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Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Panasonic. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες και φορτίστε τες για περίπου 6 ώρες πριν χρησι-
μοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Για λεπτομέρειες, βλ. 9.2.3 Φόρτιση των μπατα-
ριών, σελ. 138 στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση
• Σε αυτό το εγχειρίδιο, το επίθημα κάθε αριθμού μοντέλου παραλείπεται, εκτός εάν είναι απαραίτητο.
• Οι εικόνες στοιχείων, όπως ορισμένα πλήκτρα, ενδέχεται να διαφέρουν από την εμφάνιση του πραγ-

ματικού προϊόντος.
• Ορισμένα προϊόντα και δυνατότητες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να μην διατί-

θενται στη χώρα ή την περιοχή σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήμα-
τος/τον πάροχο της υπηρεσίας.

• Τα περιεχόμενα και η σχεδίαση του λογισμικού μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
 
Έκδοση εγγράφου: 2020-07



Εισαγωγή
Περίληψη
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουρ-
γία των συσκευών KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65 και KX-TPA68.

Σχετική τεκμηρίωση
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Περιγράφει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και προφυλάξεις ασφα-
λείας για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού σε άτομα ή/και υλικών ζημιών.

• Οδηγός διαχειριστή
Περιγράφει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση και τη διαχείριση αυ-
τής της μονάδας.
Ο παρών οδηγός περιγράφει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή KX-TGP600 μόνο.

 
Τα παρόντα εγχειρίδια και οι πληροφορίες υποστήριξης διατίθενται στην τοποθεσία web
της Panasonic στη διεύθυνση:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Πληροφορίες όσον αφορά τις γραμματοσειρές
Οι πληροφορίες όσον αφορά τις γραμματοσειρές για τη συσκευή KX-TPA68 είναι διαθέ-
σιμες στον ιστότοπο της Panasonic στην εξής σελίδα:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Για μελλοντική αναφορά
Καταγράψτε τις πληροφορίες στον κενό χώρο που ακολουθεί για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση
• Ο αριθμός σειράς του προϊόντος μπορεί να βρεθεί στις ετικέτες που έχουν τοποθετη-

θεί στα ακόλουθα σημεία:
–Μονάδα βάσης (KX-TGP600): στο πίσω μέρος της μονάδας
–Ακουστικό (KX-TPA60): στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών στο πίσω μέ-

ρος του ακουστικού
–Φορτιστής (KX-TPA60): στο κάτω μέρος του φορτιστή
–Επιτραπέζιο τηλέφωνο (KX-TPA65/KX-TPA68): στο κάτω μέρος του τηλεφώνου
Πρέπει να σημειώσετε τους αριθμούς σειράς αυτών των μονάδων στον διαθέσιμο χώ-
ρο και να διατηρήσετε το παρόν εγχειρίδιο ως μόνιμο αρχείο της αγοράς σας, προκει-
μένου να βοηθήσει στην αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση κλοπής.
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1  Σημαντικές πληροφορίες
1.1  Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1  Ασφάλεια δεδομένων
• Το παρόν τηλέφωνο επικοινωνεί με ψηφιακά σήματα, των οποίων η υποκλοπή είναι δύ-

σκολη. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα υποκλοπής των σημάτων από τρίτους.
• Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:

–Κρατήστε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης (π.χ. PIN καταχώρισης).
–Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης.
–Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί εύ-

κολα.
–Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.

• Το παρόν προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές/εμπιστευτικές πληροφορίες
σας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων/της εμπιστευτικότητάς σας, συν-
ιστούμε να διαγράψετε πληροφορίες, όπως είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος ή το αρχείο
καταγραφής κλήσεων, από τη μνήμη πριν από την απόρριψη, τη μεταβίβαση ή την επι-
στροφή του προϊόντος, ή πριν από την αποστολή του προϊόντος για επισκευή.

• Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης κατά την καταχώριση του ασύρματου ακουστικού/του
επιτραπέζιου τηλεφώνου στη μονάδα βάσης.

• Συνιστάται να κλειδώνετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το αρχείο καταγραφής κλήσεων
για την αποτροπή διαρροής αποθηκευμένων πληροφοριών κατά τη μεταφορά του
ασύρματου ακουστικού ή σε περίπτωση απώλειάς του.

1 Σημαντικές πληροφορίες
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1.2  Για χρήστες σε χώρες της Ευρώπης
Η ακόλουθη δήλωση ισχύει μόνο για τα μοντέλα KX-TGP600A/KX-TGP600CE/
KX-TGP600UK/KX-TPA60CE/KX-TPA60A/KX-TPA60UK/KX-TPA65A/
KX-TPA65CE/KX-TPA65UK/KX-TPA65X/KX-TPA68CE/KX-TPA68UK/KX-TPA68A
Αυτή η συσκευή είναι ένα φορητός σταθμός DECT που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων
1880 MHz έως 1900 MHz.
Η χρήση αυτής της συσκευής επιτρέπεται, σε γενικές γραμμές, σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
 
Δια του παρόντος, η Panasonic Corporation δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων
που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω
διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
 
Επικοινωνία με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
Κέντρο δοκιμών της Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
 

Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU)
Regulation No.801/2013.
 
The text of the ErP Free Web Product Information is available at the following internet
address:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
 
Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site
above.

1.3  Για καλύτερη απόδοση
Εμβέλεια λειτουργίας
• Η εμβέλεια λειτουργίας εξαρτάται από την τοπογραφία του γραφείου σας, τις καιρικές

συνθήκες ή τις συνθήκες χρήσης, επειδή τα σήματα μεταδίδονται μεταξύ της μονάδας
βάσης και του ασύρματου ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου μέσω ραδιοκυμάτων.

• Κανονικά, έχετε μεγαλύτερη εμβέλεια στην ύπαιθρο από ό,τι σε εσωτερικό χώρο. Εάν
υπάρχουν εμπόδια, όπως τοίχοι, ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές θορύβου στις τη-
λεφωνικές κλήσεις. Συγκεκριμένα, ψηλά μεταλλικά ράφια ή τοίχοι από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα περιορίζουν την εμβέλεια λειτουργίας.

• Ένα ασύρματο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν βρί-
σκεται πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης, ανάλογα με τη δομή του κτιρίου.

1.2 Για χρήστες σε χώρες της Ευρώπης
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• Συνιστάται να κρατάτε το ασύρματο ακουστικό από το κάτω μισό τμήμα του για να δια-
σφαλίζεται καλύτερη ποιότητα κλήσεων, επειδή η κεραία βρίσκεται στο πάνω μισό τμή-
μα του ασύρματου ακουστικού (μόνο KX-TPA60).

Θόρυβος
Ενδέχεται να προκληθεί περιστασιακά θόρυβος ή παρεμβολές λόγω της ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας από συσκευές, όπως ψυγεία, φούρνοι μικροκυμάτων, φαξ, τηλεορά-
σεις, ραδιόφωνα ή προσωπικοί υπολογιστές. Εάν οι τηλεφωνικές κλήσεις παρεμποδίζο-
νται από θόρυβο, διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο μακριά από
αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές.

Περιβάλλον
• Διατηρείτε το προϊόν μακριά από συσκευές θέρμανσης και συσκευές που παράγουν

ηλεκτρικό θόρυβο, όπως οι λάμπες φθορίου και τα μοτέρ. Αυτές οι πηγές θορύβου μπο-
ρούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλό-
τερη από 0 ℃ (32 ℉) ή υψηλότερη από 40 ℃ (104 ℉).

• Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, να φορτίζετε τη μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες
που κυμαίνονται από 5 ℃ (41 ℉) έως 40 ℃ (104 ℉).

• Να αφήνετε κενό χώρο 10 cm (3–15/16 in) γύρω από το προϊόν για σωστό εξαερισμό.
• Να αποφεύγετε περιβάλλοντα με υπερβολικό καπνό, σκόνη, υγρασία, μηχανικές δονή-

σεις, κραδασμούς ή απευθείας έκθεση στο φως του ηλίου.
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και λειτουργία κάτω από ελεγχόμενες συν-

θήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και σχετική υγρασία.

Τυπική φροντίδα
• Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα AC και το καλώδιο Ethernet πριν από

τον καθαρισμό.
• Σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.
• Μην καθαρίζετε το προϊόν με λειαντικά σε σκόνη ή με χημικές ουσίες, όπως βενζίνη ή

διαλυτικό.
• Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή αερολύματος.
• Καθαρίζετε το τερματικό του φορτιστή περιοδικά.

Τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
• Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να αποφεύγεται η πτώση αντικειμένων πάνω στο

προϊόν και η εισροή υγρών στο εσωτερικό του.
• Τοποθετήστε το φορτιστή σε επίπεδη επιφάνεια.
• Τοποθετήστε το KX-TPA65/KX-TPA68 σε θέση όπου το επίπεδο της Ένδειξης ισχύος

σήματος εμφανίζεται ως Μεσαίο (" ") ή Ισχυρό (" ").

1.3 Για καλύτερη απόδοση
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1.4  Πληροφορίες μπαταρίας (μόνο KX-TPA60)
Μετά την πλήρη φόρτιση των μπαταριών (στους 25 ℃ [77 ℉]):

Λειτουργία Χρόνος λειτουργίας

Κατά την ομιλία (Οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιημέ-
νος*1, λειτουργία στενής ζώνης) Έως περίπου 11 ώρες

Κατά την ομιλία (Οπίσθιος φωτισμός ενεργοποιημένη*2,
λειτουργία ευρείας ζώνης) Έως περίπου 8 ώρες

Όταν δεν χρησιμοποιείται (Αναμονή) Έως περίπου 200 ώρες

*1 Όταν η ρύθμιση "ΟΜΙΛΙΑ" του στοιχείου "ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΣ" έχει οριστεί σε
"AΠENEPΓOΠOIHΣH". Για λεπτομέρειες, βλ. ENΔEIΞH OΘONHΣ, σελ. 157.

*2 Όταν η ρύθμιση "ΟΜΙΛΙΑ" του στοιχείου "ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΣ" έχει οριστεί σε
"ENEPΓOΠOIHΣH". Για λεπτομέρειες, βλ. ENΔEIΞH OΘONHΣ, σελ. 157.

• Ο χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερος από εκείνον που παρατίθεται παρα-
πάνω, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

• Οι μπαταρίες αποφορτίζονται αργά, ακόμα και όταν το ασύρματο ακουστικό είναι απε-
νεργοποιημένο.

• Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να δέχεται κλήσεις στη διάρκεια της φόρτισης.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν το ασύρματο ακουστικό είναι εκτός εμβέ-

λειας (εάν αναβοσβήνει η ένδειξη " ", απενεργοποιήστε το ασύρματο ακουστικό).

Σημαντικό
• Καθαρίζετε τις επαφές του ασύρματου ακουστικού και του φορτιστή με ένα μα-

λακό, στεγνό πανί μία φορά το μήνα. Καθαρίζετε πιο συχνά εάν η μονάδα εκτί-
θεται σε λιπαρούς ρύπους, σκόνη ή υψηλή υγρασία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
μπαταρίες ενδέχεται να μην φορτίζονται σωστά.
 

Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας
Οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση στις ακόλουθες συνθήκες:

• Η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας εμφανίζεται ως κενή (" ") και ακούγεται η ηχητική
προειδοποίηση*1.

• Εμφανίζεται η ένδειξη "ΦΟΡΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ". Σε αυτήν την κατάσταση, δεν είναι δυνατή η
λειτουργία του ασύρματου ακουστικού.

*1 Εάν η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας εμφανιστεί στη διάρκεια μιας συν-
ομιλίας, μετά από 1 λεπτό, γίνεται αποσύνδεση της συνομιλίας και μετά από 1 λεπτό
ακόμα, απενεργοποιείται το ασύρματο ακουστικό.

1.4 Πληροφορίες μπαταρίας (μόνο KX-TPA60)
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Αντικατάσταση των μπαταριών

Εάν η ένδειξη της στάθμης μπαταρίας είναι κενή (" ") μετά από χρήση του τηλεφώνου
για σύντομο διάστημα, ακόμη και όταν οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, θα πρέπει
να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
Πριν από την αντικατάσταση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η προειδοποίη-
ση χαμηλής στάθμης μπαταρίας και, στη συνέχεια, διακόψτε την παροχή ισχύος για να
αποτρέψετε απώλεια μνήμης. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις νέες μπατα-
ρίες για περίπου 6 ώρες.
Εάν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες πριν εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπατα-
ρίας, το εικονίδιο ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να εμφανίζει λανθασμένη ένδειξη. Σε αυτήν
την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ασύρματο ακουστικό όπως συνήθως, με εγκατεστη-
μένες τις καινούργιες μπαταρίες.
Όταν εμφανίζεται η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, φορτίστε τις μπαταρίες
για περίπου 6 ώρες. Στη συνέχεια, το εικονίδιο ισχύος μπαταρίας θα εμφανίζει τη σωστή
ένδειξη. Για την εγκατάσταση των μπαταριών, βλ. 9.2.1 Τοποθέτηση μπαταριών, σελ.
137.
 

Σημείωση
• Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες, ενεργο-

ποιήστε μία φορά το ακουστικό πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας ( ) πριν από τη
φόρτιση. Αν δεν το ενεργοποιήσετε μία φορά πριν από τη φόρτιση, η ένδειξη για την
μπαταρία δεν θα εμφανίζεται σωστά.

• Εάν τοποθετήσετε λανθασμένα τις μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 

(Μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά)
Το προϊόν σας τροφοδοτείται με ισχύ από ανακυκλώσιμες μπατα-
ρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου. Καλέστε τον αριθμό 1-800-8-
BATTERY για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης
αυτών των μπαταριών.

Σημαντική σημείωση σχετικά με την ορθή χρήση και φόρτιση των μπαταριών Ni-MH
Λόγω της κατασκευής τους, οι υπόκεινται σε φθορές. Επίσης, η διάρκεια ζωής των μπα-
ταριών εξαρτάται από τη σωστή συντήρηση. Η φόρτιση και η αποφόρτιση είναι οι πιο ση-
μαντικοί παράγοντες. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, προκειμένου να επεκτεί-
νετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών όσο περισσότερο γίνεται.
Οι μπαταρίες Ni-MH διαθέτουν ένα είδος μνήμης, το "εφέ μνήμης". Εάν οι πλήρως φορτι-
σμένες μπαταρίες χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές μόνο για 15 λεπτά στο ασύρματο
ακουστικό και μετά επαναφορτιστούν, η χωρητικότητά τους θα μειωθεί σε 15 λεπτά λόγω
του εφέ μνήμης. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφορτίζετε τις μπαταρίες πλήρως, π.χ. να τις
χρησιμοποιείτε στο ασύρματο τηλέφωνο έως ότου η ένδειξη στάθμης μπαταρίας εμφανί-
ζεται ως κενό εικονίδιο (" "). Στη συνέχεια, επαναφορτίστε τις όπως περιγράφεται στο
εγχειρίδιο. Μετά την εμφάνιση του εφέ μνήμης, είναι δυνατό να επιτευχθεί σχεδόν

1.4 Πληροφορίες μπαταρίας (μόνο KX-TPA60)
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πλήρης χωρητικότητα των μπαταριών Ni-MH, εάν τις φορτίσετε και τις αποφορτίσετε
πολλές φορές διαδοχικά.
Οι μπαταρίες Ni-MH έχουν τη δυνατότητα αυτόματης αποφόρτισης. Αυτή η αυτόματη
αποφόρτιση εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε θερμοκρασίες κάτω από
0 ℃ (32 ℉), η αυτόματη αποφόρτιση θα είναι η ελάχιστη. Η υψηλή υγρασία και οι υψηλές
θερμοκρασίες υποστηρίζουν την αυτόματη αποφόρτιση. Επίσης, η μακροχρόνια αποθή-
κευση θα προκαλέσει αυτόματη αποφόρτιση.

Προσοχή
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜ-
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1.4 Πληροφορίες μπαταρίας (μόνο KX-TPA60)
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2  Πριν από τη λειτουργία των τηλεφώνων
2.1  Πριν από τη λειτουργία των τηλεφώνων

2.1.1  Επισκόπηση συστήματος

<Κατά τη χρήση της μονάδας βάσης KX-TGP600>
Το KX-TGP600 είναι ένα ασύρματο τηλέφωνο SIP, το οποίο αποτελείται από μια μονάδα
βάσης, ένα ασύρματο ακουστικό και ένα επιτραπέζιο τηλέφωνο ασύρματης επικοινωνίας
και διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Το ακουστικό είναι ίδιο με το μοντέλο
KX-TPA60 και το επιτραπέζιο τηλέφωνο είναι ίδιο με το μοντέλο KX-TPA65/KX-TPA68.
• Δυνατότητα επέκτασης με ασύρματα ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα [σειρά

KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68*1, KX-UDT*2 (εκτός από KX-UDT111), KX-TPA70*3,
KX-TPA73*3].
Έως 8 τηλέφωνα συνολικά.

• Έως 8 ταυτόχρονες κλήσεις (λειτουργία στενής ζώνης) ή έως 4 ταυτόχρονες κλήσεις
(λειτουργία ευρείας ζώνης)

• Ήχος υψηλής ποιότητας με τεχνολογία μείωσης θορύβου και διόρθωσης σφαλμάτων
• Μπορείτε να αυξήσετε το εύρος σημάτων της μονάδας βάσης με τη χρήση του

KX-A406.

Σημείωση
• Αν πρόκειται να συνδέσετε ακουστικό σειράς KX-UDT*2 (εκτός από το KX-UDT111)

στο KX-TGP600, προχωρήστε πρώτα στη λήψη του υλικολογισμικού από τον ιστό-
τοπο που παρατίθεται παρακάτω και ενημερώστε το KX-TGP600. Ύστερα, όταν κα-
ταχωρίσετε ακουστικό σειράς KX-UDT στο KX-TGP600, το ακουστικό θα ενημερω-
θεί αυτόματα.
Ωστόσο, μεταξύ των ακουστικών σειράς KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68 και σειράς
KX-UDT υπάρχουν ορισμένες λειτουργικές διαφορές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στον παρακάτω ιστότοπο.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
"Download" → "KX-TGP600 series"

*1 Αν συνδέσετε ένα KX-TPA68 με ένα KX-TGP600 χρησιμοποιώντας μια έκδοση αρ-
χείου λογισμικού που δεν υποστηρίζει το KX-TPA68, στο KX-TPA68 θα εμφανιστεί ένα
μήνυμα σφάλματος. Για λεπτομέρειες, βλ. 10.1.9 Μηνύματα σφαλμάτων, σελ. 182.

*2 Για τη σειρά KX-UDT, έκδοση αρχείου λογισμικού 06.000 ή νεότερη.
Τα μοντέλα της σειράς KX-UDT δεν είναι διαθέσιμα για KX-TGP600LA,
KX-TGP600LC, KX-TGP600AG ή KX-TGP600BR.

*3 Για KX-TPA70 ή KX-TPA73, Έκδοση αρχείου λογισμικού 13.000 ή μεταγενέστερη.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2 Πριν από τη λειτουργία των τηλεφώνων
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KX-TPA65 KX-TPA68 *1KX-TPA60

KX-TGP600

KX-A406 KX-TPA60

KX-UDT series *2

KX-TPA70/KX-TPA73 *3

: Internet

<Κατά τη χρήση άλλης μονάδας βάσης εκτός της KX-TGP600>
Τα μοντέλα KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, KX-TPA70 και KX-TPA73 υποστηρίζουν
το πρότυπο CAT-iq [(Cordless Advanced Technology-internet and quality) - Προηγμένη
ασύρματη τεχνολογία - Internet και ποιότητα], 2.0 και είναι δυνατή η σύνδεση και η χρήση
τους με οποιαδήποτε μονάδα βάσης που υποστηρίζει αυτό το πρότυπο. Το παρόν εγχει-
ρίδιο περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600,
όμως η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και οι προδιαγραφές συγκεκριμέ-
νων ρυθμίσεων και λειτουργιών εξαρτώνται από τη μονάδα βάσης που χρησιμοποιείται.

2.1.1 Επισκόπηση συστήματος
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KX-TPA65KX-TPA60

 

KX-TPA68

KX-TPA70/KX-TPA73

: Internet

: Μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600

2.1.1 Επισκόπηση συστήματος
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2.2  Πληροφορίες αξεσουάρ

2.2.1  Παρεχόμενα αξεσουάρ

KX-TGP600/KX-TGP600C/KX-TGP600LA/KX-TGP600AL/KX-TGP600AG/
KX-TGP600A/KX-TGP600CE/KX-TGP600RU/KX-TGP600LC/KX-TGP600UK/
KX-TGP600BR

Τροφοδοτικό AC για μονά-
δα βάσης: 1

Αρ. μοντέλου Αρ. εξαρτήματος  
 
 
 
 
 
 
 

Έξοδος DC: 6,5 V

KX-TGP600/
KX-TGP600C/
KX-TGP600LA

PQLV219

KX-TGP600AL PQLV219AL

KX-TGP600AG PQLV219AG

KX-TGP600BR PQLV219LB

KX-TGP600A/
KX-TGP600CE/
KX-TGP600RU

PQLV219CE

KX-TGP600LC PQLV219BX/
PQLV219CE

KX-TGP600UK PQLV219E

2.2 Πληροφορίες αξεσουάρ
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Τροφοδοτικό AC για το φορ-
τιστή: 1*1

Αρ. μοντέλου Αρ. εξαρτήματος  
 
 
 
 
 
 
 

Έξοδος DC: 5,5 V

KX-TPA60/KX-TPA60C/
KX-TPA60LA PNLV226

KX-TPA60AL PNLV226AL

KX-TPA60AG PNLV226AG

KX-TPA60A/
KX-TPA60CE/
KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC PNLV226BX

KX-TPA60UK PNLV226E

Έξοδος DC: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

 Φορτιστής: 1 Μπαταρίες*2: 2 Κλιπ ζώνης: 1  
 

 

 Καλώδιο Ethernet: 1 Βίδες: 2
Ροδέλες: 2

  
 

  

*1 Το τροφοδοτικό AC παρέχεται συνδεδεμένο στο φορτιστή.
*2 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh

2.2.1 Παρεχόμενα αξεσουάρ
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KX-TGP600G/KX-TGP600CEG/KX-TGP600UKG/KX-TGP600ALG

Τροφοδοτικό AC για μο-
νάδα βάσης: 1
 

Έξοδος DC: 6,5 V

    

Αρ. μοντέλου Αρ. εξαρτήματος

KX-TGP600G PQLV219

KX-TGP600CEG PQLV219CE

KX-TGP600UKG PQLV219E

KX-TGP600ALG PQLV219AL

    

Καλώδιο Ethernet: 1  Βίδες: 2
Ροδέλες: 2

 

KX-TPA60

Τροφοδοτικό AC για το φορ-
τιστή: 1

Αρ. μοντέλου Αρ. εξαρτήματος  
 
 
 
 
 
 
 

Έξοδος DC: 5,5 V

KX-TPA60/KX-TPA60C/
KX-TPA60LA PNLV226

KX-TPA60AL PNLV226AL

KX-TPA60AG PNLV226AG

KX-TPA60A/
KX-TPA60CE/
KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC PNLV226BX

KX-TPA60UK PNLV226E

Έξοδος DC: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

2.2.1 Παρεχόμενα αξεσουάρ
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 Φορτιστής: 1 Μπαταρίες*1: 2 Κλιπ ζώνης: 1  
 

 

*1 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh

KX-TPA65

Τροφοδοτικό AC για το
επιτραπέζιο τηλέφωνο: 1
 

Έξοδος DC: 6,5 V

Αρ. μοντέλου Αρ. εξαρτήματος

KX-TPA65/KX-TPA65C/
KX-TPA65LA PQLV219

KX-TPA65AL PQLV219AL

KX-TPA65AG PQLV219AG

KX-TPA65BR PQLV219LB

KX-TPA65A/
KX-TPA65CE/
KX-TPA65RU

PQLV219CE

KX-TPA65LC PQLV219BX/
PQLV219CE

KX-TPA65UK PQLV219E

Καλώδιο ακουστικού: 1  Ακουστικό: 1 Βάση: 1

 

2.2.1 Παρεχόμενα αξεσουάρ
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KX-TPA68

Τροφοδοτικό AC για το
επιτραπέζιο τηλέφωνο: 1
 

Έξοδος DC: 6,5 V

Αρ. μοντέλου Αρ. εξαρτήματος

KX-TPA68/KX-TPA68C PQLV219

 KX-TPA68CE/
KX-TPA68A

PQLV219CE  

 KX-TPA68UK PQLV219E  

 KX-TPA68AL PQLV219AL  

Καλώδιο ακουστικού: 1  Ακουστικό: 1 Βάση: 1

 

Σημείωση
Μόνο για χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες
Για παραγγελία αξεσουάρ, καλέστε χωρίς χρέωση στο αριθμό 1-800-332-5368.

2.2.2  Προαιρετικά αξεσουάρ

KX-TPA65/KX-TPA68
Στοιχείο Αρ. μοντέλου

Κιτ επιτοίχιας το-
ποθέτησης

KX-TPA65/KX-TPA65C:
KX-A440
 
KX-TPA65A/KX-TPA65AL/KX-TPA65CE/KX-TPA65LA/
KX-TPA65LC/KX-TPA65RU/KX-TPA65UK/KX-TPA65X:
KX-A440X
 
KX-TPA68/KX-TPA68C:
KX-A435
 
KX-TPA68CE/KX-TPA68UK/KX-TPA68AL/KX-TPA68A:
KX-A435X

2.2.2 Προαιρετικά αξεσουάρ
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2.3  Θέση στοιχείων ελέγχου

2.3.1  Μονάδα βάσης (KX-TGP600)

 Ένδειξη κατάστασης

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Πράσινο Αναμμένη • Η μονάδα βάσης είναι συνδεδεμένη στο Internet.
Η διαδικασία εκκίνησης έχει ολοκληρωθεί και
πλέον μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμ-
βάνετε κλήσεις Internet.

Αναβοσβή-
νει αργά

• Η μονάδα βάσης χρησιμοποιείται για κλήση.
• Η μονάδα βάσης πραγματοποιεί λήψη δεδομέ-

νων. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο Ethernet ή
το τροφοδοτικό AC από τη μονάδα βάσης, έως
ότου η ένδειξη STATUS σταματήσει να αναβο-
σβήνει και αρχίσει να ανάβει σταθερά με πράσινο
χρώμα.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

• Το ασύρματο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο εί-
ναι απασχολημένο.

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Κόκκινο Αναμμένη • Κατά την ενεργοποίηση της μονάδας βάσης, η έν-
δειξη STATUS ανάβει με κόκκινο χρώμα για περί-
που 40 δευτερόλεπτα.

Αναβοσβή-
νει αργά

• Η μονάδα βάσης καταχωρίζει ένα ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέφωνο.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

• Η μονάδα βάσης επικοινωνεί με τα ασύρματα
ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα (χρησιμοποιώ-
ντας το κουμπί εντοπισμού ακουστικού).

2.3.1 Μονάδα βάσης (KX-TGP600)
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Πορτοκαλί Αναμμένη • Η διεύθυνση IP της μονάδας βάσης ενδέχεται να
έρχεται σε διένεξη με τις διευθύνσεις IP άλλων
συσκευών στο τοπικό σας δίκτυο. Επικοινωνήστε
με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφο-
ρίες.

Αναβοσβή-
νει αργά

• Η μονάδα βάσης λαμβάνει μια διεύθυνση IP ή
λαμβάνει διαμορφώσεις. Περιμένετε.

• Η μονάδα βάσης καταχωρίζεται στο τηλεφωνικό
σας σύστημα. Περιμένετε

• Εάν η ένδειξη STATUS συνεχίζει να αναβοσβήνει,
ελέγξτε τα εξής:
–Οι ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται να μην είναι σω-

στές. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
–Πολλά θέματα εγκατάστασης μπορούν να επιλυ-

θούν με την επαναφορά όλου του εξοπλισμού.
Πρώτα, θέστε εκτός λειτουργίας το μόντεμ, το
δρομολογητή, το διανομέα, τη μονάδα βάσης
και τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, θέστε πάλι σε
λειτουργία τις συσκευές, μία προς μία, με την
εξής σειρά: μόντεμ, δρομολογητή, διανομέας,
μονάδα βάσης, υπολογιστής.

–Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες στο
Internet μέσω του υπολογιστή σας, ελέγξτε εάν
το τηλεφωνικό σας σύστημα έχει προβλήματα
σύνδεσης στην περιοχή σας.

–Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων, επικοινωνήστε με το δια-
χειριστή σας.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

• Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC της μονάδας
βάσης και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εάν
η ένδειξη STATUS εξακολουθεί να αναβοσβήνει
γρήγορα, ίσως υπάρχει πρόβλημα με το υλικό
της μονάδας βάσης. Επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πά-
ροχο της υπηρεσίας.

2.3.1 Μονάδα βάσης (KX-TGP600)
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Αργή εναλλαγή χρωμάτων
(Κόκκινο Πράσινο Πορ-
τοκαλί Απενεργοποίηση)

Η μονάδα βάσης βρίσκεται σε λειτουργία συντήρη-
σης. Απενεργοποιήστε τη μονάδα βάσης και, στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά.

Γρήγορη εναλλαγή χρωμά-
των
(Κόκκινο Πράσινο Πορ-
τοκαλί Απενεργοποίηση)

Η μονάδα βάσης επανεκκινείται. Περιμένετε λίγο.

Απενεργο-
ποίηση

— • Η μονάδα βάσης είναι απενεργοποιημένη.
• Το καλώδιο Ethernet δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Συνδέστε το.
• Οι συσκευές δικτύου (διανομέας, δρομολογητής

κ.λπ.) είναι απενεργοποιημένες. Ελέγξτε τις
ενδείξεις LED για την κατάσταση σύνδεσης των
συσκευών.

Σημείωση
• Η ένδειξη αναβοσβήνει με τα εξής μοτίβα:

–Αναβοσβήνει αργά: 60 φορές ανά λεπτό
–Αναβοσβήνει γρήγορα: 240 φορές ανά λεπτό

 Κουμπί εντοπισμού ακουστικού
Μπορείτε να εντοπίσετε ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο που δεν γνωρίζετε ακρι-
βώς που βρίσκεται, χρησιμοποιώντας τηλεειδοποίηση.
Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί ή εάν μετά από 60 δευτερόλεπτα, η τηλεειδοποίηση
προς το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο θα διακοπεί.
Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο στη μονάδα βά-
σης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Για λεπτομέρειες, βλ. Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου με χρήση της
μονάδας βάσης, σελ. 143.

2.3.1 Μονάδα βάσης (KX-TGP600)
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2.3.2  Ασύρματο ακουστικό (KX-TPA60)

 [Πίσω όψη]

(μόνο KX-TPA60) (μόνο KX-TPA60C) (μόνο KX-TPA60RU)

(Όλα τα άλλα μοντέλα)

 
 Ένδειξη κουδουνίσματος/φόρτισης/μηνύματος

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Κόκκινο Αναμμένη Γίνεται φόρτιση

Αναβοσβή-
νει αργά

Υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση ή μήνυμα τηλεφω-
νητή.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

Γίνεται λήψη κλήσης

2.3.2 Ασύρματο ακουστικό (KX-TPA60)
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Απενεργο-
ποίηση

— Πλήρης φόρτιση ή το ακουστικό δεν είναι συνδεδε-
μένο στο φορτιστή.

 Υποδοχή ακουστικών κεφαλής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά κεφαλής
με αυτήν τη μονάδα. (Δεν είναι εγγυημένη η χρήση
όλων των λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής).
Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ακου-
στικά κεφαλής που έχουν δοκιμαστεί με αυτήν τη μο-
νάδα, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
technic/index.html

 Πλήκτρο  (ΟΜΙΛΙΑ/Ανοικτή ακρόαση)
Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων ή για εναλλαγή μεταξύ λειτουρ-
γίας δέκτη και ανοικτής ακρόασης, στη διάρκεια μιας συνομιλίας. Στη διάρκεια μιας
συνομιλίας με χρήση ακουστικών κεφαλής, η λειτουργία ανοικτής ακρόασης δεν λει-
τουργεί.
 Πλήκτρο πλοήγησης
Το πλήκτρο πλοήγησης περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα-βέλη και ένα κεντρικό πλήκ-
τρο. Τα πλήκτρα-βέλη χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της έντασης ήχου κου-
δουνίσματος/δέκτη ή για τη μετακίνηση του δρομέα προκειμένου να επιλέξετε ένα στοι-
χείο. Το κεντρικό πλήκτρο χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μιας επιλογής. Εάν πα-
τήσετε τα πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής, εκτελούνται οι
ακόλουθες λειτουργίες:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ( ) → Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εισερ-
χόμενων κλήσεων.*1

ΠΑΝΩ ( ) → Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσμα-
τος.

ΔΕΞΙΑ ( ) → Χρησιμοποιείται για άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.*1

ΚΑΤΩ ( )

→ Σύντομο πάτημα: Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής
εξερχόμενων κλήσεων.
→ Παρατεταμένο πάτημα: Χρησιμοποιείται για την προβολή της κατάστασης της
γραμμής.

2.3.2 Ασύρματο ακουστικό (KX-TPA60)
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ → Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού.
Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν μια διαδικασία σάς ζητά να "πατήσετε το OK ", μπορεί-
τε επίσης να πατήσετε το [ΚΕΝΤΡΙΚΟ] πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

*1 Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα BroadCloud (Παρουσία), το τηλέφωνο
θα λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για
περισσότερες πληροφορίες.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Χρησιμοποιείται για την προβολή της Παρουσίας.
ΔΕΞΙΑ: Χρησιμοποιείται για την προβολή των Αγαπημένων.

 Πλήκτρο /  /[HOLD/MSG]
Στη διάρκεια της ομιλίας, χρησιμοποιείται για θέση μιας κλήσης σε αναμονή. Στη λει-
τουργία αναμονής, χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή, εάν
υπάρχει, ή χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο φωνητικών μηνυμά-
των, εάν δεν υπάρχει κλήση σε αναμονή.

 Πλήκτρο  (Αθόρυβη λειτουργία)
Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας όταν
πατηθεί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα στη λειτουργία αναμονής. Για λεπτομέ-
ρειες, βλ. 4.5 Αθόρυβη λειτουργία, σελ. 95.
 Πλήκτρο /[LINE]
Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της κατάστασης γραμμής ή για δέσμευση μιας
γραμμής.
 Δέκτης
 Οθόνη
Για λεπτομέρειες, βλ. 2.4.1 Οθόνη (KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 42.
 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Τα πλήκτρα A/B/C (από τα αριστερά προς τα δεξιά) χρησιμοποιούνται για την επιλογή
του στοιχείου που εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που εμφανίζονται εδώ, βλ. 2.4.3 Προγραμματιζόμε-
να πλήκτρα (KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 47.

 Πλήκτρο  (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΚΥΡΟ)
Χρησιμοποιείται για τερματισμό κλήσεων, έξοδο από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή την
κατάσταση Λειτουργίας. Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσε-
τε ή να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

 Πλήκτρο / /[XFER/CLR]
Χρησιμοποιείται για μεταφορά κλήσης σε άλλο συνομιλητή ή για απαλοιφή ψηφίων ή
χαρακτήρων.
 Πλήκτρο /[FUNC]
Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο και, στη συνέχεια, έναν αριθμό του πληκτρολογίου (0–
9) μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορα διάφορες κοινές λειτουργίες. Για λεπτομέρειες, βλ.
2.4.8 Πλήκτρα λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 65.

2.3.2 Ασύρματο ακουστικό (KX-TPA60)
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 Μικρόφωνο
 Επαφές φόρτισης
 Οπές για λουράκι
Χρησιμοποιείται για την προσάρτηση λουριού ή παρόμοιων αντικειμένων στο τηλέφω-
νο.
 Ηχείο

2.3.3  Επιτραπέζιο τηλέφωνο

KX-TPA65

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA65AL, KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC,
KX-TPA65UK, KX-TPA65X

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA65C

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA65A, KX-TPA65CE

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA65RU

 Άγκιστρο ακουστικού
Διατηρεί το ακουστικό σταθερό όταν η μονάδα τοποθετείται σε τοίχο. Για λεπτομέρειες,
βλ. Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο (KX-TPA65/KX-TPA68), σελ. 141.
 Ένδειξη κουδουνίσματος/μηνύματος
Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, η ένδειξη αναβοσβήνει σύμφωνα με τη ρύθμιση
του μοτίβου LED.

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Μπλε Αναβοσβή-
νει αργά

Υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση ή μήνυμα τηλεφω-
νητή.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

Γίνεται λήψη κλήσης

Απενεργο-
ποίηση

— Το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

 Οθόνη
 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (A/B/C)
Τα πλήκτρα A/B/C (από τα αριστερά προς τα δεξιά) χρησιμοποιούνται για την επιλογή
του στοιχείου που εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που εμφανίζονται εδώ, βλ. 2.4.3 Προγραμματιζόμε-
να πλήκτρα (KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 47.
 Πλήκτρο πλοήγησης
Το πλήκτρο πλοήγησης περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα-βέλη και ένα πλήκτρο εισαγω-
γής. Τα πλήκτρα-βέλη χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της έντασης ήχου κου-
δουνίσματος/δέκτη ή για τη μετακίνηση του δρομέα προκειμένου να επιλέξετε ένα στοι-
χείο. Το πλήκτρο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μιας επιλογής. Εάν
πατήσετε τα πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής, εκτελούνται οι
ακόλουθες λειτουργίες:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ( ) → Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εισερ-
χόμενων κλήσεων.*1

ΠΑΝΩ ( ) → Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσμα-
τος.

ΔΕΞΙΑ ( ) → Χρησιμοποιείται για άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.*1

ΚΑΤΩ ( )

→ Σύντομο πάτημα: Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής
εξερχόμενων κλήσεων.
→ Παρατεταμένο πάτημα: Χρησιμοποιείται για την προβολή της κατάστασης της
γραμμής.

ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) → Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού.

*1 Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα BroadCloud (Παρουσία), το τηλέφωνο
θα λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για
περισσότερες πληροφορίες.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Χρησιμοποιείται για την προβολή της Παρουσίας.
ΔΕΞΙΑ: Χρησιμοποιείται για την προβολή των Αγαπημένων.

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν μια διαδικασία σάς ζητά να "πατήσετε το OK ", μπορείτε
επίσης να πατήσετε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαιώσετε την επιλογή.
 Πλήκτρο /[MESSAGE]
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο φωνητικών μηνυμάτων.
 Πλήκτρο /[FUNCTION]
Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο και, στη συνέχεια, έναν αριθμό του πληκτρολογίου (0–
9) μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορα διάφορες κοινές λειτουργίες. Για λεπτομέρειες, βλ.
2.4.8 Πλήκτρα λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 65.
 Πλήκτρο / /[REDIAL]
Χρησιμοποιείται για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.
 Πλήκτρο /[MUTE]
Χρησιμοποιείται για σίγαση του μικροφώνου/ακουστικού στη διάρκεια μιας συνομιλίας.
 Πλήκτρο /[VOL]
Χρησιμοποιείται για προσαρμογή της έντασης ήχου.
 Πλήκτρο /[SP-PHONE] (Ανοικτή ακρόαση)
Χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ανοικτής ακρόασης.
 Πλήκτρο /[LINE]
Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της κατάστασης γραμμής ή για δέσμευση μιας
γραμμής.
 Πλήκτρο / /[TRANSFER/CLEAR]
Χρησιμοποιείται για μεταφορά κλήσης σε άλλο συνομιλητή ή για απαλοιφή ψηφίων ή
χαρακτήρων.
 Πλήκτρο / /[HOLD]
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, χρησιμοποιείται για να τεθεί μια κλήση σε αναμονή. Στη
λειτουργία αναμονής, χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή, εάν
υπάρχει.
 Πλήκτρο /[CONF]
Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση συνομιλίας με πολλούς συμμετέχοντες.
 Πλήκτρο /[CANCEL]
Χρησιμοποιείται για ακύρωση του επιλεγμένου στοιχείου.
 Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά κεφαλής με αυτή τη μονάδα. (Δεν είναι εγ-
γυημένη η χρήση όλων των λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής.)
Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά κεφαλής που έχουν δοκιμα-
στεί με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA68

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA68UK, KX-TPA68AL

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο

37



KX-TPA68C/KX-TPA68A

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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KX-TPA68CE

 Άγκιστρο ακουστικού
Διατηρεί το ακουστικό σταθερό όταν η μονάδα τοποθετείται σε τοίχο. Για λεπτομέρειες,
βλ. Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο (KX-TPA65/KX-TPA68), σελ. 141.
 Πλήκτρα προγραμμάτων
Χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των πληροφοριών κάθε κλήσης ή για την εκτέλεση
της εκχωρημένης λειτουργίας. Για λεπτομέρειες, βλ. 2.4.9 Πλήκτρα προγραμμάτων
(KX-TPA68), σελ. 66.
 Οθόνη
 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Όλα τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα εμφανίζονται από την αριστερή πλευρά με τη σει-
ρά προτεραιότητας που ισχύει σε κάθε κατάσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο

39



προγραμματιζόμενα πλήκτρα που εμφανίζονται εδώ, βλ. 2.4.4 Προγραμματιζόμενα
πλήκτρα (KX-TPA68), σελ. 51.
 Ένδειξη κουδουνίσματος/μηνύματος
Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, η ένδειξη αναβοσβήνει σύμφωνα με τη ρύθμιση
του μοτίβου LED.

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Μπλε Αναβοσβή-
νει αργά

Υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση ή μήνυμα τηλεφω-
νητή.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

Γίνεται λήψη κλήσης

Απενεργο-
ποίηση

— Το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

 Πλήκτρο /[NEXT PAGE]
Χρησιμοποιείται για αλλαγή της σελίδας που αφορά το πλήκτρο προγράμματος.
 Πλήκτρο [CANCEL] (ΑΚΥΡΟ)
Χρησιμοποιείται για ακύρωση του επιλεγμένου στοιχείου.
 Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά κεφαλής με αυτή τη μονάδα. (Δεν είναι εγ-
γυημένη η χρήση όλων των λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής.)
Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά κεφαλής που έχουν δοκιμα-
στεί με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
 Πλήκτρο /[MESSAGE]
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο φωνητικών μηνυμάτων.
 Πλήκτρο / /[TRANSFER]
Χρησιμοποιείται για μεταφορά κλήσης σε άλλο συνομιλητή.
 Πλήκτρο /[CONF]
Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση συνομιλίας με πολλούς συμμετέχοντες.
 Πλήκτρο / /[HOLD]
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, χρησιμοποιείται για να τεθεί μια κλήση σε αναμονή. Στη
λειτουργία αναμονής, χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή, εάν
υπάρχει.
 Πλήκτρο /[LINE]
Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της κατάστασης γραμμής ή για δέσμευση μιας
γραμμής.

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο

40



 Πλήκτρο / /[REDIAL]
Χρησιμοποιείται για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.
 Πλήκτρο /[AUTO ANS/MUTE]
Χρησιμοποιείται για τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης με χρήση της λειτουργίας ανοι-
κτής ακρόασης στη λειτουργία αναμονής (αυτόματη απάντηση). Το πλήκτρο αυτό μένει
φωτισμένο όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματης απάντησης. Το
πλήκτρο αυτό επίσης χρησιμοποιείται για σίγαση του μικροφώνου/ακουστικού στη
διάρκεια μιας συνομιλίας (σίγαση μικροφώνου). Το συγκεκριμένο φίλτρο φωτίζεται
όποτε ενεργοποιείται η λειτουργία Σίγασης μικροφώνου.
 Πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET]
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενεργειών κατά τη χρήση τη λειτουργίας ανοικτής
ακρόασης (ενεργειών μέσω του μεγαφώνου ή μέσω ακουστικών κεφαλής). Το πλήκτρο
αυτό φωτίζεται όποτε ενεργοποιείται η λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Μόλις συνδέσετε
ακουστικά κεφαλής και φωτιστεί το συγκεκριμένο πλήκτρο, σημαίνει ότι μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά κεφαλής.
 Πλήκτρο /[VOL]
Χρησιμοποιείται για προσαρμογή της έντασης ήχου.
 Πλήκτρο πλοήγησης
Το πλήκτρο πλοήγησης περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα-βέλη και ένα πλήκτρο εισαγω-
γής. Τα πλήκτρα-βέλη χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του δρομέα προκειμένου να
επιλέξετε ένα στοιχείο. Το πλήκτρο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση
μιας επιλογής.
Εάν πατήσετε τα πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής, εκτελού-
νται οι ακόλουθες λειτουργίες:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ( ) → Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εισερ-
χόμενων κλήσεων.*1

ΔΕΞΙΑ ( ) → Χρησιμοποιείται για άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.*1

ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) → Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού.

*1 Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα BroadCloud (Παρουσία), το τηλέφωνο
θα λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για
περισσότερες πληροφορίες.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Χρησιμοποιείται για την προβολή της Παρουσίας.
ΔΕΞΙΑ: Χρησιμοποιείται για την προβολή των Αγαπημένων.

Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν μια διαδικασία σάς ζητά να "πατήσετε το OK ", μπορείτε
επίσης να πατήσετε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαιώσετε την επιλογή.

2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο
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2.4  Οθόνη και εικονίδια

2.4.1  Οθόνη (KX-TPA60/KX-TPA65)
[Παράδειγμα: Στη λειτουργία αναμονής]

1

2

3

4

5

6

 Εικονόγραμμα

Ένδειξη ισχύος σήματος -
Ισχυρό

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 -
Πλήρης

Ένδειξη ισχύος σήματος - Με-
σαίο

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 -
Μεσαία

Ένδειξη ισχύος σήματος -
Ασθενές

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 -
Χαμηλή

Ένδειξη ισχύος σήματος - Πο-
λύ ασθενές

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 -
Πολύ χαμηλή

Ένδειξη ισχύος σήματος -
Εκτός εμβέλειας

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 -
Χρειάζεται φόρτιση.

Κατάσταση εκτός άγκιστρου Αρχείο καταγραφής εισερχόμε-
νων κλήσεων

Ένδειξη ενδοεπικοινωνίας*2 Αρχείο καταγραφής εξερχόμε-
νων κλήσεων

Ηχητικό μήνυμα Τηλεφωνικός κατάλογος
 

2.4 Οθόνη και εικονίδια
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Καθοδήγηση πλήκτρου πλοή-
γησης

 
 
 

*1 Μόνο KX-TPA60.
*2 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
 Πληροφορίες κατάστασης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου

Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

Κουδούνισμα απενεργοποιημένο

Αθόρυβη λειτουργία

Αυτόματη απάντηση

Αριθμός μονάδας βάσης (όταν καταχωρίζεται σε πολ-
λές μονάδες βάσης)*1

Αριθμός καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλε-
φώνου*1

Fwd Προώθηση κλήσεων

DND Μην ενοχλείτε*1

*1 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
 Προβολή ώρας
 Προβολή ημερομηνίας, νέου μηνύματος ή αναπάντητης κλήσης
 Αριθμός τηλεφώνου ακουστικού/γραφείου και όνομα (μόνο κατά τη σύνδεση με

KX-TGP600)
Προβολή χρόνου ομιλίας (όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη) και εισερχόμενης
κλήσης (κατά τη λήψη μιας κλήσης ή κατά την επανάκληση)

Προβολή πλήρους φόρτισης (μόνο στο KX-TPA60)
Όποτε τοποθετείτε στον φορτιστή ένα ακουστικό την ώρα που λειτουργεί, στην οθόνη
θα εμφανίζεται η ένδειξη "Φορτ. ολοκλ." μόλις φορτιστεί πλήρως.
Αν τοποθετήσετε στον φορτιστή ένα πλήρως φορτισμένο ακουστικό την ώρα που λει-
τουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη "Φορτ. ολοκλ." στην οθόνη.

2.4.1 Οθόνη (KX-TPA60/KX-TPA65)
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 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ 2.4.3 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA60/
KX-TPA65), σελ. 47.

Σημείωση
• Οι εικόνες με παραδείγματα της οθόνης στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν απλώς δείγ-

ματα. Η πραγματική οθόνη του τηλεφώνου σας ενδέχεται να διαφέρει σε χρώμα ή/και
σε εμφάνιση.

2.4.1 Οθόνη (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.2  Οθόνη (KX-TPA68)
[Παράδειγμα: Στη λειτουργία αναμονής]

1
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 Κατάσταση, Ημερομηνία, Ώρα
Ο πίνακας που ακολουθεί εξηγεί τι σημαίνουν τα εικονίδια.

Ένδειξη ισχύος σήματος -
Ισχυρό

Αυτόματη απάντηση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Ένδειξη ισχύος σήματος - Με-
σαίο

Αθόρυβη λειτουργία

Ένδειξη ισχύος σήματος -
Ασθενές

Κουδούνισμα απενεργοποιη-
μένο

Ένδειξη ισχύος σήματος - Πο-
λύ ασθενές

Καθοδήγηση πλήκτρου πλοή-
γησης

Ένδειξη ισχύος σήματος -
Εκτός εμβέλειας

Αρχείο καταγραφής εισερχόμε-
νων κλήσεων

Κατάσταση εκτός άγκιστρου Αρχείο καταγραφής εξερχόμε-
νων κλήσεων

Ένδειξη ενδοεπικοινωνίας*1 Τηλεφωνικός κατάλογος

Ηχητικό μήνυμα Ακουστικό κεφαλής σε χρήση

2.4.2 Οθόνη (KX-TPA68)
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 Πλήκτρα προγραμμάτων
Τα πλήκτρα προγραμμάτων είναι χωρισμένα σε 3 σελίδες. Μπορείτε να περνάτε από
τη μία σελίδα στην άλλη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο /[NEXT PAGE].
Οι αρχικές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:
• Σελίδα 1

– : Πληροφορίες για τη γραμμή (καταχωρισμένη γραμμή και πληροφορίες για κά-
θε κλήση)

: Αρχείο καταγραφής εισερχόμενων
: Φωνητικό μήνυμα
: Προώθηση κλήσεων/Μην ενοχλείτε

• Σελίδα 2–3
– : Δεν έχει καθοριστεί

Σημείωση
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε από το τηλέφωνο τις ρυθμίσεις των πλήκτρων προγραμ-

μάτων στη σελίδα 1.
• Μπορείτε να αλλάξετε από το τηλέφωνο τις ρυθμίσεις των πλήκτρων προγραμμά-

των στις σελίδας 2 και 3. Για λεπτομέρειες, βλ. 2.4.9 Πλήκτρα προγραμμάτων
(KX-TPA68), σελ. 66 και 8.1.4 Αλλαγή των πλήκτρων λειτουργιών/των πλήκτρων
προγραμμάτων, σελ. 126.

 Πληροφορίες για την κατάσταση του επιτραπέζιου τηλεφώνου

Αριθμός μονάδας βάσης (όταν καταχωρίζεται σε πολ-
λές μονάδες βάσης)*1

Αριθμός καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλε-
φώνου*1

 Σελίδα πλήκτρων προγραμμάτων
Μπορείτε να καταλάβετε ποια σελίδα των πλήκτρων προγραμμάτων εμφανίζεται βλέ-
ποντας τη θέση του πορτοκαλί σημαδιού.
Αριστερά: Σελίδα 1, Κέντρο: Σελίδα 2, Δεξιά: Σελίδα 3
 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Για λεπτομέρειες, βλ. 2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68), σελ. 51.

*1 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.

Σημείωση
• Κατά διαστήματα η οθόνη ανανεώνεται αυτόματα για να διατηρηθούν οι βέλτιστες επι-

δόσεις της. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να παρατηρήσετε ένα στιγμιαίο τρεμό-
παιγμα της οθόνης.

2.4.2 Οθόνη (KX-TPA68)
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2.4.3  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA60/KX-TPA65)
Τα εικονίδια και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με το
περιεχόμενο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το αντί-
στοιχο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Α (Αριστερό πλήκτρο)

Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Ανοίγει τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν πατήσετε αυτό το
πλήκτρο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ο τηλεφω-
νικός κατάλογος κλειδώνει.

Εμφανίζεται στη λειτουργία κλειδώματος τηλεφωνικού κα-
ταλόγου. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο και, στη συ-
νέχεια, πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (προε-
πιλογή: μη καταχωρισμένος), ξεκλειδώνεται προσωρινά ο
τηλεφωνικός κατάλογος. Εάν το πατήσετε για περισσότε-
ρα από 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πληκτρολογή-
σετε έναν κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή: μη καταχωρι-
σμένος), ξεκλειδώνεται ο τηλεφωνικός κατάλογος. Εάν δεν
έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να κλειδώ-
σετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. 2.8 Ορισμός
κωδικού πρόσβασης, σελ. 78.

Κατά τη λήψη κλήσης, εμφανίζει τις πληροφορίες του κα-
λούντα που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλο-
γο του ακουστικού.

Βάση Κατά τη λήψη κλήσης, εμφανίζει τις πληροφορίες του κα-
λούντα που έχουν αποθηκευτεί στη μονάδα βάσης.

CONF Πραγματοποιεί συνομιλία με πολλούς συμμετέχοντες (Διά-
σκεψη).
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Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

MUTE Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, ενεργοποιεί ή απενερ-
γοποιεί τη σίγαση μικροφώνου. Αναβοσβήνει όταν είναι
ενεργή η σίγαση μικροφώνου.

Απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση.

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Β (Μεσαίο πλήκτρο)

Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

OK Επιβεβαιώνει την καταχώριση.

MENU Ανοίγει το κύριο μενού. Στη λειτουργία αναμονής, εάν πα-
τήσετε αυτό το πλήκτρο για περισσότερα από 2 δευτερό-
λεπτα, κλειδώνουν όλα τα πλήκτρα.

MENU Ανοίγει το μενού καταλόγου (επεξεργασία/διαγραφή στον
τηλεφωνικό κατάλογο κ.λπ.).

Αποθηκεύει ένα νέο στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο.

ΚΛΗΣΗ Πραγματοποιεί μια κλήση.

Εμφανίζεται στη λειτουργία κλειδώματος τηλεφωνικού κα-
ταλόγου. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο για περισσότερα
από 2 δευτερόλεπτα, κλειδώνουν τα πλήκτρα.

Απενεργοποιεί το κουδούνισμα.

2.4.3 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Προγραμματιζόμενο πλήκτρο C (Δεξιό πλήκτρο)

Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

ΕΠΟΜ Μεταβαίνει στην επόμενη οθόνη.

Εμφανίζει το αρχείο καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων.

Ανοίγει το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων.

REDIAL
*3 *3 Εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που κλήθηκε.

      P
*3 Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή παύσης.

BLIND
*1 Εκτελεί μια μεταφορά που δεν εμφανίζεται στην οθόνη

(τυφλή).

ABC Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης λατινικών χαρα-
κτήρων.

0 - 9 Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης αριθμητικών χα-
ρακτήρων.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ειδικών χαρακτή-
ρων (Επέκταση 1).

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ειδικών χαρακτή-
ρων (Επέκταση 2).

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ελληνικών χαρα-
κτήρων.

CLR Απαλείφει ψηφία ή χαρακτήρες.

Πραγματοποιεί αλφαβητική αναζήτηση για ένα στοιχείο
στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Χρησιμοποιείται για την επιλογή στοιχείου στη λειτουργία
ρύθμισης.

2.4.3 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

ΠΜ/ΜΜ Χρησιμοποιείται για την επιλογή AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.) κα-
τά τη ρύθμιση της λειτουργίας Ειδοποίησης υπομνήματος.

FLASH
*4

RECALL
*4 Αποσυνδέει την τρέχουσα κλήση και σας επιτρέπει να

πραγματοποιήσετε άλλη κλήση χωρίς να κλείσετε το τηλέ-
φωνο.

CANCEL Χρησιμοποιείται για ακύρωση της ρύθμισης.

DELETE Χρησιμοποιείται για διαγραφή της ρύθμισης.

AVC Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μείωσης θορύβου.*2

ΑΠΟΘ Χρησιμοποιείται για αποθήκευση μιας ρύθμισης.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης κυριλλικών χα-
ρακτήρων.

INT Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων εν-
δοεπικοινωνίας.

REJECT Απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

*4 Χρησιμοποιείται για ορισμό/απαλοιφή της λειτουργίας Αυ-
τόματης απάντησης κατά τη λειτουργία αναμονής. Κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
λειτουργία σίγασης μικροφώνου.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Σίγασης/Αυτό-
ματης απάντησης, βλ. 2.4.8 Πλήκτρα λειτουργιών
(KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 65.

Fwd/DND
*4 *4 Χρησιμοποιείται για ρύθμιση των λειτουργιών Προώθησης

κλήσεων και Μην ενοχλείτε.

Παρκ. *3*4 Χρησιμοποιείται για ανάκληση σταθμευμένης κλήσης
(Στάθμευση κλήσης).

HOT0 … HOT9
*4 Καλεί τον αριθμό που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο συντό-

μευσης.

αναγγ *3*4 Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση κλήσης Φωνητικής
τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής.

2.4.3 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Επίθημα

Σημασία(κανένα)
/C/LA/LC/

AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

*4 Χρησιμοποιείται για ορισμό ειδοποίησης υπομνήματος.

*1 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
*2 Μόνο KX-TPA60.
*3 Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζεται μόνο όταν έχει διαμορφωθεί στο

τηλέφωνο.
*4 Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται

ως προγραμματιζόμενο πλήκτρο A, B ή C.

2.4.4  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)
Τα εικονίδια και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με το
περιεχόμενο.
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το αντίστοιχο προ-
γραμματιζόμενο πλήκτρο.

Επίθημα
Σημασία

(κανένα)/C CE/UK/AL
/A

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Ανοίγει τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν πατήσετε αυτό το
πλήκτρο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ο τηλεφω-
νικός κατάλογος κλειδώνει.

Εμφανίζεται στη λειτουργία κλειδώματος τηλεφωνικού κα-
ταλόγου. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο και, στη συ-
νέχεια, πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (προε-
πιλογή: μη καταχωρισμένος), ξεκλειδώνεται προσωρινά ο
τηλεφωνικός κατάλογος. Εάν το πατήσετε για περισσότε-
ρα από 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πληκτρολογή-
σετε έναν κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή: μη καταχωρι-
σμένος), ξεκλειδώνεται ο τηλεφωνικός κατάλογος. Εάν δεν
έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να κλειδώ-
σετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. 2.8 Ορισμός
κωδικού πρόσβασης, σελ. 78.

2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)
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Επίθημα
Σημασία

(κανένα)/C CE/UK/AL
/A

Κατά τη λήψη κλήσης, εμφανίζει τις πληροφορίες του κα-
λούντα που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλο-
γο του ακουστικού.

Βάση Κατά τη λήψη κλήσης, εμφανίζει τις πληροφορίες του κα-
λούντα που έχουν αποθηκευτεί στη μονάδα βάσης.

Conf Πραγματοποιεί συνομιλία με πολλούς συμμετέχοντες (Διά-
σκεψη).

Mute Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, ενεργοποιεί ή απενερ-
γοποιεί τη σίγαση μικροφώνου. Αναβοσβήνει όταν είναι
ενεργή η σίγαση μικροφώνου.

Απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση.

OK Επιβεβαιώνει την καταχώριση.

Μενου Ανοίγει το κύριο μενού. Στη λειτουργία αναμονής, εάν πα-
τήσετε αυτό το πλήκτρο για περισσότερα από 2 δευτερό-
λεπτα, κλειδώνουν όλα τα πλήκτρα.

Αποθηκεύει ένα νέο στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κληση Πραγματοποιεί μια κλήση.

Εμφανίζεται στη λειτουργία κλειδώματος τηλεφωνικού κα-
ταλόγου. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο για περισσότερα
από 2 δευτερόλεπτα, κλειδώνουν τα πλήκτρα.

Απενεργοποιεί το κουδούνισμα.

Επομ Μεταβαίνει στην επόμενη οθόνη.

Εμφανίζει το αρχείο καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων.

Ανοίγει το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων.

Redial Εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που κλήθηκε.

ΠAYΣH Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή παύσης.

Τυχαία Εκτελεί μια μεταφορά που δεν εμφανίζεται στην οθόνη
(τυφλή).

2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)
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Επίθημα
Σημασία

(κανένα)/C CE/UK/AL
/A

ABC Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης λατινικών χαρα-
κτήρων.

0 - 9 Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης αριθμητικών χα-
ρακτήρων.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ειδικών χαρακτή-
ρων (Επέκταση 1).

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ειδικών χαρακτή-
ρων (Επέκταση 2).

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ελληνικών χαρα-
κτήρων.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης κυριλλικών χα-
ρακτήρων.

Διαγρ. Απαλείφει ψηφία ή χαρακτήρες.

Πραγματοποιεί αλφαβητική αναζήτηση για ένα στοιχείο
στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Χρησιμοποιείται για την επιλογή στοιχείου στη λειτουργία
ρύθμισης.

ΠΜ/ΜΜ Χρησιμοποιείται για την επιλογή AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.) κα-
τά τη ρύθμιση της λειτουργίας Ειδοποίησης υπομνήματος.

Επανακ Αποσυνδέει την τρέχουσα κλήση και σας επιτρέπει να
πραγματοποιήσετε άλλη κλήση χωρίς να κλείσετε το τηλέ-
φωνο.

Ακυρ. Χρησιμοποιείται για ακύρωση της ρύθμισης.

Delete Χρησιμοποιείται για διαγραφή της ρύθμισης.

AVC Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μείωσης θορύβου.

Αποθηκ Χρησιμοποιείται για αποθήκευση μιας ρύθμισης.

Intercom Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων εν-
δοεπικοινωνίας.

Reject Απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)
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Επίθημα
Σημασία

(κανένα)/C CE/UK/AL
/A

Χρησιμοποιείται για ορισμό/απαλοιφή της λειτουργίας Αυ-
τόματης απάντησης κατά τη λειτουργία αναμονής. Κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
λειτουργία σίγασης μικροφώνου.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Σίγασης/Αυτό-
ματης απάντησης, βλ. 2.4.9 Πλήκτρα προγραμμάτων
(KX-TPA68), σελ. 66.

Fwd/DND Χρησιμοποιείται για ρύθμιση των λειτουργιών Προώθησης
κλήσεων και Μην ενοχλείτε.

Παρκ. Χρησιμοποιείται για ανάκληση σταθμευμένης κλήσης
(Στάθμευση κλήσης).

HOT0 ... HOT9 Καλεί τον αριθμό που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο συντό-
μευσης.

Αναγγ Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση κλήσης Φωνητικής
τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής.

Χρησιμοποιείται για ορισμό ειδοποίησης υπομνήματος.

New Call Έναρξη μιας νέας κλήσης.

περισ. Εμφανίζει περισσότερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Σημείωση
• Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζεται μόνο όταν έχει διαμορφωθεί στο τηλέ-

φωνο.

Επεξεργασία προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ"  OK

2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)
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4. [ ]/[ ]: "ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: "ΑΝΑΜΟΝΗ"/"ΟΜΙΛΙΑ"  OK

7. [ ]/[ ]: "ΕΡΓΟΣΤΑ"  OK

Ανάθεση πλήκτρων λειτουργιών
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ"  OK

4. [ ]/[ ]: "ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: "ΑΝΑΜΟΝΗ"/"ΟΜΙΛΙΑ"  OK

7. [ ]/[ ]: "ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤ"  OK

8. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  OK

Ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης κλήσεων
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ"  OK

4. [ ]/[ ]: "ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: "ΑΝΑΜΟΝΗ"/"ΟΜΙΛΙΑ"  OK

7. [ ]/[ ]: "ΠΛ TAXEIAΣ KΛHΣ"  OK

2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)
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8. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  OK

2.4.5  Πλήκτρο LINE
Το πλήκτρο LINE (ΓΡΑΜΜΗ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δέσμευση μιας γραμμής,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή να ληφθεί μια κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, πα-
τήστε το πλήκτρο LINE (ΓΡΑΜΜΗ) για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες γραμμές.
Το χρώμα σε κάθε αριθμό γραμμής υποδεικνύει την κατάσταση της γραμμής ή την κατά-
σταση της λειτουργίας που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο. Το εικονίδιο που εμφανίζεται στην
επόμενη γραμμή υποδεικνύει την κατάσταση κάθε γραμμής. Μπορείτε να αλλάξετε τις
γραμμές που είναι διαθέσιμες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση πολλών γραμμών. Βλ. Ρυθμ
συστήματος, σελ. 167.
Ωστόσο, κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600, μπορείτε να δε-
σμεύσετε μια γραμμή μόνο με τη χρήση αυτού του πλήκτρου. Δεν μπορείτε να ελέγξετε
την κατάσταση των γραμμών.

[KX-TPA60/KX-TPA65]
• Κατά τη σύνδεση με το μοντέλο KX-TGP600
[Παράδειγμα]

• Για να επιλέξετε το πλήκτρο που θέλετε, πατήστε [ ] ή [ ].  OK

• Εάν πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο όταν εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης, εμφανί-
ζεται μόνο η περιορισμένη γραμμή.

• Το όνομα της γραμμής μπορεί να αλλάξει. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

Ένδειξη κατάστασης*1

2.4.5 Πλήκτρο LINE
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυ-
χνίας

Πράσινο Αναμμένη "Σε χρήση"
• Βρίσκεστε σε κλήση.

Αναβοσβή-
νει αργά

"Αναμονή γραμ"
• Υπάρχει κλήση σε αναμονή.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

"ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ/ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ"
• Γίνεται λήψη κλήσης (συμπεριλαμβανόμενης της ανά-

κλησης αναμονής).

Κόκκινο Αναμμένη "Σε χρήση"
• Μια κοινόχρηστη γραμμή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται

σε ιδιωτική αναμονή σε άλλη μονάδα.

Αναβοσβή-
νει αργά

"Αναμονή γραμ"
• Μια κοινόχρηστη γραμμή βρίσκεται σε αναμονή σε

άλλη μονάδα.

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

"ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ"
• Γίνεται λήψη μιας κλήσης σε κάποια άλλη γραμμή.

Απενεργο-
ποίηση

— "Ελεύθερο"
• Η γραμμή είναι σε αδράνεια.
"<n>Ελεύ."
• Μια κοινόχρηστη γραμμή είναι σε αδράνεια.

*1 Οι σημασίες αυτών των χρωμάτων για τους αριθμούς πλήκτρων διαφέρουν ανάλο-
γα με την κατάσταση της εξωτερικής γραμμής.

[KX-TPA68]
[Παράδειγμα]

 

Line Status

  1:Line1

       J ohn J ennifer

  2:Line2

  J ames Brown

  3:Line3

  Free

05/23/2018 09:59 AM

ree

• Για να επιλέξετε το πλήκτρο που θέλετε, πατήστε [ ] ή [ ].  OK
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• Εάν πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο όταν εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης, εμφανί-
ζεται μόνο η περιορισμένη γραμμή.

• Το όνομα της γραμμής μπορεί να αλλάξει. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

Ένδειξη κατάστασης*1

Κατάστα-
ση

Ένδειξη λυ-
χνίας

Εικονί-
διο

Ένδειξη στην οθόνη και πε-
ριγραφή

Αδράνεια —

"Ελεύθερο"

 • Η γραμμή είναι σε αδρά-
νεια.

"<n>Ελεύ."

 • Μια κοινόχρηστη γραμμή
είναι σε αδράνεια.

Εισερχόμε-
νη κλήση

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου
του καλούντος.

 • Γίνεται λήψη μιας κλήσης.

 • Γίνεται λήψη μιας κλήσης
(συμπεριλαμβανομένων
όσων είναι σε κοινόχρηστη
γραμμή).

"ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ"

 • Γίνεται λήψη μιας κλήσης
σε κάποια άλλη γραμμή.

Αναμμένη

 • Η κλήση δεν μπορεί να
απαντηθεί. (Η κλήση λαμ-
βάνεται από κάποιο άλλο
άτομο ή έχει τεθεί σε ανα-
μονή.)

Επανάλη-
ψη κλήσης

Αναβοσβή-
νει γρήγορα

Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου
του ατόμου που είναι σε ανα-
μονή.

 • Επαναλαμβάνεται μια κλή-
ση που είναι σε αναμονή.

2.4.5 Πλήκτρο LINE
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Κατάστα-
ση

Ένδειξη λυ-
χνίας

Εικονί-
διο

Ένδειξη στην οθόνη και πε-
ριγραφή

Σε αναμο-
νή

Αναβοσβή-
νει αργά

 

Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου
του ατόμου που είναι σε ανα-
μονή.

 • Υπάρχει κλήση σε αναμο-
νή.

 

"Αναμονή γραμ"

 • Μια κλήση σε κάποια κοι-
νόχρηστη γραμμή βρίσκε-
ται σε αναμονή σε άλλη μο-
νάδα.

Αναμμένη

 • Μια κοινόχρηστη γραμμή
χρησιμοποιείται ή βρίσκεται
σε ιδιωτική αναμονή σε άλ-
λη μονάδα.

"Σε χρήση"

• Δεν είναι δυνατή η ανάκτη-
ση της κλήσης. (Η κλήση
είναι σε αναμονή αλλού.)

Ομιλία

Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου
του συνομιλητή.

 • Βρίσκεστε σε κλήση.

"Σε χρήση"

 • Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη
σε κάποια άλλη μονάδα.

*1 Οι σημασίες αυτών των χρωμάτων για τους αριθμούς πλήκτρων διαφέρουν ανάλο-
γα με την κατάσταση της εξωτερικής γραμμής.

Εικονίδιο κατάστασης

Εικονί-
δια Περιγραφή

Εμφανίζει τον αριθμό (1-8) του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου που
χρησιμοποιείται ή βρίσκεται σε αναμονή.

Εμφανίζει τη ρύθμιση Αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων. Για λεπτομέ-
ρειες σχετικά με τη λειτουργία, βλ. Ρυθμίσεις κλήσης, σελ. 170.

2.4.5 Πλήκτρο LINE
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Εικονί-
δια Περιγραφή

Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί μια ανώνυμη κλήση. Για λεπτομέρειες σχετι-
κά με τη λειτουργία, βλ. Ρυθμίσεις κλήσης, σελ. 170.

Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η λειτουργία Προώθησης κλήσεων.

Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η λειτουργία Μην ενοχλείτε (DND).

Εμφανίζεται όταν έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση Απορρήτου.

<x> Εμφανίζει τον αριθμό ευρετηρίου της κοινόχρηστης γραμμής.
(x: ο αριθμός ευρετηρίου)

2.4.5 Πλήκτρο LINE
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2.4.6  Περιγραφή λειτουργίας

Διάγραμμα εναλλαγής οθονών
Η πρόσβαση στις λειτουργίες ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου γίνεται μέσω του με-
νού οθόνης και η επιλογή τους με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

[Παράδειγμα] (KX-TPA60/KX-TPA65)

LINE FUNC
*2

/MENU

<Κατάσταση γραμμής>*1 <Σε λειτουργία αναμονής> <Πλήκτρα λειτουργιών>*3

<Τηλεφωνικός κατάλογος

ακουστικού>

<Κύριο μενού> <Αρχείο καταγραφής εξερ-

χόμενων κλήσεων>

<Αρχείο καταγραφής εισερ-

χόμενων κλήσεων>

*1 Η οθόνη κατάστασης γραμμής διαφέρει, ανάλογα με το εάν η συσκευή έχει συνδεθεί
στο μοντέλο KX-TGP600 ή σε άλλη μονάδα βάσης. Για λεπτομέρειες, βλ.
2.4.5 Πλήκτρο LINE, σελ. 56.

*2 /[FUNCTION] για το KX-TPA65.
*3 Η οθόνη των πλήκτρων λειτουργιών διαφέρει, ανάλογα με το εάν η συσκευή έχει

συνδεθεί στο μοντέλο KX-TGP600 ή σε άλλη μονάδα βάσης. Για λεπτομέρειες, βλ.
2.4.8 Πλήκτρα λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65), σελ. 65.

2.4.6 Περιγραφή λειτουργίας
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• Το επιλεγμένο στοιχείο θα επισημανθεί.
• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 10.1.1 Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων, σελ. 147.
• Για αναζήτηση ενός στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, βλ. 7 Χρήση του τηλεφωνικού

καταλόγου, σελ. 108.

[Παράδειγμα] (KX-TPA68)

1

<Κατάσταση

 γραμμής>

<Τηλεφωνικός κα-

τάλογος>

<Κύριο μενού> <Αρχείο καταγραφής 

εξερχόμενων κλήσεων>

<Εμφάνιση περισσότερων 

προγραμματιζόμενων πλήκτρων>

2.4.6 Περιγραφή λειτουργίας
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2.4.7  Μενού λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65)

Πατήστε /MENU ή τα πλήκτρα πλοήγησης [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER] (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για
να εμφανιστούν το κύριο και τα δευτερεύοντα μενού.

Κύριο μενού–Στη λειτουργία αναμονής

ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ (σελ. 76)
Πραγματοποιεί είσοδο στο αρχείο καταγραφής εισερχό-
μενων κλήσεων.

ENTAΣH KOYΔOYN (σελ. 75)
Επιτρέπει την πρόσβαση στη ρύθμιση "ENTAΣH
KOYΔOYN".

NEOΣ KATAΛOΓΟΣ (σελ. 109)
Αποθηκεύει ένα νέο στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο.

PYΘMIΣH AKOYΣT (σελ. 126)
Επιτρέπει την πρόσβαση στη ρύθμιση "PYΘMIΣH
AKOYΣT".

Ρυθμ συστήματος (σελ. 128)
Επιτρέπει την πρόσβαση στη ρύθμιση "Ρυθμ συστήμα-
τος".

AΦYΠNIΣH (σελ. 124)
Επιτρέπει την πρόσβαση στη ρύθμιση "AΦYΠNIΣH".

2.4.7 Μενού λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Δευτερεύον μενού–Με ακουστικό εκτός αγκίστρου/στη διάρκεια συνομιλίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (σελ. 115)
Ανοίγει τον τηλεφωνικό κατάλογο.

NEOΣ KATAΛOΓΟΣ (σελ. 109)
Αποθηκεύει ένα νέο στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο.

ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ (σελ. 76)
Πραγματοποιεί είσοδο στο αρχείο καταγραφής εξερχόμε-
νων κλήσεων.

ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ (σελ. 76)
Πραγματοποιεί είσοδο στο αρχείο καταγραφής εισερχό-
μενων κλήσεων.

ΣΙΓΑ (σελ. 103)
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, ενεργοποιεί ή απενερ-
γοποιεί τη σίγαση μικροφώνου.

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (σελ. 96) (μόνο KX-TPA60)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία μείωσης θο-
ρύβου.

2.4.7 Μενού λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.8  Πλήκτρα λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65)
Οι λειτουργίες του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου μπορούν να ενεργοποιηθούν μέ-
σω της λίστας πλήκτρων που εμφανίζεται στην οθόνη.
Στη λειτουργία αναμονής ή στη διάρκεια μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο /[FUNC]/
[FUNCTION] για να εμφανιστεί η λίστα με τα πλήκτρα λειτουργιών.
Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν οριστεί από προεπιλογή και μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα
πλήκτρων. Η σειρά της λίστας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/την περιοχή σας.
Για λεπτομέρειες, βλ. 8.1.4 Αλλαγή των πλήκτρων λειτουργιών/των πλήκτρων προγραμ-
μάτων, σελ. 126.

1: EΠANAKΛHΣH (σελ. 86)
Πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.

2: FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ*1 (σελ. 106)
Εμφανίζει ή/και ορίζει τις λειτουργίες Προώθηση κλήσεων και Μην ενοχλείτε.

3: ΣYNΔIAΣKEΨH (σελ. 101)
Πραγματοποιεί συνομιλία με πολλούς συμμετέχοντες.

4: AYTOM AΠANT
Απαντά αυτόματα σε εισερχόμενη κλήση στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

5: ΔIAK/ANAKΛΗΣΗ (σελ. 85)
Αποσυνδέει την τρέχουσα κλήση και σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε άλλη κλήση
χωρίς να κλείσετε το τηλέφωνο.

6: ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ (σελ. 76)
Πραγματοποιεί κλήση χρησιμοποιώντας το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλή-
σεων.

7: ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ (σελ. 76)
Πραγματοποιεί κλήση χρησιμοποιώντας το αρχείο καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων.

8: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (σελ. 108)
Πραγματοποιεί κλήση χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο.

9: ZΩNH ΠAPK*2 (σελ. 100)
Χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ή την ανάκληση κλήσης σε προκαθορισμένη ζώνη
στάθμευσης.

0: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ*2 (σελ. 90)
Πραγματοποιεί φωνητική αναγγελία στα ακουστικά ή στα επιτραπέζια τηλέφωνα ταυτό-
χρονα.

#: Αναλ.ομάδας*2

Χρησιμοποιείται για απάντηση σε ομαδική κλήση.

*1 "Εκτροπή κλήση" κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
*2 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις. Επικοινω-

νήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

2.4.8 Πλήκτρα λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.9  Πλήκτρα προγραμμάτων (KX-TPA68)
Στα πλήκτρα προγραμμάτων μπορείτε να εκχωρήσετε τις λειτουργίες που ακολουθούν.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, βλ. 8.1.4 Αλλαγή των πλήκτρων
λειτουργιών/των πλήκτρων προγραμμάτων, σελ. 126.

1: Γραμμή Ειδοποίησης
Χρησιμοποιείται για έλεγχο της κατάστασης της γραμμής και εκτέλεση ελέγχου κλή-
σεων.

2: ένα πάτημα
Χρησιμοποιείται για πληκτρολόγηση με ένα πάτημα ενός τηλεφωνικού αριθμού που
έχει ήδη οριστεί.

3: ZΩNH ΠAPK*1

Χρησιμοποιείται για τη στάθμευση μιας κλήσης (Στάθμευση κλήσης).

4: Ανακτ.παρκαρ*1

Χρησιμοποιείται για ανάκτηση μιας σταθμευμένης κλήσης.

5: Αναλ.ομάδας*1

Χρησιμοποιείται για απάντηση σε ομαδική κλήση.

6: αμεση αναλ κλησης*1

Χρησιμοποιείται για απάντηση εισερχόμενης κλήσης που φτάνει στον καθορισμένο
αριθμό τηλεφώνου.

7: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ*1

Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση φωνητικής αναγγελίας στα ακουστικά ή στα επι-
τραπέζια τηλέφωνα ταυτόχρονα.

8: Παρουσία*1

Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη δυνατότητα "Παρουσία".

9: Το τηλέφ.μου*1

Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη δυνατότητα "Το τηλέφ.μου".

10: AΦYΠNIΣH
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη ρύθμιση "AΦYΠNIΣH".

11: ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση κλήσης μεταξύ ακουστικών/επιτραπέζιων τηλε-
φώνων.

12: ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ ΕΠΙ
Χρησιμοποιείται για ακύρωση της λειτουργίας.

*1 Αυτό το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιη-
μένη στις ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφο-
ρίες.

2.4.9 Πλήκτρα προγραμμάτων (KX-TPA68)
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2.4.10  Ειδοποίηση για τη γραμμή (KX-TPA68)
Εκχωρώντας την επιλογή "Γραμμή Ειδοποίησης" σε ένα πλήκτρο προγράμματος, θα
μπορείτε να εμφανίζετε την κατάσταση της γραμμής αλλά και να πραγματοποιείτε έλεγχο
κλήσεων πιέζοντας το πλήκτρο δίπλα στην ένδειξη για την κατάσταση της γραμμής.
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενδέχεται να μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη για την
κατάσταση και τον έλεγχο κλήσεων.
(Παράδειγμα: Η επιλογή "Γραμμή Ειδοποίησης" είναι εκχωρημένη στις γραμμές 6 από τη
Γραμμή 1 ως τη Γραμμή 6 στη σελίδα 2.)

Σημείωση
Εάν η δυνατότητα Ειδοποίησης για το ακουστικό είναι διαθέσιμη, η δυνατότητα Ειδο-
ποίησης για τη γραμμή δεν είναι. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συστήματος, συμβου-
λευτείτε τον διαχειριστή σας.

A

B C D

 Εικονίδιο (κατάσταση γραμμής)
 Αριθμός κλήσεων*1

 Όνομα ετικέτας
 Πληροφορίες γραμμής

*1 Όποτε οι κλήσεις είναι από 2 έως 9, εμφανίζεται ο αριθμός των κλήσεων. Αν υπάρχουν
περισσότερες από 9 κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη "9+".

2.4.10 Ειδοποίηση για τη γραμμή (KX-TPA68)
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Στοιχεία ενδείξεων στην οθόνη

Εικο-
νίδιο

Ένδειξη
λυχνίας

Κατάσταση
γραμμής

Πληροφορίες
γραμμής

Αρ.
κλή-
σεων

(C)

Λειτουργία με
πάτημα πλήκ-

τρου*1

Απενεργο-
ποίηση

Γραμμή σε
αδράνεια (στο
δικό σας ή στο
άλλο τηλέφω-
νο)

Καμία ένδειξη
ή ένδειξη για
το όνομα της
ετικέτας

C=0 • Κατάληψη της
γραμμής

• Πραγματοποίη-
ση κλήσης (με
το πάτημα του
πλήκτρου μετά
την επανάκλη-
ση)

Αναμμένη Σε χρήση στο
τηλέφωνό σας
(κατειλημμένη
γραμμή, πραγ-
ματοποίηση
κλήσης σε εξέ-
λιξη, διαδικα-
σία κλήσης σε
εξέλιξη, συν-
διάσκεψη ή το
παράλληλο τη-
λέφωνο σε
χρήση)

Το όνομα του
συνομιλητή, ο
αριθμός τηλε-
φώνου του
συνομιλητή,
"ΣYNΔIAΣKE
ΨH" ή "Σε
χρήση"

C=1 Καμία (πάτημα
πλήκτρου απε-
νεργοποιημένο)

C≥2 Εμφάνιση της
κατάστασης των
καταχωρισμέ-
νων γραμμών

Αναμμένη Σε χρήση σε
κάποιο άλλο
τηλέφωνο
(κατειλημμένη
γραμμή, πραγ-
ματοποίηση
κλήσης σε εξέ-
λιξη, διαδικα-
σία κλήσης σε
εξέλιξη, συν-
διάσκεψη)

"Σε χρήση" C=1 Εισδοχή (3μερής
συνδιάσκεψη)

C≥2 Εμφάνιση της
κατάστασης των
καταχωρισμέ-
νων γραμμών

2.4.10 Ειδοποίηση για τη γραμμή (KX-TPA68)
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Εικο-
νίδιο

Ένδειξη
λυχνίας

Κατάσταση
γραμμής

Πληροφορίες
γραμμής

Αρ.
κλή-
σεων

(C)

Λειτουργία με
πάτημα πλήκ-

τρου*1

Αναβοσβή-
νει γρήγο-
ρα
 

Άφιξη κλήσης
στο τηλέφωνό
σας (συμπερι-
λαμβανομένης
της επανάλη-
ψης κλήσης σε
αναμονή)

Το όνομα του
συνομιλητή ή
ο αριθμός τη-
λεφώνου του
συνομιλητή

C=1 Απάντηση στην
κλήση

C≥2 Εμφάνιση της
κατάστασης των
καταχωρισμέ-
νων γραμμών

Αναβοσβή-
νει γρήγο-
ρα

Άφιξη κλήσης
σε κάποιο άλ-
λο τηλέφωνο

"ΕΙΣΕΡΧΟΜ
ΚΛΗΣΗ"

C=1 Απάντηση στην
κλήση (Ανάληψη
κλήσης)

C≥2 Εμφάνιση της
κατάστασης των
καταχωρισμέ-
νων γραμμών

Αναβοσβή-
νει αργά

Κλήση σε ανα-
μονή στο τηλέ-
φωνό σας,
συνδιάσκεψη
σε αναμονή ή
το παράλληλο
τηλέφωνο σε
αναμονή

Το όνομα του
συνομιλητή, ο
αριθμός τηλε-
φώνου του
συνομιλητή,
"ΣYNΔIAΣKE
ΨH" ή "Αναμο-
νή γραμ"

C=1 Ανάκτηση της
κλήσης που εί-
ναι σε αναμονή

C≥2 Εμφάνιση της
κατάστασης των
καταχωρισμέ-
νων γραμμών

Αναβοσβή-
νει αργά

Κλήση σε ανα-
μονή ή επανά-
ληψη της κλή-
σης που είναι
σε αναμονή σε
κάποιο άλλο
τηλέφωνο

"Αναμονή
γραμ"

C=1 Ανάκτηση της
κλήσης που εί-
ναι σε αναμονή
από το άλλο τη-
λέφωνο

C≥2 Εμφάνιση της
κατάστασης των
καταχωρισμέ-
νων γραμμών

*1 Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ή την κατάσταση της κλήσης, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται
να είναι απενεργοποιημένες. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του
τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.
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Σειράς προτεραιότητας κατά την εμφάνιση
Αν μια γραμμή έχει πολλαπλές κλήσεις, η σειρά προτεραιότητας κατά την εμφάνισή τους
έχει ως εξής:
Εισερχόμενη κλήση [στο τηλέφωνό σας]  Κλήση σε εξέλιξη [στο τηλέφωνό σας] 
Κλήσεις σε αναμονή [στο τηλέφωνό σας]  Εισερχόμενη κλήση [στο άλλο τηλέφωνο] 
Κλήσεις σε αναμονή [στο άλλο τηλέφωνο]  Κλήση σε εξέλιξη [στο άλλο τηλέφωνο] 
Γραμμή σε αδράνεια

2.4.10 Ειδοποίηση για τη γραμμή (KX-TPA68)
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2.4.11  Ειδοποίηση για το ακουστικό (KX-TPA68)
Εκχωρώντας την επιλογή "Ακουστικό Ειδοποίησης" σε ένα πλήκτρο προγράμματος, θα
μπορείτε να εμφανίζετε την κατάσταση του ακουστικού αλλά και να πραγματοποιείτε
έλεγχο κλήσεων πιέζοντας το πλήκτρο δίπλα στην ένδειξη για την κατάσταση του ακου-
στικού.
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενδέχεται να μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη για την
κατάσταση και τον έλεγχο κλήσεων.
(Παράδειγμα: Η επιλογή "Ακουστικό Ειδοποίησης" είναι εκχωρημένη στα 5 ακουστικά
από το Ακουστικό 1 ως το Ακουστικό 5 στη σελίδα 2.)

Σημείωση
Εάν η δυνατότητα Ειδοποίησης για το γραμμή είναι διαθέσιμη, η δυνατότητα Ειδοποίη-
σης για το ακουστικό δεν είναι.
Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συστήματος, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή σας.

A

B C

 Εικονίδιο (κατάσταση ακουστικού)
 Όνομα ετικέτας
 Πληροφορίες κατάστασης ακουστικού

2.4.11 Ειδοποίηση για το ακουστικό (KX-TPA68)
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Ει-
κο-
νί-
διο

Μοτί-
βο
λυ-

χνίας

Κατά-
σταση

Πληροφορίες κα-
τάστασης ακου-

στικού Η κατάσταση
τερματικού

σας

Λειτουργία με
πάτημα πλήκ-

τρου
Το δικό

μου
ακου-
στικό

Άλλο
ακου-
στικό

*1

Απε-
νερ-
γο-
ποίη-
ση

Διαθέ-
σιμο
(Σε
αδρά-
νεια)

-

Διαθέσιμο (Σε
αδράνεια)

Κλήση του ακου-
στικού (Ενδοεπι-
κοινωνία).
*Μη έγκυρη η κλή-
ση του ακουστικού
μου.

Αναμονή
(Γραμμή σε
αναμονή)

Ομιλία (Σε
χρήση)

Η τρέχουσα κλήση
βρίσκεται σε ανα-
μονή για μεταφο-
ρά κλήσης του
ακουστικού (Εν-
δοεπικοινωνία).

Λήψη (Εισερ-
χόμενη κλή-
ση)

Μη έγκυρο

Ανα-
βο-
σβή-
νει
γρή-
γορα

Λήψη
(Εισερ-
χόμενη
κλήση)

Στοιχεία
καλού-
ντος
 
εξ. Εν-
δοεπι-
κοινωνία

 
εξ. Γραμ-
μή

Εισερ-
χόμενη
κλήση

Διαθέσιμο (Σε
αδράνεια)

Απάντηση της εισ-
ερχόμενης κλήσης
με το άλλο ακου-
στικό.

Αναμονή
(Γραμμή σε
αναμονή)

Απάντηση της εισ-
ερχόμενης κλήσης
με το άλλο ακου-
στικό.
(Διατήρηση της
κλήσης μου σε
αναμονή)

Ομιλία (Σε
χρήση) Μη έγκυρο

Λήψη (Εισερ-
χόμενη κλή-
ση)

Μη έγκυρο
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Ει-
κο-
νί-
διο

Μοτί-
βο
λυ-

χνίας

Κατά-
σταση

Πληροφορίες κα-
τάστασης ακου-

στικού Η κατάσταση
τερματικού

σας

Λειτουργία με
πάτημα πλήκ-

τρου
Το δικό

μου
ακου-
στικό

Άλλο
ακου-
στικό

*1

Ανα-
βο-
σβή-
νει
αργά

Αναμο-
νή
(Γραμ-
μή σε
αναμο-
νή)

Στοιχεία
καλού-
ντος
 
εξ. Εν-
δοεπι-
κοινωνία

 
εξ. Γραμ-
μή

Γραμ-
μή σε
αναμο-
νή

Διαθέσιμο (Σε
αδράνεια)

Ανάκτηση της κλή-
σης που βρίσκεται
σε αναμονή από
άλλα ακουστικά.

Αναμονή
(Γραμμή σε
αναμονή)

Ανάκτηση της κλή-
σης που βρίσκεται
σε αναμονή από
άλλα ακουστικά.
(Διατήρηση της
κλήσης μου σε
αναμονή)

Ομιλία (Σε
χρήση)

Η τρέχουσα κλήση
βρίσκεται σε ανα-
μονή για μεταφο-
ρά κλήσης του
ακουστικού (Εν-
δοεπικοινωνία).
*Σε περίπτωση
επανάκλησης, η
ενδοεπικοινωνία
θα είναι απασχο-
λημένη.

Λήψη (Εισερ-
χόμενη κλή-
ση)

Μη έγκυρο

Αναμ
μένη

Ομιλία
(Σε
χρήση)

Σε χρή-
ση

Διαθέσιμο (Σε
αδράνεια)

Μη έγκυρο

Αναμονή
(Γραμμή σε
αναμονή)

Ομιλία (Σε
χρήση)

Λήψη (Εισερ-
χόμενη κλή-
ση)
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Ει-
κο-
νί-
διο

Μοτί-
βο
λυ-

χνίας

Κατά-
σταση

Πληροφορίες κα-
τάστασης ακου-

στικού Η κατάσταση
τερματικού

σας

Λειτουργία με
πάτημα πλήκ-

τρου
Το δικό

μου
ακου-
στικό

Άλλο
ακου-
στικό

*2

Απε-
νερ-
γο-
ποίη-
ση

Μη
διαθέ-
σιμο*2

Μη διαθέσιμο

Διαθέσιμο (Σε
αδράνεια)

Μη έγκυρο

Αναμονή
(Γραμμή σε
αναμονή)

Ομιλία (Σε
χρήση)

Λήψη (Εισερ-
χόμενη κλή-
ση)

*1 Το χρώμα του εικονιδίου εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συστήματος. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της
υπηρεσίας σας.

*2 Η μη διαθέσιμη κατάσταση εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον
πάροχο της υπηρεσίας σας.

Σειράς προτεραιότητας κατά την εμφάνιση
Εάν ένα ακουστικό έχει πολλές κλήσεις, η σειρά προτεραιότητας κατά την εμφάνισή τους
έχει ως εξής από προεπιλογή:
Λήψη (Εισερχόμενη κλήση)  Ομιλία (Σε χρήση)  Αναμονή (Γραμμή σε αναμονή)

2.5  Προσαρμογή της έντασης ήχου

Προσαρμογή της έντασης ήχου δέκτη/ηχείου/ακουστικών κεφαλής
KX-TPA60/KX-TPA65:
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε [ ] ή [ ] για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου
(Επίπεδο 1–6).*1

KX-TPA68:
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο /[VOL] για να προσαρμόσετε την
ένταση ήχου (Επίπεδο 1–8).
*1 Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA65, η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να προ-

σαρμοστεί με το πλήκτρο /[VOL].

2.5 Προσαρμογή της έντασης ήχου
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Προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος ή απενεργοποίηση
κουδουνίσματος

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "ENTAΣH KOYΔOYN"  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  OK *1

*1 Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA65/KX-TPA68, μπορείτε επίσης να προσαρμόσε-
τε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο /[VOL].

Σημείωση
• Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [ ] αντί να ακολουθήσετε τα βήματα 1 και 2.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του μοτίβου κουδουνίσματος, βλ. ΕΠΙΛ ΕΙΣ-

ΕΡ ΚΛΗΣΗ, σελ. 150.

Προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος ή απενεργοποίηση
κουδουνίσματος κατά το κουδούνισμα

Κατά τη λήψη κλήσης, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες για να προσαρμόσετε
την ένταση ήχου του κουδουνίσματος ή να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα:

Σημείωση
• Εάν συνδέσετε ακουστικά κεφαλής κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, το κου-

δούνισμα από το ακουστικό δεν μεταφέρεται στα ακουστικά κεφαλής. Εάν συνδέσετε
ακουστικά κεφαλής πριν από τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης και το κουδούνισμα
των ακουστικών κεφαλής έχει τεθεί στη θέση "ENEPΓOΠOIHΣH", το κουδούνισμα θα
ακούγεται από τα ακουστικά κεφαλής.

Για προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

[ ]/[ ]: Προσαρμόστε την ένταση ήχου.*1

KX-TPA68:
/[VOL]: Προσαρμόστε την ένταση ήχου.

2. KX-TPA60:
, / /[XFER/CLR]: Έξοδος

KX-TPA65/KX-TPA68:

2.5 Προσαρμογή της έντασης ήχου
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/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR]: Έξοδος
*1 Η προσαρμοσμένη στάθμη έντασης ήχου θα χρησιμοποιείται επίσης για τις επόμενες

κλήσεις.
Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA65, η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να προσαρ-
μοστεί με το πλήκτρο /[VOL].

Για απενεργοποίηση του κουδουνίσματος
1.

2.6  Αρχείο καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων
Κατά την παράλληλη σύνδεση του επιτραπέζιου τηλεφώνου και του ακουστικού, γίνεται
κοινή χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων μεταξύ επι-
τραπέζιου τηλεφώνου και ακουστικού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις παράλ-
ληλης σύνδεσης, βλ. 2.7 Παράλληλη λειτουργία (KX-TPA65/KX-TPA68), σελ. 77.

Εμφάνιση αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. [ ]/

2. KX-TPA60/KX-TPA65
[ ]/[ ]: "ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ"  OK *1

KX-TPA68
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]: Επιλέξτε ένα στοιχείο από "ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ"*2  OK

*1 Εάν η ένδειξη "ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD στη λειτουργία ανα-
μονής, αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί.
Κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600, εφόσον δεν εμφανίζε-
ται η ένδειξη "ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ", επιλέξτε από τις ενδείξεις "ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ"/"Απαντημένη
κλήση".

*2 Εμφάνιση όλων των αρχείων καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων στη λίστα του αρ-
χείου καταγραφής εισερχόμενων.

：Αναπάντητη κλήση
：Κλήση που απαντήθηκε

Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες λειτουργίες, βλ. Διάγραμμα εναλλαγής οθονών,

σελ. 61.

Εμφάνιση αρχείου καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. / *1/ .
*1 KX-TPA60/KX-TPA65:

Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο [ ].

2.6 Αρχείο καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων
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Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες λειτουργίες, βλ. Διάγραμμα εναλλαγής οθονών,

σελ. 61.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/
εξερχόμενων κλήσεων

Βλ. 3.3.4 Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων, σελ.
87.

Αποθήκευση στοιχείου με χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/
εξερχόμενων κλήσεων

Βλ. Αποθήκευση στοιχείου με χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμε-
νων κλήσεων, σελ. 111.

Διαγραφή αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων

[Όταν εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου

2. [ ]/[ ]: "ΔIAΓPAΦH"*2  OK

3. [ ]/[ ]: "NAI"  OK
Για να διαγράψετε άλλα στοιχεία, επιστρέψτε στο βήμα 1.

*1 Μόνο KX-TPA68.
*2 Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" για να διαγράψετε όλα τα

στοιχεία.

Διαγραφή αρχείου καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων

[Όταν εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου

2. [ ]/[ ]: "ΔIAΓPAΦH"*2  OK

3. [ ]/[ ]: "NAI"  OK
Για να διαγράψετε άλλα στοιχεία, επιστρέψτε στο βήμα 1.

*1 Μόνο KX-TPA68.
*2 Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" για να διαγράψετε όλα τα

στοιχεία.

2.7  Παράλληλη λειτουργία (KX-TPA65/KX-TPA68)
Χρησιμοποιώντας ένα επιτραπέζιο τηλέφωνο ως κύριο επιτραπέζιο τηλέφωνο
(KX-TPA65/KX-TPA68), μπορείτε να καθορίσετε να πραγματοποιηθεί η σύζευξή του με
ένα ακουστικό (KX-TPA60) ώστε ο αριθμό τηλεφώνου (λογαριασμός) του κύριου

2.7 Παράλληλη λειτουργία (KX-TPA65/KX-TPA68)
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επιτραπέζιου τηλεφώνου να ισχύει για το εξαρτώμενο (συζευγμένο) ακουστικό. Με τις
ρυθμίσεις σύζευξης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το επιτραπέζιο τηλέφωνο όσο κάθεστε
στο γραφείο σας και το εξαρτώμενο ακουστικό όταν βρίσκεστε μακριά από το γραφείο
σας.
KX-TPA65/KX-TPA68:
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"*1  OK

4. [ ]/[ ]: "παραλληλη λειτ."  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το επιτραπέζιο τηλέφωνο (KX-TPA65/KX-TPA68) που θα χρησιμο-
ποιηθεί ως κύρια μονάδα.  OK

6. [ ]/[ ]: "Ζεύγος"  OK

7. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το ακουστικό (KX-TPA60) που θα χρησιμοποιηθεί ως συζευγμένη
μονάδα.

• Για να ακυρώσετε τη σύζευξη: "AΠENEPΓOΠOIHΣH"  OK

8. [ ]/[ ]: "Λειτουργία"  OK

9. [Για τη ρύθμιση μιας μονάδας ώστε να λαμβάνει σήμα κατειλημμένου όταν η άλλη
μονάδα είναι σε κλήση]
[ ]/[ ]: "ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ"  OK
[Για τη ρύθμιση μιας μονάδας ώστε να αναλαμβάνει μια κλήση όταν η άλλη μονάδα
είναι ήδη σε κλήση]
[ ]/[ ]: "Ανάληψη κλήσης"  OK

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση, βλ. Ρυθμ συστήματος, σελ. 167.
*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-

κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. “10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή”, σελ. 148.

2.8  Ορισμός κωδικού πρόσβασης
Ο κωδικός πρόσβασης του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου δεν έχει οριστεί από
προεπιλογή. Πρέπει να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης ακουστικού/επιτραπέζιου
τηλεφώνου (4 ψηφία) πριν από τη χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλου-
θες λειτουργίες χωρίς να ορίσετε κωδικό πρόσβασης:

2.8 Ορισμός κωδικού πρόσβασης
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• Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου (Βλ. 7.2.6 Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου του
ακουστικού, σελ. 117).

• Ρυθμίσεις "ΧΕΙΡ&ΚΩΔΙΚΟΣ" ή "ΑΥΤΟ&ΚΩΔΙΚΟΣ" για το στοιχείο "ΤΥΠ ΚΛΕΙΔ ΠΛΗΚ"
(Βλ. ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ, σελ. 154).

• Επαναφορά ακουστικού (Βλ. AΛΛH EΠIΛOΓH, σελ. 162).

Σημείωση
• Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:

–Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί
εύκολα.

–Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.
• Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μην τον ξεχάσετε.

Για ρύθμιση

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "AΛΛH EΠIΛOΓH"  OK

4. [ ]/[ ]: "ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ"*1  OK

5. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης (4 ψηφία [0–9]).
6. Επαληθεύστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον ξανά, όπως στο βήμα

5.
*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοι-

νωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους
χαρακτήρες, βλ. “10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή”,
σελ. 148.

2.9  Κλείδωμα πλήκτρων
Μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα εκτός από το πλήκτρο πλοήγησης, ενώ το
ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε να επιλέ-
ξετε έναν από τους 4 τύπους κλειδώματος πλήκτρων. Για λεπτομέρειες, βλ. ΕΠΙΛ
ΠΛΗΚΤ, σελ. 154.

Σημείωση

2.9 Κλείδωμα πλήκτρων
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• Εάν επιλέξετε τις ρυθμίσεις "ΧΕΙΡ&ΚΩΔΙΚΟΣ" ή "ΑΥΤΟ&ΚΩΔΙΚΟΣ" για το στοιχείο
"ΤΥΠ ΚΛΕΙΔ ΠΛΗΚ", πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλει-
δώσετε το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.
Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης 3 φορές, δεν θα μπορέσετε να
πληκτρολογήστε άλλο κωδικό πρόσβασης επί περίπου 30 δευτερόλεπτα.

• Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις
"ΧΕΙΡ&ΚΩΔΙΚΟΣ" ή "ΑΥΤΟ&ΚΩΔΙΚΟΣ" για το στοιχείο "ΤΥΠ ΚΛΕΙΔ ΠΛΗΚ". Για να ορί-
σετε τον κωδικό πρόσβασης, βλ. 2.8 Ορισμός κωδικού πρόσβασης, σελ. 78.

• Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "AYTOΜΑΤΗ" ή "ΑΥΤΟ&ΚΩΔΙΚΟΣ", μπορείτε να ορίσετε
το χρόνο αδράνειας έως ότου τα πλήκτρα κλειδώσουν αυτόματα (ΧΡΟΝ ΑΥΤΟ ΚΛΕΙΔ).
Βλ. ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ, σελ. 154.

Για κλείδωμα

Πιέστε παρατεταμένα την επιλογή /MENU/Μενου  ή το πλήκτρο πλοήγησης
[ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER] για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τα πλήκ-
τρα του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  για να
υποδείξει ότι τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Για ξεκλείδωμα
Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου, πατήστε πα-
ρατεταμένα το  ή τα πλήκτρα πλοήγησης [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER] (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο  θα αλλάξει σε /MENU/Μενου
για να υποδείξει ότι τα πλήκτρα έχουν ξεκλειδωθεί.

2.10  Επιλογή της γλώσσας εμφάνισης
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέ-
φωνο.
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ENΔEIΞH OΘONHΣ"  OK

4. [ ]/[ ]: "ΓΛΩΣΣΑ"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε γλώσσα.  OK

• Το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο θα επανεκκινηθεί μετά την αλλαγή της γλώσσας
εμφάνισης.

2.10 Επιλογή της γλώσσας εμφάνισης
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• Για μια λίστα των γλωσσών που μπορείτε να επιλέξετε, βλ. ENΔEIΞH OΘONHΣ, σελ.
157.

2.11  Εισαγωγή χαρακτήρων
Μπορείτε να πληκτρολογείτε χαρακτήρες και ψηφία με τα πλήκτρα κλήσης.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες εισαγωγής χαρακτήρων πατώντας το Δε-
ξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο κατά την πληκτρολόγηση ενός ονόματος. Το εικονίδιο
λειτουργίας πάνω από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζει την τρέχουσα λειτουρ-
γία εισαγωγής χαρακτήρων.
Για τους διαθέσιμους χαρακτήρες, βλ. 10.1.1 Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων, σελ.
147.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής χαρακτήρων κατά την επεξεργασία ενός ονόμα-
τος στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε το Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Αρ. μοντέλου Εναλλαγή λειτουργίας εισαγωγής
χαρακτήρων

KX-TPA60, KX-TPA60C
KX-TPA65, KX-TPA65C
KX-TPA68, KX-TPA68C

 (Λατινικά)

 (Αριθμοί)

 (Επέκταση 1)

KX-TPA60A, KX-TPA60CE, KX-TPA60UK,
KX-TPA60AL, KX-TPA60LA, KX-TPA60LC,
KX-TPA60AG, KX-TPA60BR
KX-TPA65CE, KX-TPA65UK, KX-TPA65A,
KX-TPA65AL, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC,
KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65X
KX-TPA68CE, KX-TPA68UK, KX-TPA68AL,
KX-TPA68A

 (Λατινικά)

 (Αριθμοί)

 (Ελληνικά)

 (Επέκταση 1)

 (Επέκταση 2)

KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

 (Κυριλλικά)

 (Αριθμοί)

 (Λατινικά)

 (Επέκταση 1)

 (Επέκταση 2)

 
Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήσετε "Anne" στη λειτουργία εισαγωγής λατινι-
κών χαρακτήρων.

  [ ]  [ ]      [ ]      [ ]    

2.11 Εισαγωγή χαρακτήρων
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• Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, πατήστε
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Για να πληκτρολογήσετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης με τον
προηγούμενο χαρακτήρα, μετακινήστε το δρομέα πατώντας το πλήκτρο πλοήγησης [ ]
και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον επιθυμητό χαρακτήρα.

• Για επεξεργασία ενός χαρακτήρα που πληκτρολογήθηκε
1. Πατήστε [ ] ή [ ] για να επισημάνετε το χαρακτήρα.
2. Διαγράψτε το χαρακτήρα.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Διαγρ.

3. Εισαγάγετε τον σωστό χαρακτήρα.
• Για να απαλείψετε μια ολόκληρη γραμμή.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
Πατήστε παρατεταμένα / /[TRANSFER/CLEAR] για περισσότερο από 1 δευτε-
ρόλεπτο.
KX-TPA68:
Πατήστε παρατεταμένα Διαγρ.  για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [ ], [ ], [ ] ή [ ].

2.12  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (μόνο KX-TPA60)
Για να θέσετε σε λειτουργία ή για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατετα-
μένα .

2.13  Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μόνο στο KX-TPA60)
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί το κουδούνισμα, τον οπίσθιο φωτι-
σμό της οθόνης LCD ή/και το φωτισμό των πλήκτρων αυτόματα, μετά από ορισμένο
αριθμό δευτερολέπτων κατά τη λήψη μιας κλήσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προ-
σαρμογή των ρυθμίσεων λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, βλ. ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ,
σελ. 150.

2.12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (μόνο KX-TPA60)
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2.14  Βασική λειτουργία
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες για το KX-TPA65/KX-TPA68.

Σήκωμα και κατέβασμα ακουστικού από το/στο άγκιστρο
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σηκώσετε ή να κατεβάσετε το ακουστικό από το/στο
άγκιστρο:
• Χρήση του ενσύρματου ακουστικού
• Χρήση του πλήκτρου /[SP-PHONE], /[SP-PHONE/HEADSET] ή /[CANCEL]
• Χρήση του προγραμματιζόμενου πλήκτρου

Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο
Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν βλέπετε τη φράση "σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο",
μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Ανασηκώστε το ενσύρματο ακουστικό από τη βάση του.
• Πιέστε το πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET] την ώρα

που το ενσύρματο ακουστικό βρίσκεται στη βάση του. Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιεί-
ται η λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

• Πιέστε το πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET] κατά τη
χρήση ακουστικών κεφαλής.

• Πιέστε το πλήκτρο /[LINE] και ύστερα πιέστε κάποιο πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο
[ ]/[ ] για να επιλέξετε τον αριθμό της γραμμής.

• Πιέστε ένα πλήκτρο προγράμματος στο οποίο έχει καταχωριστεί μια γραμμή (μόνο στο
KX-TPA68).

Σημείωση

• Ορισμένα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, π.χ. το / , λειτουργούν όπως και το
πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET].

Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο
Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν βλέπετε τη φράση "κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο",
μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Τοποθέτηση του ενσύρματου ακουστικού στη βάση του.
• Πιέστε το πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET] κατά τη

χρήση ακουστικών κεφαλής ή της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης.
• Πατήστε /[CANCEL].

2.14 Βασική λειτουργία
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3  Πραγματοποίηση κλήσεων
3.1  Πραγματοποίηση κλήσεων

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτήρων, σελ. 81.
• Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο αριθμός πληκτρολογήθηκε σωστά πριν από την κλή-

ση (Προεπισκόπηση κλήσης) πληκτρολογώντας τον αριθμό και, στη συνέχεια,
KX-TPA60:
Πατήστε .
KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

• Για να απαλείψετε έναν ολόκληρο αριθμό στη διάρκεια της προεπισκόπησης κλήσης,
KX-TPA60:
Πατήστε / /[XFER/CLR] για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
KX-TPA65:
Πατήστε / /[TRANSFER/CLEAR] για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
KX-TPA68:
Πατήστε παρατεταμένα Διαγρ.  για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Για να ακυρώσετε την κλήση του αριθμού, πατήστε
KX-TPA60:

KX-TPA65:
/[CANCEL]

KX-TPA68:
[CANCEL]

• Εάν η ένδειξη  αναβοσβήνει, μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης και καλέ-
στε ξανά.

• Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το σύμβολο "+" (διεθνής κωδικός κλήσεων) πατώντας
παρατεταμένα το πλήκτρο " ".

• Για να εισαγάγετε το σύμβολο "P" (παύση 3 δευτερολέπτων) μεταξύ αριθμών τηλεφώ-
νου, πιέστε την επιλογή       P /ΠAYΣH *1.
Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τηλε-
φωνητή χωρίς να ακούτε την προηχογραφημένη ανακοίνωση, για παράδειγμα. Επανα-
λάβετε, όπως απαιτείται, για να δημιουργήσετε μεγαλύτερες παύσεις.

*1 Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζεται μόνο όταν έχει διαμορφωθεί στο τη-
λέφωνο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

3 Πραγματοποίηση κλήσεων
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3.2  Βασική κλήση

3.2.1  Κλήση με χρήση των πλήκτρων
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του εξωτερικού συνομιλητή.

3. ΚΛΗΣΗ/ Κληση

4. KX-TPA60:
: Τερματισμός της κλήσης

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο: Τερματισμός της κλήσης

Σημείωση
Για να πληκτρολογήσετε έναν άλλο αριθμό χωρίς να κατεβάσετε το ακουστικό στο άγκι-
στρο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]: Τερματισμός της κλήσης
2. [ ]/[ ]: "ΔIAK/ANAKΛΗΣΗ"

3. OK

KX-TPA68:

1. / Επανακ

Προεπισκόπηση κλήσης
[Στη λειτουργία αναμονής]
1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό με το ακουστικό στο άγκιστρο.
2. Μετά την πληκτρολόγηση

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

3.2.2  Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας
Οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ ακουστικών/επιτρα-
πέζιων τηλεφώνων.

3.2 Βασική κλήση
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[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο που θέλετε.  OK

4. KX-TPA60:
: Τερματισμός της κλήσης

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο: Τερματισμός της κλήσης

3.3  Εύκολη πληκτρολόγηση

3.3.1  Πραγματοποίηση κλήσης με τη λίστα επανάκλησης
Ο τελευταίος αριθμός τηλεφώνου που καλέσατε είναι αποθηκευμένος στη λίστα επανά-
κλησης (έως 32 χαρακτήρες).

[Σε λειτουργία αναμονής]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]  

Σημείωση
• Εάν το πλήκτρο επανάκλησης δεν έχει ανατεθεί στο πλήκτρο κλήσης , πατήστε το

πλήκτρο κλήσης στο οποίο έχει ανατεθεί.
• Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA65, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το

πλήκτρο / /[REDIAL].
1. KX-TPA68:

/ /[REDIAL]

3.3.2  Πληκτρολόγηση με πλήκτρα συντόμευσης
Μπορείτε να αναθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάθε αριθμητικό πλήκτρο και, στη
συνέχεια, να έχετε πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατώντας παρατετα-
μένα το αριθμό του πλήκτρου στο οποίο τον αναθέσατε.
[Στη λειτουργία αναμονής]
1. Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο (0–9) που έχει ανατεθεί ως πλήκτρο

συντόμευσης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

3.3 Εύκολη πληκτρολόγηση
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Σημείωση
• Ενώ εμφανίζονται οι πληροφορίες του πλήκτρου συντόμευσης, μπορείτε να πατήσετε

[ ] ή [ ] για να επιλέξετε έναν άλλον αριθμό πλήκτρου συντόμευσης.
• Εάν η λειτουργία πληκτρολόγησης με πλήκτρο συντόμευσης έχει οριστεί σε

"AYTOΜΑΤΗ", μπορείτε επίσης να καλέσετε έναν αριθμό πλήκτρου συντόμευσης πα-
τώντας παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης στο οποίο έχει ανατεθεί για συγκεκρι-
μένο αριθμό δευτερολέπτων. Για λεπτομέρειες, βλ. Επιλογή τύπου πληκτρολόγησης
του αριθμού συντόμευσης, σελ. 123.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης, βλ. Ανάθεση
πλήκτρων συντόμευσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 122.

3.3.3  Χρήση της γραμμής άμεσης πρόσβασης
Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε αυτόματα μια κλήση σε καταχωρισμένο αριθμό τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με
το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

[Σε λειτουργία αναμονής]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

3.3.4  Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων
κλήσεων

Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων

[Όταν εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων]
1. [ ]/[ ]: Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής εισερχομένων κλήσεων.
2. Πραγματοποίηση κλήσης

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

3. Τερματισμός της κλήσης
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο

3.3.3 Χρήση της γραμμής άμεσης πρόσβασης
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Χρήση του αρχείου καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων

[Όταν εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων]
1. [ ]/[ ]: Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής εξερχομένων κλήσεων.
2. Πραγματοποίηση κλήσης

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

3. Τερματισμός της κλήσης
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο

3.3.5  Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ"  OK *1

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.*2

5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

8. KX-TPA60:
: Τερματισμός της κλήσης

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο: Τερματισμός της κλήσης

*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού, αυτό το βήμα παρα-
λείπεται.

*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ ]/[ ], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/
προηγούμενα στοιχεία.

3.3.5 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
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Σημείωση
• Εάν δεν επιτρέπεται ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού, δεν μπορείτε να χρη-

σιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρό-
σωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση κλήσεων με τον τηλεφωνικό κατά-
λογο του ακουστικού, βλ. 7.2.5 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του
ακουστικού, σελ. 115.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου της μονάδας βάσης (μόνο κατά τη σύνδεση σε άλλη
μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600)

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "Κατάλογος βάσης"  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.*1

5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

8. KX-TPA60:
: Τερματισμός της κλήσης

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο: Τερματισμός της κλήσης

*1 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ ]/[ ], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/
προηγούμενα στοιχεία.

Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση κλήσεων με τον τηλεφωνικό κατά-

λογο της μονάδας βάσης, βλ. 7.3.4 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο
της μονάδας βάσης, σελ. 120.

3.3.5 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
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Χρήση του απομακρυσμένου τηλεφωνικού καταλόγου (μόνο κατά τη σύνδεση σε
άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600)

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "Απομακ τηλ κατάλ"  OK *1

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου *2

5. Πατήστε [ ] ή [ ] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

7. KX-TPA60:
: Τερματισμός της κλήσης

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο: Τερματισμός της κλήσης

*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα πα-
ραλείπεται.

*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ ]/[ ], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/
προηγούμενα στοιχεία.

Σημείωση
• Εάν δεν επιτρέπεται ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος, δεν μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση κλήσεων με τον απομακρυσμένο
τηλεφωνικό κατάλογο, βλ. 7.4.1 Αναζήτηση στοιχείου στον απομακρυσμένο τηλεφω-
νικό κατάλογο, σελ. 120.

3.4  Πραγματοποίηση κλήσης φωνητικής τηλεειδοποίησης
πολλαπλής διανομής

Όταν πραγματοποιείτε κλήση τηλεειδοποίησης από το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο,
η φωνή θα ακούγεται μέσω του ηχείου των άλλων ακουστικών/επιτραπέζιων τηλεφώνων.

[Σε λειτουργία αναμονής]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]

3.4 Πραγματοποίηση κλήσης φωνητικής τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής
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2. [ ]/[ ]: "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε την ομάδα καναλιών που θέλετε.  OK
KX-TPA68:
1. Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος που έχετε εκχωρήσει ως "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ".

2. [ ]/[ ]: Επιλέξτε την ομάδα καναλιών που θέλετε.  OK

Σημείωση
• Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις. Αυτή η

λειτουργια μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω προγραμματισμού του περιβάλλοντος ερ-
γασίας χρήστη στο Web. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του
τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

3.4 Πραγματοποίηση κλήσης φωνητικής τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής
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4  Λήψη κλήσεων
4.1  Λήψη κλήσεων

• Μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνισμα για κάθε τύπο εισερχόμενης κλήσης. Βλ. ΕΠΙΛ
ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ, σελ. 150.

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες "AΠΑ ME OΠOIO ΠΛH"*1, "ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤ"*1 ή "AYTOM AΠANT" για να απαντήσετε σε μια κλήση. Βλ. ΕΠΙΛ ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ, σελ. 152.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση ήχου του κουδουνίσμα-
τος. Βλ. Προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος ή απενεργοποίηση κουδουνί-
σματος, σελ. 75.

• Εάν συνδέσετε ακουστικά κεφαλής πριν από τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης και το
κουδούνισμα των ακουστικών κεφαλής έχει τεθεί στη θέση "ENEPΓOΠOIHΣH", το κου-
δούνισμα θα ακούγεται από τα ακουστικά κεφαλής.

• Να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα, όταν η λειτουργία "ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤ"*1 έχει οριστεί
σε "ENEPΓOΠOIHΣH". Εάν σημειωθεί σύντομη διακοπή ρεύματος όταν το ακουστικό
λαμβάνει μια κλήση ενώ βρίσκεται στο φορτιστή,
–Εάν η λειτουργία "ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ" έχει οριστεί σε "AΠENEPΓOΠOIHΣH" (προεπι-

λογή), η κλήση ενδέχεται να αποσυνδεθεί αφού απαντήσετε.
–Εάν η λειτουργία "ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ" έχει οριστεί σε "ENEPΓOΠOIHΣH", η κλήση

ενδέχεται να απαντηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, σημειώστε ότι ενδέχεται
να παραβιαστούν τα δικαιώματα απορρήτου ή να μεταδοθούν ευαίσθητες πληροφο-
ρίες σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

• Εάν γίνει λήψη εξωτερικής κλήσης από αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος
στον τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού, ο αριθμός και το όνομα του κα-
λούντα θα εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.

*1 Μόνο KX-TPA60.

4.1.1  Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος
Εάν ληφθεί μια εξωτερική κλήση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες αναγνωριστικού
καλούντα (το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου ενός καλούντα), αυτές οι πληροφορίες θα
καταχωριστούν στο αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων και θα εμφανιστούν στο
ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.
Εάν ληφθεί μια κλήση από έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε αριθμό που έχει καταχωριστεί
στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα που είναι καταχωρισμένο στον τηλεφωνικό κατάλο-
γο για τον συγκεκριμένο αριθμό θα εμφανιστεί μαζί με τον αριθμό.
Εάν σταλούν πληροφορίες καλούντα από το τηλεφωνικό σύστημα και υπάρχουν, επίσης,
αποθηκευμένες πληροφορίες στον τηλεφωνικό κατάλογο για τον ίδιο αριθμό, μπορείτε να
επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα εμφανιστούν στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο. Οι
πληροφορίες καλούντα που στέλνονται από το τηλεφωνικό σύστημα εμφανίζονται από
προεπιλογή. Για λεπτομέρειες, βλ. ENΔEIΞH OΘONHΣ, σελ. 157.

4 Λήψη κλήσεων
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Εάν ρυθμίσετε το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο να εμφανίζει τις πληροφορίες καλού-
ντα που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο, οι πληροφορίες καλούντα που
στέλνονται από το τηλεφωνικό σύστημα θα εμφανίζονται μόνο εάν ο αριθμός του καλού-
ντα δεν είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο.

4.2  Απάντηση κλήσεων

Για απάντηση εισερχόμενης κλήσης

–KX-TPA60: 

–KX-TPA65/KX-TPA68: Εκτός άγκιστρου

Σημείωση
• Κατά τη λήψη κλήσης ενδοεπικοινωνίας, το όνομα του ακουστικού εμφανίζεται στην

οθόνη LCD.

Για απάντηση εισερχόμενης κλήσης σε συγκεκριμένη γραμμή (μόνο κατά τη
σύνδεση στο μοντέλο KX-TGP600)

1. /[LINE]: Εμφανίζει τα πλήκτρα γραμμής.

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή [ ]/[ ] για να επιλέξετε τον αριθμό γραμμής.  OK
Μπορείτε επίσης να απαντήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λειτουρ-
γίες:

–AΠΑ ME OΠOIO ΠΛH*1

–ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤ*1

–AYTOM AΠANT
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό αυτών των λειτουργιών, βλ. ΕΠΙΛ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΗ, σελ. 152.

*1 Μόνο KX-TPA60.

Σημείωση
• Τα πλήκτρα γραμμής με εισερχόμενες κλήσεις θα αναβοσβήνουν γρήγορα με πράσι-

νο χρώμα.

• Εάν η λειτουργία "ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤ"*1 έχει οριστεί σε "ENEPΓOΠOIHΣH" και ση-
μειωθεί σύντομη διακοπή ρεύματος όταν το ακουστικό λαμβάνει κλήση ενώ βρίσκεται
στο φορτιστή, ενδέχεται να συμβούν τα εξής:
–Εάν η λειτουργία "ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ" έχει οριστεί σε "AΠENEPΓOΠOIHΣH" (προε-

πιλογή), η κλήση ενδέχεται να αποσυνδεθεί αφού απαντήσετε.

4.2 Απάντηση κλήσεων
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–Εάν η λειτουργία "ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ" έχει οριστεί σε "ENEPΓOΠOIHΣH", η κλήση
ενδέχεται να απαντηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, σημειώστε ότι ενδέχε-
ται να παραβιαστούν τα δικαιώματα απορρήτου ή να μεταδοθούν ευαίσθητες πλη-
ροφορίες σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

*1 Μόνο KX-TPA60.

• Μπορείτε να επιλέξετε το μοτίβο κουδουνίσματος για κάθε τύπο εισερχόμενης κλή-
σης. Για λεπτομέρειες, βλ. ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ, σελ. 150.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης
Μπορείτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση από το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφω-
νό σας.
1. Την ώρα που ακούγεται ο ήχος κουδουνίσματος για μια εισερχόμενη κλήση, πιέστε

την επιλογή /REJECT/Reject .

2. Η κλήση θα απορριφθεί και το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο θα επιστρέψει σε
λειτουργία αναμονής.

Σημείωση
• Μπορεί να γίνεται αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς. Για

λεπτομέρειες, βλ. 8.1.8 Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για χρήστες με υπηρε-
σία αναγνωριστικού καλούντα), σελ. 130.

4.3  Λειτουργία ανοικτής ακρόασης
Στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε τον άλλο συνομιλη-
τή σε μια συνομιλία χωρίς να χρησιμοποιείτε το ακουστικό. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσι-
μη για την εκτέλεση άλλων εργασιών κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, όπως η λήψη ση-
μειώσεων.

Σημείωση
[KX-TPA60]

• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας με χρήση των ακουστικών κεφαλής, το πλήκτρο 
δεν είναι διαθέσιμο.

• Όταν ένα ακουστικό είναι τοποθετημένο στο φορτιστή του στη λειτουργία ανοικτής
ακρόασης, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία.

• Όταν η λειτουργία "ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ" έχει οριστεί σε "ENEPΓOΠOIHΣH", εάν το-
ποθετήσετε το ακουστικό που βρίσκεται σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης στο φορτι-
στή, μπορείτε να συνεχίσετε τη συνομιλία.

[KX-TPA65/KX-TPA68]

• Αν πατήσετε το πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το /[SP-PHONE/HEADSET] πλήκτρο
στη διάρκεια μιας κλήσης με χρήση των ακουστικών κεφαλής, η κλήση θα αποσυνδε-
θεί.

4.3 Λειτουργία ανοικτής ακρόασης
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• Αν πιέσετε το πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET]
κατά τη χρήση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης, θα αποσυνδέσετε την κλήση.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ανοικτής ακρόασης
[KX-TPA60]
Εάν πατήσετε  στη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λει-
τουργία ανοικτής ακρόασης.
Στη συνέχεια, μπορείτε να επιστρέψετε το ακουστικό στο φορτιστή του.
[KX-TPA65/KX-TPA68]
Αν πιέσετε το πλήκτρο /[SP-PHONE] ή το πλήκτρο /[SP-PHONE/HEADSET] στη
λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Μό-
λις ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό
στο άγκιστρο χωρίς να αποσυνδέσετε την κλήση.

Ακύρωση λειτουργίας ανοικτής ακρόασης
[KX-TPA60]
Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης με έναν από τους ακόλουθους
τρόπους:

• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, πατήστε .

• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης με το ακουστικό στο
φορτιστή, σηκώστε το ακουστικό από το φορτιστή.

[KX-TPA65/KX-TPA68]
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, σηκώστε το ακουστικό
από το άγκιστρο.

4.4  Απάντηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας
1. KX-TPA60:

: Απαντήστε στην τηλεειδοποίηση.
KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα του ακουστικού από το άγκιστρο: Απαντήστε στην τηλεειδοποίηση.

4.5  Αθόρυβη λειτουργία
Η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιεί το κουδούνισμα κατά τη λήψη κλήσεων. Αυτό μπο-
ρεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, όπως στη
διάρκεια μιας σύσκεψης.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία, οι ακόλουθες λειτουργίες απενεργο-
ποιούνται ή ρυθμίζονται αυτόματα, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις τους.
–ENTAΣH KOYΔOYN

–ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΤΗΣΗ*1

–AYTOM AΠANT

4.4 Απάντηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας
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–ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ
*1 Μόνο KX-TPA60.

Σημείωση
• Όταν έχει οριστεί η αθόρυβη λειτουργία, η ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

δεν θα ακούγεται στη λειτουργία αναμονής.
• Όταν έχει οριστεί η αθόρυβη λειτουργία, οι ήχοι επιβεβαίωσης για τη ρύθμιση του μο-

τίβου κουδουνίσματος ή της έντασης ήχου κουδουνίσματος δεν θα αναπαράγονται.

Για ορισμό ή ακύρωση
1. KX-TPA60:

Πατήστε παρατεταμένα  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
KX-TPA65/KX-TPA68:
Πατήστε παρατεταμένα  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

4.6  ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (KX-TPA60/KX-TPA68)
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία μείωσης θορύβου, ο θόρυβος του περιβάλλοντος
μειώνεται, για βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του ήχου για τον άλλο συμμετέχο-
ντα στη συνομιλία. Η ένταση ήχου του δέκτη αυξάνεται επίσης, ανάλογα με το επίπεδο
θορύβου του περιβάλλοντος. Χρησιμεύει σε περιβάλλοντα με θόρυβο, όπως αποθήκες,
εργοστάσια, εστιατόρια και συνεργεία. Η λειτουργία μείωσης θορύβου μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί από προεπιλογή για κανονική χρήση ή να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί στη
διάρκεια μιας κλήσης.

Σημείωση
• Η λειτουργία μείωσης θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη λειτουργία δέκτη

ή με ακουστικά κεφαλής. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία ανοικτής
ακρόασης.

• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας στη λειτουργία μείωσης θορύβου, είτε θα αναβοσβήνει
το προγραμματιζόμενο πλήκτρο / AVC  είτε θα εμφανίζεται η ένδειξη "ΜΕΙΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ" στην οθόνη LCD.

• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας με ακουστικά κεφαλής στην προεπιλεγμένη λειτουργία
μείωσης θορύβου, η λειτουργία θα συνεχιστεί ακόμα και αν αποσυνδέσετε τα ακου-
στικά κεφαλής από το ακουστικό.

• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας χωρίς ακουστικά κεφαλής στην προεπιλεγμένη λειτουρ-
γία μείωσης θορύβου, η λειτουργία θα συνεχιστεί ακόμα και αν συνδέσετε τα ακουστι-
κά κεφαλής στο ακουστικό.

4.6 ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (KX-TPA60/KX-TPA68)
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Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μείωσης θορύβου

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "EΠIΛ ΟΜΙΛΙΑ"  OK

4. [ ]/[ ]: "ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ"  OK

5. [ ]/[ ]: "ENEPΓOΠOIHΣH"/"AΠENEPΓOΠOIHΣH"  OK

Προσωρινή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μείωσης θορύβου στη διάρκεια
κλήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης θορύβου στη
διάρκεια μιας κλήσης με μία από τις εξής ενέργειες:

a. / AVC
Για να εμφανίσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο / AVC , επεξεργαστείτε τα
προγραμματιζόμενα πλήκτρα που εμφανίζονται. Βλ. ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ, σελ. 154.

b. KX-TPA60:
/[FUNC]  [ ]/[ ]: "ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ"  OK

KX-TPA68:
/MENU  [ ]/[ ]/[ ]/[ ]: "ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ"  OK

4.6 ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (KX-TPA60/KX-TPA68)
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5  Στη διάρκεια συνομιλίας
5.1  Στη διάρκεια συνομιλίας

5.1.1  Μεταφορά μιας κλήσης (Μεταφορά κλήσης)
Μπορείτε να μεταφέρετε μια κλήση σε άλλον προορισμό (εσωτερικό αριθμό ή εξωτερικό
συνομιλητή).

Για μεταφορά

[Στη διάρκεια συνομιλίας]
1. KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή στον οποίο θέλετε να κάνετε τη μετα-

φορά.  ΚΛΗΣΗ/ Κληση

3. Περιμένετε έως ότου απαντήσει ό άλλος συνομιλητής για να ανακοινωθεί η μεταφο-
ρά.

4. KX-TPA60:
*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο*1

*1 Κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600, η λειτουργία γίνεται
ως εξής.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

Σημείωση
• Για επιστροφή στην κλήση πριν απαντήσει ο προορισμός της μεταφοράς, πιέστε την

επιλογή CANCEL /Ακυρ. .

Για πραγματοποίηση τυφλής μεταφοράς (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)

1. Πιέστε την επιλογή BLIND/ Τυχαία *1 στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

5 Στη διάρκεια συνομιλίας
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2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή στον οποίο θέλετε να κάνετε τη μετα-
φορά.  ΚΛΗΣΗ/ Κληση

*1 Εάν δεν επιτρέπονται μεταφορές που δεν εμφανίζονται στην οθόνη, αυτό το προγραμ-
ματιζόμενο πλήκτρο δεν εμφανίζεται. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισ-
σότερες πληροφορίες.

Για μεταφορά κλήσης ενδοεπικοινωνίας
Μπορείτε να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις μεταξύ 2 ακουστικών/επιτραπέζιων τηλεφώ-
νων.

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο που θέλετε.  OK

4. Περιμένετε να απαντήσει ο συνομιλητής που έλαβε την τηλεειδοποίηση.
5. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο*1

*1 Κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600, η λειτουργία γίνεται
ως εξής.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

5.1.2  Θέση κλήσης σε αναμονή
Μπορείτε να βάλετε μια κλήση σε αναμονή, θέτοντας την κλήση σε αναμονή στον εσωτε-
ρικό αριθμό σας.

Αναμονή

Για θέση σε αναμονή της τρέχουσας κλήσης
1. KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65/KX-TPA68:

/ /[HOLD]

5.1.2 Θέση κλήσης σε αναμονή
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Σημείωση
• Εάν επιλέξετε άλλο πλήκτρο LINE εκτός από το συγκεκριμένο για την τρέχουσα κλή-

ση, η κλήση τίθεται σε αναμονή ή αποσυνδέεται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις αυτόματης
αναμονής κλήσης. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλε-
φωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

Για ανάκτηση κλήσης σε αναμονή
1. KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65/KX-TPA68:

/ /[HOLD]

Για ανάκτηση κλήσης σε αναμονή στη γραμμή σας (μόνο κατά τη σύνδεση στο
KX-TGP600)
1. /[LINE]
2. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην ένδειξη ΓΡΑΜΜΗΣ που ανα-

βοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα ή πατήστε [ ] ή [ ] για να επιλέξετε μια ένδειξη
ΓΡΑΜΜΗΣ που αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα. OK

Αναμονή σε ζώνη στάθμευσης συστήματος (Στάθμευση κλήσης)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ως λειτουργία μεταφοράς.
Όταν επιτρέπεται η λειτουργία στάθμευσης κλήσης, το στοιχείο "ZΩNH ΠAPK" είναι δια-
θέσιμο στη λίστα των πλήκτρων λειτουργίας. Ωστόσο, πρέπει να ορίσετε από πριν τον
αριθμό της λειτουργίας στάθμευσης κλήσης. Επίσης, ανάλογα με το τηλεφωνικό σας σύ-
στημα, ίσως χρειαστεί να καταχωρίσετε έναν αριθμό ζώνης στάθμευσης για να ανακτήσε-
τε μια σταθμευμένη κλήση. Η λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επι-
κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για ρύθμιση
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("ZΩNH ΠAPK")
KX-TPA68:
Πιέστε το κουμπί προγράμματος που έχετε εκχωρήσει ως "ZΩNH ΠAPK".

Για ανάκτηση (Ανάκτηση στάθμευσης κλήσεων)
[Στη λειτουργία αναμονής]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. Καταχωρίστε τον αριθμό της λειτουργίας ανάκτησης στάθμευσης κλήσεων.

2. KX-TPA60: 
KX-TPA65: Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

KX-TPA68:
1. Καταχωρίστε τον αριθμό της λειτουργίας ανάκτησης στάθμευσης κλήσεων.

5.1.2 Θέση κλήσης σε αναμονή
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2. Πιέστε το κουμπί προγράμματος που έχετε εκχωρήσει ως "Ανακτ.παρκαρ".
3. Εκτός άγκιστρου.

Σημείωση
• Ανάλογα με το τηλεφωνικό σύστημα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Παρκ. /Παρκ.

ενδέχεται να αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι στη γραμμή υπάρχει μια σταθμευμένη
κλήση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ανακτήσετε την κλήση πιέζοντας το προ-
γραμματιζόμενο πλήκτρο Παρκ. /Παρκ.  που αναβοσβήνει. Ωστόσο, για να ανακτήσετε
μια σταθμευμένη κλήση χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο, πρέπει
να ορίσετε από πριν τον αριθμό της λειτουργίας ανάκτησης στάθμευσης κλήσεων.
Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις. Επικοι-
νωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Διαδοχική ομιλία σε δύο συνομιλητές (διαχωρισμός κλήσεων)
Όταν μιλάτε σε έναν συνομιλητή ενώ ο άλλος συνομιλητής βρίσκεται σε αναμονή, μπορεί
να εναλλάσσετε τις κλήσεις (διαδοχικά).

Για κλήση ενός τρίτου συνομιλητή και, στη συνέχεια, για εναλλαγή μεταξύ των δύο
συνομιλητών
1. KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65/KX-TPA68:

/ /[HOLD]  Στο άγκιστρο
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή τον οποίο θέλετε να προσθέσετε στη

συνομιλία.

3. KX-TPA60: 
KX-TPA65/KX-TPA68: Εκτός άγκιστρου

4. Αφού μιλήσετε με τον άλλο συνομιλητή, πατήστε
KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65/KX-TPA68:

/ /[HOLD]
5. Μιλήστε με τον αρχικό συνομιλητή.

5.1.3  Τριμερής διάσκεψη
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να προσθέσετε έναν επιπλέον συνομιλητή στην
κλήση και να δημιουργήσετε μια κλήση διάσκεψης.

Σημείωση
• Το τηλεφωνικό σας σύστημα ενδέχεται να υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες διά-

σκεψης, όπως κλήσεις διάσκεψης με τέσσερις ή περισσότερους συνομιλητές. Σε

5.1.3 Τριμερής διάσκεψη
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αυτήν την περίπτωση, οι διαδικασίες για τη διαχείριση μιας κλήσης διάσκεψης ενδέ-
χεται να διαφέρουν από αυτές που επεξηγούνται στην παρούσα ενότητα. Για λεπτο-
μέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάρο-
χο της υπηρεσίας σας.

Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION] στη διάρκεια συνομιλίας.  "ΣYNΔIAΣKEΨH"
KX-TPA68:

/[CONF] στη διάρκεια μιας συνομιλίας.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή τον οποίο θέλετε να προσθέσετε στη

συνομιλία.  ΚΛΗΣΗ/ Κληση

3. CONF/ /Conf

Σημείωση
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο CONF/ /
Conf  για απευθείας πρόσβαση στη λειτουργία συνδιάσκεψης. Για να εμφανίσετε αυ-
τό το πλήκτρο, επεξεργαστείτε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που εμφανίζονται. Για
λεπτομέρειες, βλ. ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ, σελ. 154.

• Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA65, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
πλήκτρο /[CONF] στα βήματα 1 και 3.

Κατάργηση συνομιλητή από τη διάσκεψη (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
Στη διάρκεια μιας διάσκεψης, μπορείτε να καταργείτε άλλους συνομιλητές από τη διάσκε-
ψη. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη διάρκεια κλήσεων διάσκεψης
που αρχίζετε εσείς.
1. Στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης, πατήστε

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65/KX-TPA68:
/ /[HOLD]

2. /[LINE]

3. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο ή πατήστε [ ] ή [ ] και, στη συνέχεια, πατήστε OK
για να επιλέξετε τον αριθμό ΓΡΑΜΜΗΣ που αντιστοιχεί στον συνομιλητή που θέλετε
να αποσυνδέσετε.

4. KX-TPA60:
  /[LINE]

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο  /[LINE]

5.1.3 Τριμερής διάσκεψη
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5. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο ή πατήστε [ ] ή [ ] και, στη συνέχεια, πατήστε OK
για να επιλέξετε τον αριθμό ΓΡΑΜΜΗΣ που αντιστοιχεί στον συνομιλητή που απο-
μένει.

Σημείωση
KX-TPA65/KX-TPA68:
• Για να αποκαταστήσετε τη διάσκεψη χωρίς να καταργήσετε κανέναν από τους συν-

ομιλητές, πατήστε /[FUNC]/[FUNCTION] και, στη συνέχεια, "ΣYNΔIAΣKEΨH" μετά
το βήμα 3.

Τερματισμός κλήσης διάσκεψης
Για να κατεβάσετε το ακουστικό στο άγκιστρο και να τερματίσετε την κλήση διάσκεψης,
KX-TPA60:
πατήστε .
KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο

5.1.4  Σίγαση
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ή το ακουστικό για να συνομιλείτε ιδιωτικά
με άλλους στην αίθουσα, ενώ ακούτε τον άλλο συνομιλητή στο τηλέφωνο μέσω του
ηχείου ή του ακουστικού.

Για ορισμό/ακύρωση

1. /MUTE/Mute

Σημείωση
• Όποτε αναβοσβήνει η ένδειξη /MUTE/Mute , η λειτουργία Σίγασης είναι ενεργο-

ποιημένη.
Αν το προγραμματιζόμενο πλήκτρο /MUTE/Mute  δεν εμφανίζεται στην οθόνη
LCD, η ένδειξη /MUTE εμφανίζεται στην 1η γραμμή της οθόνης LCD.

• Στη διάρκεια της σίγασης, ακόμα και αν πραγματοποιήσετε εναλλαγή από/προς λει-
τουργία ανοικτής ακρόασης, η σίγαση θα συνεχιστεί.

• Στη διάρκεια της σίγασης, ακόμα και αν συνδέσετε/αποσυνδέσετε ακουστικά κεφα-
λής, η σίγαση θα συνεχιστεί.

• Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA65/KX-TPA68, μπορείτε επίσης να χρησιμο-
ποιείτε το πλήκτρο /[MUTE] ή το πλήκτρο /[AUTO ANS/MUTE].
Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA68, ανάβει η ένδειξη /[AUTO ANS/MUTE]
όση ώρα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σίγασης.

5.1.4 Σίγαση
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5.1.5  Αναμονή κλήσης
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, εάν ληφθεί μια δεύτερη κλήση, θα ακούσετε έναν ήχο κλή-
σης σε αναμονή. Μπορείτε να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση εάν αποσυνδέσετε ή θέσε-
τε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση.
Πρόκειται για μια προαιρετική υπηρεσία της τηλεφωνικής εταιρείας. Μπορείτε να λαμβά-
νετε έναν ήχο αναμονής κλήσης και τις πληροφορίες του καλούντα. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπη-
ρεσίας σας.

Για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα κλήση και, στη συνέχεια, να μιλήστε στον νέο
συνομιλητή

[Όσο ακούγεται ο ήχος κλήσης σε αναμονή]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο

2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

Για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και, στη συνέχεια, να μιλήστε στον
νέο συνομιλητή

1. / /

Σημείωση
• Μπορείτε επίσης να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή ως εξής:

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65/KX-TPA68:
/ /[HOLD]

5.1.6  Παρακολούθηση εκτός άγκιστρου (KX-TPA65/KX-TPA68)
Στη διάρκεια μιας διμερούς συνομιλίας με το ενσύρματο ακουστικό, μπορείτε να δώσετε
σε άλλα άτομα τη δυνατότητα ακρόασης μέσω του ηχείου, ενώ συνεχίζετε τη συνομιλία
χρησιμοποιώντας το ενσύρματο ακουστικό.

Για έναρξη/για ακύρωση
1. /[SP-PHONE] ή /[SP-PHONE/HEADSET]

5.1.5 Αναμονή κλήσης
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Σημείωση
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση με σήκωμα ακουστικού από το άγκι-

στρο, η επανατοποθέτηση του ενσύρματου ακουστικού στη βάση του ενεργοποιεί τη
λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

5.1.6 Παρακολούθηση εκτός άγκιστρου (KX-TPA65/KX-TPA68)
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6  Πριν την απομάκρυνση από το γραφείο σας
6.1  Προώθηση κλήσεων/Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη προώθηση εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον προο-
ρισμό. Μπορείτε επίσης να απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις (Μην ενοχλείτε).

Σημείωση
• Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη σύνδεση στο μοντέλο

KX-TGP600.

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις FWD/DND (Προώθηση/Μην ενοχλείτε)

[Σε λειτουργία αναμονής]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ"*1).
KX-TPA68:
Εμφανίστε την οθόνη της σελίδας 1.*2  "FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ"/" "

2. Εάν η μονάδα έχει πολλές γραμμές, πατήστε [ ] ή [ ] για να επιλέξετε τη γραμμή
που θέλετε.  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον τύπο ρύθμισης FWD (Προώθηση) ή DND (Μην ενοχλείτε) που
θέλετε να εφαρμοστεί.  OK
Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

• ΜΗΝ ΕΝΟΧ: Ενεργοποίηση λειτουργίας Μην ενοχλείτε*3

(Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται αυτόματα.)
• FWD(ΟΛ): Ενεργοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων

(Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται αυτόματα.)
• FWD(ΚΑΤ): Ενεργοποίηση προώθησης σε περίπτωση απασχολημένου αριθμού

(Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται μόνο όταν ο εσωτερικός αριθμός σας είναι
κατειλημμένος.)

• FWD(ΚΑ): Ενεργοποίηση προώθησης χωρίς απάντηση
(Μια εισερχόμενη κλήση προωθείται εάν δεν απαντήσετε στην κλήση εντός συγκε-
κριμένου χρονικού διαστήματος.)

4. Εάν έχει επιλεγεί μια ρύθμιση προώθησης, εισαγάγετε έναν νέο αριθμό προορισμού
προώθησης ή επιβεβαιώστε και τροποποιήστε έναν αριθμό προορισμού προώθη-
σης που έχει οριστεί προηγουμένως.  OK

*1 "Εκτροπή κλήση" κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
*2 Βλ. 2.4.2 Οθόνη (KX-TPA68), σελ. 45.
*3 Μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600.

6 Πριν την απομάκρυνση από το γραφείο σας
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Σημείωση
• KX-TPA60/KX-TPA65:

Όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες Προώθησης κλήσεων ή/και Μην ενοχλείτε,
στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις /Fwd ή/και /DND, αντίστοιχα, στη λειτουρ-
γία αναμονής.

6.2  Ακρόαση μηνυμάτων τηλεφωνητή (μόνο κατά τη σύνδεση
στο KX-TGP600)

KX-TPA60/KX-TPA65:
Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, εμφανίζονται οι ενδείξεις "Ηχητ. Μύνημα" και .
KX-TPA68:
Όποτε έχετε νέα φωνητικά μηνύματα, εμφανίζεται το εικονίδιο  στο πλήκτρο του προ-
γράμματος "Ηχητ. Μύνημα". Αριστερά από το εικονίδιο  ενδέχεται να εμφανίζεται ο
αριθμός των φωνητικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να ελέγξετε τα νέα μηνύματά σας μέσω του γραμματοκιβωτίου.
Μόλις ακούσετε όλα τα φωνητικά μηνύματα, το εικονίδιο αλλάζει σε .

[Σε λειτουργία αναμονής]
1. Πατήστε παρατεταμένα

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65/KX-TPA68:
/[MESSAGE]*1

2. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τη γραμμή στην οποία εμφανίζεται η ένδειξη .  OK

Σημείωση
• Το βήμα 2 δεν είναι απαραίτητο εάν έχει διαμορφωθεί μόνο μία γραμμή στο ακουστι-

κό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.
• Κατά τη χρήση του μοντέλου KX-TPA60, η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν είναι δυ-

νατή όταν υπάρχει κλήση σε αναμονή.
*1 KX-TPA68:

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο του προγράμματος "Ηχητ. Μύνημα".
Βλ. 2.4.2 Οθόνη (KX-TPA68), σελ. 45.

6.2 Ακρόαση μηνυμάτων τηλεφωνητή (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
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7  Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
7.1  Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Το KX-TGP600 διαθέτει 3 τύπους τηλεφωνικού καταλόγου.
1. Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού

Αυτός ο τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκεύεται στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφω-
νο.

2. Τηλεφωνικός κατάλογος μονάδας βάσης (μόνο κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα
βάσης εκτός της KX-TGP600)
Αυτός ο τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκεύεται στη μονάδα βάσης.

3. Απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
Εάν η τηλεφωνική εταιρεία σας παρέχει την υπηρεσία απομακρυσμένου τηλεφωνι-
κού καταλόγου, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

 
Τηλεφωνικός

κατάλογος
ακουστικού

Τηλεφωνικός
κατάλογος μο-
νάδας βάσης

Απομακρυ-
σμένος τηλε-

φωνικός κατά-
λογος

Αποθήκευση νέων στοιχείων ü ü —

Επεξεργασία αποθηκευμένων
στοιχείων

ü ü —

Διαγραφή αποθηκευμένων
στοιχείων

ü ü —

Αναζήτηση στον τηλεφωνικό
κατάλογο βάσει ονόματος

ü ü ü

Αναζήτηση στον τηλεφωνικό
κατάλογο βάσει κατηγορίας

ü — —

Αριθμοί τηλεφώνου για κάθε
στοιχείο

Έως 5 Έως 2 Έως 5*1

Ιδιωτικό κουδούνισμα ü — —

*1 Αυτός ο αριθμός εξαρτάται από την υπηρεσία που χρησιμοποιείται.

7 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
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7.2  Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού
Μπορείτε να αποθηκεύετε έως 500 αριθμούς τηλεφώνου στο ακουστικό/επιτραπέζιο τη-
λέφωνο μαζί με τα ονόματα για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε επίσης να ορίζετε μοναδικά
μοτίβα κουδουνίσματος για διαφορετικές κατηγορίες για να αναγνωρίζετε εισερχόμενες
κλήσεις. Όλα τα στοιχεία τηλεφωνικού καταλόγου αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.
Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να κλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
• Για αναζήτηση ενός στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, βλ. 7.2.5 Αναζήτηση στοι-

χείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού, σελ. 115.
• Για να ανατρέξετε σε άλλον τηλεφωνικό κατάλογο που μπορεί να περιλαμβάνει περισ-

σότερα από 500 στοιχεία, βλ. 7.4 Χρήση του απομακρυσμένου τηλεφωνικού καταλόγου
(μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600), σελ. 120.

Σημείωση
• Συνιστάται να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων τηλεφωνικού κα-

ταλόγου του ασύρματου ακουστικού και του επιτραπέζιου τηλεφώνου, σε περίπτωση
που τα δεδομένα δεν μπορούν να ανακτηθούν εξαιτίας δυσλειτουργίας του προϊό-
ντος.

• Μια μεμονωμένη καταχώριση (π.χ. όνομα) μπορεί να έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώ-
νου. Δεδομένου ότι η χωρητικότητα του τηλεφωνικού καταλόγου περιορίζεται από τον
αριθμό των αποθηκευμένων αριθμών τηλεφώνου, η αποθήκευση πολλών αριθμών
τηλεφώνου σε μία καταχώριση μειώνει τον μέγιστο αριθμό καταχωρίσεων.

• Επιπλέον, εάν ο πάροχος της τηλεφωνικής υπηρεσίας υποστηρίζει τα ακόλουθα δε-
δομένα τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να κάνετε λήψη τους μέσω του δικτύου.
Σε ένα όνομα που υπερβαίνει τους 24 χαρακτήρες, οι επιπλέον χαρακτήρες θα δια-
γράφονται.
Οι αριθμοί τηλεφώνου που υπερβαίνουν τους 32 χαρακτήρες δεν είναι έγκυροι.

7.2.1  Ιδιωτικό κουδούνισμα
Μπορείτε να οργανώνετε καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο σε μία από τις 9 κατη-
γορίες ιδιωτικού κουδουνίσματος. Είναι δυνατό να ορίσετε διαφορετικό μοτίβο κουδουνί-
σματος*1 για κάθε κατηγορία.
*1 Για τα μοτίβα κουδουνίσματος, βλ. ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ, σελ. 150.

7.2.2  Αποθήκευση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού

Αποθήκευση νέου στοιχείου

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK

7.2 Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού
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KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "NEOΣ KATAΛOΓΟΣ"  OK

3. Εισαγάγετε ένα όνομα (έως 24 χαρακτήρες).  OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου (  έως ).  OK

5. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως 32 ψηφία).  OK

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να προσθέσετε επιπλέον τύπους αριθμών τηλε-
φώνου.

7. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Off"  OK

8. Επιλέξτε μια κατηγορία.  OK

9. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την καταχώριση, πατήστε [ ] ή [ ]
για να επιλέξετε "ΔΙΑΓΡ ΤΗΛ. ΑΡ".  OK

10. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος αριθμός. 
OK

11. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ

Σημείωση
• Τα βήματα 7 και 8 μπορούν να παραλειφθούν εάν δεν θέλετε να αναθέσετε μια κατη-

γορία.
• Τα βήματα 9 και 10 μπορούν να παραλειφθούν εάν δεν θέλετε να αναθέσετε προεπι-

λεγμένο αριθμό. (Ο πρώτος αριθμός που πληκτρολογείται σε μια καταχώριση θα
αντιστοιχίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός.)

• Οι έγκυροι χαρακτήρες είναι "0" έως "9", " ", " ", " ", "P".
Για τον τρόπο εισαγωγής του χαρακτήρα " " ή του χαρακτήρα "P", βλ. 3 Πραγματο-
ποίηση κλήσεων, σελ. 84.

• Εάν υπάρχει ένα στοιχείο με το ίδιο όνομα και τον ίδιο αριθμό, οι νέες πληροφορίες
που προστίθενται θα συγχωνευθούν με το υπάρχον στοιχείο.

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτήρων, σελ. 81.

Αποθήκευση ενός στοιχείου με πληκτρολόγηση
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό πρώτα και, στη συνέχεια, να τον προσθέσετε
ως καταχώριση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

[Σε λειτουργία αναμονής]
1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό.
2.

3. Εισαγάγετε ένα όνομα (έως 24 χαρακτήρες).  OK

7.2.2 Αποθήκευση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού
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4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου (  έως ).  OK

5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου, εάν θέλετε.  OK

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να προσθέσετε επιπλέον τύπους αριθμών τηλε-
φώνου.

7. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Off"  OK

8. Επιλέξτε μια κατηγορία.  OK

9. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την καταχώριση, πατήστε [ ] ή [ ]
για να επιλέξετε "ΔΙΑΓΡ ΤΗΛ. ΑΡ".  OK

10. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος αριθμός. 
OK

11. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ

Σημείωση
• Τα βήματα 7 και 8 μπορούν να παραλειφθούν εάν δεν θέλετε να αναθέσετε μια κατη-

γορία.
• Τα βήματα 9 και 10 μπορούν να παραλειφθούν εάν δεν θέλετε να αναθέσετε προεπι-

λεγμένο αριθμό. (Ο πρώτος αριθμός που πληκτρολογείται σε μια καταχώριση θα
αντιστοιχίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός.)

• Οι έγκυροι χαρακτήρες είναι "0" έως "9", " ", " ", " ", "P".
Για τον τρόπο εισαγωγής του χαρακτήρα " " ή του χαρακτήρα "P", βλ. 3 Πραγματο-
ποίηση κλήσεων, σελ. 84.

• Εάν υπάρχει ένα στοιχείο με το ίδιο όνομα και τον ίδιο αριθμό, οι νέες πληροφορίες
που προστίθενται θα συγχωνευθούν με το υπάρχον στοιχείο.

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτήρων, σελ. 81.

Αποθήκευση στοιχείου με χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/
εξερχόμενων κλήσεων

Μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό που περιλαμβάνεται στο αρχείο καταγραφής εισ-
ερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού.

[Σε λειτουργία αναμονής]
1. Εμφανίστε το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων. Για λε-

πτομέρειες, βλ. 2.6 Αρχείο καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων, σελ.
76.

2. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου

3. [ ]/[ ]: "AΠOΘΗΚ KATAΛOΓOY"  OK

4. Επεξεργαστείτε το όνομα, εάν θέλετε.  OK

7.2.2 Αποθήκευση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού
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5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου (  έως ).  OK

6. Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου, εάν θέλετε.  OK

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να προσθέσετε επιπλέον τύπους αριθμών τηλε-
φώνου.

8. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Off"  OK

9. Επιλέξτε μια κατηγορία.  OK

10. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την καταχώριση, πατήστε [ ] ή [ ]
για να επιλέξετε "ΔΙΑΓΡ ΤΗΛ. ΑΡ".  OK

11. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος αριθμός. 
OK

12. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ

Σημείωση
• Τα βήματα 8 και 9 μπορούν να παραλειφθούν εάν δεν θέλετε να αναθέσετε μια κατη-

γορία.
• Τα βήματα 10 και 11 μπορούν να παραλειφθούν εάν δεν θέλετε να αναθέσετε προεπι-

λεγμένο αριθμό. (Ο πρώτος αριθμός που πληκτρολογείται σε μια καταχώριση θα
αντιστοιχίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός.)

• Οι έγκυροι χαρακτήρες είναι "0" έως "9", " ", " ", " ", "P".
Για τον τρόπο εισαγωγής του χαρακτήρα " " ή του χαρακτήρα "P", βλ. 3 Πραγματο-
ποίηση κλήσεων, σελ. 84.

• Εάν υπάρχει ένα στοιχείο με το ίδιο όνομα και τον ίδιο αριθμό, οι νέες πληροφορίες
που προστίθενται θα συγχωνευθούν με το υπάρχον στοιχείο.

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτήρων, σελ. 81.
• Κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600, εμφανίζεται ένα με-

νού για επιλογή του προορισμού αποθήκευσης του τηλεφωνικού καταλόγου μεταξύ
των βημάτων 3 και 4.

7.2.3  Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου στον τηλεφωνικό
κατάλογο του ακουστικού

Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ"  OK *1

7.2.3 Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακου-
στικού
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3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου

5. [ ]/[ ]: "AΛΛAΓH"  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την κατηγορία ή τον προεπιλεγμέ-
νο αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.  OK

7. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα, όπως απαιτείται.  OK

8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 7 και επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε να αλλά-
ξετε.

9. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού, αυτό το βήμα παρα-

λείπεται.

Σημείωση
• Για να αλλάξετε ένα χαρακτήρα ή ένα ψηφίο.

1. Πατήστε [ ] ή [ ] για να επισημάνετε ένα χαρακτήρα ή ψηφίο.
2. Διαγράψτε το χαρακτήρα ή το ψηφίο.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Διαγρ.

3. Εισαγάγετε το χαρακτήρα ή το ψηφίο.
• Για να απαλείψετε μια ολόκληρη γραμμή.

KX-TPA60:
Πατήστε παρατεταμένα / /[XFER/CLR] για περισσότερο από 1 δευτερόλε-
πτο.
KX-TPA65:
Πατήστε παρατεταμένα / /[TRANSFER/CLEAR] για περισσότερο από 1 δευ-
τερόλεπτο.
KX-TPA68:
Πατήστε παρατεταμένα Διαγρ.  για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε [ ] ή [ ],
αντίστοιχα.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτή-
ρων, σελ. 81.

7.2.3 Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακου-
στικού
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Επεξεργασία ονομάτων κατηγοριών
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των κατηγοριών στον τηλεφωνικό κατάλογο.

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ENΔEIΞH OΘONHΣ"  OK

4. [ ]/[ ]: "KATHΓOPIA"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε (1-9).  OK

6. Εισαγάγετε ένα όνομα για την κατηγορία (έως 13 χαρακτήρες).  OK

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για κάθε όνομα κατηγορίας που θέλετε να επεξερ-
γαστείτε.

Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτή-

ρων, σελ. 81.

7.2.4  Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο
του ακουστικού

Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ"*1  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

5. /MENU/Μενου

6. [ ]/[ ]: "ΔIAΓPAΦH"  OK *2

7. [ ]/[ ]: "NAI"  OK
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού, αυτό το βήμα παρα-

λείπεται.

7.2.4 Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστι-
κού
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*2 Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" αντί για "ΔIAΓPAΦH".

7.2.5  Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού
Μπορείτε να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο με τα ακόλουθα βήμα-
τα.

Αναζήτηση βάσει ονόματος
Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο πληκτρολο-
γώντας ένα όνομα:

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ"*1  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.*2

5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού, αυτό το βήμα παρα-
λείπεται.

*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ ]/[ ], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/
προηγούμενα στοιχεία.

Αναζήτηση βάσει κατηγορίας
Εάν τα στοιχεία στον τηλεφωνικό κατάλογο έχουν ανατεθεί σε κατηγορίες, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση βάσει κατηγορίας.

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ"*1  OK

3. [#]

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε μια κατηγορία.  OK

5. Εισαγάγετε το όνομα του στοιχείου στην κατηγορία.  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

7.2.5 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού
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7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού, αυτό το βήμα παρα-
λείπεται.

Αναζήτηση βάσει αριθμητικών πλήκτρων
Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας
πολλά αριθμητικά πλήκτρα, όταν εμφανίζεται η λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
1. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε το όνομα που θέλετε, σύμφωνα

με τους πίνακες χαρακτήρων*1.
*1 Για λεπτομέρειες σχετικά με τους χαρακτήρες που έχουν ανατεθεί στα αριθμητικά

πλήκτρα, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

Επί-
θημα

A/CE/UK/AL/LA/LC/X
*1/C/(κανένα)/AG/BR A/CE/UK/AL/X*1 RU

Πλήκ
τρα ABC (Λατινικά) ΑΒΓ (Ελληνικά) АБВ (Κυριλλικά)

1 1 1

A B C 2 Α Β Γ 2 А Б В Г 2 A B C 2

D E F 3 Δ Ε Ζ 3 Д Е Ё Ж З 3 D E
F 3

G H I 4 Η Θ Ι 4 И Й К Л 4 G H I 4

J K L 5 Κ Λ Μ 5 М Н О П 5 J K L
5

M N O 6 Ν Ο 6 Р С Т У 6 M N O
6

P Q R S 7 Π Ρ Σ 7 Ф Х Ц Ч 7 P Q R
S 7

T U V 8 Τ Υ Φ 8 Ш Щ Ъ Ы 8 T U V
8

W X Y Z 9 Χ Ψ Ω 9 Ь Э Ю Я 9 W X Y
Z 9

0 Κενό διάστημα 0 Κενό διάστημα 0 Κενό διάστημα

*1 Μόνο KX-TPA65.

7.2.5 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού
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• Εάν πατήσετε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, θα γίνει κυκλική μετάβαση στους χαρακτή-
ρες που είναι συνδεδεμένοι με το συγκεκριμένο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να εισ-
αγάγετε το γράμμα "C" στη λειτουργία κυριλλικών, πατήστε  3 φορές.

• Οι εικόνες των πλήκτρων στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν στην όψη από τα πραγ-
ματικά πλήκτρα στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.

Πίνακας χαρακτήρων κατά την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του
ακουστικού
Αυτός ο πίνακας διατίθεται μόνο για τα αριθμητικά πλήκτρα, όταν πραγματοποιείτε ανα-
ζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον πίνα-
κα χαρακτήρων για άλλες λειτουργίες, βλ. 10.1.1 Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων, σελ.
147.
 

Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήσετε "ANNE" στη λειτουργία εισαγωγής
λατινικών χαρακτήρων.

      [ ]        

Σημείωση
• Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το

διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

7.2.6  Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού
Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, ενώ το ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός
πρόσβασης, δεν μπορείτε να κλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. 2.8 Ορισμός κωδικού πρόσβασης,
σελ. 78.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του τηλεφωνικού καταλόγου
[Στη λειτουργία αναμονής]

Για κλείδωμα
1. Πατήστε παρατεταμένα  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί

η ένδειξη .*1

Για ξεκλείδωμα
1. Πατήστε παρατεταμένα  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*2

3. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής, πατήστε
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

7.2.6 Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού
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/[CANCEL]

Προσωρινό ξεκλείδωμα του τηλεφωνικού καταλόγου
1.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*2

*1 Το αρχείο καταγραφής κλήσεων είναι επίσης κλειδωμένο.
Αν δεν ορίσετε κωδικό πρόσβασης, ακούγεται τόνος σφάλματος και εμφανίζεται το
μήνυμα σφάλματος "ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΗ ΑΠΟΘΗΚ".

*2 Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης 3 φορές, δεν θα μπορέσετε
να πληκτρολογήστε άλλο κωδικό πρόσβασης επί περίπου 30 δευτερόλεπτα.

7.3  Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου της μονάδας βάσης (κατά
τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600)

7.3.1  Αποθήκευση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο της μονάδας
βάσης

Αποθήκευση νέου στοιχείου
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "NEOΣ KATAΛOΓΟΣ"  OK

3. [ ]/[ ]: "Κατάλογος βάσης"  OK

4. Εισαγάγετε ένα όνομα (έως 24 χαρακτήρες).  OK *1

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου (  έως *2).  OK

6. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως 32 ψηφία).  OK

7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να προσθέσετε επιπλέον τύπους αριθμών τηλε-
φώνου.

8. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ
*1 Εάν δεν είναι δυνατή η καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται η ένδειξη

"Μη διαθέσιμο".
*2 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 2 αριθμούς τηλεφώνου ανά στοιχείο.

Σημείωση
• Έγκυρα ψηφία είναι τα "0" έως "9", " ", " ", " ".

7.3 Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου της μονάδας βάσης (κατά τη σύνδεση σε άλλη
μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600)
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Για τον τρόπο εισαγωγής του χαρακτήρα " ", βλ. 3 Πραγματοποίηση κλήσεων, σελ.
84.

• Εάν υπάρχει ένα στοιχείο με το ίδιο όνομα και τον ίδιο αριθμό, οι νέες πληροφορίες
που προστίθενται θα συγχωνευθούν με το υπάρχον στοιχείο.

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτήρων, σελ. 81.

7.3.2  Επεξεργασία αποθηκευμένων στοιχείων στον τηλεφωνικό
κατάλογο της μονάδας βάσης

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "Κατάλογος βάσης"  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου

5. [ ]/[ ]: "AΛΛAΓH"  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.  OK

7. Επεξεργαστείτε τη ρύθμιση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου, όπως χρειάζεται.

8. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ

7.3.3  Διαγραφή αποθηκευμένων στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο
της μονάδας βάσης

Τηλεφωνικός κατάλογος μονάδας βάσης

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "Κατάλογος βάσης"  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  /MENU/Μενου

5. [ ]/[ ]: "ΔIAΓPAΦH"  OK *1

6. [ ]/[ ]: "NAI"  OK
*1 Στο βήμα 5, μπορείτε να επιλέξετε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" για να διαγράψετε όλα τα στοι-

χεία.

7.3.2 Επεξεργασία αποθηκευμένων στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο της μονά-
δας βάσης
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7.3.4  Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο της μονάδας
βάσης

Αναζήτηση βάσει ονόματος
Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο πληκτρολο-
γώντας ένα όνομα:

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

2. [ ]/[ ]: "Κατάλογος βάσης"  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.*1

5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

*1 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ ]/[ ], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/
προηγούμενα στοιχεία.

7.4  Χρήση του απομακρυσμένου τηλεφωνικού καταλόγου
(μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)

Μπορείτε να ανατρέξετε στον απομακρυσμένο τηλεφωνικό κατάλογο, εκτός από τον τη-
λεφωνικό κατάλογο του ακουστικού, εάν ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος εί-
ναι διαθέσιμος.

Σημείωση
• Συνιστάται να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση μαζί με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με

το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

7.4.1  Αναζήτηση στοιχείου στον απομακρυσμένο τηλεφωνικό κατάλογο

Αναζήτηση βάσει ονόματος
Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο πληκτρολο-
γώντας ένα όνομα:

[Σε λειτουργία αναμονής]
1.

7.3.4 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο της μονάδας βάσης
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2. [ ]/[ ]: "Απομακ τηλ κατάλ"*1.  OK

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  OK *2

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο

*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα πα-
ραλείπεται.

*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ ]/[ ], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/
προηγούμενα στοιχεία.

7.4.1 Αναζήτηση στοιχείου στον απομακρυσμένο τηλεφωνικό κατάλογο
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8  Προσαρμογή του τηλεφώνου
8.1  Προσαρμογή του τηλεφώνου

8.1.1  Αλλαγή αριθμού και ονόματος του ακουστικού που εμφανίζονται
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό και το όνομα του ακουστικού που εμφανίζονται, όταν το
ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο είναι σε λειτουργία αναμονής.

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ENΔEIΞH OΘONHΣ"  OK

4. [ ]/[ ]: "OΘONH ANAMONHΣ"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  OK

8.1.2  Πλήκτρα συντόμευσης
Εάν αναθέσετε αριθμούς τηλεφώνου σε αριθμητικά πλήκτρα, μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε μια κλήση πατώντας παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.
• 3.3.2 Πληκτρολόγηση με πλήκτρα συντόμευσης, σελ. 86

Ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο
Μπορείτε να αναθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφω-
νικό κατάλογο του ακουστικού σε ένα πλήκτρο, για να χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συν-
τόμευσης.
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (0–9) για

περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

2. /MENU/Μενου

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε "ΑΝΤ ΑΠΟ ΤΗΛ ΚΑΤ".  OK

4. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε. 
OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν αριθμό.  OK

7. "AΠOΘHKEYΣH"  OK

8 Προσαρμογή του τηλεφώνου
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Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, βλ.

7.2.5 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού, σελ. 115.

Επεξεργασία πλήκτρων συντόμευσης
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (0–9) για

περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

2. /MENU/Μενου

3. [ ]/[ ]: "AΛΛAΓH"  OK

4. Επεξεργαστείτε το όνομα του πλήκτρου συντόμευσης, εάν χρειάζεται.  OK

5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό του πλήκτρου συντόμευσης, εάν χρειάζεται.  OK

6. "AΠOΘHKEYΣH"  OK

Διαγραφή πλήκτρου συντόμευσης
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο που έχει

ανατεθεί ως πλήκτρο συντόμευσης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.*1

2. /MENU/Μενου

3. [ ]/[ ]: "ΔIAΓPAΦH"  OK *2

4. [ ]/[ ]: "NAI"  OK
*1 Ενώ εμφανίζονται οι πληροφορίες του πλήκτρου συντόμευσης, μπορείτε να πατήσετε

[ ] ή [ ] για να επιλέξετε έναν άλλον αριθμό πλήκτρου συντόμευσης.
*2 Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" αντί για "ΔIAΓPAΦH".

Επιλογή τύπου πληκτρολόγησης του αριθμού συντόμευσης
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 2 τύπους πληκτρολόγησης αριθμού συντόμευσης
για κάθε πλήκτρο συντόμευσης που έχει ανατεθεί.
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (0–9) για

περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

2. /MENU/Μενου

3. [ ]/[ ]: "ΑΥΤΟ ΚΛΗΣΗ"  OK

4. "ΧΕΙΡΟΚ"/"AYTOΜΑΤΗ"  OK

• ΧΕΙΡΟΚ:
Η εκτέλεση της λειτουργίας κλήσης πραγματοποιεί μια κλήση στον αριθμό που έχει
ανατεθεί στο πλήκτρο συντόμευσης. Για λεπτομέρειες, βλ. 3.3.2 Πληκτρολόγηση
με πλήκτρα συντόμευσης, σελ. 86.

8.1.2 Πλήκτρα συντόμευσης
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• AYTOΜΑΤΗ:
Εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο συντόμευσης που έχει ανατεθεί για τον
καθορισμένο αριθμό δευτερολέπτων, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα κλήση του
αριθμού που είχε ανατεθεί στο συγκεκριμένο πλήκτρο συντόμευσης.

Σημείωση
• Για την επιλογή του αριθμού των δευτερολέπτων πριν από την αυτόματη πραγματο-

ποίηση της κλήσης, βλ. "ΧΡΟΝ ΤΑΧ ΠΛΗΚ" στην ενότητα ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ, σελ. 154.

8.1.3  Ρύθμιση ειδοποίησης υπομνήματος
Θα ηχήσει μια ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί ένα υπό-
μνημα. Η ειδοποίηση υπομνήματος είναι διαθέσιμη μόνο όταν το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο βρίσκεται εντός της εμβέλειας μιας μονάδας βάσης.

Σημείωση
• Μπορείτε να επιλέξετε το μοτίβο κουδουνίσματος για κάθε ειδοποίηση υπομνήματος.

Για λεπτομέρειες, βλ. ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ, σελ. 150.
• Εάν βρίσκεστε σε κλήση τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί να ηχήσει μια ειδοποίηση,

ο ήχος θα ακουστεί μετά τον τερματισμό της κλήσης.

Ορισμός ειδοποίησης υπομνήματος

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "AΦYΠNIΣH"  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν αριθμό ειδοποίησης (1-3).  OK

4. [ ]/[ ]: Επιλέξτε μια λειτουργία ειδοποίησης.  OK
Οι λειτουργίες ειδοποίησης έχουν ως εξής:
• AΠENEPΓOΠOIHΣH: Απενεργοποιεί την επιλεγμένη ειδοποίηση υπομνήματος.
• MIA: Η επιλεγμένη ειδοποίηση υπομνήματος θα συμβεί μόνο μία φορά.
• KAΘHM: Η επιλεγμένη ειδοποίηση υπομνήματος θα συμβαίνει την ίδια ώρα κάθε

ημέρα.
• EBΔOMAΔIAIA: Η επιλεγμένη ειδοποίηση υπομνήματος θα συμβαίνει την ίδια ώρα

σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας.
5. Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία για την ειδοποίηση υπομνήματος. Οι πληροφο-

ρίες που χρειάζεται να εισαγάγετε εξαρτώνται από τη λειτουργία ειδοποίησης.

8.1.3 Ρύθμιση ειδοποίησης υπομνήματος
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• MIA: Εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοή-
γησης ή/και τα αριθμητικά πλήκτρα.  OK

• KAΘHM: Εισαγάγετε την καθημερινή ώρα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγη-
σης ή/και τα αριθμητικά πλήκτρα.  OK

• EBΔOMAΔIAIA:
a. [ ]/[ ]: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας.  

Θα εμφανίζεται ένα σημάδι ü δίπλα σε κάθε ημέρα της εβδομάδας που έχει
επιλεγεί. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε πολλές ημέρες της εβδο-
μάδας.

b. Μετά την επιλογή 1 ή περισσότερων ημερών της εβδομάδας.  OK

c. Εισαγάγετε την ώρα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή/και τα αριθ-
μητικά πλήκτρα.  OK

6. Εισαγάγετε ένα μήνυμα κειμένου που θα εμφανίζεται όταν συμβαίνει η ειδοποίηση
υπομνήματος.  OK

7. OK

8. "AΠOΘHKEYΣH"  OK

Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. 2.11 Εισαγωγή χαρακτή-

ρων, σελ. 81.
• Όταν πληκτρολογείτε την ώρα, πατήστε [ΠΜ/ΜΜ] για εναλλαγή μεταξύ Π.Μ. ή Μ.Μ. Η

ένδειξη [ΠΜ/ΜΜ] δεν θα εμφανίζεται εάν έχει ρυθμιστεί η εμφάνιση 24 ωρών.

Διαγραφή ειδοποίησης υπομνήματος

[Σε λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "AΦYΠNIΣH"  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε έναν αριθμό ειδοποίησης (1–3).  DELETE/ /Delete

4. [ ]/[ ]: "NAI"  OK

8.1.3 Ρύθμιση ειδοποίησης υπομνήματος
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Διακοπή ειδοποίησης υπομνήματος

[Όσο ηχεί η ειδοποίηση]
1. KX-TPA60:

, / /[XFER/CLR],  ή τοποθέτηση του ακουστικού στο φορτιστή
KX-TPA65/KX-TPA68:

/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR] ή 

8.1.4  Αλλαγή των πλήκτρων λειτουργιών/των πλήκτρων
προγραμμάτων

[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ"  OK

4. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]: "ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤ"  OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Πρόγραμμα Βασικά"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.  OK *1

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το νέο στοιχείο για ανάθεση.  OK *1

*1 Για κύλιση προς τα κάτω, πιέστε την επιλογή ΕΠΟΜ/Επομ .

Σημείωση
• Μπορείτε να αναθέσετε την ίδια λειτουργία σε πολλά πλήκτρα συντόμευσης.
• Πρέπει να αναθέσετε μια λειτουργία σε κάθε πλήκτρο.

8.1.5  Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του ακουστικού

Για επιλογή του κύριου στοιχείου στη λειτουργία αναμονής
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK

8.1.4 Αλλαγή των πλήκτρων λειτουργιών/των πλήκτρων προγραμμάτων
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KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το κύριο στοιχείο.  OK

Κύριο στοιχείο Δευτερεύον στοιχείο Σελίδα

ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ
ΚΛΗΣΗ

ENTAΣH
KOYΔOYN

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔ ΚΛΗΣΗ ΜΕ
ΦΟΡΤΗΣΗ

σελ. 150

AΦYΠNIΣH ΟΙΚΟ ΕΝΕΡΓ ENTAΣH
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

EΠIΛ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟ-
ΡΥΒΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ
ΗΧΕΙΟΥ

ENTAΣH
AKOYΣT

σελ. 151

ENT
AKΟΥΣ.ΚΕ-
ΦΑΛ.

ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΚΡ
ΑΚΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ
ΒΑΣΗ

Ισοσταθμιστής

ΕΠΙΛ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΗ

AΠΑ ME
OΠOIO ΠΛH

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΠΑΝΤ

AYTOM
AΠANT

σελ. 152

KAΘ AYT
AΠANT

ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ ΠΛΗΚΤΡΟ
ΛΕΙΤ/Πρόγραμ-
μα Βασικά

ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ
ΠΛ

ΟΝ ΠΡΟΓΡ ΠΛ σελ. 154

ΤΥΠ ΚΛΕΙΔ
ΠΛΗΚ

ΧΡΟΝ ΑΥΤΟ
ΚΛΕΙΔ

ΧΡΟΝ ΤΑΧ
ΠΛΗΚ

ENΔEIΞH
OΘONHΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΤ
LCD

σελ. 157

OΘONH
ANAMONHΣ

Ονομα ακουστι-
κού

KATHΓOPIA

ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑ-
ΛΟΥΝ

ΠΛΑΝΟ ΧΡΩ-
ΜΑΤ

Παρακολούθ
βάσης

Σημέιωση

EΠIΛOΓH TON ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚ-
ΤΡΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΘΟΝ

σελ. 161

8.1.5 Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του ακουστικού
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Κύριο στοιχείο Δευτερεύον στοιχείο Σελίδα

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥ-
ΣΤΗΜ

καταχωρηση
ακουσ

AKYP BAΣHΣ EΠIΛ BAΣHΣ σελ. 161

ΚΛΕΙΔ ΣΥΣΤ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡ
AKOYΣT

AΛΛH
EΠIΛOΓH

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙ-
ΚΟΥ

EΠANAPYΘMI
ΣH AK

Ενσωματ πλοη-
γός

σελ. 162

8.1.6  Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του συστήματος

Σημαντικό
• Η λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το διαχει-

ριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: Επιλέξτε το κύριο στοιχείο.  OK

Κύριο στοιχείο Δευτερεύον στοιχείο Σελίδα

Κατάσταση Κατάσταση
γραμής

Εκδ. λογισμικού Λειτουργία IP σελ. 164

Ρυθμίσεις IPv4 Ρυθμίσεις IPv6 Διεύθυνση
MAC

LLDP CDP VLAN

Ρυθμίση δι-
κτύου

Επιλογή λειτ. IP Ρυθμίσεις IPv4 Ρυθμίσεις IPv6 σελ. 165

LLDP CDP VLAN

Ταχύτ. σύνδε-
σης

Ενσωματ πλοη-
γός

Τεστ δικτύου

8.1.6 Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του συστήματος
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Κύριο στοιχείο Δευτερεύον στοιχείο Σελίδα

Ρυθμ συστήμα-
τος

καταχωρηση
ακουσ

ακύρ καταχω-
ρησης

Αλλαγή κωδ
βάσης

σελ. 167

Ωρα και ημ/νία Λειτ. επαναλ/τη Ρυθ.πολ. Γραμ-
μών

πιστοποίηση Κωδικος ΡύθμισηΧsi

UCρύθμιση παραλληλη
λειτ.

 

Ρυθμίσεις κλή-
σης

FWD/ΜΗΝ
ΕΝΟΧ

Αποκλ. ανώνυ-
μων

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΛΗΣΗ

σελ. 170

Αποκλcaller id οπουδήποτε απομακρ. Γρα-
φείο

ταυτοχρ. Κου-
δουν

8.1.7  Αποκλεισμός ανώνυμων κλήσεων (μόνο κατά τη σύνδεση στο
KX-TGP600)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις όταν η μονάδα λαμβάνει
μια κλήση χωρίς αριθμό τηλεφώνου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
"AΠENEPΓOΠOIHΣH".

Σημαντικό
• Συνιστάται να κάνετε τη ρύθμιση με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειρι-

στή σας για περισσότερες πληροφορίες.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε κοινόχρηστες γραμμές.
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: "Ρυθμίσεις κλήσης"  OK

4. [ ]/[ ]: "Αποκλ. ανώνυμων"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: "ENEPΓOΠOIHΣH"/"AΠENEPΓOΠOIHΣH"  OK

8.1.7 Αποκλεισμός ανώνυμων κλήσεων (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
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8.1.8  Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για χρήστες με υπηρεσία
αναγνωριστικού καλούντα)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις από καθορισμένους
αριθμούς τηλεφώνου στους οποίους δεν θέλετε να απαντάτε, όπως είναι οι ανεπιθύμητες
κλήσεις.
Όταν λαμβάνεται μια κλήση, η μονάδα δεν ηχεί όσο γίνεται αναγνώριση του καλούντα.
Εάν ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα αποκλεισμένων κλή-
σεων, η μονάδα απορρίπτει την κλήση.

Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 αριθμούς τηλεφώνου ανά γραμμή στη λίστα αποκλει-
σμένων καλούντων χρησιμοποιώντας τη λίστα καλούντων ή πληκτρολογώντας απευ-
θείας τους αριθμούς.
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: "Ρυθμίσεις κλήσης"  OK

4. [ ]/[ ]: "Αποκλcaller id"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε μια κενή γραμμή.  /MENU/Μενου

7. [ ]/[ ]: "AΛΛAΓH"  OK

8. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως 32 ψηφία).  OK

9. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ

Επεξεργασία των αριθμών τηλεφώνου για απόρριψη (μόνο κατά τη σύνδεση στο
KX-TGP600)

[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

8.1.8 Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για χρήστες με υπηρεσία αναγνωριστι-
κού καλούντα)
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3. [ ]/[ ]: "Ρυθμίσεις κλήσης"  OK

4. [ ]/[ ]: "Αποκλcaller id"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.  /MENU/Μενου

7. [ ]/[ ]: "AΛΛAΓH"  OK

8. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.  OK

9. ΑΠΟΘ/ Αποθηκ

Διαγραφή των αριθμών τηλεφώνου για απόρριψη (μόνο κατά τη σύνδεση στο
KX-TGP600)

[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: "Ρυθμίσεις κλήσης"  OK

4. [ ]/[ ]: "Αποκλcaller id"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε.  OK

6. [ ]/[ ]: Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.  /MENU/Μενου

7. [ ]/[ ]: "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ"*1  OK

8. [ ]/[ ]: "NAI"  OK
*1 Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ ΑΡ" αντί για "ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡ".

8.1.9  Πραγματοποίηση ανώνυμης κλήσης (μόνο κατά τη σύνδεση στο
KX-TGP600)

Πριν από την πραγματοποίηση κλήσης, προσδιορίστε τα εξής:

Σημαντικό
• Συνιστάται να κάνετε τη ρύθμιση με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειρι-

στή σας για περισσότερες πληροφορίες.
[Στη λειτουργία αναμονής]

8.1.9 Πραγματοποίηση ανώνυμης κλήσης (μόνο κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
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1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: "Ρυθμίσεις κλήσης"  OK

4. [ ]/[ ]: "ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΗΣΗ"  OK

5. [ ]/[ ]: Επιλέξτε μια γραμμή.  OK

6. [ ]/[ ]: "ENEPΓOΠOIHΣH"/"AΠENEPΓOΠOIHΣH"  OK

8.1.10  Προγραμματισμός περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο Web
Το προϊόν παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας με βάση το Web για διαμόρφωση διαφόρων
ρυθμίσεων και λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν δυνατότη-
τα απευθείας προγραμματισμού από το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο. Η ακόλουθη
λίστα περιλαμβάνει ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να προγραμματιστούν
μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο Web.
Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.
• Γλώσσα Web
• Κωδικός πρόσβασης χρήστη (για πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη στο

Web)
• Βασικές ρυθμίσεις ακουστικού
• Ομαδοποίηση επιλογής ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου για λήψη κλήσης
• Επιλογή ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου για πραγματοποίηση κλήσης
• Εισαγωγή και εξαγωγή τηλεφωνικού καταλόγου

Σημείωση
• Κάθε φορά που θέλετε να έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη στο

Web, πρέπει να ενεργοποιείτε τον προγραμματισμό Web (Ενσωματ πλοηγός). Βλ.
AΛΛH EΠIΛOΓH, σελ. 162.

8.1.10 Προγραμματισμός περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο Web
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9  Εγκατάσταση και ρύθμιση
9.1  Εγκατάσταση και ρύθμιση

Σημείωση
• Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών ζημιών

που οφείλονται σε αστοχίες εξαιτίας ακατάλληλης εγκατάστασης ή ασυνεπούς λει-
τουργίας σε σχέση με την παρούσα τεκμηρίωση.

 

Προειδοποίηση
• Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην υπερφορτώνετε τις

πρίζες AC και τα καλώδια επέκτασης.
• Τοποθετήστε σωστά το βύσμα του τροφοδοτικού AC/τροφοδοσίας στην πρίζα AC. Σε

αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και/ή υπερθέρμανση
που θα καταλήξει σε φωτιά.

• Αφαιρείτε τακτικά σκόνη κ.λπ. από το τροφοδοτικό AC/το φις ρεύματος τραβώντας το
από την πρίζα και σκουπίζοντας με στεγνό πανί. Η συσσωρευμένη σκόνη ενδέχεται
να προκαλέσει ελάττωμα στη μόνωση εξαιτίας της υγρασίας κ.λπ., με πιθανό αποτέ-
λεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

9.1.1  Προσάρτηση της βάσης (KX-TPA65/KX-TPA68)
Προσαρτήστε τη βάση στο επιτραπέζιο τηλέφωνο.
1. Τοποθετήστε τη βάση στα άγκιστρα που βρίσκονται στη μονάδα.
2. Περιστρέψτε προσεκτικά τη βάση προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση ώσπου να

στερεωθεί στην επιθυμητή θέση.
Παράδειγμα: KX-TPA65

9.1.2  Προσαρμογή της θέσης της βάσης (KX-TPA65/KX-TPA68)
Πατήστε τα σημάδια PUSH προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται και με τα δύο χέρια
και γείρετε τη βάση έως ότου σταθεροποιηθεί στη θέση που θέλετε.

9 Εγκατάσταση και ρύθμιση
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• Υψηλή θέση → Χαμηλή θέση
Παράδειγμα: KX-TPA65

PUSH

PUSH

• Χαμηλή θέση → Υψηλή θέση
Παράδειγμα: KX-TPA65

PUSH

PUSH

9.1.3  Αφαίρεση της βάσης (KX-TPA65/KX-TPA68)
Γείρετε τη βάση προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται ενώ πατάτε τα σημάδια PUSH
και με τα δύο χέρια.
Παράδειγμα: KX-TPA65

9.1.3 Αφαίρεση της βάσης (KX-TPA65/KX-TPA68)
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PUSH

PUSH

9.2  Συνδέσεις

KX-TPA65 (Επιτραπέζιο τηλέφωνο)
Τοποθετήστε το τροφοδοτικό AC, το ενσύρματο ακουστικό και τα ακουστικά κεφαλής στο
επιτραπέζιο τηλέφωνο.

PQLV219xx

9.2 Συνδέσεις
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KX-TPA68 (Επιτραπέζιο τηλέφωνο)
Τοποθετήστε το τροφοδοτικό AC, το ενσύρματο ακουστικό και τα ακουστικά κεφαλής στο
επιτραπέζιο τηλέφωνο.

PQLV219xx

KX-TGP600 (Μονάδα βάσης)
Συνδέστε το τροφοδοτικό AC και το καλώδιο Ethernet στη μονάδα βάσης.

PQLV219xx

Διανομέας

• Εάν η τεχνολογία PoE είναι διαθέσιμη, δεν χρειάζεται τροφοδοτικό AC.

9.2 Συνδέσεις

136



• Αν χρησιμοποιείτε έναν διανομέα PoE, ο αριθμός των συσκευών που μπορείτε να συν-
δέσετε ταυτόχρονα περιορίζεται από την ισχύ που παρέχεται από τον διανομέα.

• Η αρχική ρύθμιση για τη διεύθυνση IP του KX-TGP600 είναι "DHCP—AYTOΜΑΤΗ". Για
πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του δικτύου σας, επικοινωνήστε με το διαχειρι-
στή σας. Για λεπτομέρειες, βλ. Ρυθμίση δικτύου, σελ. 165.

Φορτιστής για το KX-TPA60
Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον φορτιστή.

PNLV226xx

• Το τροφοδοτικό AC πρέπει να συνδεθεί σε επιτοίχια πρίζα AC. Μην συνδέετε το
τροφοδοτικό AC σε πρίζα AC που βρίσκεται στην οροφή, καθώς το βάρος του
τροφοδοτικού AC ενδέχεται να προκαλέσει την αποσύνδεσή του.

• Στερεώστε το καλώδιο του τροφοδοτικού AC στη διάταξη συγκράτησης καλωδίου.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό AC Panasonic που περιλαμβάνεται στη συσκευα-

σία.

9.2.1  Τοποθέτηση μπαταριών
Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες και κλείστε το κάλυμμα
όπως υποδεικνύεται πιο κάτω.

9.2.2  Προσάρτηση του κλιπ ζώνης
Μπορείτε να προσαρτήσετε το ακουστικό στη ζώνη σας ακολουθώντας τα εξής βήματα.
1. Πατήστε το κλιπ στο πίσω μέρος του ακουστικού.
2. Τοποθετήστε το κλιπ στις εγκοπές που υποδεικνύονται στο ακουστικό.

9.2.1 Τοποθέτηση μπαταριών
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9.2.3  Φόρτιση των μπαταριών
Κατά την αποστολή, οι μπαταρίες δεν είναι φορτισμένες. Φορτίστε τις μπαταρίες για περί-
που 6 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για πρώτη φορά.

• Η ένδειξη φόρτισης θα απενεργοποιηθεί όταν οι μπαταρίες είναι
πλήρως φορτισμένες.

• Όποτε τοποθετείτε στον φορτιστή ένα ακουστικό την ώρα που λει-
τουργεί, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη "Φορτ. ολοκλ." μόλις
φορτιστεί πλήρως.
Αν τοποθετήσετε στον φορτιστή ένα πλήρως φορτισμένο ακουστι-
κό την ώρα που λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη "Φορτ. ολοκλ."
στην οθόνη.

• Αν οι μπαταρίες είναι ήδη πλήρως φορτισμένες και τοποθετήσετε
το ακουστικό στον φορτιστή ενόσω είναι απενεργοποιημένος, η έν-
δειξη φόρτισης θα ενεργοποιηθεί και ύστερα θα απενεργοποιηθεί.

• Η φόρτιση της μπαταρίας θα ξεκινήσει περίπου 3 δευτερόλεπτα
αφότου τοποθετήσετε το ακουστικό στον φορτιστή ενόσω είναι
απενεργοποιημένος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση των μπατα-
ριών, βλ. 1.4 Πληροφορίες μπαταρίας (μόνο KX-TPA60), σελ. 11.

• Είναι φυσιολογικό για το ακουστικό και το φορτιστή να είναι ζεστά
στην αφή, όσο φορτίζονται οι μπαταρίες.

• Κρατάτε τις συσκευές που είναι ευαίσθητες σε μαγνητικά πεδία σε
απόσταση από το φορτιστή.

• Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συ-
σκευασία.

9.2.3 Φόρτιση των μπαταριών
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9.2.4  Τοποθέτηση σε τοίχο

Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος και η μέθοδος στερέωσης είναι αρκετά ανθεκτικά για να υπο-

στηρίξουν το βάρος της μονάδας.

KX-TGP600 (Μονάδα βάσης)
1. Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο σε απόσταση 55 mm (2 5/32 ίντσες) και στερεώστε τη

μονάδα στον τοίχο.

*2

*1

*3

*1 55 mm (2 5/32 ίντσες)
*2 Ροδέλα
*3 Βιδώστε τη βίδα σε αυτό το σημείο.

KX-TPA65/KX-TPA68 (επιτραπέζιο τηλέφωνο)
1. Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού.
2. Τοποθετήστε τις γλωττίδες του προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης στα ανοίγματα

που υποδεικνύονται στη βάση και, στη συνέχεια, σύρετε τον προσαρμογέα επιτοί-
χιας τοποθέτησης στην κατεύθυνση του βέλους, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του
με ένα κλικ.
 
KX-TPA65

9.2.4 Τοποθέτηση σε τοίχο
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KX-TPA68

3. Στερεώστε τον προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης στη βάση με τη βίδα.
(Συνιστώμενη ροπή: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf· ίντσες] έως 0,6 N·m
[6,12 kgf·cm/5,31 lbf· ίντσες])

4. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC.
5. Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο σε απόσταση 83 mm (3 1/4 ίντσες) ή 100 mm

(3 15/16 ίντσες) και στερεώστε τη μονάδα στον τοίχο.
 
KX-TPA65

*3

*4
*1

*2 *5

*6

3 5

KX-TPA68

9.2.4 Τοποθέτηση σε τοίχο
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*5
*6

3 5

*1

*2

*3

*4

*1 Τροφοδοτικό AC
*2 Καλώδιο ακουστικού
*3 Ροδέλα
*4 Βιδώστε τη βίδα σε αυτό το σημείο.
*5 83  mm (3 1/4 ίντσες)
*6 100 mm (3 15/16 ίντσες)
• Μπορείτε να βρείτε ένα πλαίσιο επιτοίχιας τοποθέτησης στο τέλος του παρόντος εγχει-

ριδίου.
• Όταν τοποθετείτε τις βίδες, να αποφεύγετε σωληνώσεις, ηλεκτρικά καλώδια κ.λπ. που

μπορεί να είναι ορατά/να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.
• Οι κεφαλές των βιδών πρέπει να προεξέχουν από τον τοίχο.
• Σε ορισμένους τοίχους ενδέχεται να απαιτείται χρήση βυσμάτων ούπα για την αγκύρω-

ση στον τοίχο πριν τοποθετηθούν οι βίδες.

Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο (KX-TPA65/KX-TPA68)

Για τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο στη διάρκεια μιας συνομιλίας
1. Τοποθετήστε το ακουστικό στο άγκιστρο στο επάνω άκρο της μονάδας.

Παράδειγμα: KX-TPA65

9.2.4 Τοποθέτηση σε τοίχο
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Για κλείδωμα του ακουστικού όταν η μονάδα είναι τοποθετημένη στον τοίχο

KX-TPA65/KX-TPA68 (επιτραπέζιο τηλέφωνο)
1. Αφαιρέστε το άγκιστρο ακουστικού από την υποδοχή.
2. Αναστρέψτε το.
3. Σύρετε το άγκιστρο του ακουστικού μέσα στην υποδοχή έως ότου ασφαλίσει.
4. Το ακουστικό ακουμπά με ασφάλεια στη βάση του.

Παράδειγμα: KX-TPA65

9.3  Ενημέρωση λογισμικού
Όταν η μονάδα βάσης ζητήσει να γίνει ενημέρωση λογισμικού του ακουστικού/επιτραπέ-
ζιου τηλεφώνου, τα ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα που είναι καταχωρισμένα στη μο-
νάδα βάσης θα αρχίσουν αυτόματα να ενημερώνουν το λογισμικό τους.

9.3.1  Ενημέρωση λογισμικού ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου
Τα ακόλουθα ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα έχουν δυνατότητα ενημέρωσης του λογι-
σμικού τους, το οποίο μπορεί να λαμβάνεται αυτόματα μέσω του KX-TGP600:
–KX-TPA60
–KX-TPA65/KX-TPA68

–Σειρά KX-UDT (εκτός από KX-UDT111)*1

Μόλις η μονάδα βάσης ζητήσει την έναρξη λήψης του λογισμικού για το ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα πλήκτρο.
Η ενημέρωση εκτελείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη LCD και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
*1 Τα μοντέλα της σειράς KX-UDT δεν είναι διαθέσιμα για KX-TGP600LA,

KX-TGP600LC, KX-TGP600AG ή KX-TGP600BR.

Σημείωση
• Εάν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχής, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

9.3 Ενημέρωση λογισμικού

142



9.4  Καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/
επιτραπέζιου τηλεφώνου στο KX-TGP600

9.4.1  Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου στο KX-TGP600
Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο σε έως και 4 μονάδες
βάσης.
Μπορείτε να καταχωρίσετε μια μονάδα βάσης σε έως και 8 ακουστικά/επιτραπέζια τηλέ-
φωνα (σειράς KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68/KX-UDT*1).
Υπάρχουν 2 μέθοδοι καταχώρισης.
• Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου με χρήση της μονάδας βάσης
• Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου με χρήση του ακουστικού/επιτραπέ-

ζιου τηλεφώνου
Το παρεχόμενο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο και η μονάδα βάσης είναι ήδη καταχω-
ρισμένα. Εάν για κάποιο λόγο το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο δεν έχει καταχωριστεί
στη μονάδα βάσης (για παράδειγμα, η ισχύς σήματος είναι εκτός εμβέλειας, ακόμα και
όταν το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο είναι κοντά στη μονάδα βάσης), καταχωρίστε εκ
νέου το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.
*1 Τα μοντέλα της σειράς KX-UDT δεν είναι διαθέσιμα για KX-TGP600LA,

KX-TGP600LC, KX-TGP600AG ή KX-TGP600BR.

Σημείωση
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επιτόπια έρευνα αναμεταδοτών χρησιμοποιώντας
ένα μη καταχωρημένο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο (KX-TPA60, KX-TPA65 και
KX-TPA68 μόνο) ως εξής:
1. Ενεργοποιήστε το μη καταχωρημένο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο[MON.].
3. Μπείτε στη λειτουργία επιτόπιας έρευνας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης

του αναμεταδότη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.
4. Για να βγείτε από τη λειτουργία επιτόπιας έρευνας, απενεργοποιήστε και κατόπιν

ενεργοποιήστε ξανά το ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.

Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου με χρήση της μονάδας βάσης
Κατά την προσθήκη νέου ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου:
1. Μονάδα βάσης:

a. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εντοπισμού του ακουστικού για περίπου 3
δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη STATUS στη μονάδα βάσης θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
(αναβοσβήνει με αργό ρυθμό).

2. Μη καταχωρισμένο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο:
[Κατά την προσθήκη νέου ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου]

9.4 Καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου στο
KX-TGP600

143



• Εύκολη καταχώριση
Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το OK  μέχρι να εμφανιστεί το
μήνυμα "ΠEPIMENETE …".
Μετά την εμφάνιση του μηνύματος "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" στην οθόνη LCD, η καταχώρι-
ση έχει ολοκληρωθεί.
Μπορείτε να παραλείψετε τη διαδικασία από το βήμα a έως το βήμα d.

[Κατά την καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου σε άλλη μονάδα βάσης]
• Κανονική καταχώριση

[Στη λειτουργία αναμονής]

a. /MENU/Μενου

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "PYΘMIΣH AKOYΣT"  OK

c. [ ]/[ ]: "ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜ"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "καταχωρηση ακουσ"  OK

e. Επιλέξτε μια μονάδα βάσης.  OK
Μετά την εμφάνιση του μηνύματος "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" στην οθόνη LCD, η καταχώρι-
ση έχει ολοκληρωθεί.

• Εάν έχουν καταχωριστεί 4 μονάδες βάσης σε ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο, εμ-
φανίζεται το μήνυμα "MNHMH ΠΛHPHΣ" στην οθόνη LCD στο βήμα c.

*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-
κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή, σελ. 148.

Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου με χρήση του ακουστικού/
επιτραπέζιου τηλεφώνου

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη μονάδα βάσης ή εάν
θέλετε να καθορίσετε τον αριθμό του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου κατά τη διάρ-
κεια της καταχώρισης, μπορείτε να χρησιμοποιήστε ένα καταχωρισμένο ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέφωνο για να προσθέσετε νέα ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα.
Πριν από τη λειτουργία του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι η ένδει-
ξη STATUS της μονάδας βάσης έχει πράσινο χρώμα (ανάβει/αναβοσβήνει αργά/αναβο-
σβήνει γρήγορα).
1. Καταχωρισμένο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο:

[Στη λειτουργία αναμονής]

a. /MENU/Μενου

b. KX-TPA60/KX-TPA65:

9.4.1 Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου στο KX-TGP600
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[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

c. [ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "καταχωρηση ακουσ"  OK

e. Επιλέξτε ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.  OK
Αν έχουν καταχωριστεί περισσότερα από 5 ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα,
μπορείτε να πιέσετε την επιλογή ΕΠΟΜ/Επομ  για κύλιση προς τα κάτω.
Η ένδειξη STATUS στη μονάδα βάσης θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
(αναβοσβήνει με αργό ρυθμό).

2. Μη καταχωρισμένο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο:
Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 2 παραπάνω με το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο που θέλετε να προσθέσετε.

*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-
κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή, σελ. 148.

9.4.2  Κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου
Ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο μπορεί να ακυρώσει την καταχώρισή του (ή την
καταχώριση άλλου ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου) που έχει αποθηκευτεί στη μο-
νάδα βάσης. Αυτό επιτρέπει στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο να τερματίσει την
ασύρματη σύνδεσή του με το σύστημα.
1. Ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο:

[Στη λειτουργία αναμονής]

a. /MENU/Μενου

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

c. [ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "ακύρ καταχωρησης"  OK

e. Επιλέξτε ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.  OK
*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-

κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή, σελ. 148.

9.4.2 Κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου
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9.4.3  Καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου
τηλεφώνου σε μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600

Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου
Οι λειτουργίες/ρυθμίσεις της μονάδας βάσης θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες της μονάδας βάσης.

Καταχώριση ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου με χρήση της μονάδας βάσης
1. Μονάδα βάσης:

Πραγματοποιήστε είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τη-
λεφώνου.

2. Ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο:
Χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο που δεν έχει καταχωριστεί,
πατήστε OK  και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη έως ότου ολοκληρωθεί η
καταχώριση.

Κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου
Ένα ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο μπορεί να διαγράψει την καταχώρισή του (ή την
καταχώριση άλλου ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου) που έχει αποθηκευτεί στη μο-
νάδα βάσης. Αυτό επιτρέπει στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο να τερματίσει την
ασύρματη σύνδεσή του με το σύστημα.
[Στη λειτουργία αναμονής]

1. /MENU/Μενου

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"  OK

3. [ ]/[ ]: "Ρυθμ συστήματος"*1  OK

4. [ ]/[ ]: "Λίσταενδοπεικοι"  OK

5. [ ]/[ ]: "Ακουστικό"  OK

6. [ ]/[ ]: "ΔIAΓPAΦH"  OK

7. [ ]/[ ]: "NAI"/"OXI"  OK
*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-

κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή, σελ. 148.

9.4.3 Καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου σε
μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600
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10  Παράρτημα
10.1  Παράρτημα

10.1.1  Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων

KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68 (Επίθημα: A/CE/UK/AL/LA/LC/X/AG/BR)

Πλήκ
τρα

ABC
(Λατι-
νικά)

0–9
(Αριθμοί)

ΑΒΓ
(Ελληνι-

κά)

AÄÃ
(Επέκταση 1)

SŚŠ
(Επέκταση 2)

Κενό
διάστη-
μα 
& ’ ( )

 , – . /
1

1 Κενό διάστημα  & ’ ( )  , – . / 1

A B C
2

2
Α Β Γ 2

a b c 2 α β γ 2

D E F
3 3

Δ Ε Ζ 3

d e f 3 δ ε ζ 3

G H I 4
4

Η Θ Ι 4

g h i 4 η θ ι 4

J K L 5
5

Κ Λ Μ 5 J K L 5

j k l 5 κ λ μ 5 j k l 5

M N O
6

6
m n o
6 ν ξ ο 6

P Q R
S 7

7
Π Ρ Σ 7

p q r s
7 π ρ σ 7

10 Παράρτημα

147



Πλήκ
τρα

ABC
(Λατι-
νικά)

0–9
(Αριθμοί)

ΑΒΓ
(Ελληνι-

κά)

AÄÃ
(Επέκταση 1)

SŚŠ
(Επέκταση 2)

T U V
8 8

Τ Υ Φ 8

t u v 8 τ υ φ 8

W X Y
Z 9

9
w x y z
9

Κενό
διάστη-
μα ! ?
" : ; + =
< > 0

0 Κενό διάστημα ! ? " : ; + = < > 0

#

• Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών πριν ή μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα,
πατήστε
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Εάν πατήσετε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, θα γίνει κυκλική μετάβαση στους χαρακτή-
ρες που είναι συνδεδεμένοι με το συγκεκριμένο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να εισ-
αγάγετε το γράμμα "C" στη λειτουργία κυριλλικών, πατήστε  3 φορές.

• Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή χαρακτήρων που πληκτρολογούνται με χρήση του πλήκ-
τρου  (για παράδειγμα, "$") κατά την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Βλ.
7.2.5 Αναζήτηση στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού, σελ. 115.

• Οι εικόνες των πλήκτρων στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν στην όψη από τα πραγ-
ματικά πλήκτρα στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.

10.1.2  Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

Πλήκτρα ABC
(Λατινικά)

0–9
(Αριθμοί)

 & ’ ( )  , – . / ~ 1 1

10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή
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Πλήκτρα ABC
(Λατινικά)

0–9
(Αριθμοί)

A B C 2
2

a b c 2

D E F 3
3

d e f 3

G H I 4
4

g h i 4

J K L 5
5

j k l 5

M N O 6
6

m n o 6

P Q R S 7
7

p q r s 7

T U V 8
8

t u v 8

W X Y Z 9
9

w x y z 9

Κενό διάστημα ! ? " : ; + = < > | 0 0

$ % & @ [ \ ] ^ _ ` { } #

• Σε κάθε πλήκτρο, η επάνω σειρά εμφανίζει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν με
κεφαλαία και η κάτω σειρά εμφανίζει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν με πεζά.

• Πατήστε  πριν ή μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων
και πεζών χαρακτήρων.

• Εάν πατήσετε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, θα γίνει κυκλική μετάβαση στους χαρακτή-
ρες που είναι συνδεδεμένοι με το συγκεκριμένο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να εισ-
αγάγετε το γράμμα "C" στη λειτουργία κυριλλικών, πατήστε  3 φορές.

10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή
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10.1.3  Διάταξη μενού ρυθμίσεων ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου

ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ENTAΣH
KOYΔOYN

Προσαρμόζει την ένταση
ήχου κουδουνίσματος

 ΒΑΘΜ ΑΥΞ
 ΒΑΘΜ ΜΕΙΩ
 ΕΠΙΠΕΔΟ 1–6*2

AΠENEPΓOΠOIHΣH

ΕΠΙΠΕΔΟ
3*1

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔ
(κατά τη χρήση
του
KX-TGP600)
• Γραμμή 1–8
• ΕΣΩΤ ΚΛΗΣΗ
• ΠPOΣΩΠ

KOYΔOYN
(KATHΓOPIA
1–9)

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝ
Επιλέγει τον ήχο κουδου-
νίσματος για κάθε τύπο
κλήσης.*3

 ΗΧΟΣ ΚΛ 1–19,
25–32

Γραμμή 1–8:
ΗΧΟΣ ΚΛ
1–8
ΕΣΩΤ ΚΛΗ-
ΣΗ:
ΗΧΟΣ ΚΛ 9
ΠPOΣΩΠ
KOYΔOYN:
ΗΧΟΣ ΚΛ 1

ΜΟΤΙΒΟ ΧΡΩΜ*4

Επιλέγει το μοτίβο χρω-
μάτων για κάθε τύπο
κλήσης.

 KANONIKO
 ΚΙΤΡΙΝ
 KOKKINO

KANONIKO

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔ
(κατά τη χρήση
μονάδας βάσης
εκτός της
KX-TGP600)
• Εξ κουδουνι-

σμος
• ΕΣΩΤ ΚΛΗΣΗ
• ΠPOΣΩΠ

KOYΔOYN
(KATHΓOPIA
1–9)

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝ
Επιλέγει τον ήχο κουδου-
νίσματος για κάθε τύπο
κλήσης.*3

Εξ κουδουνισμος
 Ηχος 1–7 —

ΕΣΩΤ ΚΛΗΣΗ
 ΗΧΟΣ ΚΛ 1–19,

25–32
—

ΜΟΤΙΒΟ ΧΡΩΜ*4

Επιλέγει το μοτίβο χρω-
μάτων για κάθε τύπο
κλήσης.

 KANONIKO
 ΚΙΤΡΙΝ
 KOKKINO

—

ΚΛΗΣΗ ΜΕ
ΦΟΡΤΗΣΗ
(μόνο
KX-TPA60)

Επιλέγει τη λειτουργία
κουδουνίσματος (Ενερ-
γοποίηση ή απενεργο-
ποίηση) ενώ το ακουστι-
κό είναι τοποθετημένο
στο φορτιστή.*5

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

ENEPΓOΠ
OIHΣH

10.1.3 Διάταξη μενού ρυθμίσεων ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

AΦYΠNIΣH ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝ
Επιλέγει τον ήχο κουδου-
νίσματος για κάθε ειδο-
ποίηση υπομνήματος.

 ΗΧΟΣ ΚΛ 1–19,
25–32

ΟΙΚΟ ΕΝΕΡΓ
(μόνο
KX-TPA60)

ΟΙΚΟΝ ΧΡΟΝΟΥ
Επιλέγει τον αριθμό δευ-
τερολέπτων πριν από
την αυτόματη απενεργο-
ποίηση των ακόλουθων
στοιχείων εξοικονόμησης
ενέργειας κατά τη λήψη
μιας κλήσης.

0s–60s 30s

ΟΙΚΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ
Επιλέγει τα στοιχεία για
απενεργοποίηση.

 ΚΟΥΔΟΥ
 ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙ-

ΣΜΟΣ

Δεν έχει επι-
λεγεί

ENTAΣH ΑΚΟΥ-
ΣΤΙΚΟ

Επιλέγει εάν θα ακούγε-
ται ένας ήχος από τα
συνδεδεμένα ακουστικά
κεφαλής κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

*1 KX-TPA68: Επίπεδο 4
*2 KX-TPA68: Επίπεδο 1–8
*3 Οι προκαθορισμένες μελωδίες στο παρόν προϊόν χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας

από την © 2010 Copyrights Vision Inc.
*4 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "ΠPOΣΩΠ KOYΔOYN".
*5 Όταν η ρύθμιση "ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΤΗΣΗ" έχει οριστεί σε "ENEPΓOΠOIHΣH", αλλά

η ρύθμιση "ENTAΣH KOYΔOYN" έχει οριστεί σε "AΠENEPΓOΠOIHΣH", το ακουστι-
κό ηχεί στο επίπεδο 1.

EΠIΛ ΟΜΙΛΙΑ

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥ-
ΒΟΥ
(KX-TPA60/
KX-TPA68)

Ενεργοποίηση/απενερ-
γοποίηση μείωσης θορύ-
βου.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

ΕΝΤΑΣΗ
ΗΧΕΙΟΥ

Προσαρμόζει την ένταση
ήχου του πίσω ηχείου.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–6*1 ΕΠΙΠΕΔΟ
3*2
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ENTAΣH
AKOYΣT*3

Προσαρμόζει την ένταση
ήχου του δέκτη.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–6*1 ΕΠΙΠΕΔΟ
2*2

ENT
AKΟΥΣ.ΚΕΦΑΛ.

Προσαρμόζει την ένταση
ήχου στο ηχείο των
ακουστικών κεφαλής.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–6*1 ΕΠΙΠΕΔΟ
2*2

ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΚΡ
ΑΚΟΥ

Προσαρμόζει την ένταση
ήχου στο μικρόφωνο των
ακουστικών κεφαλής.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–6*1 ΕΠΙΠΕΔΟ
6*2

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ
ΒΑΣΗ
(μόνο
KX-TPA60)

Επιλέγει εάν θα συνεχί-
ζεται ή όχι η συνομιλία
όταν το ακουστικό τοπο-
θετείται στο φορτιστή στη
διάρκεια μιας συνομιλίας.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

Ισοσταθμιστής Επιλέγει τον τύπο ποιό-
τητας του δέκτη.

 KANONIKO
 Τreble*5

KANONIKO

*1 KX-TPA68: Επίπεδο 1–8
*2 KX-TPA68: Επίπεδο 4
*3 KX-TPA65/KX-TPA68:

Εμφανίζεται η ένδειξη "ένταση ακουστ.".
*4 KX-TPA68: Επίπεδο 8
*5 Δίνει έμφαση στην υψηλή συχνότητα.

ΕΠΙΛ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

AΠΑ ME
OΠOIO ΠΛH
(μόνο
KX-TPA60)

Απαντά μια κλήση με το
πάτημα οποιουδήποτε
πλήκτρου κλήσης.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΠΑΝΤ
(μόνο
KX-TPA60)

Απαντά μια κλήση ενώ
το τηλέφωνο φορτίζεται
με απλή αφαίρεση του
ασύρματου ακουστικού
από το φορτιστή.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

AYTOM AΠANT Επιλέγει τους τύπους
κλήσεων που μπορούν
να απαντηθούν μέσω αυ-
τόματης απάντησης.

 ΜΟΝΟ EΣΩTEPIK
 EΣΩT&EΞΩT

EΣΩT&EΞΩ
T

KAΘ AYT
AΠANT

Επιλέγει τον αριθμό των
δευτερολέπτων πριν
απαντηθεί αυτόματα μια
κλήση, όταν είναι ενεργο-
ποιημένη η αυτόματη
απάντηση.

0s–20s 6s
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ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΠΛΗΚΤΡΟ
ΛΕΙΤ
(KX-TPA60/
KX-TPA65)

Επεξεργάζεται τη
λίστα των πλήκ-
τρων λειτουργίας.

Επίθημα: A/CE/UK/AL/RU/
LA/LC/AG/BR

 EΠANAKΛHΣH
 FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ*1

 ΣYNΔIAΣKEΨH
 AYTOM AΠANT
 ΔIAK/ANAKΛΗΣΗ
 ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ
 ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 ZΩNH ΠAPK*2*3

 ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 ΠAYΣH*3

 ΣYNAΓ
 ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ*4

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ*2*3

 Αναλ.ομάδας*3

 ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ ΕΠΙ

1:
EΠANAKΛHΣH
2: FWD/ΜΗΝ
ΕΝΟΧ*1

3:
ΣYNΔIAΣKEΨ
H
4: AYTOM
AΠANT
5: ΔIAK/
ANAKΛΗΣΗ
6: ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ
7: ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ
8: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
9: —
0: —

: —
#: —

Επίθημα: (κανένα/C)
 EΠANAKΛHΣH
 FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ*1

 ΔIAK/ANAKΛΗΣΗ
 AYTOM AΠANT
 ΣYNΔIAΣKEΨH
 ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ
 ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 ZΩNH ΠAPK*2*3

 ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 ΠAYΣH*3

 ΣYNAΓ
 ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ*4

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ*2*3

 Αναλ.ομάδας*3

 ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ ΕΠΙ

1:
EΠANAKΛHΣH
2: FWD/ΜΗΝ
ΕΝΟΧ*1

3: ΔIAK/
ANAKΛΗΣΗ
4: AYTOM
AΠANT
5:
ΣYNΔIAΣKEΨ
H
6: ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ
7: ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ
8: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
9: —
0: —

: —
#: —
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Πλήκτρο
προγράμμα-
τος
(KX-TPA68)

Καθορίστε τα
πλήκτρα προγραμ-
μάτων για τις σελί-
δες 2 και 3 της
οθόνης της αναμο-
νής.

 Γραμμή Ειδοποίησης
 Ακουστικό Ειδοποίησης*3

 ένα πάτημα
 ZΩNH ΠAPK*3

 Ανακτ.παρκαρ*3

 Αναλ.ομάδας*3

 αμεση αναλ κλησης
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ*3

 Παρουσία*3

 Το τηλέφ.μου*3

 AΦYΠNIΣH
 ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ*3

 ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ ΕΠΙ

ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ
ΕΠΙ

ΕΠΕΞ
ΠΡΟΓΡ ΠΛ
• ΠΡΟΓ ΠΛ Α
• ΠΡΟΓ ΠΛ B
• ΠΡΟΓ ΠΛ

C

Επεξεργάζεται τα
προγραμματιζόμε-
να πλήκτρα στις
ακόλουθες περι-
πτώσεις.
• ΑΝΑΜΟΝΗ
• ΟΜΙΛΙΑ

 ΕΡΓΟΣΤΑ
 ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤ
 ΠΛ TAXEIAΣ KΛHΣ*5

Δεν έχει απο-
θηκευτεί

ΟΝ ΠΡΟΓΡ
ΠΛ
• ΠΡΟΓ ΠΛ Α
• ΠΡΟΓ ΠΛ B
• ΠΡΟΓ ΠΛ

C

Επεξεργάζεται τα
ονόματα των προ-
γραμματιζόμενων
πλήκτρων στις
ακόλουθες περι-
πτώσεις.
• ΑΝΑΜΟΝΗ
• ΟΜΙΛΙΑ

Έως 5 χαρακτήρες Δεν έχει απο-
θηκευτεί

ΤΥΠ ΚΛΕΙΔ
ΠΛΗΚ

Επιλέγει τον τύπο
κλειδώματος πλήκ-
τρων.

 ΧΕΙΡΟΚ
 ΧΕΙΡ&ΚΩΔΙΚΟΣ*6*7

 AYTOΜΑΤΗ
 ΑΥΤΟ&ΚΩΔΙΚΟΣ*6*7

ΧΕΙΡΟΚ
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΧΡΟΝ ΑΥΤΟ
ΚΛΕΙΔ

Ορίζει τον αριθμό
των δευτερολέ-
πτων πριν ενεργο-
ποιηθεί το κλείδω-
μα πλήκτρων
ακουστικού/
επιτραπέζιου τηλε-
φώνου, όταν έχει
επιλεγεί η ρύθμιση
"AYTOΜΑΤΗ" στο
στοιχείο "ΤΥΠ
ΚΛΕΙΔ ΠΛΗΚ".

0s–60s 10s

ΧΡΟΝ ΤΑΧ
ΠΛΗΚ

Επιλέγει τον αριθ-
μό των δευτερολέ-
πτων πριν πραγ-
ματοποιηθεί αυτό-
ματα μια κλήση,
όταν πατηθεί πα-
ρατεταμένα ένα
πλήκτρο συντό-
μευσης, το οποίο
έχει ανατεθεί στη
ρύθμιση
"AYTOΜΑΤΗ" (Αυ-
τόματη).

1s–20s 2s

*1 "Εκτροπή κλήση" κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
*2 Δεν διατίθεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
*3 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις. Επικοι-

νωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.
*4 Μόνο KX-TPA60.
*5 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "ΑΝΑΜΟΝΗ".
*6 Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:

• Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί
εύκολα.

• Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.
*7 Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις

"ΧΕΙΡ&ΚΩΔΙΚΟΣ" ή "ΑΥΤΟ&ΚΩΔΙΚΟΣ" για το στοιχείο "ΤΥΠ ΚΛΕΙΔ ΠΛΗΚ". Για λε-
πτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. 2.8 Ορισμός κωδι-
κού πρόσβασης, σελ. 78.
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ENΔEIΞH OΘONHΣ

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΓΛΩΣΣΑ Επιλέγει τη γλώσσα εμ-
φάνισης. Παρέχεται η δυ-
νατότητα λήψης έως και
10 γλωσσών από τη μο-
νάδα βάσης. Η λειτουρ-
γία εξαρτάται από το τη-
λεφωνικό σας σύστημα.
Επικοινωνήστε με το δια-
χειριστή σας για περισ-
σότερες πληροφορίες.

Επίθημα:
A/CE/UK/AL

 AYTOΜΑΤΗ
 English
 Deutsch
 Español
 FRANÇAIS
 Italiano
 Svenska*1

 Nederlands*1

 Português*1

 Čeština

AYTOΜΑΤΗ

Επίθημα: (κανένα/C)
 AYTOΜΑΤΗ
 English
 Español
 FRANÇAIS

AYTOΜΑΤΗ

Επίθημα: RU
 AYTOΜΑΤΗ
 English
 PУCCKИЙ
 Українська

AYTOΜΑΤΗ

Επίθημα:
LA/LC/AG/BR

 AYTOΜΑΤΗ
 English
 Español
 Português

AYTOΜΑΤΗ

ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΣ

Ενεργοποιεί τον οπίσθιο
φωτισμό της οθόνης
LCD και του πληκτρολο-
γίου*2. Μπορεί να οριστεί
για καθεμία από τις ακό-
λουθες ενέργειες:
• ΕΙΣ ΚΛΗΣΗ
• ΟΜΙΛΙΑ
• ΑΝΑΜΟΝΗ

(KX-TPA65/KX-TPA68)

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

ΕΙΣ ΚΛΗΣΗ:
AΠENEPΓO
ΠOIHΣH*3

ΟΜΙΛΙΑ:
ENEPΓOΠ
OIHΣH
ΑΝΑΜΟΝΗ:
ENEPΓOΠ
OIHΣH
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΦΩΤΕΙΝΟΤ
LCD

Προσαρμόζει τη φωτεινό-
τητα του οπίσθιου φωτι-
σμού στην οθόνη LCD.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–6 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

OΘONH
ANAMONHΣ*4

Επιλέγει το περιεχόμενο
που προβάλλεται στην
οθόνη στη διάρκεια της
λειτουργίας αναμονής.

 Ονομα ακουστικού
 ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
 Αριθ τηλ.& όνομα

AΠENEPΓOΠOIHΣH

Ονομα
ακουστικού

Ονομα ακουστι-
κού*5

Επεξεργάζεται το όνομα
που εμφανίζεται στην
οθόνη LCD στη διάρκεια
της λειτουργίας αναμο-
νής.

Έως 16 χαρακτήρες Ακουστικό y
(y: αριθμός
ακουστικού)

KATHΓOPIA Επεξεργάζεται τα ονόμα-
τα των κατηγοριών.

Έως 13 χαρακτήρες
ανά
κατηγορία (1–9)

Δεν έχει
αποθηκευτεί

ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ Επιλέγει τη μορφή για
την ημερομηνία που
προβάλλεται στην οθόνη,
στη διάρκεια της λειτουρ-
γίας αναμονής.

 ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ
 ΜΜ-ΗΗ-ΕΕΕΕ
 ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Επίθημα:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
ΗΗ-ΜΜ-
ΕΕΕΕ

Επίθημα:
(κανένα/C)
ΜΜ-ΗΗ-
ΕΕΕΕ

ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ Επιλέγει τη μορφή για
την ώρα που προβάλλε-
ται στην οθόνη, στη διάρ-
κεια της λειτουργίας ανα-
μονής.

 12H
 24H

Επίθημα:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
24H

Επίθημα:
(κανένα/C)
12H
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑ-
ΛΟΥΝ*5

Επιλέγει ποιες πληροφο-
ρίες καλούντα εμφανίζο-
νται όταν γίνεται λήψη
μιας κλήσης. Μπορούν
να εμφανιστούν οι πλη-
ροφορίες που αποθη-
κεύονται στον τηλεφωνι-
κό κατάλογο του ακουστι-
κού ή στο δίκτυο.

 KATAΛ AKOYΣT
 Δίκτυο

Δίκτυο

ΠΛΑΝΟ ΧΡΩ-
ΜΑΤ

Επιλέγει το συνδυασμό
χρωμάτων της οθόνης
LCD.

 ΣΚΟΤΕΙΝΑ
 ΦΩΤΕΙΝΑ

ΣΚΟΤΕΙΝΑ

Παρακολούθ βά-
σης

Επιλέγει τη λειτουργία
εμφάνισης αριθμού βά-
σης στη λειτουργία συν-
τήρησης.

AΠENEPΓOΠOIHΣH
 Τρέχουσα βάση
 ΤΡΕΧ+ΑΝΙΧΝ

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

Σημέιωση Επιλέγει τη μέθοδο ειδο-
ποίησης (μήνυμα,
ένδειξη LED ή συναγερ-
μό) για αναπάντητες κλή-
σεις και φωνητικά μηνύ-
ματα.
Μήνυμα: Εμφανίζει ένα
μήνυμα στην οθόνη
LED: Ενδεικτικές λυχνίες
Συναγ: Ακούγεται μια
ηχητική ειδοποίηση

 ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ
 Μήνυμα

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH
 LED

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH

 Ηχητ. Μύνημα
 Μήνυμα

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH
 LED

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH
 Συναγ

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH

Όλες οι ρυθ-
μίσεις:
ENEPΓOΠ
OIHΣH

*1 Δεν μπορεί να επιλεγεί κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της
KX-TGP600.

*2 Ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου διατίθεται μόνο για το KX-TPA60.
*3 Η προεπιλεγμένη τιμή για το KX-TPA68 είναι "ENEPΓOΠOIHΣH".
*4 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
*5 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-

κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή, σελ. 148.
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EΠIΛOΓH TON

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚ-
ΤΡΟΥ

Ενεργοποιεί ή απενεργο-
ποιεί τον ήχο των πλήκ-
τρων.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

ENEPΓOΠ
OIHΣH

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΘΟΝ

Επιλέγει εάν θα ακούγε-
ται ο ήχος ειδοποίησης
εμβέλειας ή όχι.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜ
Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινω-
νήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρα-
κτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, σελ. 148.

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

καταχωρηση
ακουσ

Καταχωρίζει ένα ακουστι-
κό/επιτραπέζιο τηλέφωνο
σε μια βάση.

BAΣH 1–4 Δεν έχει
αποθηκευτεί

AKYP BAΣHΣ*1 Ακυρώνει την καταχώρι-
ση ακουστικού/επιτραπέ-
ζιου τηλεφώνου.

BAΣH 1–4*2 Δεν έχει επι-
λεγεί

EΠIΛ BAΣHΣ*1 Επιλέγει μια βάση.  AYTOΜΑΤΗ
 BAΣH 1–4

AYTOΜΑΤΗ

ΚΛΕΙΔ ΣΥΣΤ Επιλέγει εάν θα κλειδώ-
σει η ρύθμιση επιλογής
συστήματος ή όχι.

 ENEPΓOΠOIHΣH*3

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

10.1.3 Διάταξη μενού ρυθμίσεων ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου

161



Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ Πριν καταχωρίσετε το
ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο σε μια μονάδα
βάσης, πληκτρολογήστε
εδώ τον κωδικό PIN της
μονάδας βάσης. Αφού
καταχωρίσετε το ακουστι-
κό/επιτραπέζιο τηλέφωνο
σε μια μονάδα βάσης,
μπορείτε να αλλάξετε αυ-
τόν τον κωδικό PIN,
ώστε να μπορείτε να κα-
ταχωρίσετε το ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέφωνο
σε πρόσθετη μονάδα βά-
σης.

Εισαγάγετε τον
αριθμό PIN.
(έως 8 χαρακτήρες)

1234

ΠΛΗΡΟΦΟΡ
AKOYΣT

Εμφανίζει την έκδοση
υλικολογισμικού. — —

*1 Εμφανίζονται μόνο καταχωρισμένες βάσεις.
*2 Μπορείτε να επιλέξετε πολλές βάσεις ταυτόχρονα.
*3 Απαιτείται κωδικός πρόσβασης (4 ψηφία). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό

του κωδικού πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

AΛΛH EΠIΛOΓH

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙ-
ΚΟΥ*1*2

Αλλάζει τον κωδικό πρό-
σβασης του ακουστικού
\επιτραπέζιου τηλεφώ-
νου (4 χαρακτήρες) που
χρησιμοποιείται για ξε-
κλείδωμα του τηλεφωνι-
κού καταλόγου του ακου-
στικού, χρησιμοποιώντας
την επιλογή
"EΠANAPYΘMIΣH AK"
και ακυρώνοντας το κλεί-
δωμα των πλήκτρων.

Εισαγάγετε τον παλιό
κωδικό πρόσβασης.*3

Εισαγάγετε νέο κωδι-
κό πρόσβασης.

Επαληθεύστε το νέο
κωδικό πρόσβασης.

Δεν έχει κα-
ταχωριστεί
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

EΠANAPYΘMIΣ
H AK

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις
του ακουστικού/επιτρα-
πέζιου τηλεφώνου στις
προεπιλεγμένες τιμές
τους.

Εισαγάγετε κωδικό
πρόσβασης. (4 ψη-
φία)*4

Επιλέξτε το στοιχείο ή
τα στοιχεία που θέλε-
τε.

Πατήστε OK .

Δεν έχει επι-
λεγεί

Ενσωματ πλοη-
γός*2*5

Επιλέγει εάν η λειτουργία
web και η λειτουργία κα-
ταγραφής είναι διαθέσι-
μες ή όχι.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

*1 Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:
• Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί

εύκολα.
• Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.
Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μην τον ξεχάσετε.

*2 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επι-
κοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσι-
μους χαρακτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή, σελ. 148.

*3 Εάν δεν έχει οριστεί ήδη κωδικός πρόσβασης, μπορείτε να παρακάμψετε το πρώτο
βήμα.

*4 Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. 2.8 Ορισμός
κωδικού πρόσβασης, σελ. 78.

*5 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.
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10.1.4  Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση στο
KX-TGP600)

Κατάσταση

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

Κατάσταση γρα-
μής

Εμφανίζει την κατάσταση
γραμμής.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ*1/ΚΑ-
ΤΑΧΩΡΙΣΗ*1/(NULL)

—

Εκδ. λογισμικού Επιλέγει εάν στην οθόνη
θα εμφανίζεται ο αριθμός
μοντέλου ή η έκδοση υλι-
κολογισμικού.

–Σταθμός βάσης
–Ακουστικό

—

Λειτουργία IP Εμφανίζει τη λειτουργία
δικτύου IP.

IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 —

Ρυθμίσεις IPv4 Εμφανίζει τις πληροφο-
ρίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις IPv4.

–Διεύθυνση IP*2

–Μάσκα δικτύου*2

–προεπιλ. πύλη*2

–DNS*2

—

Ρυθμίσεις IPv6 Εμφανίζει τις πληροφο-
ρίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις IPv6.

–Διεύθυνση IP*3

–Προθ.*3

–προεπιλ. πύλη*3

–DNS*3

—

Διεύθυνση MAC Εμφανίζει τη διεύθυνση
MAC της μονάδας βά-
σης.

— —

LLDP Εμφανίζει την κατάσταση
LLDP.

ENEPΓOΠOIHΣH/
AΠENEPΓOΠOIHΣH

—

CDP Εμφανίζει την κατάσταση
CDP.

ENEPΓOΠOIHΣH/
AΠENEPΓOΠOIHΣH

—

10.1.4 Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)

164



Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

VLAN Εμφανίζει το αναγνωρι-
στικό και την προτεραιό-
τητα του VLAN.

— —

*1 Αν επιλέξετε το στοιχείο αυτό και πιέσετε την επιλογή OK , παρουσιάζεται ο αριθ-
μός τηλεφώνου που βρίσκεται στην επιλεγμένη σειρά.

*2 Εάν δεν έχει οριστεί αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η διεύθυνση "0.0.0.0". Εάν η μο-
νάδα βάσης δεν συνδέεται στο Ethernet, εμφανίζεται η ένδειξη "…".

*3 Εάν δεν έχει οριστεί αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η διεύθυνση "0::0". Εάν η μονάδα
βάσης δεν συνδέεται στο Ethernet, εμφανίζεται η ένδειξη "::".

Ρυθμίση δικτύου
Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινω-
νήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρα-
κτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, σελ. 148.

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

Επιλογή λειτ. IP Αλλάζει τις ρυθμίσεις δι-
κτύου της μονάδας βά-
σης. Οι τρέχουσες ρυθμί-
σεις εμφανίζονται με επι-
σήμανση.

–IPv4
–IPv6
–IPv4&IPv6

IPv4

Ρυθμίσεις IPv4 Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις IPv4.

 DHCP
 AYTOΜΑΤΗ
 ΧΕΙΡΟΚ
–DNS 1
–DNS 2

 Στατική
–Διεύθυνση IP
–Μάσκα δικτύου
–προεπιλ. πύλη
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–
AYTOΜΑΤΗ
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

Ρυθμίσεις IPv6 Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις IPv6.

 DHCP
 AYTOΜΑΤΗ
 ΧΕΙΡΟΚ
–DNS 1
–DNS 2

 Διαφ. Δρομολογ
–DNS 1
–DNS 2
 Στατική
–Διεύθυνση IP
–Προθ.
–προεπιλ. πύλη
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–
AYTOΜΑΤΗ

LLDP Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις LLDP.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

ENEPΓOΠ
OIHΣH

CDP Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις CDP.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

VLAN Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις VLAN.

Ενεργοπ.VLAN
 NAI
 OXI

VLAN ID: 0–4094
VLAN προτεραιότ: 0–
7

Ενεργοπ
.VLAN: OXI
VLAN ID: 2
VLAN προ-
τεραιότ: 7

Ταχύτ. σύνδε-
σης

Προσδιορίζει τις ρυθμί-
σεις της λειτουργίας
Ethernet PHY.

 AYTOΜΑΤΗ
 100M-Full
 100M-Half
 10M-Full
 10M-Half

AYTOΜΑΤΗ

Ενσωματ πλοη-
γός*1

Επιλέγει εάν η λειτουργία
web και η λειτουργία κα-
ταγραφής είναι διαθέσι-
μες ή όχι.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

Τεστ δικτύου Καθορίζει μια διεύθυνση
IP για πινγκ.

Διεύθυνση IP (IPv4) Δεν έχει
αποθηκευτεί

*1 Δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση σε άλλη μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600.

10.1.4 Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)

166



Ρυθμ συστήματος
Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινω-
νήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρα-
κτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, σελ. 148.

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

καταχωρηση
ακουσ

Καταχωρίζει το ακουστι-
κό/επιτραπέζιο τηλέφωνο
που επιλέγεται από τη λί-
στα στη μονάδα βάσης η
οποία είναι συνδεδεμένη
τη δεδομένη στιγμή.

Επιλέξτε το ακουστι-
κό/επιτραπέζιο τηλέ-
φωνο.

—

ακύρ καταχωρη-
σης

Ακυρώνει την καταχώρι-
ση του ακουστικού/
επιτραπέζιου τηλεφώνου
μεταξύ του ακουστικού/
επιτραπέζιου τηλεφώνου
και της μονάδας βάσης.

Επιλέξτε το ακουστι-
κό/επιτραπέζιο τηλέ-
φωνο.

—

Αλλαγή κωδ βά-
σης

Αλλάζει το PIN (4 ψηφία)
της μονάδας βάσης.

Εισαγωγή PIN

Εισαγωγή νέου PIN

Επαλήθευση νέου
PIN

1234

Ωρα και ημ/νία*1 Προσδιορίζει την ώρα και
την ημερομηνία του
ακουστικού/επιτραπέζιου
τηλεφώνου.

— —

Λειτ. επαναλ/τη Επιλέγει εάν θα χρησιμο-
ποιηθεί ο αναμεταδότης
ή όχι.

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

Ρυθ.πολ. Γραμ-
μών

Προσδιορίζει τη λειτουρ-
γία πολλών γραμμών.

 ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗ-
ΣΗ*2

 Γραμμή 1–8
 Ακουστικό 1–8

 Εξερχ. Κλήση*3

 Ακουστικό 1–8
 Γραμμή 1–8

 προεπιλ. γραμμή*4

ΕΙΣΕΡΧΟΜ
ΚΛΗΣΗ:
Ακουστικό
1–8
Εξερχ. Κλή-
ση: Γραμμή
1–8
προεπιλ.
γραμμή:
Γραμμή 1

10.1.4 Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)

167



Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

πιστοποίηση*5 Προσδιορίζει το αναγνω-
ριστικό και τον κωδικό
πρόσβασης του ελέγχου
ταυτότητας HTTP.

–ID*5

–ΚΩΔΙΚΟΥ*5

Δεν έχει
αποθηκευτεί

Κωδικος*6 Προσδιορίζει τον κωδικό
πρόσβασης για πρόσβα-
ση στο διακομιστή ανα-
κατεύθυνσης.

Έως 16 χαρακτήρες Δεν έχει
αποθηκευτεί

ΡύθμισηΧsi*7 Προσδιορίζει το αναγνω-
ριστικό και τον κωδικό
πρόσβασης της
υπηρεσίας Xsi.

Γραμμή 1–8
ID*5

ΚΩΔΙΚΟΥ*5

Δεν έχει
αποθηκευτεί

UCρύθμιση*7 Προσδιορίζει το αναγνω-
ριστικό και τον κωδικό
πρόσβασης για την
υπηρεσία Broadsoft UC
service (IM&P).

Ακουστικό 1–8
ID*5

ΚΩΔΙΚΟΥ*5

Δεν έχει
αποθηκευτεί

παραλληλη λειτ.
(KX-TPA65/
KX-TPA68)

Καταχώριση/κατάργηση
καταχώρισης συζευγμέ-
νου ακουστικού του επι-
τραπέζιου τηλεφώνου.

Κύριο ακουστικό
 Ζεύγος*8

 Λειτουργία
 ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕ-

ΝΟ
 Ανάληψη κλήσης

Ζεύγος:
AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

Επανεκκίνιση
(Βάση)*9

Επανεκκινήστε τη μονά-
δα βάσης.

 NAI
 OXI

—

*1 Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το
διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

*2 Μετά από την επιλογή της γραμμής, επιλέγει τα ακουστικά/επιτραπέζια τηλέφωνα
που έχουν ανατεθεί στη γραμμή.
Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλα τα ακουστικά/
επιτραπέζια τηλέφωνα.

*3 Μετά από την επιλογή του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου, επιλέγει τη γραμμή
ή τις γραμμές που έχουν ανατεθεί στο ακουστικό/επιτραπέζιο τηλέφωνο.
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Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλα τα ακουστικά/
επιτραπέζια τηλέφωνα.

*4 Μετά από την επιλογή του ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου, επιλέγει μια προε-
πιλεγμένη γραμμή που έχει ανατεθεί στο ακουστικό/το επιτραπέζιο τηλέφωνο.

*5 Έως 128 χαρακτήρες
*6 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο κατά την αρχική ρύθμιση.
*7 Εάν η υπηρεσία Xsi είναι διαθέσιμη, μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα στοιχεία. Επικοι-

νωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.
*8 Εάν έχει γίνει ήδη σύζευξη ενός ακουστικού και ενός επιτραπέζιου τηλεφώνου, το

ακουστικό εμφανίζεται επισημασμένο.
*9 Η επανεκκίνηση της μονάδας βάσης θα γίνει αν όλες οι συνδεδεμένες μονάδες είναι

στην κατάσταση αναμονής.
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Ρυθμίσεις κλήσης

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

FWD/ΜΗΝ
ΕΝΟΧ*1

Προσδιορίζει εάν θα χρη-
σιμοποιούνται οι λειτουρ-
γίες Προώθηση κλήσεων
και Μην ενοχλείτε.

Γραμμή 1–8
 ΜΗΝ ΕΝΟΧ*1

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣ
H
 FWD(ΟΛ)*1

 On/Off

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH
 ΑΡ ΤΗΛΕΦΩ-

ΝΟΥ
 FWD(ΚΑΤ)*1

 On/Off

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH
 ΑΡ ΤΗΛΕΦΩ-

ΝΟΥ
 FWD(ΚΑ)*1

 On/Off

ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIH
ΣH
 ΑΡ ΤΗΛΕΦΩ-

ΝΟΥ
 ΜΕΤΡΗΤ ΚΟΥ-

ΔΟΥΝ

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

Αποκλ. ανώνυ-
μων

Προσδιορίζει εάν θα
αποκλείονται οι εισερχό-
μενες ανώνυμες κλήσεις
ή όχι.

Γραμμή 1–8
 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

10.1.4 Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΛΗΣΗ

Προσδιορίζει εάν θα
αποκλείονται οι εξερχό-
μενες ανώνυμες κλήσεις
ή όχι.

Γραμμή 1–8
 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

Αποκλcaller id Επεξεργάζεται/διαγράφει
τους αριθμούς τηλεφώ-
νου για απόρριψη των
εισερχόμενων κλήσεων.

Γραμμή 1–8
–AΛΛAΓH
–ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ
–ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ ΑΡ

Δεν έχει
αποθηκευτεί

οπουδήποτε*4 Προσδιορίζει/επεξεργά-
ζεται τις ρυθμίσεις της
υπηρεσίας Xsi
Anywhere.

–οπουδήποτε*2

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣ
H

–Ονομα

–ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ*3

—

απομακρ. Γρα-
φείο*4

Προσδιορίζει τη ρύθμιση
απομακρυσμένου
γραφείου Xsi.

–απομακρ. Γραφείο
 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣ
H

–ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ*3

—

ταυτοχρ. Κου-
δουν*4

Προσδιορίζει τη ρύθμιση
του ταυτόχρονου
κουδουνίσματος Xsi.

–ταυτοχρ. Κουδουν
 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣ
H

–ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ*3

*1 Οι συντομογραφίες δεν χρησιμοποιούνται όταν εμφανίζονται στα Αγγλικά στην
οθόνη LCD του KX-TPA68. Εμφανίζονται ως εξής:
Do Not Disturb
Forward All Calls
Forward Busy
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Forward No Answer
*2 Εμφανίζεται μόνο κατά την επεξεργασία.
*3 Σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υπερβαίνει τα 32 ψηφία, τα επιπλέον ψηφία δεν θα

εμφανίζονται.
*4 Εάν η υπηρεσία Xsi είναι διαθέσιμη, μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα στοιχεία. Επικοι-

νωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

10.1.4 Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση στο KX-TGP600)
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10.1.5  Διάταξη μενού ρύθμισης συστήματος (κατά τη σύνδεση σε άλλη
μονάδα βάσης εκτός της KX-TGP600)

Ρυθμ συστήματος
Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινω-
νήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρα-
κτήρες, βλ. 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, σελ. 148.

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλο-

γή

Αλλαγή κωδ βά-
σης

Αλλάζει το PIN (8 ψηφία)
της μονάδας βάσης.

Εισαγωγή PIN

Εισαγωγή νέου PIN

Επαλήθευση
εισαγωγής PIN

—

Ωρα και ημ/νία*1 Προσδιορίζει την ώρα και
την ημερομηνία του
ακουστικού.

— —

επαναρυθμ βά-
σης

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις
της μονάδας βάσης.

— —

Εκδοση βάσης Εμφανίζει την έκδοση
της μονάδας βάσης.

— —

Ρυθμιση γραμ-
μής

Προσδιορίζει τις ρυθμί-
σεις γραμμής.

–Ονομα γραμμής*2

–Συνημμένο ακουστ
–Λειτ πολλών κλήσ

 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣ
H

—

Λίσταενδοπεικοι Ορίζει τις λίστες ενδοεπι-
κοινωνιών.

–Ονομα*2

–Επαναδρομολόγηση
 ENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓOΠOIHΣ
H

–ΔIAΓPAΦH

—

*1 Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το
διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

*2 Έως 16 χαρακτήρες
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10.1.6  Προδιαγραφές

KX-TGP600 (Διακριτικός κωδικός: όλα)

Στοιχείο Προδιαγραφές

Τροφοδοσία Τροφοδοτικό AC/PoE (IEEE 802.3af)

Μέγιστη κατανάλωση
ισχύος

2,6 W

Περιβάλλον λειτουργίας 0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃ (104 ℉)

Θύρα Ethernet (LAN) 1 (RJ45)

Διασύνδεση Ethernet 10Base-T/100Base-TX
(AYTOΜΑΤΗ/100MB-ΠΛΗΡΗΣ/100MB-ΗΜΙΣΥ/10MB-
ΠΛΗΡΗΣ/10MB-ΗΜΙΣΥ)

CAT-iq 2.0

Κωδικοποιητής ευρείας
ζώνης

G.722/G.722.2

Κωδικοποιητής στενής
ζώνης

G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Πολλαπλές γραμμές 8

Πολλαπλά ακουστικά/
επιτραπέζια τηλέφωνα

8

Ταυτόχρονες φωνητικές
κλήσεις
(Λειτουργία στενής ζώ-
νης)

Ομιλία 8 + Διάσκεψη 2

Ταυτόχρονες φωνητικές
κλήσεις
(Λειτουργία ευρείας ζώ-
νης)

Ομιλία 4 + Διάσκεψη 2
(AMR-WB : Ομιλία 2)

Διαστάσεις
(Πλάτος × Βάθος ×
Ύψος)

118,7 mm × 45,0 mm × 88,1 mm
(4,67 ίντσες × 1,77 ίντσες × 3,47 ίντσες)

Βάρος 126 g (0,28 lb)

KX-TPA60/KX-TPA65

Στοιχείο KX-TPA60 KX-TPA65

Τροφοδοσία — Τροφοδοτικό AC

10.1.6 Προδιαγραφές
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Στοιχείο KX-TPA60 KX-TPA65

Μέγιστη κατανάλωση
ισχύος

1,6 W 1,52 W

Περιβάλλον λειτουργίας 0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃
(104 ℉)

0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃
(104 ℉)

CAT-iq 2.0 2.0

Οπίσθιος φωτισμός πλήκ-
τρων

Ναι (Λευκό) Όχι

Οπή για λουράκι Ναι —

Κλιπ ζώνης Ναι —

Οθόνη Οθόνη TFT LCD 1,8 ιν-
τσών με οπίσθιο φωτισμό,
65.000 χρώματα

Οθόνη TFT LCD 1,8 ιν-
τσών με οπίσθιο φωτισμό,
65.000 χρώματα

Υποδοχή ακουστικών κε-
φαλής

1 (o 2,5 mm [3/32 ίντσες]) 1 (o 2,5 mm [3/32 ίντσες])

Μπαταρίες Ni-MH AAA × 2
(1,2 V, 630 mAh)

—

Απόδοση μπαταριών Ομιλία: έως 11 ώρες
Αναμονή: έως 200 ώρες

—

Χρόνος φόρτισης 6 ώρες —

Διαστάσεις
(Πλάτος × Βάθος × Ύψος)

47,8 mm × 25,5 mm ×
153,2 mm
(1,88 ίντσες × 1,00 ίντσες
× 6,03 ίντσες)

"Υψηλή" θέση:
192 mm × 170 mm ×
182 mm
(7,56 ίντσες × 6,69 ίντσες
× 7,17 ίντσες)
"Χαμηλή" θέση:
192 mm × 185 mm ×
150 mm
(7,56 ίντσες × 7,28 ίντσες
× 5,91 ίντσες)

Βάρος 117 g (0,26 lb) 675 g (1,49 lb)

KX-TPA68

Στοιχείο KX-TPA68

Τροφοδοσία Τροφοδοτικό AC

10.1.6 Προδιαγραφές
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Στοιχείο KX-TPA68

Μέγιστη κατανάλωση
ισχύος

2,8 W

Περιβάλλον λειτουργίας 0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃ (104 ℉)

CAT-iq 2.0

Οπίσθιος φωτισμός
πλήκτρων

Όχι

Οθόνη Οθόνη TFT LCD 3,5 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό, 65.000
χρώματα

Υποδοχή ακουστικών κε-
φαλής

1 (o 2,5 mm [3/32 ίντσες])

Διαστάσεις
(Πλάτος × Βάθος ×
Ύψος)

"Υψηλή" θέση:
205 mm × 187 mm × 197 mm
(8,07 ίντσες × 7,36 ίντσες × 7,76 ίντσες)
"Χαμηλή" θέση:
205 mm × 187 mm × 156 mm
(8,07 ίντσες × 7,36 ίντσες × 6,14 ίντσες)

Βάρος 840 g (1,85 lb)

10.1.7  Προδιαγραφές RF

KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68

Στοιχείο ΗΠΑ, Καναδάς Λατινική Αμερική Άλλες χώρες/
περιοχές

Ασύρματη διασύν-
δεση

DECT 6.0 DECT DECT

Εύρος συχνοτήτων 1920 MHz έως
1930 MHz

1910 MHz έως
1920 MHz

1880 MHz έως
1900 MHz

Αριθμός φορέων 5 5 10

Έξοδος μετάδοσης Αιχμή 110 mW Αιχμή 250 mW Αιχμή 250 mW

10.1.7 Προδιαγραφές RF
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10.1.8  Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Το ακουστικό δεν
λειτουργεί.

Η μπαταρία έχει εξαντλη-
θεί.

Φορτίστε πλήρως την μπα-
ταρία.
Για λεπτομέρειες, βλ.
9.2.3 Φόρτιση των μπατα-
ριών, σελ. 138.

Η συσκευή είναι απενερ-
γοποιημένη.

• Ενεργοποιήστε τη.
Για λεπτομέρειες, βλ.
2.3 Θέση στοιχείων ελέγ-
χου, σελ. 22.

• Τοποθετήστε πάλι την μπα-
ταρία και, στη συνέχεια, το-
ποθετήστε το ακουστικό
στο φορτιστή.
Για λεπτομέρειες, βλ.
9.2.1 Τοποθέτηση μπατα-
ριών, σελ. 137 και
9.2.3 Φόρτιση των μπατα-
ριών, σελ. 138.

Το ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέ-
φωνο δεν ηχεί.

Η ένταση ήχου του κου-
δουνίσματος έχει οριστεί
σε "ΚΛΕΙΣΙΜΟ".
(Εάν η ένταση ήχου του
κουδουνίσματος έχει ορι-
στεί σε "ΚΛΕΙΣΙΜΟ", εμφα-
νίζεται η ένδειξη .)

Προσαρμόστε την ένταση
ήχου του κουδουνίσματος.
Βλ. 2.5 Προσαρμογή της
έντασης ήχου, σελ. 74.

Η αθόρυβη λειτουργία εί-
ναι ενεργοποιημένη.
(Εάν η αθόρυβη λειτουρ-
γία είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται η ένδειξη ).

Απενεργοποιήστε την αθό-
ρυβη λειτουργία.
Για λεπτομέρειες, βλ.
4.5 Αθόρυβη λειτουργία,
σελ. 95.

Η συνομιλία κατά τη
λειτουργία ανοικτής
ακρόασης είναι δύ-
σκολη.

Το μικρόφωνο είναι
στραμμένο προς τη λαν-
θασμένη κατεύθυνση ή
παρεμποδίζεται στη διάρ-
κεια της συνομιλίας.

Η πρόσοψη του ακουστικού
πρέπει να είναι στραμμένη
προς τα εσάς και το μικρό-
φωνο δεν πρέπει να είναι
καλυμμένο.
Για λεπτομέρειες, βλ. 2.3 Θέ-
ση στοιχείων ελέγχου, σελ.
22.

10.1.8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Δεν μπορείτε να
πραγματοποιήσετε/
δεχθείτε μια κλήση.

Το ακουστικό είναι εκτός
εμβέλειας ή η μονάδα βά-
σης είναι απασχολημένη.

Πλησιάστε περισσότερο στη
μονάδα βάσης ή δοκιμάστε
ξανά αργότερα.

Ο ραδιοδίαυλος είναι απα-
σχολημένος ή σημειώθηκε
σφάλμα στη ραδιοεπικοι-
νωνία.

Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Δεν μπορείτε να κα-
λέσετε αριθμό.

Ο αριθμός που καλέσατε
βρίσκεται υπό περιορισμό
από το τηλεφωνικό σας
σύστημα.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρό-
σωπο του τηλεφωνικού συ-
στήματος/πάροχο της υπη-
ρεσίας σας.

Η λειτουργία κλειδώματος
πλήκτρων είναι ενεργο-
ποιημένη.

Για να ακυρώσετε τη λει-
τουργία, πατήστε παρατετα-
μένα  για περίπου 2
δευτερόλεπτα.
Για λεπτομέρειες, βλ.
2.9 Κλείδωμα πλήκτρων,
σελ. 79.

Ο ραδιοδίαυλος είναι απα-
σχολημένος ή σημειώθηκε
σφάλμα στη ραδιοεπικοι-
νωνία.

Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Το ακουστικό σταμα-
τά να δουλεύει στη
διάρκεια της λει-
τουργίας.

Σημειώθηκε άγνωστο
σφάλμα.

• Απενεργοποιήστε το ασύρ-
ματο ακουστικό και, στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το
ξανά.
Για λεπτομέρειες, βλ.
2.3 Θέση στοιχείων ελέγ-
χου, σελ. 22.

• Επανατοποθετήστε την
μπαταρία και δοκιμάστε ξα-
νά.
Για λεπτομέρειες, βλ.
9.2.1 Τοποθέτηση μπατα-
ριών, σελ. 137.

10.1.8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το
ακουστικό/επιτρα-
πέζιο τηλέφωνο στη
διάρκεια διακοπής
ρεύματος.

Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο δεν θα λειτουρ-
γεί στη διάρκεια διακοπής
ρεύματος, επειδή η μονά-
δα βάσης διακόπτει τη με-
τάδοση ραδιοκυμάτων.

—

Τα ακουστικά κεφα-
λής δεν λειτουρ-
γούν.

Ο ήχος των ακουστικών
κεφαλής δεν ακούγεται κα-
τά τη λήψη εισερχόμενης
κλήσης, όταν έχουν προ-
σαρτηθεί ακουστικά κεφα-
λής.

• Βεβαιωθείτε ότι ρύθμιση
ήχου των ακουστικών κε-
φαλής έχει οριστεί σε
"ENEPΓOΠOIHΣH". Βλ.
ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ, σελ.
150.

• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα
των ακουστικών κεφαλής
είναι κατάλληλα συνδεδε-
μένο. Βλ. 2.3 Θέση στοι-
χείων ελέγχου, σελ. 22.

Ακούγεται συχνά θό-
ρυβος.

Ηλεκτρικές συσκευές σε
κοντινή απόσταση προκα-
λούν παρεμβολές ή βρί-
σκεστε σε μεγάλη απόστα-
ση από τη μονάδα βάσης.

• Τοποθετήστε το ακουστικό/
επιτραπέζιο τηλέφωνο και
τη μονάδα βάσης μακριά
από άλλες ηλεκτρικές συ-
σκευές.

• Πλησιάστε περισσότερο
στη μονάδα βάσης.

Στη διάρκεια της
συνομιλίας ακούγο-
νται δύο σύντομα
ηχητικά σήματα
(μπιπ).

Το ραδιοσήμα είναι ασθε-
νές.

Πλησιάστε περισσότερο στη
μονάδα βάσης.

Η ένδειξη φόρτισης
αναβοσβήνει γρήγο-
ρα με κόκκινο χρώ-
μα.

Ο φορτιστής δεν έχει συν-
δεθεί κατάλληλα.

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία
έχει τοποθετηθεί σωστά.

• Τοποθετήστε κατάλληλα το
ακουστικό στο φορτιστή.

• Επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο του τηλεφωνικού
συστήματος/τον πάροχο
της υπηρεσίας.

10.1.8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Φορτίσατε τις μπα-
ταρίες για 6 ώρες,
όμως ακούγονται τα
ηχητικά σήματα
(μπιπ) και η ένδειξη

 (απαιτείται φόρ-
τιση) αναβοσβήνει
μετά από κάποιες
τηλεφωνικές κλή-
σεις.

Οι επαφές φόρτισης της
μπαταρίας ενδέχεται να εί-
ναι βρόμικες.

Καθαρίστε τις επαφές φόρτι-
σης της μπαταρίας χωρίς να
τους προκαλέσετε ζημιά και
φορτίστε τις άλλη μία φορά.

Είναι ώρα να αλλάξετε τις
μπαταρίες.

Αντικαταστήστε τις με και-
νούργιες.

Κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας, το ακου-
στικό και το
τροφοδοτικό AC εί-
ναι ζεστά στην αφή.

Αυτό είναι φυσιολογικό. —

Εμφανίζεται το μή-
νυμα "ΔΕΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΕΙ" και ακού-
γονται ηχητικά σή-
ματα (μπιπ).

Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο είναι εκτός εμ-
βέλειας.

Πλησιάστε περισσότερο στη
μονάδα βάσης ή δοκιμάστε
ξανά αργότερα.

Η μονάδα βάσης ή ο δια-
κομιστής είναι εκτός λει-
τουργίας.

Επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο του τηλεφωνικού
συστήματος/τον πάροχο της
υπηρεσίας.

Κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας, η
ένδειξη LED αναβο-
σβήνει γρήγορα,
όμως δεν παράγεται
ήχος από το ακου-
στικό.

Η θερμοκρασία της μπατα-
ρίας κατά τη φόρτιση είναι
εκτός των φυσιολογικών
ορίων.

Επιβεβαιώστε ότι η θερμο-
κρασία της περιοχής στην
οποία φορτίζεται το ακουστι-
κό είναι μεταξύ 5 ℃ (41 ℉)
και 40 ℃ (104 ℉) και περιμέ-
νετε μέχρι να ελαττωθεί η
θερμοκρασία της μπαταρίας.

10.1.8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

180



Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας, η
ένδειξη LED αναβο-
σβήνει γρήγορα και
παράγεται ήχος από
το ακουστικό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται
σωστά εξαιτίας ηλεκτρικής
αστοχίας.

Αποσυνδέστε το
τροφοδοτικό AC από την
πρίζα AC, αφαιρέστε την
μπαταρία από το ακουστικό
και επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο του τηλεφωνι-
κού συστήματος/τον πάροχο
υπηρεσίας.

Τοποθετήθηκε λανθασμέ-
νος τύπος μπαταρίας,
όπως αλκαλική ή μαγγα-
νίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες Ni-MH που ανα-
φέρονται στη σελ. 12, σελ.
12.

Δεν μπορώ να θυμη-
θώ τον αριθμό PIN.

— Επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο του τηλεφωνικού
συστήματος/τον πάροχο της
υπηρεσίας.

Η λειτουργία
"ΔIAΓPAΦH OΛΩN"
για διαγραφή όλων
των καταχωρίσεων
του τηλεφωνικού κα-
ταλόγου δεν λει-
τουργεί.

Οι μπαταρίες έχουν εξαν-
τληθεί, γεγονός που εμπο-
δίζει την ολοκλήρωση της
λειτουργίας.

Φορτίστε πλήρως την μπα-
ταρία και δοκιμάστε ξανά.
Για λεπτομέρειες, βλ.
9.2.3 Φόρτιση των μπατα-
ριών, σελ. 138.
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10.1.9  Μηνύματα σφαλμάτων

Μήνυμα σφάλματος Πιθανή αιτία Λύση

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡ Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο έχει ακυρωθεί ή
το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο δεν έχει κατα-
χωριστεί.

Επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπό σας.

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο είναι εκτός εμ-
βέλειας.

Πλησιάστε περισσότερο στη
μονάδα βάσης.

Η μονάδα βάσης είναι
απενεργοποιημένη.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι συνδεδε-
μένο.

Ακουστικό Ο συνομιλητής που καλεί-
τε σε κλήση ενδοεπικοι-
νωνίας απορρίπτει τις
κλήσεις σας.

Περιμένετε λίγο και δοκιμά-
στε ξανά.

κατείλ πρόσβαση Η μονάδα βάσης είναι
απασχολημένη.

Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

ΠEPIMENETE … Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο συνδέεται στη
μονάδα βάσης ή στο δια-
κομιστή.

Περιμένετε λίγο.

ΦΟΡΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η στάθμη φόρτισης της
μπαταρίας του ακουστικού
είναι πολύ χαμηλή.

Φορτίστε πλήρως την μπα-
ταρία. Βλ. 9.2.3 Φόρτιση των
μπαταριών, σελ. 138.

ΜΝΗΜΗ ΑΔΕΙΑ Όταν προσπαθείτε να
προβάλετε τον τηλεφωνι-
κό κατάλογο: δεν έχει
αποθηκευτεί κανένα στοι-
χείο. Βλ. 7.2.2 Αποθήκευ-
ση στοιχείου στον τηλε-
φωνικό κατάλογο του
ακουστικού, σελ. 109.
Όταν προσπαθείτε να
προβάλετε το αρχείο κατα-
γραφής εισερχόμενων ή
εξερχόμενων κλήσεων:
δεν έχουν αποθηκευτεί αρ-
χεία καταγραφής.

10.1.9 Μηνύματα σφαλμάτων
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Μήνυμα σφάλματος Πιθανή αιτία Λύση

MNHMH ΠΛHPHΣ Ο τηλεφωνικός κατάλογος
είναι πλήρης και δεν είναι
δυνατή η αποθήκευση του
νέου στοιχείου.

Καταργήστε τα δεδομένα
που δεν είναι απαραίτητα
στον τηλεφωνικό κατάλογο
και δοκιμάστε πάλι.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο του τηλεφωνικού
συστήματος/τον πάροχο της
υπηρεσίας.

δεν βρέθηκε Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο δεν απαντά
όταν πραγματοποιείται
κλήση.

Το ακουστικό/επιτραπέζιο
τηλέφωνο είναι εκτός εμβέ-
λειας ή απενεργοποιημένο.

ΜΑΤΑΙΩΘ Προέκυψε ένα σφάλμα
ασύρματης μετάδοσης κα-
τά τη διάρκεια μιας λήψης
ή αποστολής τηλεφωνικού
καταλόγου.

Χρησιμοποιήστε το ακουστι-
κό/επιτραπέζιο τηλέφωνο
πιο κοντά στην μονάδα βά-
σης.

ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Προέκυψε ένα σφάλμα
ασύρματης μετάδοσης, κα-
τεστραμμένα δεδομένα ή η
μνήμη γέμισε κατά τη
διάρκεια μιας λήψης τηλε-
φωνικού καταλόγου.

• Απομακρύνετε περιττά δε-
δομένα στον τηλεφωνικό
κατάλογο ή συμβουλευτείτε
τον διαχειριστή σας αναφο-
ρικά με τον αριθμό των
στοιχείων που λαμβάνο-
νται.

• Χρησιμοποιήστε το ακου-
στικό/επιτραπέζιο τηλέφω-
νο πιο κοντά στην μονάδα
βάσης.

• Αυτό το μήνυμα εξαφανίζε-
ται σε περίπτωση που έχε-
τε πρόσβαση στον τηλεφω-
νικό κατάλογο.

Μη συμβατό Λογι-
σμικό

Η έκδοση του αρχείου του
λογισμικού δεν είναι η πιο
πρόσφατη.

Προχωρήστε στην ενημέρω-
ση του KX-TGP600 στην πιο
πρόσφατη έκδοση του αρ-
χείου του λογισμικού. Για λε-
πτομέρειες, συμβουλευτείτε
το διαχειριστή σας.

10.1.9 Μηνύματα σφαλμάτων
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10.2  Ιστορικό αναθεωρήσεων

10.2.1  Έκδοση αρχείου λογισμικού 01.129 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• Ρυθμ συστήματος—Επανεκκίνιση (Βάση)

Τροποποιημένα περιεχόμενα
• Κατάσταση—Κατάσταση γραμής

10.2.2  Έκδοση αρχείου λογισμικού 02.100 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• 2.4.8 Πλήκτρα λειτουργιών (KX-TPA60/KX-TPA65)—#: Αναλ.ομάδας
• ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ—Αναλ.ομάδας
• Κατάσταση—CDP
• Ρυθμίση δικτύου—CDP
• Ρυθμίση δικτύου—Ενσωματ πλοηγός
• Ρυθμίσεις κλήσης—FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ

Τροποποιημένα περιεχόμενα
• 2.3.2 Ασύρματο ακουστικό (KX-TPA60)—Πλήκτρο πλοήγησης
• 2.3.3 Επιτραπέζιο τηλέφωνο—Πλήκτρο πλοήγησης
• 2.4.1 Οθόνη (KX-TPA60/KX-TPA65)—Εικονόγραμμα
• EΠIΛOΓH TON—ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝ

10.2.3  Έκδοση αρχείου λογισμικού 03.000 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• ENΔEIΞH OΘONHΣ—Σημέιωση

10.2.4  Έκδοση αρχείου λογισμικού 06.000 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• Ρυθμίση δικτύου—Τεστ δικτύου

10.2.5  Έκδοση αρχείου λογισμικού 07.000 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• 10.1.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

10.2 Ιστορικό αναθεωρήσεων
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10.2.6  Έκδοση αρχείου λογισμικού 09.100 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• Έχει προστεθεί το νέο μοντέλο KX-TPA68.

10.2.7  Έκδοση αρχείου λογισμικού 10.000 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• 2.4.10 Ειδοποίηση για τη γραμμή (KX-TPA68)

10.2.8  Έκδοση αρχείου λογισμικού 12.000 ή νεότερη

Νέα περιεχόμενα
• 2.4.11 Ειδοποίηση για το ακουστικό (KX-TPA68)

Τροποποιημένα περιεχόμενα
• 2.4.4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (KX-TPA68)

10.2.9  Έκδοση αρχείου λογισμικού 13.000 ή νεότερη

Τροποποιημένα περιεχόμενα
• 2.1.1 Επισκόπηση συστήματος
• 10.1.3 Διάταξη μενού ρυθμίσεων ακουστικού/επιτραπέζιου τηλεφώνου

10.2.6 Έκδοση αρχείου λογισμικού 09.100 ή νεότερη
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