušalko.

Odgovor na interkom klic
1. KX-TPA60:
: Odgovorite na stran.
KX-TPA65:
Dvignite slušalko: Odgovorite na stran.

Tihi način
Vklop tihega načina izklopi dohodno zvonjenje. To je lahko uporabno v primerih, ko ne želite, da vas
motijo, na primer med sestankom.
Ko je tihi način aktiven, so naslednje funkcije izklopljene ali nastavljene, kot je določeno samodejno,
ne glede na nastavitve:
– Ringer Volume (Glasnost zvonjenja)
– Ring On Charger (Zvonjenje na polnilcu) *1
– Auto Answer (Samodejni odgovor)
– Key Tone (Ton tipk)
*1 Samo KX-TPA60.
Opomba
● Če je vklopljen tihi način, potem opozorilo za prazno baterijo ne bo slišno v stanju pripravljenosti.
● Če je vklopljen tihi način, potem potrditveni toni za nastavljanje načina zvonjenja ne bodo slišni.
Vklop ali izklop
1. KX-TPA60:
Za vsaj 2 sekundi pritisnite in pridržite tipko
KX-TPA65:
Za vsaj 2 sekundi pritisnite in pridržite tipko

.
.

Zmanjševanje šumov / Čistost glasu (samo KX-TPA60)
Ko je omogočeno zmanjševanje šumov, se okoljski hrup zmanjša in s tem izboljša kvaliteta zvoka
pogovora s sogovornikom. Glasnost zvočnika se poveča glede na raven hrupa v okolju. To je uporabno
v hrupnih okoljih, kot so skladišča, proizvodni obrati, restavracije in garaže. Zmanjšanje šumov je lahko
privzeto omogočeno ali pa se funkcijo vklaplja / izklaplja med pogovorom.
Opomba
● Zmanjševanje šumov je mogoče uporabljati samo v načinu sprejemnika ali s slušalkami. Te funkcije
pa ni mogoče uporabljati v prostoročnem načinu.
/ AVC zaslonska
● Med pogovorom z vključeno funkcijo zmanjševanja šumov, bo utripala ali
tipka ali pa bo na LCD zaslonu prikazano „Noise Reduction“.
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ź
ź

Med pogovorom s slušalkami, v privzetem načinu za zmanjševanje
četudi izklopite
naglavne slušalke iz ročne slušalke, bo način za zmanjševanje šumov ostal vklopljen.
Med pogovorom s slušalkami, brez načina za zmanjševanje
četudi vklopite naglavne
slušalke v ročno slušalko, bo način za zmanjševanje šumov ostal vklopljen.

Vklop ali izklop zmanjševanja šumov
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. [▲]/[▼]: „Talk Option“ → OK
4. [▲]/[▼]: „Noise Reduction / Voice Clarity“ → OK
5. [▲]/[▼]: „On“ / „Oﬀ“ → OK
Začasni vklop ali izklop zmanjševanja šumov
Funkcijo za zamnjševanje šumov lahko med klicem vklopite ali izklopite:
a.

/ AVC
Za prikaz zaslonske tipke
stran 93.

b.
c.

/ AVC , uredite prikazane zaslonske tipke. Glejte „Možnosti tipk“,

/[FUNC]/[FUNCTION] → [▲]/[▼]: „Noise Reduction / Voice Clarity“ → OK
/ MENU → [▲]/[▼]/[◄]/[►]: „Noise Reduction / Voice Clarity“ → OK
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Prenos klica
Klic lahko prenesete na drugo destinacijo (drugo osebo).
Prenos
[Med pogovorom]
1. KX-TPA60:
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/
/[TRANSFER/CLEAR]
2.. Pokličite številko na katero želite prenesti klic → CALL .
3. Počakajte, da se oseba na drugi strani oglasi, naznanite prenos.
4. KX-TPA60:
*1

KX-TPA65:
Položite slušalko*1
*1 Pri povezavi z bazno enoto, ki ni KX-TGP600, je postopek sledeč:
KX-TPA60:
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/
/[TRANSFER/CLEAR]
Opomba
● Če želite prekiniti postopek prenosa, preden se druga oseba oglasi, pritisnite CANCEL .
Slepi prenos (samo pri povezavi z KX-TGP600)
1. Med pogovorom pritisnite BLIND*1.
2. Pokličite številko na katero želite prenesti klic → CALL .
*1 Če slepi prenosi niso dovoljeni, ta programska tipka ni prikazana. Za več informacij se obrnite na
vašega skrbnika.
Prenos interkom klica
Zunanje klice lahko prenašate med dvema slušalkama / namiznima telefonoma.
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENUmed pogovorom.

2.

/ INT

3. [▲]/[▼]: Izberite želeno slušalko / namizni telefon → OK .
4. Počakajte, da se kličoči oglasi.
5. KX-TPA60:
*1

KX-TPA65:
Položite slušalko *1
*1 Pri povezavi z bazno enoto katera ni KX-TGP600, je postopek sledeč.
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KX-TPA60:
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/
/[TRANSFER/CLEAR]

Zadržanje klica
Klic lahko odložite na čakanje.
Čakanje
Za zadržanje trenutnega klica
1. KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]
Opomba
● V primeru, da pritisnete drugo Linijsko tipko (ne od trenutnega klica), bo trenutni klic odložen na
čakanje ali pa bo prekinjen, kar je odvisno od nastavitev Samodejno zadržanje klica. Za podrobnosti
se obrnite na dobavitelja opreme ali ponudnika storitev.
Priklic klica na čakanju
1. KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]
Priklic klica na čakanju na vaši liniji (samo pri povezavi z KX-TGP600)
1. /[LINE]
2. Pritisnite tipko za klicanje, ki ustreza počasi utripajoče zelenemu linijskemu indikatorju ali
pritisnite [▲] ali [▼], da izberete počasi utripajoči zeleni linijski indikator → OK .
Zadržanje v Območju sistemskega parkiranja (Parkiranje klica)
To funkcijo lahko uporabite kot funkcijo prenosa.
Če je parkiranje klica dovoljeno, bo „Call Park“ postavka na voljo v seznamu funkcijskih tipk. Številka
za parkiranje klica mora biti prednastavljena. Odvisno od vašega telefonskega sistema, boste morda
morali vnesti številko območja parkiranja, da boste lahko prevzeli parkirani klic. Funkcija je odvisna od
vašega telefonskega sistema. Za podrobnosti se obrnite na vašega skrbnika.
Nastavitev
/[FUNC]/[FUNCTION] a 9 ("Call Park")
1.
To retrieve (Call Park Retrieve)
[V stanju pripravljenosti]
1. Vnesite številko funkcije za prevzem parkiranega klica.
2. KX-TPA60:
KX-TPA65: dvignite slušalko
Opomba
● Odvisno od telefonskega sistema je mogoče, da bo zaslonska tipka PARK utripala, kar nakazuje, da
je na liniji parkiran klic. V tem primeru lahko klic prevzamete s pritiskom na utripajočo tipkoPARK .
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Če želite prevzeti parkiran klic z uporabo zaslonske tipke, mora biti prednastavljena številka funkcije
za prevzem parkiranega klica. Za podrobnosti se obrnite na vašega skrbnika.
Pogovarjanje z dvema sogovornikoma (deljenje klica)
Ko se pogovarjate z enim sogovornikom, med tem, ko je drugi na čakanju, lahko med klicema
izmenično preklapljate.
Klicanje tretjega udeleženca in preklapljanje med sogovornikoma
1. KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]
2. Pokličite drugo osebo.
3. Ko pogovoru z drugo osebo pritisnite
KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]
4. Govorite s prvotnim sogovornikom.

Konferenca med tremi udeleženci
Med pogovorom lahko dodate tretjega udeleženca in vzpostavite konferenčni klic.
Opomba
● Vaš telefonski sistem lahko podpira napredne konferenčne možnosti, kot so konferenčni klic s štirimi
ali več udeleženci. V tem primeru je lahko postopek, za opravljanje konferenčnega klica drugačen od
tega v teh navodilih. Za podrobnosti se obrnite na dobavitelja opreme ali ponudnika storitev.
Vzpostavitev konferenčnega klica
1.

/[FUNC]/[FUNCTION] med pogovorom. → „Conference“

2. Pokličite osebo, ki jo želite dodati v pogovor. → CALL
3. CONF /
Opomba
● Zaslonsko tipko CONF /
lahko uporabite tudi za direktni dostop do funkcije Konferenca. Za
prikaz te tipke, uredite prikazane zaslonske tipke. Za podrobnosti si oglejte „Možnosti tipk“, stran 93.
● Pri uporabi KX-TPA65, se lahko /[CONF] uporablja tudi pri 1. in 3. koraku.
Odstranjevanje osebe iz konferenčnega klica (samo pri povezavi z KX-TGP600)
Med konferenčnim klicem lahko določeno osebo odstranite iz konference. Ta možnost je na voljo samo
med konferenčnim klicem, katerega ste vzpostavili vi.
1. Med konferenčnim klicem pritisnite
KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]
2. /[LINE]
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3. Pritisnite klicno tipko ali pritisnite [▼]/[▲] in nato pritisnite OK , da izberete številko linije, ki
ustreza sogovorniku, ki ga želite odstraniti iz konferenčnega klica.
4. KX-TPA60:
a

/[LINE]

KX-TPA65:
Položite slušalko →

/[LINE]
5. Pritisnite klicno tipko ali pritisnite [▼]/[▲] in nato pritisnite OK , da izberete številko linije, ki
ustreza preostalemu sogovorniku.
Opomba
Za ponovno vzpostavitev konferenčnega klica brez odstranjevanja kateregakoli sogovornika,
pritisnite /[FUNC]/[FUNCTION] in nato „Conference“ po 3. koraku.
Končanje konferenčnega klica
Za končanje konferenčnega klica,
KX-TPA60:
.

pritisnite

KX-TPA65:
Odložite slušalko

Utišanje
Mikrofon slušalke lahko začasno izklopite, če morate opraviti diskreten pogovor z osebo v bližini, med
tem pa poslušate sogovornika preko slušalke ali zvočnika telefona.
Nastavitev / preklic
/ MUTE

1.
Opomba
● Ko

/ MUTE utripa, je izklop mikrofona omogočen.

● Če
/ MUTE zaslonska tipka ni prikazana na LCD zaslonu, je /MUTE prikazan v 1. vrstici
LCD zaslona.
● Ko je mikrofon izklopljen, tudi če preklopite na / iz zvočnika, se utišanje nadaljuje.
● Ko je mikrofon izklopljen, tudi če priklopite / izklopite slušalke, se utišanje nadaljuje.
●
/[MUTE] se lahko uporabi tudi pri uporabi naprave KX-TPA65.

Čakajoči klic
Če vas med aktivnim pogovorom pokliče še nekdo drug, boste zaslišali ton čakajočega klica. Na drugi
klic se lahko odzovete tako, da prvi klic prekinete ali ga odložite na čakanje.
To je dodatna storitev telekomunikacijskega podjetja. Prejmete lahko ton čakajočega klica in informacije
o kličočem. Za podrobnosti se obrnite na dobavitelja opreme ali ponudnika
Prekinitev trenutnega klica in sprejem drugega klica
[Ko zaslišite ton za čakajoči klic]
1. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Položite slušalko
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Med pogovorom
2. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
Odložitev trenutnega klica na čakanje in sprejem drugega klica
1.

/

Opomba
● Na čakajoči klic lahko odgovorite tudi:
KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]

Nadzor brez slušalke (samo KX-TPA65)
Med pogovorom dveh udeležencev preko žične slušalke, lahko drugim ljudem omogočite poslušanje
pogovora preko zvočnika naprave, med tem ko vi nadaljujete pogovor z uporabo žične slušalke.
Vklop / izklop
1.

/[SP-PHONE]

Opomba
● Ko je ta način aktiven, bo položitev žične slušalke na njeno podnožje, omogočilo prostoročni način.
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Preden zapustite vašo mizo

Posredovanje klicev / Ne motite
Dohodne klice lahko samodejno preusmerite na drugo številko. Prav tako lahko dohodne klice
samodejno zavrnte (Ne motite).
Opomba
● Do Not Disturb (Ne motite) je na voljo samo pri povezavi z KX-TGP600.
Dostop do FWD/DND nastavitev
1. V stanju pripravljenosti pritisnite

/[FUNC]/[FUNCTION] in nato 2 (“Fwd/DND“).*1

2. Če ima naprava več linij, uporabite [▼]/[▲], da izberete želeno linijo → OK .
3. [▼]/[▲]: Izberite vrsto FWD ali DND nastavitve → OK .
Na voljo so naslednje možnosti:
● DND: Omogoči način Ne motite*2
Vsi dohodni klici bodo samodejno zavrnjeni.
● Fwd(All): Omogoči preusmeritev vseh klicev
Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni.
● Fwd(Busy): Omogoči preusmeritev klicev, ko je zasedeno
Dohodni klici bodo preusmerjeni, ko je linija zasedena.
● Fwd(NA): Omogoči preusmeritev, ko ni odgovora
Dohodni klici bodo preusmerjeni, ko se na klic, v določenem času, ne oglasite.
4. Če izberete možnost za preusmeritev klica, vnesite ciljno številko ali potrdite prejšnji vnos in
pritisnite → OK .
*1 "Call Forward" pri povezavi z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600.
*2 Samo pri povezavi z KX-TGP600.
Opomba
● Ko je omogočeno posredovanje klicev in funkcija Ne motite, bosta v stanju pripravljenosti prikazani
/Fwd in
/DND .
ikoni
● FWD nastavitve se ne more uporabljati na deljeni liniji.

Poslušanje glasovne pošte (samo pri povezavi z
KX-TGP600)
Ko prejmete glasovno pošto, bo na zaslonu prikazano „Voice MSG“ in hkrati ikona
Nova sporočila lahko preverite z dostopom do vašega poštnega predala.

.

[V stanju pripravljenosti]
1. Pritisnite in držite
KX-TPA60:
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/[MESSAGE]
2.. [▼]/[▲]: Izberite linijo na kateri je prikazano

→ OK .

Opomba
● 2. korak ni potreben v kolikor je na slušalki / namiznem telefonu nastavljena samo ena linija.
● Pri uporabi KX-TPA60, se te funkcije ne more uporabiti v kolikor imate čakajoči klic.
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Uporaba imenika
Telefon KX-TGP600 ima tri vrste imenika.
1. Imenik slušalke
Ta imenik je shranjen v slušalki / namiznem telefonu.
2. Imenik bazne enote (samo pri povezavi z bazno enoto, ki ni KX-TGP600)
Ta imenik je shranjen v bazni enoti.
3. Oddaljeni imenik (samo pri povezavi z bazno enoto KX-TGP600)
Če vaše telekomunikacijsko podjetje omogoča storitve oddaljenega imenika, jih lahko uporabite.
Za podrobnosti se obrnite na dobavitelja opreme ali ponudnika stortitev.
Imenik
slušalke

Imenik bazne
enote

Oddaljeni
imenik

Shranjevanje novih elementov

ü

ü

—

Urejanje shranjenih elementov

ü

ü

—

Brisanje shranjenih elementov

ü

ü

—

Iskanje po imeniku po imenu

ü

ü

ü

Iskanje po imeniku po kategoriji

ü

—

—

do 5

do 2

do 5 *1

ü

—

—

Telefonska številka za vsako postavko
Zasebno zvonjenje

*1 Ta številka je odvisna od storitve, ki je v uporabi.
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Uporaba imenika slušalke
V imenik lahko, skupaj z imenom, shranite do 500 številk. Kategorijam lahko določite različna zvonjenja.
Zapisi v imeniku so shranjeni po abecednem zaporedju. Za zagotovitev višjega nivoja varnosti, lahko
imenik tudi zaklenete.
● Za iskanje številke v imeniku, si oglejte „Iskanje številke v imeniku slušalke“, na strani 66.
● Za sklicevanje na drugi imenik, ki lahko vsebuje več kot 500 zapisov, si oglejte „Uporaba oddaljenega
imenika“, na strani 71.
Opomba
● Svetujemo vam, da podatke iz imenika redno varno shranjujete na drugo lokacijo za primer, če
podatki postanejo nedostopni ali, če pride do okvare naprave.
● En zapis (primer. ime) lahko vsebuje več telefonskih številk. Ker je telefonski imenik omejen s
številom shranjenih telefonskih številk, bo shranjevanje več številk pri enem zapisu povzročilo
zmanjšanje največjega možnega števila zapisov v imeniku.
● Če vaš telekomunikacijski ponudnik podpira podatkovni imenik, lahko le tega prenesete preko
omrežja.
Če dolžina imena presega 24 znakov, bodo preseženi znaki izbrisani.
Telefonske številke, ki presegajo 32 cifer, so neveljavne.

Zasebno zvonjenje
Zapise v imeniku lahko organizirate v 9 različnih kategorij zvonjenja. Za vsako kategorijo je mogoče
nastaviti drugo zvonjenje *1. Če se identiteta kličočega*2 ujema z zapisom v imeniku, bo slušalka /
namizni telefon zvonil v skladu z nastavitvami Kategorije zasebnega zvonjenja.
*1 Za način zvonjenja si oglejte „Dohodne možnosti“, na strani 91.
*2 Za informacije o Identiteti kličočega si oglejte „Identiteta kličočega“, na strani 52.

Shranjevanje številk v imenik slušalke
Dodajanje nove številke
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. Vnesite ime (največ 24 znakov) → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite vrsto številke (

do

) → OK .

5. Vnesite telefonsko številko (največ 32 številk) → OK .
6. Če želite dodati dodatne številke, ponovite 4. in 5. korak.
7. [▼]/[▲]: „Category Oﬀ“ → OK .
8. Izberite kategorijo →

OK .

9. Za izbiro privzete številke za zapis, pritisnite [▼] ali [▲], da izberete „Default TEL No“ → OK .
10. [▼]/[▲]: Izberite številko, ki jo želite določiti kot privzeto → OK .
11. Save
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Opomba
● 7. in 8. korak lahko preskočite v kolikor ne želite določiti kategorije.
● 9. in 10. korak lahko preskočite v kolikor ne želite določiti privzete številke. (Številko, ki prvo vnesete,
bo samodejno določena kot privzeta številka).
● Veljavne številke so od 0 do 9, , , +, P.
● Če v imeniku že obstaja stik z enakim imenom in številko, bodo na novo dodane informacije
združene z obstoječimi informacijami.
● Za vnos znakov si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.

*

Dodajanje nove številke preko številčnice
Številko lahko najprej vtipkate in jo nato dodate v imenik.
[V stanju pripravljenosti]
1. Vtipkajte številko.
2.
3. Vnesite ime (največ 24 znakov) → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite vrsto številke (

do

) → OK .

5. Po potrebi uredite številko → OK .
6. Če želite dodati dodatne številke, ponovite 4. in 5. korak.
7. [▼]/[▲]: „Category Oﬀ“ → OK .
8. Izberite kategorijo →

OK .

9. Za izbiro privzete številke za zapis, pritisnite [▼] ali [▲], da izberete „Default TEL No“ → OK .
10. [▼]/[▲]: Izberite številko, ki jo želite določiti kot privzeto → OK .
11. Save .
Opomba
● 7. in 8. korak lahko preskočite v kolikor ne želite določiti kategorije.
● 9. in 10. korak lahko preskočite v kolikor ne želite določiti privzete številke. (Številko, ki prvo vnesete,
bo samodejno določena kot privzeta številka).
● Veljavne številke so od 0 do 9, , , +, P.
● Če v imeniku že obstaja stik z enakim imenom in številko, bodo na novo dodane informacije
združene z obstoječimi informacijami.
● Za vnos znakov si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.

*

Dodajanje nove številke preko dnevnika dohodnih ali odhodnih klicev
Številko lahko v lokalni imenik dodate preko dnevnika dohodnih ali odhodnih klicev
[V stanju pripravljenosti]
1. Odprite dnevnik dohodnih ali odhodnih klicev. Za podrobnosti si oglejte stran 22.
2. [▼]/[▲]: Izberite želeno številko →

/ MENU .

3. [▼]/[▲]: „Save Phonebook“ → OK .
4. Po potrebi uredite ime → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite vrsto številke (

do
6. Po potrebi uredite številko → OK .

) → OK .

7. Če želite dodati dodatne številke, ponovite 5. in 6. korak.
8. [▼]/[▲]: „Category Oﬀ“ → OK .
9. Izberite kategorijo → OK .
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10. Za izbiro privzete številke za zapis, pritisnite [▼] ali [▲], da izberete „Default TEL No“ → OK .
11. [▼]/[▲]: Izberite številko, ki jo želite določiti kot privzeto → OK .
12. SAVE
Opomba
● 8. in 9. korak lahko preskočite v kolikor ne želite določiti kategorije.
● 10. in 11. korak lahko preskočite v kolikor ne želite določiti privzete številke. (Številko, ki prvo
vnesete, bo samodejno določena kot privzeta številka).
● Veljavne številke so od 0 do 9, , , +, P.
● Če v imeniku že obstaja stik z enakim imenom in številko, bodo na novo dodane informacije
združene z obstoječimi informacijami.
● Za vnos znakov si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.
● Pri povezavi z osnovno enoto, ki ni KX-TGP600, je meni za izbiro shranjevalnega mesta imenika,
prikazan med 3. in 4. korakom.

*

Urejanje shranjenega zapisa v imeniku
Urejanje shranjenega zapisa
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▼]/[▲]: „Phonebook“ → OK *1 .
3. Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite želeno postavko →

/ MENU .

5. [▼]/[▲]: „Edit“ → OK .
6. [▼]/[▲]: Izberite želeno ime, telefonsko številko, kategorijo ali privzeto telefonsko številko → OK .
7. Uredite podatke → OK .
8. Ponovite korake od 6 do 7 in uredite zapise, ki jih želite spremeniti.
9. SAVE
*1 Če je dovoljen samo imenik slušalke, se ta korak preskoči.
Opomba
● Za spreminjanje znaka ali številke.
1. Pritisnite [◄] ali [►], da označite znak ali številko.
2. Izbrišite znak ali številko.
KX-TPA60:
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/
/[TRANSFER/CLEAR]
3. Vnesite nov znak ali številko.
● Za brisanje celotne vrstice.
KX-TPA60:
Pritisnite in držite tipko

/

/[XFER/CLR] za več kot 1 sekundo.

KX-TPA65:
Pritisnite in držite tipko
/
/[TRANSFER/CLEAR] za več kot 1 sekundo.
● Za pomikanje kazalke levo ali desno, uporabite tipki [◄] ali [►].
● Za vnos znakov si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.
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Urejanje imen kategorij
Imena kategorij v imeniku lahko urejate
[V stanju pripravljenosti]
/ MENU

1.

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

3. [▼]/[▲]: „Display Option“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Category Name“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite številko kategorije (1 - 9) → OK .
6. Vnesite ime kategorije (največ 13 znakov) → OK .
7. Ponovite 5. in 6. korak za urejanje drugih kategorij.
Opomba
Za podrobnosti o vnosu znakov si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.

Brisanje zapisa v imeniku slušalke
Brisanje zapisa
[V stanju pripravljenosti]
1.
.
2. [▼]/[▲]: „Phonebook“ → OK *1 .
3. Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite želen zapis.
/ MENU .
5.
6. [▼]/[▲]: „Delete“ → OK *2.
7. [▼]/[▲]: „Yes“ → OK .
*1 Če je dovoljen samo imenik slušalke, se ta korak preskoči.
*2 Če želite izbrisati vse zapise hkrati, izberite „Delete All“ namesto „Delete“.

Iskanje številke v imeniku slušalke
Zapise v imeniku lahko iščete po naslednjih postopkih:
Iskanje po imenu
Zapise v imeniku lahko iščete po imenu:
[V stanju pripravljenosti]
1.
.
2. [▼]/[▲]: „Phonebook“ → OK *1.
3.
4.
5.
6.
7.

Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
[▼]/[▲]: Izberite želen zapis.*2
Pritisnite navigacijsko tipko [CENTER] / [ENTER].
[▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko.
KX-TPA60:
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KX-TPA65:
Dvignite slušalko.
*1 Če je dovoljen samo imenik slušalke, se ta korak preskoči.
*2 Če pritisnete in držite [▲] / [▼], bo naslednji / prejšnji zapis prikazan samodejno.
Iskanje po kategoriji
Če so bili zapisi dodeljeni v kategorije, lahko iščete po kategoriji.
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▼]/[▲]: „Phonebook“ → OK *1.
3. # .
4. [▼]/[▲]: Izberite kategorijo → OK .
5. Vnesite ime zapisa v kategoriji → OK .
6. [▼]/[▲]: Izberite želen zapis.
7. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
*1 Če je dovoljen samo imenik slušalke, se ta korak preskoči.
Iskanje s pritiskom na številčnico
Ko je imenik odprt, lahko po njem iščete tudi tako, da uporabite številčnico:
1. Preko številčnice vnesite nekaj prvih znakov iskanega imena. Zaporedje znakov je navedeno v
spodnji tabeli.
Pripona

CE/UK/AL/LA/LC/X*1/C/
(brez)

CE/UK/AL/X*1

RU

Tipke

ABC (Latinščina)

ΑΒΓ (Grščina)

АБВ (Cirilica)

Presledek

Presledek

Presledek

*1 Samo KX-TPA65.
● Večkratni pritisk določene tipke povzroči vnos znaka, ki je določen tej tipki.
Primer: za vnos črke „C“ v latinskem načinu tri krat pritisnite tipko 2.
● Videz tipk v zgornji tabeli se lahko razlikuje po dejanskem videzu tipk na napravi.
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Tabela znakov pri iskanju v imeniku telefona
Ta tabela je na voljo samo za klicne tipke (številčnico) med iskanjem po imeniku slušalke. Za
podrobnosti o tabeli znakov za druge operacije, si oglejte „Tabela znakov“, stran 88.
Primer: vnos besede „Anne“ v latinskem načinu
2 → 6 → 6 → [►] → 6 → 6 → 3 → 3
Opomba
● Razpoložljivost je odvisna od vašega telefonskega sistema. Za podrobne informacije se obrnite na
vašega skrbnika ali ponudnika storitev.

Zaklepanje imenika slušalke
V stanju pripravljenosti lahko zaklenete ali odklenete imenik. Če geslo za zaklepanje še ni nastavljeno,
imenika ne morete zakleniti. Za podrobnosti o nastavljanju gesla, si oglejte „Nastavljanje gesla“, na
strani 43.
Zaklepanje / odklepanje imenika
Zaklepanje
1. Za več kot dve sekundi pritisnite in pridržite
Odklepanje
1. Za več kot dve sekundi pritisnite in pridržite
2 Vnesite geslo.*2
3. Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite
KX-TPA60:

. Prikaže se ikona

*1.

.

KX-TPA65:
/[CANCEL]
Začasno odklepanje imenika
1.
2. Enter your password.*2
*1 Dnevnik klicev je prav tako zaklenjen.
*2 Če trikrat zaporedoma vnesete napačno geslo, se nadaljnji vnos gesla zaklene za približno 30
sekund.
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Uporaba imenika osnovne enote (samo pri povezavi z
osnovno enoto, ki ni KX-TGP600)
Shranjevanje številk v imenik osnovne enote
Dodajanje nove številke
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK .

3. [▼]/[▲]: „Base Phonebook“ → OK .
4. Vnesite ime (največ 24 znakov) → OK *1 .
5. [▼]/[▲]: Izberite vrsto številke (

do

)*2 → OK .

6. Vnesite telefonsko številko (največ 32 številk) → OK .
7. Če želite dodati dodatne številke, ponovite 4. in 5. korak.
8. SAVE
*1 Če imenik ni mogoče registrirati, se prikaže „Unavailable“.
*2 Registrirate lahko do 2 telefonski številki na zapis.
Opomba
● Veljavne številke so od 0 do 9, , , +.
● Če v imeniku že obstaja stik z enakim imenom in številko, bodo na novo dodane informacije
združene z obstoječimi informacijami.
● Za vnos znakov si oglejte „Vnos znakov“, na strani 24.

*

Urejanje shranjenih zapisov v imeniku osnovne enote
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▼]/[▲]: „Phonebook“ → OK .
3. Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite želeno postavko →

/ MENU .

5. [▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko → OK .
6. [▼]/[▲]: „Edit“ → OK .
7. Po potrebi uredite ime in telefonsko številko.
8. SAVE

Brisanje zapisov v imeniku osnovne enote
Imenik osnovne enote
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▼]/[▲]: „Base Phonebook“ → OK .
3. Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
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4. [▼]/[▲]: Izberite želen zapis →

/ MENU*1.

5. [▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko OK .
6. [▼]/[▲]: „Delete“ → OK *1 .
7.. [▼]/[▲]: „Yes“ → OK .
*1 Če želite izbrisati vse zapise hkrati, potem v 6. koraku izberite „Delete All“.

Iskanje številke v imeniku osnovne enote
Iskanje po imenu
Zapise v imeniku lahko iščete po imenu:
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▼]/[▲]: „Base Phonebook“ → OK .
3. Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite želen zapis →

/ MENU*1.

5.. [▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko.
6. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
*1 Če pritisnete in držite [▲] / [▼], bo naslednji / prejšnji zapis prikazan samodejno.
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Uporaba oddaljenega imenika (samo pri povezavi z
osnovno enoto, ki ni KX-TGP600)
Če je oddaljeni imenik na voljo, se lahko, poleg imenika slušalke, nevezujete tudi na oddaljeni imenik.
Opomba
Svetujemo vam, da to funkcijo nastavite skupaj z vašim skrbnikom. Za nadaljnje informacije se obrnite
na vašega skrbnika ali ponudnika storitev.

Iskanje številke v oddaljenem imeniku
Iskanje po imenu
Zapise v imeniku lahko iščete po imenu:
[V stanju pripravljenosti]
1.
2. [▼]/[▲]: „Remote Phonebook“ *1 → OK .
3. Vnesite prvih nekaj znakov želenega imena → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite želen zapis → OK *2 .
5.. [▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko.
6. KX-TPA60:
KX-TPA65:
Dvignite slušalko
*1 Če je dovoljen samo oddaljeni imenik, se ta korak preskoči.
*2 Če pritisnete in držite [▲] / [▼], bo naslednji / prejšnji zapis prikazan samodejno.
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Spreminjanje številke slušalke in prikazanega imena
Urejate lahko kaj bo prikazano na zaslonu slušalke, ko je ta v stanju pripravljenosti.
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→

OK .

3. [▼]/[▲]: „Display Option“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Standby Display“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite želeno postavko → OK .

Hitre tipke
Tipkam na številčnici lahko določite telefonske številke in tako postanejo hitre tipke. Za klicanje
pritisnite in pridržite tipko na številčnici. Za podrobnosti si oglejte stran 48.
Določanje hitrih tipk iz imenika
Telefonske številke shranjene v imeniku slušalke, lahko določite kot hitre tipke.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko od 0 - 9 za več kot 1 sekundo.
2.

/ MENU

3. [▼]/[▲]: „Copy from P.book“ → OK .
4. Vnesite želeno ime → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite številko → OK .
6. „Save“ →

OK .

Opomba
● Za podrobnosti o iskanju stika v imeniku, si oglejte „Iskanje zapisov v imeniku slušalke“, na strani 66.
Urejanje hitrih tipk
1. V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko od 0 - 9 za več kot 1 sekundo.
2.

/ MENU

3. [▼]/[▲]: „Edit“ → OK .
4. Po potrebi uredite ime hitre tipke → OK .
5. Po potrebi uredite številko hitre tipke → OK .
6. „Save“ →

OK .

Brisanje hitre tipke
1. V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko od 0 - 9 za več kot 1 sekundo.*1
2.

/ MENU

3. [▼]/[▲]: „Delete“ → OK *2 .
4. [▼]/[▲]: „Yes“ → OK .
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*1 Ko so prikazane informacije hitre tipke, lahko pritisnete [▼] ali [▲], da izberete številko naslednje
hitre tipke.
*2 Če želite izbrisati vse postavke hkrati, izberite „Delete All“ namesto „Delete“.
Izbira načina klicanja hitrih tipk
Za vsako določeno hitro tipko lahko izbirate med dvema načinoma klicanja.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko od 0 - 9 za več kot 1 sekundo.
2.

/ MENU

3. [▼]/[▲]: „Automatic Call“ → OK .
4. „Manual“ / „Auto“ → OK .
● Manual (ročno):
Izvede se klic, ki je določen hitri tipki. Za podrobnosti si oglejte „Klicanje z uporabo hitrih tipk“, na
strani 48.
● Auto (samodejno):
Pritisk in pridržanje določene hitre tipke, za nastavljeno število sekund, bo nemudoma poklicalo
telefonsko številko, ki je določena tej tipki.
Opomba
● Za nastavitev časa, po katerem se samodejni klic izvede, si oglejte „Hot Key Time“ v poglavju
„Možnosti tipk“, na strani 93.

Nastavitve memo alarma
Ob nastavljenem času se bo oglasil alarm, poleg tega se lahko prikaže tudi beležka (memo). Memo
alarm je na voljo samo, ko je slušalka / namizni telefon v dosegu osnovne (bazne) enote.
Opomba
● Za vsak memo alarm lahko nastavite vzorec zvonjenja. Za podrobnosti si oglejte „Dohodne
možnosti“, stran 91.
● Če imate klic v času, ko je nastavljeno opozorilo memo alarma, se bo opozorilo sprožilo po koncu
klica.
Nastavljanje memo alarma
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

.

3. [▼]/[▲]: Izberite številko alarma (1-3) → OK .
4. [▼]/[▲]: Izberite možnost alarma →
OK .
Možnosti so naslednje:
● Oﬀ: onemogoči izbrani memo alarm.
● Once: izbrani memo alarm se bo sprožil samo enkrat.
● Daily: izbrani memo alarm se bo sprožil vsak dan ob istem času.
● Weekly: izbrani memo alarm se bo sprožil ob istem času, na izbrane dneve.
5. Nastavite uro in datum memo alarma. Zahtevane informacije so odvisne od izbrane možnosti.
● Once: z navigacijskimi tipkami / številčnico vnesite datum in uro → OK .
● Daily: z navigacijskimi tipkami / številčnico vnesite čas v dnevu →

OK .

● Tedensko: z navigacijskimi tipkami / številčnico vnesite datum in uro →
.
a. [▼]/[▲]: Izberite dan v tednu →
.
Poleg vsakega izbranega dneva bo prikazan simbol ü . Na ta način lahko izberete več dni v
tednu.
b. Po izbiri 1 ali več dni v tednu → OK .
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c. Z navigacijskimi tipkami / številčnico vnesite uro → OK .
6. Vnesite besedilo, ki bo prikazano ob sprožitvi alarma → OK .
7.

OK .

8. „Save“ → OK .
Opomba
● Za podrobnosti o vnašanju znakov, si oglejte „Vnos znakov“, na strani 44.
● Pri vnosu ure, pritisnite [AM/PM] za spreminjanje med AM ali PM. [AM/PM] ne bo prikazano, če je
nastavljeno 24-urno prikazovanje časa.
Brisanje memo alarma
[V stanju pripravljenosti]
/ MENU

1.

→ OK

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

.

3. [▼]/[▲]: Izberite številko alarma (1-3) → DELETE/

.

3. [▼]/[▲]: „Yes“ → OK .
Prekinitev memo alarma
[Ko se sproži alarm]
1. KX-TPA60:
,

/

KX-TPA65:
/[CANCEL],

/[XFER/CLR],
/

, ali postavite slušalko na polnilec.

/[TRANSFER/CLEAR] ali

Spreminjanje funkcijskih tipk
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→

OK .

3. [▼]/[▲]: „Key Option“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Function Key“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite postavko, ki jo želite spremeniti → OK *1.
6. [▼]/[▲]: Izberite novo postavko, ki jo želite določiti → OK *1.
*1 Pomaknite se dol in pritisnite NEXT .
Opomba
● Isto funkcijo lahko določite več tipkam hkrati.
● Funkcijo morate določiti vsaki tipki.

Spreminjanje osnovnih nastavitev slušalke
Za izbiro glavne postavke v stanju pripravljenosti
1.
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2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→

OK .

3. [▲]/[▼]: Izberite glavno postavko → OK .
Glavna postavka

Pod-element

Stran

Incoming Option

Ringer Volume

Ringer Type

Ring On Charger

Stran
91

Memo Alarm

Power Save

Headset Ringer

Talk Option

Noise Reduction/
Voice Clarity

Speaker Volume

Receiver Volume

Headset Volume

Headset Mic Vol

Talk On Charger

Quick Answer

Auto Answer

Stran
92

Function Key

Soft Key Edit

Soft Key Name

Key Lock Type

Auto Lock Time

Hot Key Time

Stran
93

Language

Backlight

LCD Brightness

Standby Display

Handset Name

Category Name
Caller ID Disp

Stran
92

Equalizer
Answer Option

Any Key Answer
Auto Ans Delay

Key Option
Display Option

Tone Option
System Option
Other Option

Date Format

Time Format

Colour Scheme/Color
Scheme

Base Monitor

Key Tone

Range Alarm

Stran
95

Stran
96

Register H/S

Cancel Base

Select Base

System Lock

Change PIN

H/S Information

Change Password

Reset Handset

Embedded Web

Stran
96
Stran
97

Spreminjanje sistemskih privzetih nastavitev
POMEMBNO
● Funkcije so odvisne od vašega telefonskega sistema. Za podrobnosti se obrnite na vašega skrbnika.
[V stanju pripravljenosti]
1.

/ MENU
→ OK .

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

3. [▼]/[▲]: Izberite glavno postavko → OK .
Glavna postavka
Status

Pod-element
Line Status

Stran

Firmware Version

IP Mode

IPv4 Settings

IPv6 Settings

MAC Address

LLDP

VLAN

Network Settings IP Mode Select
LLDP

IPv4 Settings

IPv6 Settings

VLAN

Link Speed

Stran
98

Stran
98
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Glavna postavka
System Settings

Call Settings

Pod-element
Register H/S

Cancel Register

Stran
Change Base PIN

Set Time & Date

Repeater Mode

MultilineSetting

Authentication

Access Code

Xsi Setting

UC Setting

Parallel Setting

Block Anonymous

Anonymous Call

Block Caller ID

Anywhere

Remote Ofﬁce

SimultaneousRing

Stran
99

Stran
100

Blokiranje anonimnih klicev (samo pri povezavi z KX-TGP600)
Ta funkcija omogoča, da naprava samodejno zavrne klice brez telefonske številke (anonimne klice).
Funkcija je privzeto izklopljena (“Oﬀ“).
POMEMBNO
● Svetujemo vam, da to funkcijo nastavite skupaj z vašim skrbnikom. Za podrobnosti se obrnite na
vašega skrbnika. Ta funkcija ni na voljo na deljenih linijah.
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK .

3. [▼]/[▲]: „Call Settings“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Block Anonymous“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite želeno linijo → OK .
6. [▼]/[▲]: „On“ / „Oﬀ“ → OK .

Zapora dohodnih klicev (samo uporabniki storitve ID kličočega)
Ta funkcija omogoča, da naprava samodejno zavrne klice iz določenih telefonskih številk, katerih ne
želite sprejeti, na primer telemarketing klici.
Pri identiﬁkaciji klica naprava ne zvoni. Če telefonska številka ustreza vnosu na seznamu zapore klicev,
bo naprava klic zavrnila.
Shranjevanje neželenih telefonskih številk (samo pri povezavi z KX-TGP600)
V seznam za zaporo dohodnih klicev lahko shranite do 20 telefonskih številk. Številke lahko shranite
preko seznama klicev ali z ročnim vnosom.
1.
/ MENU
2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

.

3. [▼]/[▲]: „Call Settings“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Block Caller ID“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite želeno linijo → OK .
6. [▼]/[▲]: Izberite prazno linijo → OK .
7. Vnesite telefonsko številko (največ 32 cifer) → OK .
Urejanje neželenih telefonskih številk (samo pri povezavi z KX-TGP600)
1.
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2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

.

3. [▼]/[▲]: „Call Settings“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Block Caller ID“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite želeno linijo → OK .
6. [▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko →

/ MENU .

7. [▼]/[▲]: „Edit“ → OK .
8. Vnesite telefonsko številko → OK

.

Brisanje neželenih telefonskih številk (samo pri povezavi z KX-TGP600)
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK

.

3. [▼]/[▲]: „Call Settings“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Block Caller ID“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite želeno linijo → OK .
6. [▼]/[▲]: Izberite želeno telefonsko številko →
7. [▼]/[▲]: „Delete

Number“ *1

/ MENU .

→ OK .

8. [▼]/[▲]: „Yes“ → OK .
*1 Če želite izbrisati vse zapise hkrati, izberite „Delete All No.“ namesto „Delete Number“.

Anonimno klicanje (samo pri povezavi z KX-TGP600)
Pred izvedbo anonimnega klica:
POMEMBNO
● Svetujemo vam, da to funkcijo nastavite skupaj z vašim skrbnikom. Za podrobnosti se obrnite na
vašega skrbnika.
1.
/ MENU
2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK .

3. [▼]/[▲]: „Call Settings“ → OK .
4. [▼]/[▲]: „Anonymous Call“ → OK .
5. [▼]/[▲]: Izberite linijo → OK .
6. [▼]/[▲]: „On“ / „Oﬀ“ → OK .

Nastavljanje preko spletnega vmesnika
Preko spletnega vmesnika lahko nastavljate različne nastavitve in funkcije, vključno s tistimi, ki niso
direktno nastavljive. Naslednji seznam vsebuje nekatere uporabne funkcije, katere je mogoče
nastavljati preko spletnega vmesnika.
Za podrobnosti se obrnite na vašega skrbnika.
●
●
●
●

Web Language - spletni jezik
User Password - uporabniško geslo (za dostop do spletnega uporabniškega vmesnika)
Handset Basic Settings - osnovne nastavitve slušalke
Grouping Handset - združevanje slušalk in izbira slušalke za sprejem klica
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● Uvoz in izvoz imenika
● Izbira številke linije za opravljanje klicev
Opomba
● Vsakič, ko želite dostopati do spletnega uporabniškega vmesnika, morate omogočiti Web
programming (Spletno nastavljanje), za podrobnosti si oglejte „Druge možnosti“, na strani 97.
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Namestitev in nastavitev
Opomba
● Panasonic ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ali materialno škodo, ki je posledica
napak, ki izhajajo iz nepravilne namestitve ali delovanja, ki ni v skladu s to dokumentacijo.
OPOZORILO
● Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, ne preobremenjujte AC (električnih) vtičnic
in / ali podaljškov / razdelilcev.
● AC adapter / napajalni kabel popolnoma vstavite v električno vtičnico. Če tega ne storite, lahko to
povzroči električni udar in / ali prekomerno segrevanje kar posledično povzroči
● Redno odstranjujte prah, na primer iz AC (električnega) napajalnika tako, da ga potegnete iz
električne vtičnice in nato obrišete s suho krpo. Prah lahko povzroči izolacijo pred vlago, ipd., kar
lahko posledično povzroči požar.

Namestitev stojala (KX-TPA65)
Nameščanje stojala na namizni telefon.
1. Stojalo vstavite v reže, ki se nahajajo na enoti.
2. Stojalo nežno zavrtite v prikazani smeri, dokler se ne zaskoči.

Prilagajanje položaja stojala (KX-TPA65)
Z obema rokama pritisnite na PUSH (PRITISK) oznaki v prikazani smeri. Stojalo nagnite dokler se ne
zaskoči v želenem položaju.
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● Visok položaj ® Nizek položaj

PUSH

PUSH

● Nizek položaj ® Visok položaj

PUSH

PUSH

Odstranjevanje stojala (KX-TPA65)
Med pritiskom z obema rokama na oznaki PUSH (PRITISK) v prikazani smeri, nagnite stojalo.

PUSH

PUSH
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Povezave
KX-TPA65 (namizni telefon)
V namizni telefon priključite AC napajalnik in povežite žično slušalko.
PQLV219xx

KX-TGP600 (bazna enota)
V bazno enoto povežite AC napajalnik ter Ethernet kabel.

Hub (vozlišče)

PQLV219xx
● Začetna nastavitev za KX-TGP600 IP naslov je „DHCP - Auto“. Za informacije o vašem omrežju, se
obrnite na vašega skrbnika. Za podrobnosti si oglejte „Omrežne nastavitve“, na strani 98.
Polnilec za KX-TPA60
Povežite polnilec kot prikazuje spodnja slika.

PNLV226xx
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● AC napajalnik mora biti priključen v navpično usmerjeno ali talno električno vtičnico. Ne priključujte
napajalnika v stropne vtičnice, saj lahko teža napajalnika povzroči, da se povezava, med
napajalnikom in električno vtičnico, prekine.
● Pritrdite kabel AC napajalnika v nosilec kabla.
● Uporabljajte le priloženi Panasonic napajalnik.

Namestitev baterij
Odprite pokrovček baterije, vstavite baterije in zaprite pokrovček kot je prikazano na sliki.

Pritrjevanje pasne zaponke
Ročno slušalko lahko zataknete za pas preko pasne zaponke:
1. Potisnite zaponko na zadnji strani telefona.
2. Zaponko vstavite v namenske luknje na slušalki.

Polnjenje baterij
Ob dobavi baterije niso napolnjene. Pred prvo uporabo slušalke polnite baterije približno 6 ur.
● Indikator polnjenja se bo ugasnil, ko bodo baterije popolnoma napolnjene.
Za več informacij o polnjenju baterij, si oglejte „Informacije o baterijah“, na
strani 11.
● Baterije in polnilec se med polnjenjem segrejejo, kar je običajno.
● Naprave, ki so občutljive na magnetno polje naj ne bodo v bližini polnilca.
● Uporabljajte samo priloženi polnilec.
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Nameščanje na zid
Opomba
● Zagotovite, da bo zid in način pritrjevanja dovolj močan, da bo podpiral težo enote.
KX-TGP600 (bazna enota)
1. V zid privijačite vijaka z razmikom 55 mm, nato nanju obesite napravo.

*1

*2

*3

*1 Razmik 55 mm
*2 Podložka
*3 Vijaka privijačite do te točke
KX-TPA65 (namizni telefon)
1. Povežite kabel slušalke.
2. Zatiča stenskega nosilca vstavite v namenske odprtine na bazni napravi in nato zavrtite stenski
nosilec v smeri, kot je prikazano na spodnji sliki, dokler se ne zaskoči.

3. Z vijakom pritrdite stenski nosilec na bazno enoto.
(Priporočeni navor: 0.4 N·m [4.08 kgf·cm/3.54 lbf·in] do 0.6 N·m [6.12 kgf·cm/5.31 lbf·in])
4. Povežite AC napajalnik.
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5. V zid privijačite vijaka z razmikom 83 mm ali 100 mm, nato nanju obesite napravo.

3

5

*1

*3

*4

*2

*5
*6

●
●
●
●

*1 AC napajalnik
*2 Kabel slušalke
*3 Podložka
*4 Vijaka privijačite do te točke
*5 Razmik 83 mm
*6 Razmik 100 mm
Predlogo za montažo na steno najdete na koncu teh uporabniških navodil.
Pri vstavljanju vijakov, se izogibajte prisotnih cevi in električnih kablov, ipd.
Glave vijakov ne smejo biti privite do stene.
Določene vrste zidu morda zahtevajo uporabo zidnih vložkov, kateri se zasidrajo v steno. Vložke je
potrebno vstaviti preden vstavite vijake.

Obešanje slušalke (KX-TPA65)
Obešanje slušalke med pogovorom
1. Slušalko obesite na zgornji rob naprave kot kaže spodnja slika.

Priprava zatiča za obešanje slušalke, če je naprava nameščena na steno
KX-TPA65 (namizni telefon)
1. Zatič za obešanje slušalke odstranite iz reže.
2. Zatič obrnite okoli, kot kaže druga slika na drugi strani.
3. Zatič potisnite nazaj v režo dokler se ne zaskoči.
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4. Slušalka je varno zataknjena, ko je v podnožju.

Posodabljanje programske opreme
Slušalka / namizni telefon registriran na bazno enoto, bo samodejno pričel posodabljati programsko
opremo, ko bo to zahtevala bazna enota.

Posodabljanje programske opreme slušalke / namiznega telefona
Naslednji modeli slušalk / namiznih telefonov lahko samodejno posodobijo svojo programsko opremo,
katera se samodejno prenese preko KX-TGP600:
– KX-TPA60
– KX-TPA65
– KX-UDT serije (razen KX-UDT111)
Potem, ko bazna enota zahteva začetek prenosa programske opreme slušalke / namiznega telefona,
pritiski na tipke niso registrirani.
Posodobitev se izvede samodejno. Sledite navodilom na LCD zaslonu in počakajte dokler se
posodobitev ne zaključi.
Opomba
● Če posodobitev ne uspe, se obrnite na vašega skrbnika.

Prijava / odjava slušalke / namiznega telefona na napravo
KX-TGP600
Prijava slušalke / namiznega telefona na napravo KX-TGP600
Slušalko / namizni telefon lahko registrirate na do 4 bazne enote.
Bazno enoto lahko registrirate na do 8 slušalk / namiznih telefonov (KX-TPA60/KX-TPA65/KX-UDT serije).
Obstajata dve metodi prijave.
● Prijava slušalke / namiznega telefona z uporabo bazne enote.
● Prijava slušalke / namiznega telefona z uporabo slušalke / namiznega telefona.
Priložena slušalka / namizni telefon in bazna enota sta že registrirana. Če iz kateregakoli razloga
slušalka / namizni telefon ni registriran na bazno enoto (na primer, moč signala je izven dosega tudi, ko
je slušalka / namizni telefon poleg bazne enote), potem ponovno opravite registracijo (prijavo).
Prijava slušalke / namiznega telefona z uporabo bazne enote
Ob dodajanju nove slušalke / namiznega telefona:
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Namestitev in nastavitev
1. Bazna enota:
a. Pritisnite in za približno 3 sekunde pridržite gumb za lociranje slušalke.
Statusni indikator na bazni enoti bo utripal rdeče (počasno utripanje).
2. Neregistrirana slušalka / namizni telefon:
[Ob dodajanju nove slušalke / namiznega telefona]
● Enostavna registracija
V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite OK, dokler se ne prikaže „Please Wait...“.
Ko se na LCD zaslonu prikaže „Registered“, je prijava končana.
Od koraka a do koraka e se lahko preskoči.
[Ob registraciji slušalke / namiznega telefona na drugo bazno enoto]
● Običajna registracija
a.

/ MENU
→ OK .

b. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

c. [▲]/[▼]: „System Option“ → OK .
c. [▲]/[▼]: „Register H/S“ → OK .
e. Izberite bazno enoto → OK .
Ko se na LCD zaslonu prikaže „Registered“, je prijava končana.
● Če so bile s slušalko / namiznim telefonom registrirane že 4 enote, potem se pri koraku d, na
zaslonu prikaže obvestilo „Memory Full“.
Prijava slušalke / namiznega telefona z uporabo slušalke / namiznega telefona
Če je postopek z uporabo bazne enote preveč zahteven ali, če želite med postopkom določiti številko
slušalke / namiznega telefona, lahko za dodajanje nove slušalke / namiznega telefona uporabite
registrirano slušalko / namizni telefon. Pred uporabo slušalke / namiznega telefona preverite, da je
statusni indikator na bazni enoti zelen (sveti / počasi utripa / hitro utripa).
1. Registrirana slušalka / namizni telefon:
a.

/ MENU

b. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK .

c. [▲]/[▼]: „System Settings“ → OK .
c. [▲]/[▼]: „Register H/S“ → OK .
e. Izberite slušalko / namizni telefon → OK .
Če je registriranih več kot 5 slušalk / namiznih telefonov lahko za pomikanje navzdol
pritisnete NEXT . Statusni indikator na bazni enoti bo utripal rdeče (počasno utripanje).
2. Neregistrirana slušalka / namizni telefon:
Sledite postopku od 2. koraka zgoraj s slušalko / namiznim telefonom, ki ga želite dodati.

Odjava slušalke / namiznega telefona
Slušalko / namizni telefon lahko odjavite iz bazne enote. To omogoča, da prekinete brezžično povezavo
s sistemom.
1. Slušalka / namizni telefon:
V stanju pripravljenosti pritisnite
Settings“ → OK .
2. Slušalka / namizni telefon:
[▲]/[▼]: „System Settings“ → OK .
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/ MENU in nato izberite [►] in [▼], da izberete „System

Namestitev in nastavitev
3. Slušalka / namizni telefon:
[▲]/[▼]: „Cancel Register“ → OK .
4. Slušalka / namizni telefon:
Izberite slušalko / namizni telefon → OK .

Prijava / odjava slušalke / namiznega telefona na bazno enoto, ki ni
KX-TGP600
Registracija slušalke / namiznega telefona
Postopek / nastavitve morajo biti izvedene skladno z navodili bazne enote.
Slušalka / namizni telefon prijava z uporabo bazne enote
1. Bazna enota:
Zaženite prijavni postopek slušalke / namiznega telefona.
2. Slušalka / namizni telefon:
Z uporabo neregistrirane slušalke / namiznega telefona pritisnite OK in sledite navodilom na
zaslonu, dokler postopek ni zaključen.
Odjava slušalke / namiznega telefona
Slušalko / namizni telefon lahko odjavite iz bazne enote. To omogoča, da prekinete brezžično povezavo
s sistemom.
1.

/ MENU

2. [▲]/[▼]/[◄]/[►]:

→ OK .

3. [▲]/[▼]: „System Settings“ → OK .
4. [▲]/[▼]: „Intercom List“ → OK .
5. [▲]/[▼]: „Handset“ → OK .
6. [▲]/[▼]: „Delete“ → OK .
7. [▲]/[▼]: „Yes“ / „No“ → OK .
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Dodatek

Dodatek
Tabela znakov
KX-TPA60/KX-TPA65 (pripona: [brez/C])
ABC (Latinščina)

Tipka

Velike

Majhne

0–9
(Številke)

+ÀÂ (Razširjeno 1)
Velike

Majhne

● Če želite pred vpisovanjem znakov spremeniti način za vpis velikih ali malih črk, pritisnite:
KX-TPA60:
KX-TPA65:
● Večkratni pritisk določene tipke povzroči vnos znaka, ki je določen tej tipki.
Primer: za vnos črke „C“ v latinskem načinu tri krat pritisnite tipko 2.
● Znakov, ki jih vnesete s tipko
(na primer „$“), ni mogoče vnesti pri iskanju v imeniku.
Za podrobnosti si oglejte „Iskanje številke v lokalnem imeniku“, na strani 66.
● Videz tipk v tabeli se lahko razlikuje po dejanskem videzu tipk na slušalki / namiznem telefonu.
KX-TPA60/KX-TPA65 (pripona: CE/UK/AL/LA/LC/X)
Tipka
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ABC
(Latinščina)

0–9
(Številka)

ΑΒΓ
(Grščina)

AÄÃ
(Razširjeno 1)

SŚŠ
(Razširjeno 2)

Dodatek
Tipka

ABC
(Latinščina)

0–9
(Številka)

ΑΒΓ
(Grščina)

AÄÃ
(Razširjeno 1)

SŚŠ
(Razširjeno 2)

*1 Samo KX-TPA65
● Če želite pred vpisovanjem znakov spremeniti način za vpis velikih ali malih črk, pritisnite:
KX-TPA60:
KX-TPA65:
● Večkratni pritisk določene tipke povzroči vnos znaka, ki je določen tej tipki.
Primer: za vnos črke „C“ v latinskem načinu tri krat pritisnite tipko 2.
● Znakov, ki jih vnesete s tipko
(na primer „$“), ni mogoče vnesti pri iskanju v imeniku.
Za podrobnosti si oglejte „Iskanje številke v lokalnem imeniku“, na strani 66.
● Videz tipk v tabeli se lahko razlikuje po dejanskem videzu tipk na slušalki / namiznem telefonu.
KX-TPA60/KX-TPA65 (pripona: RU)
Tipka

ABC
(Latinščina)

0–9
(Številka)

ΑΒΓ
(Grščina)

AÄÃ
(Razširjeno 1)

SŚŠ
(Razširjeno 2)
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Dodatek
Tipka

ABC
(Latinščina)

0–9
(Številka)

ΑΒΓ
(Grščina)

AÄÃ
(Razširjeno 1)

SŚŠ
(Razširjeno 2)

● Če želite pred vpisovanjem znakov spremeniti način za vpis velikih ali malih črk, pritisnite:
KX-TPA60:
KX-TPA65:
● Večkratni pritisk določene tipke povzroči vnos znaka, ki je določen tej tipki.
Primer: za vnos črke „C“ v latinskem načinu tri krat pritisnite tipko 2.
● Večkratni pritisk določene tipke povzroči vnos znaka, ki je določen tej tipki.
Primer: za vnos črke „B“ v cirilici tri krat pritisnite tipko 2.
● Znakov, ki jih vnesete s tipko
(na primer „$“), ni mogoče vnesti pri iskanju v imeniku.
Za podrobnosti si oglejte „Iskanje številke v lokalnem imeniku“, na strani 66.
● Videz tipk v tabeli se lahko razlikuje po dejanskem videzu tipk na slušalki / namiznem telefonu.
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Dodatek
Slušalka - razpored menija nastavitve
Incoming Option - Dohodne možnosti
Pod-element

Opis

Ringer Volume

Nastavitev glasnosti zvonjenja

Step Up
Step Down
Level 1–6
Oﬀ

Level 3

Ringer Type
(pri uporabi
KX-TGP600)
● Line 1–8
● Intercom Ring
● Private Ring
Category 1–9)

Način zvonjenja
Izbira zvonjenja za vsako vrsto
klica.*1

Ringtone 1–19, 25–32

Line 1–8:
Ringtone 1–8
Intercom Ring:
Ringtone 9
Private Ring:
Ringtone 1

Colour Pattern/Color Pattern*2
Izberite barvni vzorec za vsako
vrsta klica.

Normal
Yellow
Red

Normal

Način zvonjenja
Izbira zvonjenja za vsako vrsto
klica.*1

External Ring
Pattern 1–7

—

Intercom Ring
Ringtone 1–19, 25–32

—

Ringer Type
(pri uporabi bazne
enote, ki ni
KX-TGP600)
● External Ring
● Intercom Ring
● Private Ring
● Category 1–9)

Nastavitev

Colour Pattern/Color Pattern*2
Izberite barvni vzorec za vsako
vrsta klica.

Normal
Yellow
Red

Ring On Charger
(Samo KX-TPA60)

Izbira načina zvonjenja (On ali
Oﬀ), ko je slušalka na polnilni
postaji.*3

On
Oﬀ

Memo Alarm

Način zvonjenja
Izbira zvonjenja za vsak Memo
Alarm.

Ringtone 1–19, 25–32

Power Save
(Samo KX-TPA60)

Čas varčevanja z energijo
Izbira števila sekund po
katerem bo, ob prejemu klica,
prišlo do samodejnega izklopa
naslednjih možnosti.

Headset Ringer

0s – 60s

Privzeto

—
On

30s

Možnosti varčevanja z energijo
Izbira ali izklop možnosti.

Ringer
Backlight

Ni izbrano

Izbira ali bo, ob prejemu klica,
slišen ton iz povezane
naglavne slušalke.

On
Oﬀ

Oﬀ

*1 Prednastavljene melodije v tej napravi so uporabljene z dovoljenjem © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Prikazano samo, ko je izbrano „Private Ring“.
*3 Ko je „Ring On Charger“ nastavljeno na „On“, vendar je „Ringer Volume“ nastavljen na „Oﬀ“, bo
slušalka zvonila na nivoju 1.
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Dodatek
Talk Option - Možnosti pogovora
Pod-element

Opis

Noise Reduction/
Voice Clarity
(Samo KX-TPA60)

Vklop / izklop načina za
zmanjševanje šumov.

Speaker Volume

Nastavitev glasnosti zadnjega
zvočnika.

Nastavitev
On
Oﬀ

Privzeto
Oﬀ

Level 1–6

Level 3

Receiver Volume

Nastavitev glasnosti sprejemnika. Level 1–6

Level 2

Headset Volume

Nastavitev glasnosti zvočnika
slušalk.

Level 1–6

Level 2

Headset Mic Vol

Nastavitev glasnosti mikrofona
slušalk.

Level 1–6

Level 6

Talk On Charger
(Samo KX-TPA60)

Izbira ali naj se pogovor
nadaljuje ali ne, če je med
pogovorom slušalka
postavljena na polnilno postajo.

On
Oﬀ

Oﬀ

Equalizer

Nastavitev zgornjega registra
sprejemnika. +++++

Normal
Treble

Normal

Answer Option - Možnosti za odgovor
Pod-element

Opis

Any Key Answer
(Samo KX-TPA60)

Odgovor na klic s pritiskom na
klicno tipko.

On
Oﬀ

Oﬀ

Quick Answer
(Samo KX-TPA60)

Odgovor na klic, ko se telefon
polni, z dvigom slušalke iz
polnilne postaje.

On
Oﬀ

Oﬀ

Auto Answer

Izbira vrste klicev na katere se
je mogoče oglasiti z opcijo
Auto Answer.

Internal Only/Int Only
Int&External/Int & CO

Int&External/Int
& CO

Auto Ans Delay

Izbira časa, po katerem bo klic
samodejno prevzet, če je
vključena opcija Auto Answer.
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Nastavitev

0s – 20s

Privzeto

6s

Dodatek
Key Option - Možnosti tipk
Pod-element

Opis

Nastavitev

Privzeto

Function Key

Urejanje seznama funkcijskih
tipk.

Pripona: CE/UK/AL/RU/
LA/LC
Redial
Fwd/DND*1
Conference
Auto Answer
Flash/Recall
Incoming Log
Outgoing Log
Phonebook
Call Park*2*3
Intercom
Pause*3
Alarm
Noise Reduction/Voice
Clarity*4
Paging*2*3
None

1: Redial
2: Fwd/DND*1
3: Conference
4: Auto Answer
5: Flash/Recall
6: Incoming Log
7: Outgoing Log
8: Phonebook
9: —
0: —
:—
#: —

Pripona: (brez/C)
Redial
Fwd/DND*1
Flash/Recall
Auto Answer
Conference
Incoming Log
Outgoing Log
Phonebook
Call Park*2*3
Intercom
Pause*3
Alarm
Noise Reduction/Voice
Clarity*4
Paging*2*3
None

1: Redial
2: Fwd/DND*1
3: Flash/Recall
4: Auto Answer
5: Conference
6: Incoming Log
7: Outgoing Log
8: Phonebook
9: —
0: —
:—
#: —

Urejanje zaslonske
tipke
● Softkey A
● Softkey B
● Softkey C

Urejanje zaslonske tipke v
naslednjih primerih:
● Stanje pripravljenosti
● Pogovor

Default
Function Key
Hot Key Dial*5

Ni shranjeno

Ime zaslonske tipke
● Softkey A
● Softkey B
● Softkey C

Urejanje imena zaslonske
tipke v naslednjih primerih:
● Stanje pripravljenosti
● Pogovor

Največ 5 znakov

Ni shranjeno
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Dodatek
Pod-element

Opis

Key Lock Type

Izbira vrste zaklepanja
tipkovnice.

Nastavitev

Auto Lock Time

Izbira časa, po katerem se bo
0s – 60s
tipkovnica slušalke / namiznega
telefona zaklenila, če je v
„Key Lock Type“ vključena
opcija „Auto“.

10s

Hot Key Time

Nastavite število sekund po
1s – 20s
katerih bo klic samodejno
izveden, če pritisnete in pridržite
Hitro tipko (nastavljeno na
„Auto“)

2s

Manual
Manual&Password*6*7
Auto
Auto&Password *6*7

Privzeto
Manual

*1 „Call Forward“ pri povezavi na bazno enoto, ki ni KX-TGP600.
*2 Ni na voljo pri povezavi na bazno enoto, ki ni KX-TGP600.
*3 „Call Park“, „Pause“ in „Paging“ možnosti so prikazane samo, ko so omogočene v nastavitvah.
Za podrobnosti se obrnite na vašega skrbnika.
*4 Samo KX-TPA60.
*5 Prikazano samo, ko je izbrano „Standby“.
*6 Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do naprave:
Nastavite geslo, ki je naključno in ga ni mogoče zlahka uganiti.
Geslo redno spreminjajte.
*7 Če ni bilo nastavljeno nobeno geslo, potem ne morete izbrati „Manual&Password“ ali
„Auto&Password“ za „Key Lock Type“. Za podrobnosti o nastavljanju gesla, si oglejte „Nastavljanje
gesla“, stran 43.
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Dodatek
Display Option - Možnosti zaslona
Pod-element

Opis

Language

Izberite zaslonski jezik naprave. Pripona: CE/UK/AL
Iz bazne enote je mogoče
Auto
prenesti do 10 jezikov.
English
Funkcija je odvisna od vašega
Deutsch
telekomunikacijskega sistema.
Español
Za nadaljnje informacije se
FRANÇAIS
obrnite na vašega skrbnika.
Italiano
Svenska*1
Nederlands*1
Português*1
Čeština

Nastavitev

Privzeto
Auto

Pripona: (brez/C)
Auto
English
Español
FRANÇAIS

Auto

Pripona: RU
Auto
English
РУССКИЙ
Українська

Auto

Pripona: LA/LC
Auto
English
Español
Português

Auto

Backlight

Vklop ali izklop osvetlitve LCD
zaslona in tipkovnice.*2
Možne so nastavitve za:
● Receiving (sprejem)
● Talking (pogovor)
● Standby (stanje pripravljenosti
samo KX-TPA65)

LCD Brightness

Nastavitev svetlosti LCD
zaslona.

Standby Display*3

Izbira kaj bo prikazano na
zaslonu, ko je naprava v
stanju pripravljenosti.

Handset Name

Urejanje imena, ki bo
prikazano, ko je naprava v
stanju pripravljenosti.

Največ 16 znakov

Handset y
(y: številka
slušalke)

Category Name

Urejanje imen kategorij.

Največ 13 znakov x
Category (1–9)

Ni shranjeno

On
Oﬀ

Level 1–6
Handset Name
Phone Number
Phone No&Name
Oﬀ

Receiving: Oﬀ
Talking: On
Standby: On

Level 3
Handset Name
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Dodatek
Pod-element

Opis

Date Format

Izbira oblike datuma, ki bo
prikazan, ko je naprava v
stanju pripravljenosti.

Nastavitev
DD-MM-YYYY
MM-DD-YYYY
YYYY-MM-DD

Privzeto
Pripona: CE/UK/
AL/LA/LC/RU
DD-MM-YYYY
Pripona: (brez/C)
MM-DD-YYYY

Time Format

Izbira oblike časa, ki bo
prikazan, ko je naprava v
stanju pripravljenosti.

12H
24H

Pripona: CE/UK/
AL/LA/LC/RU
24H
Pripona: (brez/C)
12H

Caller ID Disp

Izbira informacij kličočega, ki
bodo prikazane ob sprejemu
klica. Prikazane so lahko
informacije, ki so shranjene v
imeniku slušalke, ali tiste, ki so
na voljo preko omrežja.

H/S Phonebook
Network

Network

Colour Scheme/
Color Scheme

Izbira barvne sheme LCD
zaslona.

Dark
Light

Dark

Base Monitor

Izbira način prikaza bazne
številke v načinu vzdrževanja.

Oﬀ
Current Base
Current+Scanned

Oﬀ

*1 Ni mogoče izbrati pri povezavi z bazno enoto, ki ni KX-TGP600.
*2 Osvetlitev tipkovnice je na voljo samo na napravah KX-TPA60.
*3 Ni prikazano pri povezavi z bazno enoto, ki ni KX-TGP600.
Tone Option - Možnosti tona
Pod-element

Opis

Key Tone

Vklop ali izklop tona tipk.

Nastavitev
On
Oﬀ

On

Privzeto

Range Alarm

Vklop ali izklop možnosti tona
opozorila območja.

On
Oﬀ

On

System Option - Sistemske možnosti
Pod-element
Register H/S

Opis
Prijava slušalke / namiznega
telefona na bazno enoto.

Nastavitev
Base 1–4

Privzeto
Ni shranjeno

Cancel Base*1

Odjava prijave slušalke /
namiznega telefona.

Base 1–4*2

Ni izbrano

Select Base*1

Izbira bazne enote.

Auto
Base 1–4

Auto

System Lock

Vklop ali izklop zaklepanja
nastavitev Sistemskih možnosti.

On*3
Oﬀ

Oﬀ
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Dodatek
Pod-element
Change PIN

H/S Information

Opis
Nastavitev
Pred registracijo vaše slušalke / Vnos PIN številke.
namiznega telefona z bazno
enoto, morate tukaj vnesti PIN
kodo bazne enote.
Po registraciji lahko to PIN kodo
spremenite tako, da lahko v
nadaljnje slušalko / namizni
telefon registrirate z dodatno
bazno enoto.

Privzeto

Prikaz verzije programske opreme. —

—

1234

*1 Prikazane so samo registrirane baze.
*2 Hkrati lahko izberete več baz.
*3 Zahtevano je geslo (4 številke). Za podrobnosti o nastavljanju gesla, se obrnite na vašega skrbnika.
Other Option - Druge možnosti
Pod-element
Change
Password*1*2

Opis
Spreminjanje telefonskega
gesla slušalke / namiznega
telefona (4 številke), ki se
uporablja za odklepanje
imenika slušalke ter
odklepanje tipkovnice.

Nastavitev

Reset Handset

Povrnitev privzetih nastavitev
slušalke / namiznega telefona.

Vnesite geslo (4
številke)*4
Ż
Izberite želeno možnost
Ż
Pritisnite

Embedded Web*5

Izbira ali je spletna funkcija /
prijava na voljo ali ne.

Vnesite staro geslo*3
Ż
Vnesite novo geslo
Ż
Ponovite novo geslo

On
Oﬀ

Privzeto
Ni nastavljeno

Ni izbrano

Oﬀ

*1 Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do naprave:
● Nastavite geslo, ki je naključno in ga ni mogoče zlahka uganiti.
● Geslo redno spreminjajte.
*2 Geslo zapišite in shranite na varno mesto.
*3 Če geslo še ni bilo nastavljeno, lahko prvi korak preskočite.
*4 Za podrobnosti o nastavljanju gesla, si oglejte „Nastavljanje gesla“, na strani 43.
*5 Ni prikazano pri povezavi z bazno enoto, ki ni KX-TGP600.
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Dodatek
Razpored menija - sistemske nastavitve (pri povezavi z KX-TGP600)
Status - Stanje
Pod-element

Opis

Nastavitev

Privzeto

Line Status

Prikaz stanja linije.

Registered/Registering/
(NULL)

—

Firmware Version

Prikaz različice vdelane
programske opreme telefona
ter številke modela,

– Base Station
– Handset

—

IP Mode

Prikaz IP omrežnega načina.

IPv4/IPv6/IPv4&IPv6

—

IPv4 Settings

Prikaz informacij o IPv4
nastavitvah.

– IP Address *1
– Subnet Mask*1
– Default Gateway*1
– DNS *1

—

IPv6 Settings

Prikaz informacij o IPv6
nastavitvah.

– IP Address *2
– Preﬁx*2
– Default Gateway *2
– DNS *2

—

MAC Address

Prikaz MAC naslova naprave.

—

—

LLDP

Prikaz LLDP stanja.

On/Oﬀ

—

VLAN

Prikaz VLAN ID in prioritete.

—

—

*1 Če ta nastavitev ni nastavljena, bo prikazano “0.0.0.0”. Če telefon ni povezan na omrežje, bo
prikazano “…”.
*2 Če ta nastavitev ni nastavljena, bo prikazano “0::0”. Če telefon ni povezan na omrežje, bo
prikazano “::”.
Network Settings - Omrežne nastavitve
Pod-element

Opis

Nastavitev

Privzeto

IP Mode Select

Spreminjanje omrežnega
načina telefona. Trenutne
nastavitve so označene
(poudarjene).

– IPv4
– IPv6
– IPv4&IPv6

IPv4

IPv4 Settings

Določitev IPv4 nastavitev.
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DHCP
Auto
Manual
– DNS 1
– DNS 2
Static
– IP Address
– Subnet Mask
– Default Gateway
– DNS 1
– DNS 2

DHCP – Auto

Dodatek
Pod-element

Opis

IPv6 Settings

Določitev IPv6 nastavitev.

LLDP

Določitev LLDP nastavitev.

VLAN

Določitev VLAN nastavitev.

Link Speed

Določitev Ethernet PHY
načina.

Nastavitev
DHCP
Auto
Manual
– DNS 1
– DNS 2
RA
– DNS 1
– DNS 2
Static
– IP Address
– Preﬁx
– Default Gateway
– DNS 1
– DNS 2
On
Oﬀ
Enable VLAN
Yes
No
VLAN ID: 0–4094
VLAN Priority: 0–7
Auto
100M/Full
100M/Half
10M/Full
10M/Half

Privzeto
DHCP – Auto

On
Enable VLAN:
No
VLAN ID: 2
VLAN Priority: 7
Auto

System Settings - Sistemske nastavitve
Pod-element

Opis

Register H/S

Izberite slušalko / namizni —
Prijava slušalke / namiznega
telefona, izbranega v seznamu, telefon.
na trenutno povezano bazno
enoto.

Nastavitev

Cancel Register

Preklic prijave slušalke /
namiznega telefona med
slušalko / namiznim telefonom
in bazno enoto.

Izberite slušalko / namizni —
telefon.

Change Base PIN

Sprememba PIN kode (4
številke) bazne enote.

Vnesite PIN
Ż
Vnesite novi PIN
Ż
Ponovite novi PIN

1234

Set Time & Date*1

Določitev datuma in ure
telefona.

—

—

Repeater Mode

Izbira uporabe repeaterja.

On
Oﬀ

Privzeto

Oﬀ
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Dodatek
Pod-element

Opis

MultilineSetting

Določitev multiline načina.

Nastavitev

Authentication*5

Določitev ID in gesla za HTTP
avtentikacijo.

Access Code*6

Določitev dostopne kode za dostop Največ 16 znakov
do strežnika za preusmeritev.

Xsi Setting*7

Določitev ID in gesla za Xsi
storitve.

Line 1–8
ID*5
Password*5

Ni nastavljeno

UC Setting*7

Določitev ID in gesla za
Broadsoft UC storitev (IM&P).

Handset 1–8
ID*5
Password*5

Ni nastavljeno

Parallel Setting
(Samo KX-TPA65)

Prijava/odjava povezane
slušalke namiznega telefona.

Master Handset
Pairing*8
Mode
Busy
Take Over Call

Pairing: Oﬀ

Incoming Call *2
Line 1–8
Handset 1–8
Outgoing Call*3
Handset 1–8
Line 1–8
Default Line*4
– ID *5
– Password*5

Privzeto
Incoming Call:
Handset 1–8
Outgoing Call:
Line 1–8
Default Line:
Line 1

Ni nastavljeno
Ni nastavljeno

*1 Razpoložljivost je odvisna od vašega telefonskega sistema. Za podrobne informacije se obrnite na
vašega skrbnika.
*2 Po izbiri linije izberite slušalko / namizni telefon, ki je določen liniji.
Ta funkcija je privzeto omogočena za vse slušalke / namizne telefone.
*3 Po izbiri slušalke / namiznega telefona izberite linijo(e), ki je določena slušalki / namiznemu telefonu.
Ta funkcija je privzeto omogočena za vse slušalke / namizne telefone.
*4 Po izbiri slušalke / namiznega telefona izberite privzeto linijo določeno slušalki / namiznemu telefonu.
*5 Največ 128 znakov.
*6 Ta možnost je prikazana samo med prvo namestitvijo.
*7 Te možnosti lahko izberete, če je Xsi storitev na voljo. Za podrobne informacije se obrnite na
vašega skrbnika.
*8 Če sta slušalka in namizni telefon že povezana, je slušalka označena.
Call Settings - Klicne nastavitve
Pod-element

Opis

Nastavitev

Privzeto

Block Anonymous

Izbira ali bo naprava blokirala
anonimne dohodne klice ali
ne.

Line 1–8
On
Oﬀ

Oﬀ

Anonymous Call

Izbira ali bodo izhodni klici
opravljeni kot anonimni ali
ne.

Line 1–8
On
Oﬀ

Oﬀ

Block Caller ID

Urejanje / brisanje telefonskih
številk za zavrnitev dohodnih
klicev.

Line 1–8
– Edit
– Delete Number
– Delete All No.

Ni nastavljeno
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Dodatek
Pod-element

Opis
Določitev / ureditev Xsi
Anywhere nastavitev.

Nastavitev

Remote Ofﬁce*3

Določitev Xsi Remote Oﬃce
nastavitev.

– Remote Ofﬁce
On
Oﬀ
– Phone Number*2

SimultaneousRing*3

Določitev Xsi Simultaneous
Ring nastavitev.

– SimultaneousRing
On
Oﬀ
– Phone Number*2

Anywhere*3

– Anywhere *1
On
Oﬀ
– Name
–Phone Number *2

Privzeto
—

—

*1 Prikazano samo med urejanjem.
*2 Če telefonska številka presega 32 številk, potem preostale številke ne bodo prikazane.
*3 Te možnosti lahko izberete, če so Xsi storitve na voljo. Za nadaljnje informacije se obrnite na
vašega skrbnika.

Razpored menija - sistemske nastavitve (pri povezavi z napravo, ki ni
KX-TGP600)
System Settings - Sistemske nastavitve
Pod-element
Change Base PIN

Opis
Sprememba PIN kode (8
številk) bazne naprave.

Nastavitev
Vnesite PIN
Ż
Vnesite novi PIN
Ż
Ponovite novi PIN

Privzeto
—

Set Time & Date*1

Določitev datuma in ure
slušalke.

—

—

Base Reset

Ponastavitev nastavitev.

—

—

Base Version

Prikaz verzije bazne enote.

—

—

Line Setting

Določitev nastavitev linije.

– Line Name*2
– Attached Handset
– Multicall Mode
On
Oﬀ

—

Intercom List

Nastavitev interkom
seznamov.

– Name*2
– Interception
On
Oﬀ
– Delete

—

*1 Razpoložljivost je odvisna od vašega telefonskega sistema. Za podrobne informacije se obrnite na
vašega skrbnika.
*2 Največ 16 znakov.
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Dodatek
Speciﬁkacije
KX-TGP600 (pripona: vse)
Postavka

Speciﬁkacije

Napajanje

AC električni napajalnik ali PoE (IEEE 802.3af)

Največja poraba energije

2.6 W

Okolje delovanja

0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)

Ethernet LAN (mrežni) priključek 1 (RJ45)
Ethernet (mrežni) vmesnik

10Base-T/100Base-TX
(Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/10MB-HALF)

CAT-iq

2.0

Širokopasovni kodek

G.722/G.722.2

Ozkopasovni kodek

G.711a-law/G.711µ-law/G.729a

Število hkratnih linij

8

Slušalka / namizni telefon hkrati 8
Simultano glasovno klicanje
(Ozkopasovni način)

Govor 8 + konferenca 2

Simultano glasovno klicanje
(Širokopasovni način)

Govor 4 + konferenca 2
(AMR-WB : govor 2)

Mere
(Širina ´ Globina ´ Višina)

118.7 mm ´ 45.0 mm ´ 88.1 mm
(4.67 in ´ 1.77 in ´ 3.47 in)

Teža

126 g (0.28 lb)

KX-TPA60/KX-TPA65
Item
Napajanje

KX-TPA60
—

KX-TPA65
AC električni napajalnik

Največja poraba energije

1.6 W

1.52 W

Okolje delovanja

0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)

0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)

CAT-iq

2.0

2.0

Osvetlitev tipkovnice

Da (bela)

Ne

Luknja za pritrjevanje vrvice

Da

—

Pasna zaponka

Da

—

Zaslon

4,57 cm TFT osvetljen LCD,
65,000 barv

4,57 cm TFT osvetljen LCD,
65,000 barv

Priključek za slušalke

1 (ø 2.5 mm [3/32 in])

1 (ø 2.5 mm [3/32 in])

Baterije

Ni-MH AAA ´ 2
(1.2 V, 630 mAh)

—

Zmogljivost baterije

Govor: do 11 ur
Čas pripravljenosti: do 200 ur

—

Čas polnjenja

6 ur

—
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Dodatek
Mere
(Širina ´ Globina ´ Višina)

47.8 mm ´ 25.5 mm ´ 153.2 mm
(1.88 in ´ 1.00 in ´ 6.03 in)

Visok položaj:
192 mm ´ 170 mm ´ 182 mm
(7.56 in ´ 6.69 in ´ 7.17 in)
Nizek položaj:
192 mm ´ 185 mm ´ 150 mm
(7.56 in ´ 7.28 in ´ 5.91 in)

Teža

117 g (0.26 lb)

675 g (1.49 lb)

Radiofrekvenčne speciﬁkacije
KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65
Postavka

USA, Kanada

Latinska Amerika
DECT

Druge države / področja

Brezžični vmesnik

DECT 6.0

Frekvenčno območje

1920 MHz do 1930 MHz 1910 MHz do 1920 MHz 1880 MHz do 1900 MHz

DECT

Število nosilcev

5

5

10

Izhodna moč

Do 111 mW

Do 250 mW

Do 250 mW
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Dodatek
Reševanje težav
Težava

Možen vzrok

Rešitev

Slušalka ne deluje.

Baterija je prazna.

Popolnoma napolnite baterije.
Za podrobnosti si oglejte „Polnjenje
baterij“, na strani 82.

Slušalka je ugasnjena.

● Prižgite slušalko.
● Ponovno vstavite baterije in
postavite slušalko na polnilno
postajo. Za podrobnosti si oglejte
„Namestitev baterij“ in „Polnjenje
baterij“ na strani 82.

Glasnost zvonjenja je
nastavljena na „Oﬀ“ - v tem
primeru je prikazan simbol .

Nastavite glasnost zvonjenja.
Za podrobnosti si oglejte
„Nastavitev glasnosti“, na strani 40.

Slušalka / namizni
telefon ne zvoni.

Vključen je tihi način - v tem
primeru je prikazan simbol

.

Izklopite tihi način.
Za podrobnosti si oglejte
„Tihi način“, na strani 54.

Pogovarjanje v
prostoročnem načinu
je težavno.

Mikrofon je obrnjen v napačno
smer ali pa je oviran.

Ne morem sprejemati
/ sprejemati klicev.

Slušalka je izven dosega ali pa je Pomaknite se bližje bazni enoti in
bazna enota zasedena.
poskusite ponovno.

Sprednja stran slušalke mora biti
obrnjena proti vam, mikrofon ne
sme biti prekrit. Za podrobnosti si
oglejte „Položaj kontrol“, na strani
18.

Radijski kanal je zaseden ali pa je Poskusite ponovno kasneje.
prišlo do radio-komunikacijske
napake.
Ne morem opravljati
klicev.

Vnešena telefonska številka ni
dovoljena na vašem telefonskem
sistemu.

Posvetujte se z vašim skrbnikom
telefonskega sistema / ponudnikom
storitev.

Vključeno je zaklepanje
tipkovnice.

Za izklop zaklepanja tipkovnice za
2 sekundi pritisnite
.
Za podrobnosti si oglejte „Zaklep.
tipkovnice“, na strani 40.

Radijski kanal je zaseden ali pa je Poskusite ponovno kasneje.
prišlo do radio-komunikacijske
napake.
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Dodatek
Težava

Možen vzrok

Rešitev

Slušalka je prenehala
delati med
delovanjem.

Prišlo je do napake.

● Ugasnite slušalko in jo nato
ponovno prižgite. Za podrobnosti
si oglejte „Položaj kontrol“, na
strani 18.
● Baterije ponovno vstavite in
poskusite ponovno. Za
podrobnosti si oglejte
„Namestitev baterij“, na strani 82.

Slušalke / namiznega
telefona ne morete
uporabljati zaradi
izpada el. energije.

Med izpadom električne
—
energije slušalka / namizni
telefon ne deluje, ker bazna enota
ne oddaja radijskega signala.

Slušalke ne delujejo.

Medtem, ko telefon zvoni in so
priključene slušalke, tona
slušalk ni mogoče slišati.

● Preverite, da je nastavitev zvoka
slušalk nastavljena na „On“. Za
podrobnosti si oglejte „Dohodne
možnosti“, na strani 91.
● Preverite, da je priključek slušalk
pravilno povezan. Stran 18.

Občasno se sliši
šum / motnje.

Električne naprave v bližini
povzročajo motnje ali pa ste
preveč oddaljeni od bazne
enote.

● Slušalko / namizni telefon
umaknite proč od drugih
električnih naprav.
● Pomaknite se bližje bazni enoti.

Med pogovorom se
slišita dva kratka
piska.

Radijski signal je šibak.

Pomaknite se bližje bazni enoti.

Indikator za polnjenje
hitro utripa rdeče.

Polnilna postaja ni pravilno
povezana.

● Preverite, da so baterije pravilno
vstavljene.
● Slušalko pravilno namestite v
polnilno postajo.
● Obrnite se na skrbnika / servis.

Baterije ste polnili 6
ur, vendar naprava
piska in po nekaj
telefonskih klicih
utripa simbol
(potrebno polnjenje).

Polnilni kontakti baterij so
morda umazani.

Očistite polnilne kontakte baterij,
brez da jih poškodujete, nato
poskusite ponovno napolniti.

Čas je, da zamenjate baterije z
novimi.

Zamenjajte baterije z novimi.

Med polnjenjem
baterij, se slušalka in
AC napajalnik
segrevata.

To je običajno.

—

Na zaslonu je izpisano Slušalka / namizni telefon je
„No Service“, naprava izven dosega.
piska.
Bazna enota ali strežnik ne
deluje.

Pomaknite se bližje bazni enoti ali
poskusite ponovno kasneje.
Obrnite se na vašega skrbnika /
servis.
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Dodatek
Težava

Možen vzrok

Med polnjenjem
baterij, LED indikator
hitro utripa, vendar
slušalka ne piska.

Temperatura baterij, ki se polnijo, Zagotovite, da je temperatura
je izven normalnih meja.
okolja, v katerem polnite baterije,
med 5 °C (41 °F) in 40 °C
(104 °F). Počakajte, da se
temperatura baterij zniža.

Med polnjenjem
baterij, LED indikator
hitro utripa in
slušalka hitro piska.

Baterije se ne polnijo pravilno
zaradi električne napake.

Izklopite napajalnik iz električne
vtičnice, iz slušalke odstranite
baterije in pokličite vašega skrbnika
ali servis.

Vstavljene so bile napačne
baterije, kot na primer: alkalne
ali manganske.

Uporabljajte samo polnilne baterije
vrste Ni-MH. Glejte stran 11, 12.

Ne spomnim se PIN
kode.

—

Pokličite vašega skrbnika ali servis.

„Delete All“ funkcija
za brisanje celotnega
imenika ne deluje.

Baterije so prazne, kar
onemogoča pravilno izvedbo
te funkcije.

Baterije popolnoma napolnite in
poskusite ponovno. Za podrobnosti
si oglejte „Polnjenje baterij“, na
strani 82.
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Rešitev

Dodatek
Sporočila o napakah
Težava

Možen vzrok

Rešitev

Register Unit

Slušalka / namizni telefon je bila
odjavljena ali slušalka / namizni
telefon nista registrirana.

Posvetujte se s skrbnikom.

No Service

Slušalka / namizni telefon je
izven dosega.

Pomaknite se bližje bazni enoti.

Bazna enota je ugasnjena.

Preverite, da je električni kabel
pravilno povezan.

Invalid

Kličoči na interkom klicu zavrača Počakajte nekaj trenutkov, nato
vaše klice.
poskusite ponovno.

Path Busy

Bazna enota je zasedena.

Kasneje poskusite ponovno.

Please Wait…

Slušalka / namizni telefon se
povezuje na bazno enoto ali
strežnik.

Počakajte nekaj trenutkov.

Charge Battery

Baterije v slušalki so skoraj
prazne.

Baterije popolnoma napolnite.
Glejte „Polnjenje baterij“, stran 82.

No Entries

Pri pregledovanju imenika: v
imeniku ni shranjenih stikov.
Glejte „Shranjevanje številk v
imenik slušalke“, na strani 63.
Pri pregledovanju dnevnika
klicev: ni shranjenih dnevnikov
o klicih.

Memory Full

Imenik je poln, shranjevanje ni
mogoče.

V imeniku odstranite nepotrebne
stike in poskusite ponovno.

Need Repair

Imenik je poln, shranjevanje ni
mogoče.

Kontaktirajte ponudnika storitev /
trgovca ali pooblaščeni servis.

Not Found

Slušalka / namizni telefon se ne
oglasi, ko je izveden klic.

Slušalka / namizni telefon je izven
dosega ali pa je naprava ugasnjena.

Aborted

Med prenosom imenika je prišlo
do napake brezžičnega prenosa.

Slušalko / namizni telefon
pomaknite bližje bazni enoti.

Phonebook Error

Med prenosom imenika je prišlo
do napake brezžičnega prenosa,
okvare podatkov ali pa je
pomnilnik postal poln.

● V imeniku odstranite nepotrebne
stike ali se posvetujte s skrbnikom
glede števila stikov, ki se
prenašajo.
● To sporočilo izgine, če dostopite
do imenika.
● Slušalko / namizni telefon
pomaknite bližje bazni enoti.
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En vijak tukaj

En vijak tukaj

En vijak tukaj

En vijak na eni ali drugi točki

za KX-TPA65

83 mm (3 1 4 in)

Opomba:
Poskrbite, da nastavite velikost tiskanja
ustrezno tej strani. Če se mera papirja razlikuje
od te strani, uporabite mere, ki so navedene tukaj.

100 mm (3 15/16 in)
/

/

55 mm
(2 5 32 in)

za KX-TGP600

PREDLOGA ZA ZIDNO MONTAŽO
1. Privijte vijake v steno, kot je prikazano.
2. Obesite napravo na glave vijakov.

Zapiski
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Zapiski
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Zapiski
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