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Introdução
Esboço
Este manual fornece informações sobre a instalação e o funcionamento dos produtos
KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65 e KX-TPA68.

Documentação relacionada
• Guia rápido

Fornece informações básicas sobre as precauções de instalação e segurança para
evitar lesões pessoais e/ou danos nos equipamentos.

• Guia do administrador
Fornece informações detalhadas sobre a configuração e gestão desta unidade.
Este guia fornece informações apenas sobre o KX-TGP600.

 
Os manuais e as informações de suporte são fornecidos no website da Panasonic em:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Informações sobre o tipo de letra
As informações sobre o tipo de letra para KX-TPA68 estão disponíveis no seguinte sítio
web da Panasonic:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Para futura referência
Registe a informação no espaço abaixo para futura referência.

Nota
• O número de série deste produto encontra-se nas etiquetas afixadas nos seguintes

locais:
–Unidade base (KX-TGP600): parte posterior da unidade
–Auscultador (KX-TPA60): interior do compartimento da bateria, na parte posterior

do auscultador
–Carregador (KX-TPA60): parte inferior do carregador
–Telefone de secretária (KX-TPA65/KX-TPA68): parte inferior do telefone
Deve anotar os números de série das unidades no local disponibilizado para o efeito
e guardar este manual como registo permanente da sua compra para ajudar na iden-
tificação em caso de roubo.
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1  Informação importante
1.1  Informação importante

1.1.1  Segurança de dados
• Este telefone comunica utilizando sinais digitais que são difíceis de interceptar. Contu-

do, é possível que os sinais sejam interceptados por terceiros.
• Para evitar o acesso não autorizado a este produto:

–Mantenha a palavra-chave (por exemplo, PIN para registo) confidencial.
–Altere a palavra-chave predefinida.
–Defina uma palavra-chave aleatória e que não seja facilmente decifrada.
–Altere a palavra-chave regularmente.

• Este produto pode armazenar a sua informação privada/confidencial. Para proteger a
sua privacidade/confidencialidade, recomendamos-lhe que apague informações tais
coma lista telefónica ou o seu registo de chamadas da memória antes de eliminar,
transferir ou devolver o produto ou mandar reparar o produto.

• Defina a palavra-chave quando registar o auscultador/telefone de secretária para a
unidade base.

• Recomenda-se que bloqueie a lista telefónica ou o registo de chamadas para evitar a
fuga da informação armazenada ao transportar o auscultador ou em caso de perda do
mesmo.

1 Informação importante
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1.2  Para os utilizadores em países europeus
A declaração que se segue é aplicável apenas aos modelos 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
Este dispositivo é uma estação portátil DECT que funciona na banda de frequência de
1880 MHz a 1900 MHz.
A utilização deste dispositivo está normalmente autorizada em todos os países da UE.
 
Por este meio, a Panasonic Corporation declara que o equipamento de rádio descrito
neste manual está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte ende-
reço de Internet:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
 
Contacte o representante autorizado:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburgo, Alemanha
 

Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Re-
gulation 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  Para o melhor desempenho
Alcance de funcionamento
• O alcance de funcionamento depende da topografia do seu escritório, do tempo ou das

condições de utilização na medida em que os sinais são transmitidos entre a unidade
base e o auscultador/telefone de secretária por ondas de rádio.

• Normalmente, conseguirá um alcance superior no exterior do que no interior. Se existi-
rem obstáculos tais como paredes, ruído pode interferir com as chamadas do seu tele-
fone. Em particular, as prateleiras metálicas altas ou as paredes de cimento reforçado
restringirão o seu alcance de funcionamento.

• Um auscultador/telefone de secretária poderá não funcionar quando estiver demasiado
longe da unidade base, dependendo da estrutura do edifício.

1.2 Para os utilizadores em países europeus
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• Aconselhamos vivamente que segure na metade inferior do auscultador para garantir
uma qualidade superior de chamada. A antena situa-se na metade superior do aus-
cultador (apenas KX-TPA60).

Ruído
Poderá ocorrer ruído ou interferência ocasional devido à radiação electromagnética de
objectos tais como frigoríficos, microondas, faxes, TV, rádios ou computadores pes-
soais. Se o ruído perturbar as suas chamadas telefónicas, mantenha o auscultador/tele-
fone de secretária afastado destes aparelhos eléctricos.

Ambiente
• Mantenha o produto afastado de equipamentos de aquecimento e de dispositivos que

gerem ruído eléctrico, como lâmpadas fluorescentes e motores. Estas fontes de ruído
podem interferir com o funcionamento do produto.

• Não utilize o produto em divisões onde a temperatura seja inferior a 0 ℃ (32 ℉) ou su-
perior a 40 ℃ (104 ℉).

• Para evitar danos, carregue a bateria apenas em temperaturas entre 5 ℃ (41 ℉) e
40 ℃ (104 ℉).

• Permita um espaço de 10 cm (3–15/16 pol.) em torno do produto para uma ventilação
adequada.

• Evite ambientes com fumo excessivo, pó, humidade, vibração mecânica, choque ou
luz solar directa.

• O aparelho foi concebido para ser instalado em condições controladas de temperatura
e humidade relativa.

Cuidados de rotina
• Desligue o adaptador de CA da tomada de CA e desligue o cabo Ethernet antes de

efectuar a limpeza.
• Limpe o produto com um pano suave.
• Não limpe o produto com pós abrasivos ou com agentes químicos como benzina ou

diluente.
• Não utilize produtos de limpeza líquidos ou de aerossol.
• Limpe o terminal do carregador periodicamente.

Colocação
• Não coloque objectos pesados em cima do produto.
• Deverá tomar especial atenção para que objectos não caiam sobre o produto e para

que não sejam derramados líquidos sobre o mesmo.
• Coloque o carregador numa superfície plana.
• Coloque o KX-TPA65/KX-TPA68 num local onde o Indicador da força do sinal indique

Médio (" ") ou Forte (" ").

1.3 Para o melhor desempenho
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1.4  Informações da bateria/pilha (apenas KX-TPA60)
Depois das pilhas estarem totalmente carregadas (a 25 ℃ [77 ℉]):

Operação Tempo de funciona-
mento

Durante a conversação (Retroiluminação desligada*1, Mo-
do de banda estreita) Até cerca de 11 h

Durante a conversação (Retroiluminação ligada*2, Modo
de banda larga) Até cerca de 8 h

Sem estar em utilização (Inactividade) Até cerca de 200 h

*1 Se a definição de "Conversação" de "Luz de Fundo" estiver definida para "Off". Para
saber mais detalhes, consulte Opção d/visor., página 148.

*2 Se a definição de "Conversação" de "Luz de Fundo" estiver definida para "On". Para
saber mais detalhes, consulte Opção d/visor., página 148.

• O tempo de funcionamento pode ser mais curto do que o indicado acima dependendo
das condições de utilização e da temperatura ambiente.

• As pilhas serão lentamente consumidas mesmo quando o auscultador estiver desliga-
do.

• O auscultador consegue receber chamadas enquanto carrega.
• O consumo da bateria/pilha aumenta quando o auscultador está fora de alcance (se a

" " piscar, desligue o auscultador).

IMPORTANTE
• Limpe os contactos do auscultador e do carregador com um pano suave e se-

co uma vez por mês. Limpe com maior frequência se a unidade estiver sujeita
a gordura, poeiras ou humidade elevada. Caso contrário, as pilhas podem não
carregar adequadamente.
 

Aviso de bateria/pilha fraca
As pilhas têm de ser carregadas nas seguintes situações:

• O indicador do nível de bateria/pilha apresenta-se como vazio (" ") e o alarme soa*1.

• "Carreg.Bateria" é apresentado. Nesta situação, o auscultador não pode ser utilizado.
*1 Se o aviso de bateria/pilha fraca for apresentado durante uma conversação, após 1

minuto a conversação é interrompida e após mais 1 minuto o auscultador desliga-se.

1.4 Informações da bateria/pilha (apenas KX-TPA60)
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Substituição das pilhas

Se o indicador do nível de bateria/pilha se apresentar como vazio (" ") depois de utili-
zar o telefone durante um curto período de tempo, mesmo quando as pilhas já estão
completamente carregadas, as pilhas devem ser substituídas.
Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que o aviso de bateria/pilha fraca é apre-
sentado e, em seguida, desligue a alimentação para evitar perdas de memória. Substi-
tua as pilhas e carregue as novas pilhas durante cerca de 6 horas.
Se substituir as pilhas antes de o aviso de bateria/pilha fraca aparecer, o ícone de força
da bateria/pilha poderá apresentar uma leitura incorrecta. Neste caso, utilize o aus-
cultador normalmente com as novas pilhas instaladas.
Quando o aviso de bateria/pilha fraca for apresentado, carregue as pilhas durante cerca
de 6 horas. O ícone de força da bateria/pilha apresentará então a leitura correcta. Para
instalar as pilhas, consulte 9.2.1 Instalação da bateria/pilha, página 129.
 

Nota
• Depois de substituir as pilhas por pilhas totalmente carregadas, ligue uma vez o aus-

cultador com a tecla de alimentação ( ) antes de o carregar. Se não ligar a ali-
mentação uma vez depois de carregar, o indicador da bateria não funcionará
correctamente.

• Existe o perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorrectamente.
 

(Apenas para os Estados Unidos e Canadá)
As pilhas de níquel metal hídrico recicláveis alimentam o produto
que comprou. Ligue para o número 1-800-8-BATTERY para ob-
ter informações sobre a reciclagem das pilhas.

Aviso importante sobre a utilização e o carregamento correctos das pilhas Ni-MH
As pilhas, devido ao seu design, estão sujeitas a desgaste. O período de vida útil das
pilhas também depende da manutenção correcta. Carregar e descarregar são os facto-
res mais importantes. Deve ter em atenção os aspectos seguintes para preservar o mais
possível a vida útil das pilhas.
As pilhas Ni-MH têm um determinado tipo de memória, o "efeito memória". Se forem
usadas repetidamente no auscultador pilhas totalmente carregadas apenas durante
15 minutos e depois recarregadas, a capacidade das pilhas será reduzida para 15 minu-
tos devido ao efeito de memória. Portanto deve descarregar totalmente as pilhas, i.e.
deve utilizá-las no auscultador até o indicador de bateria/pilha indicar que estão total-
mente sem carga (" "). Depois recarregue as pilhas conforme descrito no manual. De-
pois de ter ocorrido o efeito de memória, é possível obter praticamente a capacidade to-
tal das pilhas Ni-MH carregando e descarregando várias vezes e em sequência.
As pilhas Ni-MH podem também descarregar-se automaticamente. Esta descarga auto-
mática depende da temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a 0 ℃ (32 ℉), a
descarga automática será a mais reduzida. A humidade elevada e as temperaturas

1.4 Informações da bateria/pilha (apenas KX-TPA60)
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elevadas contribuem para a descarga automática. Do mesmo modo, também o armaze-
namento a longo prazo provocará a descarga automática.

CUIDADO
RISCO DE EXPLOSÃO SE AS PILHAS FOREM SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS DE
TIPO INCORRECTO. ELIMINE AS PILHAS UTILIZADAS DE ACORDO COM AS INS-
TRUÇÕES.

1.4 Informações da bateria/pilha (apenas KX-TPA60)
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2  Antes de utilizar os telefones
2.1  Antes de utilizar os telefones

2.1.1  Visão geral do sistema

<Quando a unidade base é o KX-TGP600>
O KX-TGP600 é um telefone sem fios SIP composto por uma unidade base, um aus-
cultador sem cabo e um telefone de secretária sem fios, e possui as características
abaixo descritas. O auscultador é igual ao KX-TPA60 e o telefone de secretária é igual
ao KX-TPA65/KX-TPA68.
• Extensível a auscultadores/telefones de secretária sem cabo [séries KX-TPA60,

KX-TPA65, KX-TPA68*1, KX-UDT*2 (exceto o KX-UDT111), KX-TPA70*3, KX-TPA73*3].
Até 8 telefones no total.

• Até 8 chamadas em simultâneo (modo de banda estreita) ou até 4 chamadas em si-
multâneo (modo de banda larga)

• Som de alta qualidade através da tecnologia de redução do ruído e de correção de er-
ros

• É possível aumentar o alcance do sinal da unidade base com um KX-A406.

Nota
• Se ligar um auscultador da série KX-UDT*2 (exceto o KX-UDT111) ao KX-TGP600,

primeiro descarregue o firmware do seguinte sítio Web e atualize o KX-TGP600.
De seguida, quando registar um auscultador da série KX-UDT para o KX-TGP600,
o auscultador será atualizado automaticamente.
No entanto, existem algumas diferenças de funcionalidade entre o KX-TPA60/
KX-TPA65/KX-TPA68 e os auscultadores da série KX-UDT. Para mais pormenores,
consulte o seguinte sítio Web.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
"Download" → "KX-TGP600 series"

*1 Se ligar um KX-TPA68 a um KX-TGP600 com uma versão de ficheiro de software que
não suporta o KX-TPA68, será apresentada uma mensagem de erro no KX-TPA68.
Para saber mais detalhes, consulte 10.1.9 Mensagens de erro, página 169.

*2 Para a série KX-UDT, utilize a versão 06.000 ou posterior do Ficheiro de Software.
A série KX-UDT não está disponível para KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,
KX-TGP600AG ou KX-TGP600BR.

*3 Para KX-TPA70 ou KX-TPA73, versão do ficheiro de software: 13.000 ou posterior.
Para obter mais informações, consulte os manuais correspondentes.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2 Antes de utilizar os telefones
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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

<Quando a unidade base não é o KX-TGP600>
O KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, KX-TPA70 e KX-TPA73 suportam a norma CAT-iq
(Cordless Advanced Technology-internet and quality) 2.0 e podem ser ligados e utiliza-
dos com qualquer unidade base que suporte essa mesma norma. Este manual descreve
como estabelecer ligação a uma unidade base que não o KX-TGP600, mas a disponibili-
dade de determinadas funcionalidades e as especificações de algumas definições e
operações dependem da unidade base utilizada.

2.1.1 Visão geral do sistema
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KX-TPA65KX-TPA60

 

KX-TPA68

KX-TPA70/KX-TPA73

: Internet

: Outra unidade base que não o KX-TGP600

2.1.1 Visão geral do sistema
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2.2  Informações sobre acessórios

2.2.1  Acessórios incluídos

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

Adaptador de CA para a
unidade base: 1

N.º do modelo N.º da peça  
 
 
 
 
 
 
 

Saída CC: 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 Informações sobre acessórios
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Adaptador de CA para o
carregador: 1*1

N.º do modelo N.º da peça  
 
 
 
 
 
 
 

Saída CC: 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

Saída CC: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

 Carregador: 1 Pilhas*2: 2 Clipe de cinto: 1  
 

 

 Cabo Ethernet: 1 Parafusos: 2
Anilhas: 2

  
 

  

*1 O adaptador de CA vem fixo ao carregador.
*2 Pilhas recarregáveis AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh

2.2.1 Acessórios incluídos
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KX-TGP600G/KX-TGP600CEG/KX-TGP600UKG/KX-TGP600ALG

Adaptador de CA para a
unidade base: 1
 

Saída CC: 6,5 V

    

N.º do modelo N.º da peça

KX-TGP600G PQLV219

KX-TGP600CEG PQLV219CE

KX-TGP600UKG PQLV219E

KX-TGP600ALG PQLV219AL

    

Cabo Ethernet: 1  Parafusos: 2
Anilhas: 2

 

KX-TPA60

Adaptador de CA para o
carregador: 1

N.º do modelo N.º da peça  
 
 
 
 
 
 
 

Saída CC: 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

Saída CC: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

2.2.1 Acessórios incluídos
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 Carregador: 1 Pilhas*1: 2 Clipe de cinto: 1  
 

 

*1 Pilhas recarregáveis AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh

KX-TPA65

Adaptador de CA para
telefone de secretária: 1
 

Saída CC: 6,5 V

N.º do modelo N.º da peça

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

Cabo do auscultador: 1  Auscultador: 1 Suporte: 1

 

2.2.1 Acessórios incluídos
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KX-TPA68

Adaptador de CA para
telefone de secretária: 1
 

Saída CC: 6,5 V

N.º do modelo N.º da peça

KX-TPA68/KX-TPA68C PQLV219

 KX-TPA68CE/
KX-TPA68A

PQLV219CE  

 KX-TPA68UK PQLV219E  

 KX-TPA68AL PQLV219AL  

Cabo do auscultador: 1  Auscultador: 1 Suporte: 1

 

Nota
Apenas para utilizadores dos Estados Unidos
Para encomendar acessórios, ligue para o número gratuito 1-800-332-5368.

2.2.2  Acessórios opcionais

KX-TPA65/KX-TPA68
Item N.º do modelo

Kit de Montagem
de Parede

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 Acessórios opcionais
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2.3  Localização dos comandos

2.3.1  Unidade base (KX-TGP600)

 indicador de estado

Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Verde Ligada • A unidade base está ligada à Internet. O proces-
so de arranque foi concluído e agora pode efec-
tuar e receber chamadas pela Internet.

A piscar len-
tamente

• A unidade base está a ser utilizada para uma
chamada.

• A unidade base está a transferir dados. Não des-
ligue o cabo Ethernet nem o adaptador de CA da
unidade base até o indicador STATUS parar de
piscar e ficar iluminado a verde.

A piscar ra-
pidamente

• O auscultador/telefone de secretária está ocupa-
do.

Vermelho Ligada • Quando a unidade base se encontra ligada, o in-
dicador STATUS acende a vermelho durante cer-
ca de 40 segundos.

A piscar len-
tamente

• A unidade base está a registar um auscultador/
telefone de secretária.

A piscar ra-
pidamente

• A unidade base está à procura de auscultadores/
telefones de secretária (através do botão de lo-
calização do auscultador).

2.3 Localização dos comandos
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Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Âmbar Ligada • O endereço IP da unidade base pode entrar em
conflito com os endereços IP de outros dispositi-
vos da sua rede local. Contacte o administrador
para obter mais informações.

A piscar len-
tamente

• A unidade base está a obter um endereço IP ou
configurações. Aguarde.

• A unidade base está efectuar o registo com o sis-
tema do telefone. Aguarde

• Se o indicador STATUS continuar a piscar, verifi-
que o seguinte:
–As definições de rede podem não estar correc-

tas. Contacte o administrador.
–Muitos problemas de instalação podem ser re-

solvidos reiniciando todo o equipamento. Pri-
meiro, desligue o modem, o router, o concentra-
dor, a unidade base e o computador. Em segui-
da, volte a ligar os dispositivos, um de cada
vez, pela seguinte ordem: modem, router, con-
centrador, unidade base, computador.

–Se não conseguir aceder a páginas Web da
Internet através do computador, verifique se o
sistema do telefone está com problemas de li-
gação na sua área.

–Para obter mais ajuda para a resolução de pro-
blemas, contacte o seu administrador.

A piscar ra-
pidamente

• Desligue o adaptador de CA da unidade base pa-
ra reiniciá-la e, em seguida, volte a ligar o adap-
tador de CA. Se o indicador STATUS continuar a
piscar rapidamente, poderá haver um problema
com o hardware da unidade base. Contacte o
distribuidor/prestador de serviços do sistema do
telefone.

A trocar lentamente
(Vermelho Verde Âmbar

Desligada)

A unidade base está no modo de manutenção.
Desligue a unidade base e, em seguida, volte a
ligá-la.

2.3.1 Unidade base (KX-TGP600)
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Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

A trocar rapidamente
(Vermelho Verde Âmbar

Desligada)

A unidade base está a reiniciar. Aguarde um mo-
mento.

Desligada — • A alimentação da unidade base está desligada.
• O cabo Ethernet não está ligado correctamente.

Ligue-o.
• Os seus dispositivos e rede (concentrador, rou-

ter, etc.) estão desligados. Verifique os LED para
saber o estado de ligação dos dispositivos.

Nota
• Os padrões de intermitência do indicador são os seguintes:

–A piscar lentamente: 60 vezes por minuto
–A piscar rapidamente: 240 vezes por minuto

 Botão de localização do auscultador
Pode localizar um auscultador/telefone de secretária que não esteja no devido local
enviando um sinal.
Se premir novamente o botão, ou após 60 segundos, o sinal do auscultador/telefone
de secretária será interrompido.
Também pode registar o auscultador/telefone de secretária na unidade base manten-
do premido o botão durante cerca de 3 segundos.
Para saber mais detalhes, consulte Registo do auscultador/telefone de secretária atra-
vés da unidade base, página 135.

2.3.1 Unidade base (KX-TGP600)
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2.3.2  Auscultador (KX-TPA60)

 [Vista posterior]

(apenas

 KX-TPA60)

(apenas

 KX-TPA60C)

(apenas

 KX-TPA60RU)

(Todos os outros modelos)

 
 Indicador de toque/carga/mensagem

Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Vermelho Ligada Em carregamento

A piscar len-
tamente

Há uma nova chamada perdida ou correio de voz.

A piscar ra-
pidamente

A receber uma chamada

2.3.2 Auscultador (KX-TPA60)
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Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Desligada — Caga completa ou o auscultador não está ligado
ao carregador.

 Ficha dos auriculares

Os auriculares podem ser utilizados com esta uni-
dade. (Nem todas as operações com os auriculares
podem ser garantidas.)
Para aceder à informação actualizada acerca dos
auriculares testados com esta unidade, consulte os
seguintes sítios Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
technic/index.html

  Tecla (FALAR/mãos-livres)
Utilizada para realizar ou atender chamadas ou alternar entre o modo de Receptor e o
modo Mãos-livres durante uma conversação. Durante uma conversação utilizando um
auricular, o modo Mãos-livres não funciona.
 Tecla de navegação
A tecla de navegação inclui quatro teclas de seta e uma tecla central. As teclas de se-
ta são utilizadas para ajustar o volume do toque/receptor ou mover o cursor para se-
leccionar um item. A tecla central é utilizada para confirmar uma selecção. Se estiver
no modo de inactividade, ao premir as teclas, activará as seguintes funções:

ESQUERDA ( ) → Utilizada para apresentar o registo de Chamadas de entrada.*1

CIMA ( ) → Utilizada para ajustar o volume do toque.

DIREITA ( ) → Utilizada para abrir a lista telefónica.*1

BAIXO ( )

→ Premir durante um curto período de tempo: utilizado para apresentar o registo
de Chamadas de saída.
→ Premir durante um longo período de tempo: utilizado para apresentar o estado
da linha.

2.3.2 Auscultador (KX-TPA60)
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CENTRO → Utilizada para apresentar o Menu.
Neste manual, quando um procedimento lhe pede que "prima OK ", pode igual-
mente premir a tecla [CENTRO] para confirmar a selecção.

*1 Quando a funcionalidade BroadCloud (Presença) se encontra activada, o telefo-
ne funciona da seguinte forma. Contacte o administrador para obter mais infor-
mações.
ESQUERDA: Utilizada para apresentar Presença.
DIREITA: Utilizada para apresentar os Favoritos.

 Tecla /  /[HOLD/MSG]
Durante a conversação, utilizada para colocar uma chamada Em espera. Em modo de
espera, utilizada para retomar uma chamada em espera, caso haja alguma, ou para
aceder à caixa postal de voz caso não haja chamadas em espera.

  Tecla (Modo silencioso)
Utilizada para activar ou desactivar o Modo silencioso quando premida durante mais
de 2 segundos no modo de inactividade. Para saber mais detalhes, consulte 4.5 Modo
silencioso, página 90.
 Tecla /[LINE]
Utilizada para confirmar o estado da linha ou para escolher uma linha.
 Receptor
 Ecrã
Para saber mais detalhes, consulte 2.4.1 Ecrã (KX-TPA60/KX-TPA65), página 41.
 Teclas Soft
As A/B/C (localizadas da esquerda para a direita) são utilizadas para seleccionar o
item apresentado na linha inferior do visor. Para obter informações sobre as teclas
Soft aqui apresentadas, consulte 2.4.3 Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65), página
46.

  Tecla (ALIMENTAÇÃO/CANCELAR)
Utilizada para terminar chamadas, sair da lista telefónica ou do modo de Função.
Mantenha pressionada esta tecla para ligar ou desligar o auscultador.

 Tecla / /[XFER/CLR]
Utilizada para transferir uma chamada para outro interlocutor ou para apagar dígitos
ou caracteres.
 Tecla /[FUNC]
Premir esta tecla seguida de um número do teclado (0–9) permite-lhe realizar várias
funções comuns rapidamente. Para saber mais detalhes, consulte 2.4.8 Teclas de fun-
ção (KX-TPA60/KX-TPA65), página 62.
 Microfone
 Carregar contactos

2.3.2 Auscultador (KX-TPA60)
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 Orifícios da correia
Utilizado para fixar as correias do telefone bem como itens semelhantes.
 Altifalante

2.3.3  Telefone de secretária

KX-TPA65

2.3.3 Telefone de secretária
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KX-TPA65AL, KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC,
KX-TPA65UK, KX-TPA65X

2.3.3 Telefone de secretária
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KX-TPA65C

2.3.3 Telefone de secretária
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KX-TPA65A, KX-TPA65CE

2.3.3 Telefone de secretária
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KX-TPA65RU

 Descanso do auscultador
Mantém o auscultador estável quando a unidade está montada numa parede. Para
saber mais detalhes, consulte Prender o auscultador (KX-TPA65/KX-TPA68), página
133.
 Indicador de toque/mensagem
Ao receber uma chamada, o indicador pisca de acordo com a definição do padrão do
LED.

2.3.3 Telefone de secretária
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Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Azul A piscar len-
tamente

Há uma nova chamada perdida ou correio de voz.

A piscar ra-
pidamente

A receber uma chamada

Desligada — Desligado

 Ecrã
 Teclas Soft (A/B/C)
As A/B/C (localizadas da esquerda para a direita) são utilizadas para seleccionar o
item apresentado na linha inferior do visor. Para obter informações sobre as teclas
Soft aqui apresentadas, consulte 2.4.3 Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65), página
46.
 Tecla de navegação
A tecla de navegação inclui quatro teclas de seta e uma tecla Enter. As teclas de seta
são utilizadas para ajustar o volume do toque/receptor ou mover o cursor para selec-
cionar um item. A tecla Enter é utilizada para confirmar uma selecção. Se estiver no
modo de inactividade, ao premir as teclas, activará as seguintes funções:

ESQUERDA ( ) → Utilizada para apresentar o registo de Chamadas de entrada.*1

CIMA ( ) → Utilizada para ajustar o volume do toque.

DIREITA ( ) → Utilizada para abrir a lista telefónica.*1

BAIXO ( )

→ Premir durante um curto período de tempo: utilizado para apresentar o registo
de Chamadas de saída.
→ Premir durante um longo período de tempo: utilizado para apresentar o estado
da linha.

ENTER → Utilizada para apresentar o Menu.

*1 Quando a funcionalidade BroadCloud (Presença) se encontra activada, o telefo-
ne funciona da seguinte forma. Contacte o administrador para obter mais infor-
mações.
ESQUERDA: Utilizada para apresentar Presença.
DIREITA: Utilizada para apresentar os Favoritos.

Neste manual, quando um procedimento lhe pede que "prima OK ", pode igualmente
premir a tecla [ENTER] para confirmar a selecção.
 Tecla /[MESSAGE]
Utilizada para aceder à sua caixa postal de voz.

2.3.3 Telefone de secretária
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 Tecla /[FUNCTION]
Premir esta tecla seguida de um número do teclado (0–9) permite-lhe realizar várias
funções comuns rapidamente. Para saber mais detalhes, consulte 2.4.8 Teclas de fun-
ção (KX-TPA60/KX-TPA65), página 62.
 Tecla / /[REDIAL]
Utilizada para marcar novamente o último número marcado.
 Tecla /[MUTE]
Utilizada para silenciar o microfone/auscultador durante uma conversação.
 Tecla /[VOL]
Utilizada para ajustar o volume do toque.
 Tecla /[SP-PHONE] (Mãos-livres)
Utiliza-se para efectuar operações de mãos-livres.
 Tecla /[LINE]
Utilizada para confirmar o estado da linha ou para escolher uma linha.
 Tecla / /[TRANSFER/CLEAR]
Utilizada para transferir uma chamada para outro interlocutor ou para apagar dígitos
ou caracteres.
 Tecla / /[HOLD]
Durante a conversação, utilizada para colocar uma chamada em espera. No modo de
inactividade, é utilizada para retomar uma chamada em espera, caso haja alguma.
 Tecla /[CONF]
Utilizada para estabelecer uma conversa entre vários interlocutores.
 Tecla /[CANCEL]
Utiliza-se para cancelar o item seleccionado.
 Ficha dos auriculares
Pode ser utilizado um auricular com esta unidade. (Nem todas as operações com um
auricular podem ser asseguradas.)
Para obter informações actualizadas sobre os auriculares testados com esta unidade,
consulte o sítio Web que se segue:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3.3 Telefone de secretária

34



KX-TPA68

2.3.3 Telefone de secretária
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KX-TPA68UK, KX-TPA68AL

2.3.3 Telefone de secretária
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KX-TPA68C/KX-TPA68A

2.3.3 Telefone de secretária

37



KX-TPA68CE

 Descanso do auscultador
Mantém o auscultador estável quando a unidade está montada numa parede. Para
saber mais detalhes, consulte Prender o auscultador (KX-TPA65/KX-TPA68), página
133.
 Teclas Programa
Utilizadas para apresentar as informações de chamada ou para realizar a função atri-
buída. Para saber mais detalhes, consulte 2.4.9 Teclas Programa (KX-TPA68), página
63.
 Ecrã

2.3.3 Telefone de secretária
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 Teclas Soft
Todas as teclas Soft são apresentadas a partir do lado esquerdo pela ordem de priori-
dade em cada estado. Para obter informações sobre as teclas Soft aqui apresentadas,
consulte 2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68), página 49.
 Indicador de toque/mensagem
Ao receber uma chamada, o indicador pisca de acordo com a definição do padrão do
LED.

Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Azul A piscar len-
tamente

Há uma nova chamada perdida ou correio de voz.

A piscar ra-
pidamente

A receber uma chamada

Desligada — Desligado

 Tecla /[NEXT PAGE]
Utilizada para mudar a página para a Tecla Programa.
 Tecla [CANCEL]
Utiliza-se para cancelar o item seleccionado.
 Ficha dos auriculares
Pode ser utilizado um auricular com esta unidade. (Nem todas as operações com um
auricular podem ser asseguradas.)
Para obter informações actualizadas sobre os auriculares testados com esta unidade,
consulte o sítio Web que se segue:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
 Tecla /[MESSAGE]
Utilizada para aceder à sua caixa postal de voz.
 Tecla / /[TRANSFER]
Utiliza-se para transferir uma chamada para outro interlocutor.
 Tecla /[CONF]
Utilizada para estabelecer uma conversa entre vários interlocutores.
 Tecla / /[HOLD]
Durante a conversação, utilizada para colocar uma chamada em espera. No modo de
inactividade, é utilizada para retomar uma chamada em espera, caso haja alguma.
 Tecla /[LINE]
Utilizada para confirmar o estado da linha ou para escolher uma linha.
 Tecla / /[REDIAL]
Utilizada para marcar novamente o último número marcado.

2.3.3 Telefone de secretária
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 Tecla /[AUTO ANS/MUTE]
Utilizada para receber uma chamada mãos-livres no modo de inactividade (Resposta
automática). Esta tecla acende-se enquanto Resposta automática está activada. Esta
tecla também é utilizada para silenciar o microfone/auscultador durante uma conver-
sação (Microfone mudo). Esta tecla acende-se quando Microfone mudo está activado.
 Tecla /[SP-PHONE/HEADSET]
Utilizada para realizar operações mãos-livres (operações com o telefone mãos-livres
ou auricular). Esta tecla acende-se enquanto o modo mãos-livres está activado. Quan-
do é ligado um auricular e esta tecla está acesa, o auricular pode ser utilizado.
 Tecla /[VOL]
Utilizada para ajustar o volume do toque.
 Tecla de navegação
A tecla de navegação inclui quatro teclas de seta e uma tecla Enter. As teclas de seta
são utilizadas para mover o cursor para seleccionar um item. A tecla Enter é utilizada
para confirmar uma selecção.
Se estiver no modo de inactividade, ao premir as teclas, activará as seguintes fun-
ções:

ESQUERDA ( ) → Utilizada para apresentar o registo de Chamadas de entrada.*1

DIREITA ( ) → Utilizada para abrir a lista telefónica.*1

ENTER → Utilizada para apresentar o Menu.

*1 Quando a funcionalidade BroadCloud (Presença) se encontra activada, o telefo-
ne funciona da seguinte forma. Contacte o administrador para obter mais infor-
mações.
ESQUERDA: Utilizada para apresentar Presença.
DIREITA: Utilizada para apresentar os Favoritos.

Neste manual, quando um procedimento lhe pede que "prima OK ", pode igualmente
premir a tecla [ENTER] para confirmar a selecção.

2.3.3 Telefone de secretária
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2.4  Visualização e ícones

2.4.1  Ecrã (KX-TPA60/KX-TPA65)
[Exemplo: no modo de inactividade]

1

2

3

4

5

6

 Pictograma

Indicador da força do sinal -
Forte

Indicador da bateria/pilha*1 -
Cheia

Indicador da força do sinal -
Médio

Indicador da bateria/pilha*1 -
Médio

Indicador da força do sinal -
Fraco

Indicador da bateria/pilha*1 -
Fraca

Indicador da força do sinal -
Muito fraco

Indicador da bateria/pilha*1 -
Muito fraca

Indicador da força do sinal -
Fora do alcance

Indicador da bateria/pilha*1 -A
precisar de ser trocada.

Estado de auscultador fora do
descanso

Registo de chamadas de en-
trada

Indicador Intercom*2 Registo de chamadas de saída

Mensagem de voz Lista telefónica
 

2.4 Visualização e ícones
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Orientação da tecla de nave-
gação

 
 
 

*1 Apenas no KX-TPA60.
*2 Não apresentado ao ligar a uma unidade base que não a KX-TGP600.
 Informações sobre o estado do auscultador/telefone de secretária

Sufixo

Significado
(ne-

nhum)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

Toque Desligado

Modo silencioso

Resposta automática

Número da unidade base (quando registado para vá-
rias unidades de base)*1

Número de registo do auscultador/telefone de secre-
tária*1

Fwd Desvio de chamadas

DND Não incomodar*1

*1 Não apresentado ao ligar a uma unidade base que não a KX-TGP600.
 Apresentação da hora
 Apresentação da data, nova mensagem ou chamada perdida
 Número e nome do auscultador/telefone de secretária (apenas ao ligar a um

KX-TGP600)
Tempo de conversação (quando existe uma chamada em linha) e visualização de
chamada recebida (quando é recebida uma chamada ou a ligação é feita novamen-
te)

Ecrã com carga máxima (apenas KX-TPA60)
Quando um auscultador é colocado no carregador enquanto está ligado, será apre-
sentado "Carg.Completa" quando estiver totalmente carregado.
Se um auscultador totalmente carregado for colocado no carregador enquanto está li-
gado, é apresentado "Carg.Completa".

2.4.1 Ecrã (KX-TPA60/KX-TPA65)
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 Teclas Soft
Para mais informações, consulte 2.4.3 Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65), página
46.

Nota
• As imagens da apresentação neste manual são apenas exemplos, podendo o ecrã

real do seu telefone variar em termos de cor e/ou visual.

2.4.1 Ecrã (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.2  Ecrã (KX-TPA68)
[Exemplo: no modo de inactividade]

1

1

2

4

5

3

41

2

3

5

6

 Estado, Data, Hora
A tabela seguinte explica o significado dos ícones.

Indicador da força do sinal -
Forte

Resposta automática
Ligada

Indicador da força do sinal -
Médio

Modo silencioso

Indicador da força do sinal -
Fraco

Toque Desligado

Indicador da força do sinal -
Muito fraco

Orientação da tecla de nave-
gação

Indicador da força do sinal -
Fora do alcance

Registo de chamadas de en-
trada

Estado de auscultador fora do
descanso

Registo de chamadas de saída

Indicador Intercom*1 Lista telefónica

Mensagem de voz Auriculares em utilização

2.4.2 Ecrã (KX-TPA68)
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 Teclas Programa
As teclas Programa estão divididas em 3 páginas. Pode comutar entre páginas com a
tecla /[NEXT PAGE].
As definições iniciais são as seguintes:
• Página 1

– : informações de linha (linha registada e informações de chamada)
: registo de chamadas recebidas
: mensagem de voz
: desviar/não incomodar

• Página 2–3
– : não definido

Nota
• As definições das Teclas Programa na página 1 não podem ser alteradas a partir

do telefone.
• As definições das Teclas Programa nas páginas 2 e 3 podem ser alteradas a partir

do telefone. Para mais informações, consulte 2.4.9 Teclas Programa (KX-TPA68),
página 63 e 8.1.4 Alterar as Teclas Função/Teclas Programa, página 118.

 Informações sobre o estado do telefone de secretária

Número da unidade base (quando registado para vá-
rias unidades de base)*1

Número de registo do auscultador/telefone de secre-
tária*1

 Página das Teclas Programa
É possível ver qual página das Teclas Programas é apresentada pela posição da mar-
ca cor-de-laranja.
Esquerda: página 1, Centro: página 2, Direita: página 3
 Teclas Soft
Para saber mais detalhes, consulte 2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68), página 49.

*1 Não apresentado ao ligar a uma unidade base que não a KX-TGP600.

Nota
• O ecrã actualiza periodicamente para manter um desempenho ideal. Quando isto

acontece, o ecrã pode tremeluzir momentaneamente.

2.4.2 Ecrã (KX-TPA68)
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2.4.3  Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65)
Os ícones e a informação apresentados no visor variarão dependendo do contexto. Para
seleccionar um item apresentado no visor, prima a tecla Soft correspondente.

Tecla Soft A (tecla do lado esquerdo)

Sufixo

Significado
(ne-

nhum)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

Regressa ao ecrã anterior.

Abre a Lista telefónica. Ao premir esta tecla durante mais
de 2 segundos bloqueia a lista telefónica.

Apresentada quando estiver no Bloqueio da Lista Telefó-
nica. Ao premir esta tecla e ao inserir, de seguida, a
palavra-chave (predefinição: não registada), desbloqueia
temporariamente a lista telefónica. Ao premir durante
mais de 2 segundos e ao inserir, de seguida, a palavra-
chave (predefinição: não registada), desbloqueia a lista
telefónica. Caso não tenha sido definida nenhuma
palavra-chave, não poderá bloquear a lista telefónica. Pa-
ra mais informações sobre a definição da palavra-chave,
consulte 2.8 Definir a palavra-chave, página 74.

Apresenta a informação do chamador memorizada na
Lista telefónica do auscultador quando está a receber
uma chamada.

BASE Apresenta a informação do chamador memorizada na
unidade base enquanto está a receber uma chamada.

CONF Estabelece uma conversação com múltiplos interlocuto-
res (Conferência).

MUTE Activa e desactiva a função de silenciamento do microfo-
ne durante uma conversação. Pisca quando o Microfone
mudo está activado.

2.4.3 Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Sufixo

Significado
(ne-

nhum)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

Atende uma chamada de entrada.

Tecla Soft B (tecla do meio)

Sufixo

Significado
(ne-

nhum)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

OK Confirma a entrada.

MENU Abre o menu principal. Quando estiver no modo de inacti-
vidade, ao premir esta tecla durante mais de 2 segundos
bloqueará todas as teclas.

MENU Abre o menu da lista (editar/eliminar na lista telefónica,
etc.).

Armazena um novo item na Lista Telefónica.

CHAM Efectua uma chamada.

Apresentada quando se está no modo de Bloqueio de te-
clas. Premir esta tecla durante mais de 2 segundos des-
bloqueia as teclas.

Desliga o toque.

Tecla Soft C (tecla do lado direito)

2.4.3 Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Sufixo

Significado
(ne-

nhum)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

SEG. Avança para o próximo visor.

Apresenta o Registo de chamadas de saída.

Abre o Registo de chamadas de entrada.

REDIAL
*3 *3 Apresenta o último número marcado.

      P
*3 Utilizado para inserir uma pausa.

CEGA *1 Realiza uma transferência sem filtragem (cega).

ABC Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Latinos.

0 - 9 Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Numéricos.

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Especiais (Expandidos 1).

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Especiais (Expandidos 2).

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Gregos.

LIMP. Apaga dígitos ou caracteres.

Pesquisa um item na lista telefónica por ordem alfabética.

Utilizada para seleccionar um item quando está no modo
de definição.

AM/PM Utilizada para seleccionar AM ou PM quando se define a
função de Alarme em Memo.

FLASH
*4

RECALL
*4 Desliga a chamada actual e permite fazer outra chamada

sem desligar.

CANCEL Usado para cancelar a definição.

DELETE Utilizada para eliminar a definição.

2.4.3 Teclas Soft (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Sufixo

Significado
(ne-

nhum)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

AVC Activa/desactiva a Redução de Ruído.*2

GRAV Utilizada para guardar uma definição.

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres de Cirílico.

INT Utilizada para fazer ou responder uma chamada interna.

REJECT Rejeita uma chamada de entrada.

*4 Utilizada para definir/apagar o modo de Resposta auto-
mática quando está no modo de inactividade. Durante
uma conversação, liga e desliga a função de silêncio do
microfone.
Para saber mais detalhes sobre a função de Silêncio/
Resposta automática, consulte 2.4.8 Teclas de função
(KX-TPA60/KX-TPA65), página 62.

Fwd/DND
*4 *4 Utilizada para definir as funções Desvio de chamadas ou

Não incomodar.

PARQ. *3*4 Para recuperar uma chamada estacionada (Estaciona-
mento de chamadas).

TR0 … TR9
*4 Marca o número atribuído ao atalho.

PÁG *3*4 Utilizado para fazer uma chamada de procura de voz Mul-
ticast.

*4 Utilizada para definir um Alarme em memo.

*1 Não apresentado ao ligar a uma unidade base que não a KX-TGP600.
*2 Apenas no KX-TPA60.
*3 Esta tecla Soft apenas é apresentada quando configurada no telefone.
*4 Esta tecla Soft pode ser configurada para ser apresentada como tecla Soft A, B ou

C.

2.4.4  Teclas Soft (KX-TPA68)
Os ícones e a informação apresentados no visor variarão dependendo do contexto.

2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68)
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Para selecionar um item apresentado no visor, prima a tecla Soft correspondente.

Sufixo
Significado(nenhum)/

C
CE/UK/AL

/A

Regressa ao ecrã anterior.

Abre a Lista telefónica. Ao premir esta tecla durante mais
de 2 segundos bloqueia a lista telefónica.

Apresentada quando estiver no Bloqueio da Lista Telefó-
nica. Ao premir esta tecla e ao inserir, de seguida, a
palavra-chave (predefinição: não registada), desbloqueia
temporariamente a lista telefónica. Ao premir durante
mais de 2 segundos e ao inserir, de seguida, a palavra-
chave (predefinição: não registada), desbloqueia a lista
telefónica. Caso não tenha sido definida nenhuma
palavra-chave, não poderá bloquear a lista telefónica. Pa-
ra mais informações sobre a definição da palavra-chave,
consulte 2.8 Definir a palavra-chave, página 74.

Apresenta a informação do chamador memorizada na
Lista telefónica do auscultador quando está a receber
uma chamada.

BASE Apresenta a informação do chamador memorizada na
unidade base enquanto está a receber uma chamada.

Conf Estabelece uma conversação com múltiplos interlocuto-
res (Conferência).

Mute Ativa e desativa a função de silenciamento do microfone
durante uma conversação. Pisca quando o Microfone mu-
do está ativado.

Atende uma chamada de entrada.

OK Confirma a entrada.

Abre o menu principal. Quando estiver no modo de inati-
vidade, ao premir esta tecla durante mais de 2 segundos
bloqueará todas as teclas.

Armazena um novo item na Lista Telefónica.

Cham Efetua uma chamada.

2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68)
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Sufixo
Significado(nenhum)/

C
CE/UK/AL

/A

Apresentada quando se está no modo de Bloqueio de te-
clas. Premir esta tecla durante mais de 2 segundos des-
bloqueia as teclas.

Desliga o toque.

Seg. Avança para o próximo visor.

Apresenta o Registo de chamadas efetuadas.

Abre o Registo de chamadas recebidas.

Redial Apresenta o último número marcado.

Pausa Utilizado para inserir uma pausa.

Cega Realiza uma transferência sem filtragem (cega).

ABC Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Latinos.

0 - 9 Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Numéricos.

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Especiais (Expandidos 1).

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Especiais (Expandidos 2).

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres Gregos.

Apresentada quando estiver no modo de introdução de
caracteres de Cirílico.

Limp. Apaga dígitos ou caracteres.

Pesquisa um item na lista telefónica por ordem alfabética.

Utilizada para selecionar um item quando está no modo
de definição.

AM/PM Utilizada para selecionar AM ou PM quando se define a
função de Alarme em Memo.

2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68)
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Sufixo
Significado(nenhum)/

C
CE/UK/AL

/A

Desliga a chamada atual e permite fazer outra chamada
sem desligar.

Cancel Usado para cancelar a definição.

Delete Utilizada para eliminar a definição.

AVC Ativa/desativa a Redução de Ruído.

Guard Utilizada para guardar uma definição.

Intercom Utilizada para fazer ou responder uma chamada interna.

Reject Rejeita uma chamada de entrada.

Utilizada para definir/apagar o modo de Resposta auto-
mática quando está no modo de inatividade. Durante uma
conversação, liga e desliga a função de silêncio do micro-
fone.
Para saber mais detalhes sobre a função de Silêncio/
Resposta automática, consulte 2.4.9 Teclas Programa
(KX-TPA68), página 63.

Fwd/DND Utilizada para definir as funções Desvio de chamadas ou
Não incomodar.

Parq. Para recuperar uma chamada estacionada (Estaciona-
mento de chamadas).

TR0 … TR9 Marca o número atribuído ao atalho.

Utilizado para fazer uma chamada de procura de voz Mul-
ticast.

Utilizado para definir um Alarme em memo.

New Call Iniciar uma chamada.

Mais Apresenta mais teclas flexíveis.

Nota
• A tecla flexível apenas é apresentada quando configurada no telefone.

2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68)
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Teclas Soft de edição

Reposição das definições de base
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Opção de Tecla"  OK

4. [ ]/[ ]: "Edit.Tecla.Nav."  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a tecla Soft desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: "Standby"/"Conversação"  OK

7. [ ]/[ ]: "Por defeito"  OK

Atribuir teclas de função
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Opção de Tecla"  OK

4. [ ]/[ ]: "Edit.Tecla.Nav."  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a tecla Soft desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: "Standby"/"Conversação"  OK

7. [ ]/[ ]: "Tecla Função"  OK

8. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  OK

Atribuir teclas de marcação de atalho
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. KX-TPA60/KX-TPA65:

2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68)
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[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Programar Ausc."  OK

3. [ ]/[ ]: "Opção de Tecla"  OK

4. [ ]/[ ]: "Edit.Tecla.Nav."  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a tecla Soft desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: "Standby"/"Conversação"  OK

7. [ ]/[ ]: "Tecla M. Rápida"  OK

8. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  OK

2.4.5  Tecla LINE
A Tecla LINE pode ser utilizada para escolher uma linha para fazer ou receber uma cha-
mada. No modo de inactividade, prima a tecla LINE para apresentar uma lista das linhas
disponíveis. A cor de cada número de linha indica o estado da linha ou o estado da fun-
ção atribuída à tecla. O ícone apresentado na linha seguinte indica o estado de cada li-
nha. É possível alterar as linhas disponíveis através da Definição multi-linha. Consulte
Config Sistema, página 156.
No entanto, ao estabelecer ligação a uma unidade base que não a KX-TGP600, apenas
pode seleccionar uma linha com esta tecla. É impossível verificar o estado das linhas.

[KX-TPA60/KX-TPA65]
• Quando ligado a um KX-TGP600
[Exemplo]

• Para seleccionar uma tecla, prima [ ] ou [ ] para seleccionar a tecla desejada.  OK

• Se premir uma tecla de marcação ao apresentar o estado da linha, apenas é apresen-
tada a linha limitada.

• É possível alterar o nome da linha. Contacte o administrador para obter mais informa-
ções.

Indicação do estado*1

2.4.5 Tecla LINE
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Estado
Significado

Cor Padrão de
Luz

Verde Ligada "Em Uso"
• Está numa chamada.

A piscar len-
tamente

"Linha em esp"
• Uma chamada está em espera.

A piscar ra-
pidamente

"Chamada Entrada/Remarcar"
• Está a ser recebida uma chamada (incluindo chama-

da recuperada em espera).

Vermelho Ligada "Em Uso"
• Uma linha partilhada está em utilização ou em espera

privada noutra unidade.

A piscar len-
tamente

"Linha em esp"
• Uma linha partilhada está em espera noutra unidade.

A piscar ra-
pidamente

"Chamada Entrada"
• Está a ser recebida uma chamada para outra linha.

Desligada — "Livre"
• A linha está livre.
"<n>Livre"
• Uma linha partilhada está inactiva.

*1 O significado destas cores dos números das teclas varia dependendo do estado da
linha exterior.

[KX-TPA68]
[Exemplo]

 

Line Status

  1:Line1

       J ohn J ennifer

  2:Line2

  J ames Brown

  3:Line3

  Free

05/23/2018 09:59 AM

ree

• Para seleccionar uma tecla, prima [ ] ou [ ] para seleccionar a tecla desejada.  OK

2.4.5 Tecla LINE
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• Se premir uma tecla de marcação ao apresentar o estado da linha, apenas é apresen-
tada a linha limitada.

• É possível alterar o nome da linha. Contacte o administrador para obter mais informa-
ções.

Indicação do estado*1

Estado Padrão de
Luz Ícone Ecrã e descrição

Livre —

"Livre"

 • A linha está livre.

"<n>Livre"

 • Uma linha partilhada está
inactiva.

Entrada

A piscar ra-
pidamente

Nome ou número de telefone
do autor da chamada.

 • Está a ser recebida uma
chamada.

 • Está a ser recebida uma
chamada (incluindo uma
chamada numa linha parti-
lhada).

"Chamada Entrada"

 • Está a ser recebida uma
chamada para outra linha.

Ligada

 • A chamada não pode ser
atendida. (A chamada está
a ser recebida por outra
pessoa ou está em espe-
ra.)

Rechamar A piscar ra-
pidamente

Nome ou número de telefone
da pessoa em espera.

 • Uma chamada em espera
está a rechamar.

2.4.5 Tecla LINE
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Estado Padrão de
Luz Ícone Ecrã e descrição

Em espera

A piscar len-
tamente

 

Nome ou número de telefone
da pessoa em espera.

 • Uma chamada está em es-
pera.

 

"Linha em esp"

 • Uma chamada numa linha
partilhada está em espera
noutra unidade.

Ligada

 • Uma linha partilhada está
em utilização ou em espera
privada noutra unidade.

"Em Uso"

• A chamada não pode ser
recuperada. (A chamada
está em espera noutro lo-
cal.)

Conversa-
ção

Nome ou número de telefone
da outra pessoa.

 • Está numa chamada.

"Em Uso"

 • Outra unidade está numa
chamada.

*1 O significado destas cores dos números das teclas varia dependendo do estado da
linha exterior.

Ícone do estado

Ícones Descrição

Apresenta o número (1–8) do auscultador/telefone de secretária em utili-
zação ou em espera.

Apresenta a definição Bloquear chamada anónima. Para mais informa-
ções sobre o funcionamento, consulte Config Chamada, página 159.

Apresentado quando é especificada uma Chamada anónima. Para mais
informações sobre o funcionamento, consulte Config Chamada, página
159.

2.4.5 Tecla LINE
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Ícones Descrição

Apresentado quando é especificada a função Desvio de chamada.

Apresentado quando é especificada a função Não incomodar (NI).

Apresentado quando a definição Privacidade está desligada.

<x> Apresenta o número de índice da linha partilhada.
(x: o número de índice)

2.4.5 Tecla LINE
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2.4.6  Esboço sobre o funcionamento

Esquema de ecrã de transição
Pode aceder e seleccionar as funções do auscultador/telefone de secretária através do
menu de apresentação com as teclas Soft.

[Exemplo] (KX-TPA60/KX-TPA65)

LINE FUNC
*2

/MENU

<Estado da linha>*1 <No modo de inactividade> <Teclas de função>*3

<Lista telefónica do auscul-

tador>

<Menu principal> <Registo de chamadas de

saída>

<Registo de chamadas de

entrada>

*1 O ecrã Estado da linha é diferente dependendo de quando é ligado a um
KX-TGP600 ou a outra unidade base. Para saber mais detalhes, consulte 2.4.5 Te-
cla LINE, página 54.

*2 /[FUNCTION] para o KX-TPA65.
*3 O ecrã Teclas de função é diferente dependendo de quando é ligado a um

KX-TGP600 ou a outra unidade base. Para saber mais detalhes, consulte 2.4.8 Te-
clas de função (KX-TPA60/KX-TPA65), página 62.

2.4.6 Esboço sobre o funcionamento
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• O item seleccionado será realçado.
• Para inserir caracteres, consulte 10.1.1 Tabela do modo de caracteres, página 139.
• Para procurar um item na Lista telefónica, consultar 7 Utilizar a lista telefónica, página

101.

[Exemplo] (KX-TPA68)

1

Menu

<Estado da linha>

<Lista telefónica> <Menu principal> <Registo de chamadas

de saída>

<Apresentar mais teclas Soft>

2.4.6 Esboço sobre o funcionamento
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2.4.7  Menus de função (KX-TPA60/KX-TPA65)

Prima /MENU ou a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER] para apresentar o me-
nu principal e os sub-menus.

Menu principal–Durante o Modo de inactividade

Reg.Ch.Entrad (página 72)
Acede ao Registo de chamadas de entrada.

Volume Toque (página 70)
Acede à definição "Volume Toque".

Nova Agenda (página 102)
Armazena um novo item na Lista telefónica.

Programar Ausc. (página 118)
Acede à definição "Programar Ausc.".

Config Sistema (página 120)
Acede à definição "Config Sistema".

Alarme em Memo (página 116)
Acede à definição "Alarme em Memo".

Sub-menu–Com o auscultador fora do descanso/durante uma conversação

Agenda (página 107)
Abre a Lista telefónica.

Nova Agenda (página 102)
Armazena um novo item na Lista telefónica.

Reg.Ch.Saída (página 72)
Apresenta o Registo de chamadas de saída.

Reg.Ch.Entrad (página 72)
Acede ao Registo de chamadas de entrada.

Mudo (página 97)
Activa e desactiva a função de silenciamento do micro-
fone durante uma conversação.

Redução Ruido (página 90) (Apenas KX-TPA60)
Liga ou desliga a função de redução de ruído.

2.4.7 Menus de função (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.8  Teclas de função (KX-TPA60/KX-TPA65)
As funções do auscultador/telefone de secretária podem ser activadas através da lista
de teclas do visor.
No modo de inactividade ou durante uma conversação, prima /[FUNC]/[FUNCTION]
para apresentar a lista de Teclas de função.
As seguintes teclas são predefinidas e é possível alterar a lista de teclas. A ordem da
lista pode diferir consoante o país/área. Para saber mais detalhes, consulte 8.1.4 Alterar
as Teclas Função/Teclas Programa, página 118.

1: Repetição (página 82)
Volta a marcar o último número marcado.

2: Desv/N.Incom.*1 (página 99)
Apresenta e/ou define as funções de Desvio de chamadas e Não incomodar.

3: Conferencia (página 95)
Estabelece uma conversação com múltiplos interlocutores.

4: Atend.Auto
Responde automaticamente a uma chamada de entrada no modo Mãos-livres.

5: Flash/Remarc. (página 80)
Desliga a chamada actual e permite fazer outra chamada sem desligar.

6: Reg.Ch.Entrad (página 72)
Realiza uma chamada utilizando o Registo de chamadas de entrada.

7: Reg.Ch.Saída (página 72)
Realiza uma chamada utilizando o Registo de chamadas efectuadas.

8: Agenda (página 101)
Realiza uma chamada através da lista telefónica.

9: Cham.Parque*2 (página 94)
Utilizada para estacionar ou recuperar uma chamada numa zona de estacionamento
pré-estabelecida.

0: Paging*2 (página 86)
Realiza um anúncio de voz para os auscultadores ou telefones de secretária em si-
multâneo.

#: Captura d/Grp*2

Utilizada para atender uma chamada de grupo.

*1 "Desvio Cham" quando ligado a uma unidade base que não o KX-TGP600.
*2 Este item apenas é apresentado quando está activado nas definições. Contacte o ad-

ministrador para obter mais informações.

2.4.8 Teclas de função (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.9  Teclas Programa (KX-TPA68)
Pode atribuir as funções seguintes às Teclas Programa.
Para mais informações sobre as definições, consulte 8.1.4 Alterar as Teclas Função/
Teclas Programa, página 118.

1: Notificação de linha
Utilizado para verificar o estado de linha e efectuar o controlo da chamada.

2: Um Toque
Utilizada para marcar com um toque um número de telefone previamente definido.

3: Cham.Parque*1

Utilizada para estacionar uma chamada (Estacionamento de Chamadas).

4: Recup Chamada Parq*1

Utilizada para recuperar uma chamada estacionada.

5: Captura d/Grp*1

Utilizada para atender uma chamada de grupo.

6: Captura cham directa*1

Utilizada para atender uma chamada a entrar no número de telefone especificado.

7: Paging*1

Utilizado para realizar um anúncio de voz para os auscultadores ou telefones de se-
cretária em simultâneo.

8: Presença*1

Utilizado para aceder à função "Presença".

9: Meu Telefone*1

Utilizado para aceder à função "Meu Telefone".

10: Alarme em Memo
Utilizado para aceder à definição "Alarme em Memo".

11: Intercom
Utilizado para fazer uma chamada entre auscultadores/telefones de secretária.

12: Nenhum
Utilizado para cancelar a função.

*1 Este item só pode ser utilizado quando a funcionalidade está activada nas definições.
Contacte o administrador para obter mais informações.

2.4.9 Teclas Programa (KX-TPA68)
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2.4.10  Notificação de linha (KX-TPA68)
Ao atribuir "Notificação de linha" a uma Tecla Programa, pode apresentar o estado de
linha, assim como efectuar controlo de chamada premindo a tecla junto ao ecrã do esta-
do de linha.
O ecrã de estado e o controlo de chamada podem ser desactivados consoante as defini-
ções.
(Exemplo: "Notificação de linha" é atribuído para as linhas 6 da Linha 1 à Linha 6 na pá-
gina 2.)

Nota
Se a funcionalidade de Notificação do auscultador estiver disponível, a funcionalidade
de Notificação de linha está indisponível. Tal depende das definições do sistema. Con-
sulte o seu administrador.

A

B C D

 Ícone (estado da linha)
 Número de chamadas*1

 Nome da etiqueta
 Informações da linha

*1 Quando o número de chamadas está entre 2 e 9, é apresentado o número de chama-
das. Se houver mais de 9 chamadas, é apresentado 9+.

2.4.10 Notificação de linha (KX-TPA68)
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Itens do ecrã

Íco-
ne

Padrão de
Luz

Estado da li-
nha

Dados da li-
nha

N.º de
cha-

madas
(C)

Operação ao
premir tecla*1

Desligada Linha livre (o
seu telefone
ou outro)

Sem apresen-
tação ou apre-
sentação do
nome da eti-
queta

C=0 • Ocupar a linha
• Fazer uma

chamada
(quando a te-
cla é premida
após pré-
marcação)

Ligada Em utilização
no seu telefo-
ne
(linha ocupa-
da, fazer uma
chamada, nu-
ma chamada
ou o telefone
paralelo está
em utilização)

O nome da ou-
tra pessoa, o
número de te-
lefone da outra
pessoa, "Con-
ferencia" ou
"Em Uso"

C=1 Nenhuma (a
pressão de te-
clas está desac-
tivada)

C≥2 Apresentar o es-
tado da linha
das linhas regis-
tadas

Ligada Em utilização
noutro telefone
(linha ocupa-
da, fazer uma
chamada, nu-
ma chamada,
conferência)

"Em Uso" C=1 Aderir (conferên-
cia com 3 pes-
soas)

C≥2 Apresentar o es-
tado da linha
das linhas regis-
tadas

A piscar
rapida-
mente
 

Chamada de
entrada no seu
telefone (in-
cluindo Reter
nova marca-
ção)

O nome da ou-
tra pessoa ou
o número de
telefone da ou-
tra pessoa

C=1 Atender a cha-
mada

C≥2 Apresentar o es-
tado da linha
das linhas regis-
tadas

2.4.10 Notificação de linha (KX-TPA68)
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Íco-
ne

Padrão de
Luz

Estado da li-
nha

Dados da li-
nha

N.º de
cha-

madas
(C)

Operação ao
premir tecla*1

A piscar
rapida-
mente

Chamada de
entrada noutro
telefone

"Chamada En-
trada"

C=1 Atender a cha-
mada (Call Pic-
kup)

C≥2 Apresentar o es-
tado da linha
das linhas regis-
tadas

A piscar
lentamente

Chamada em
espera no seu
telefone, espe-
ra de confe-
rência ou o te-
lefone paralelo
está em espe-
ra

O nome da ou-
tra pessoa, o
número de te-
lefone da outra
pessoa, "Con-
ferencia" ou
"Linha em
esp"

C=1 Recuperar a
chamada em es-
pera

C≥2 Apresentar o es-
tado da linha
das linhas regis-
tadas

A piscar
lentamente

Chamada em
espera ou Re-
ter nova mar-
cação noutro
telefone

"Linha em
esp"

C=1 Recuperar a
chamada em es-
pera a partir do
outro telefone

C≥2 Apresentar o es-
tado da linha
das linhas regis-
tadas

*1 Consoante as definições ou o estado da chamada, algumas operações poderão estar
desactivadas. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços
do sistema do telefone.

Ordem de prioridade de apresentação
Se uma linha tiver várias chamadas, a prioridade de apresentação é a seguinte:
Chamada de entrada [o seu telefone]  Numa chamada [o seu telefone]  Reter cha-
madas [o seu telefone]  Chamada de entrada [outro telefone]  Reter chamadas [ou-
tro telefone]  Numa chamada [outro telefone]  Linha livre

2.4.10 Notificação de linha (KX-TPA68)
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2.4.11  Notificação do auscultador (KX-TPA68)
Ao atribuir "Notificação do auscultador " a uma Tecla Programa, pode apresentar o esta-
do do auscultador, assim como efectuar controlo de chamada premindo a tecla junto ao
ecrã do estado do auscultador.
O ecrã de estado e o controlo de chamada podem ser desactivados consoante as defini-
ções.
(Exemplo: "Notificação do auscultador " é atribuído para os 5 auscultadores do Aus-
cultador 1 ao Auscultador 5 na página 2.)

Nota
Se a funcionalidade de Notificação de linha estiver disponível, a funcionalidade de No-
tificação do auscultador está indisponível.
Tal depende das definições do sistema. Consulte o seu administrador.

A

B C

 Ícone (estado do auscultador)
 Nome da etiqueta
 Informações sobre o estado do auscultador

2.4.11 Notificação do auscultador (KX-TPA68)
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Íco-
ne

Pa-
drão
de
Luz

Estado

Informações sobre
o estado do aus-

cultador Estado do
terminal

Operação ao
premir teclaPróprio

aus-
cultador

Outro
aus-

cultador

*1

Desli-
gada

Disponí-
vel
(Livre)

-

Disponível
(livre)

Ligar para o aus-
cultador (chama-
da interna).
* Não é possível
ligar para o pró-
prio auscultador.

Em espera
(linha em
espera)

Falar (em
utilização)

A chamada atual
é colocada em
espera para
transferir a cha-
mada para o
auscultador
(chamada inter-
na).

A receber
(chamada
recebida)

Inválido

A pis-
car
rapi-
da-
men-
te

A Rece-
ber
(Chama-
da rece-
bida)

Informa-
ções so-
bre autor
da cha-
mada
 
ex. Inter-
na

 
ex. Linha

Chama-
da rece-
bida

Disponível
(livre)

Atender a cha-
mada recebida
noutro aus-
cultador.

Em espera
(linha em
espera)

Atender a cha-
mada recebida
noutro aus-
cultador.
(Manter a pró-
pria chamada
em espera)

Falar (em
utilização) Inválido

A receber
(chamada
recebida)

Inválido

2.4.11 Notificação do auscultador (KX-TPA68)
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Íco-
ne

Pa-
drão
de
Luz

Estado

Informações sobre
o estado do aus-

cultador Estado do
terminal

Operação ao
premir teclaPróprio

aus-
cultador

Outro
aus-

cultador

*1

A pis-
car
lenta-
men-
te

Em espe-
ra
(Linha
em espe-
ra)

Informa-
ções so-
bre autor
da cha-
mada
 
ex. Inter-
na

 
ex. Linha

Linha
em es-
pera

Disponível
(livre)

Recuperar a
chamada em es-
pera de outros
auscultadores.

Em espera
(linha em
espera)

Recuperar a
chamada em es-
pera de outros
auscultadores.
(Manter a pró-
pria chamada
em espera)

Falar (em
utilização)

A chamada atual
é colocada em
espera para
transferir a cha-
mada para o
auscultador
(chamada inter-
na).
* No caso de no-
va marcação, a
chamada interna
estará ocupada.

A receber
(chamada
recebida)

Inválido

Liga-
da

Falar
(Em utili-
zação)

Em utili-
zação

Disponível
(livre)

Inválido

Em espera
(linha em
espera)

Falar (em
utilização)

A receber
(chamada
recebida)

2.4.11 Notificação do auscultador (KX-TPA68)
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Íco-
ne

Pa-
drão
de
Luz

Estado

Informações sobre
o estado do aus-

cultador Estado do
terminal

Operação ao
premir teclaPróprio

aus-
cultador

Outro
aus-

cultador

*2

Desli-
gada

Indisponí-
vel*2 Indisponível

Disponível
(livre)

Inválido

Em espera
(linha em
espera)

Falar (em
utilização)

A receber
(chamada
recebida)

*1 A cor do ícone depende das definições do sistema. Para mais informações, contacte o
distribuidor/fornecedor de serviços do sistema do telefone.

*2 O estado indisponível é apresentado dependendo das definições do sistema. Para
mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços do sistema do telefo-
ne.

Ordem de prioridade de apresentação
Se um auscultador tiver várias chamadas, a prioridade de apresentação predefinida é a
seguinte:
A receber (chamada recebida)  Falar (em utilização)  Em espera (linha em espera)

2.5  Ajustar o volume

Ajustar o volume do receptor/altifalante/auricular
KX-TPA60/KX-TPA65:
Durante uma conversação, prima [ ] ou [ ] para ajustar o volume (Nível 1–6).*1

KX-TPA68:
Durante uma conversação, prima /[VOL] para ajustar o volume (Nível 1–8).
*1 Ao utilizar um KX-TPA65, é possível ajustar o volume através da tecla /[VOL].

Ajustar o volume de toque ou desactivar o toque

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. KX-TPA60/KX-TPA65:

2.5 Ajustar o volume
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[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Volume Toque"  OK

3. [ ]/[ ]: Seleccione a definição desejada.  OK *1

*1 Ao utilizar um KX-TPA65/KX-TPA68, é possível ajustar o volume através da tecla /
[VOL].

Nota
• Pode premir a tecla [ ] em vez de realizar os passos 1 e 2.
• Para mais informações detalhadas sobre como definir o padrão de toque, consulte

Opção d/Entrada, página 142.

Ajustar o volume de toque ou desactivar o toque enquanto o telefone toca
Enquanto recebe uma chamada, faça o seguinte para ajustar o volume do toque ou des-
ligar o toque:

Nota
• Se ligar um auricular enquanto recebe uma chamada de entrada, o toque do aus-

cultador não muda para o auricular. Se ligar um auricular antes de receber uma cha-
mada de entrada e o toque do auricular estiver definido para "On", o toque será ou-
vido a partir do auricular.

Para ajustar o volume do toque
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

[ ]/[ ]: Ajustar o volume.*1

KX-TPA68:
/[VOL]: Ajustar o volume.

2. KX-TPA60:
, / /[XFER/CLR]: Sair

KX-TPA65/KX-TPA68:
/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR]: Sair

*1 O nível de volume ajustado será também utilizado para as chamadas subsequentes.
Ao utilizar um KX-TPA65, é possível ajustar o volume através da tecla /[VOL].

Para desligar o volume
1.

2.5 Ajustar o volume
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2.6  Registo de chamadas de entrada/saída
Ao ligar o telefone de secretária e o auscultador em paralelo, o Registo de chamadas de
entrada/saída é partilhado entre o telefone de secretária e o auscultador. Para mais in-
formações sobre as definições de ligação paralela, consulte 2.7 Modo paralelo
(KX-TPA65/KX-TPA68), página 73.

Apresentar o registo de chamadas de entrada

[No modo de inactividade]

1. [ ]/

2. KX-TPA60/KX-TPA65
[ ]/[ ]: "Reg.Ch.Entrad"  OK *1

KX-TPA68
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]: seleccione um item em "Reg.Ch.Entrad"*2  OK

*1 Se "Ch.Perdidas" não for apresentado no LCD no modo de inactividade, pode ignorar
este passo.
Quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600, uma vez que o
"Reg.Ch.Entrad" não é apresentado, seleccione a partir de "Chamada Perdida"/"Cha-
mada atendida".

*2 Apresenta todo o tipo de registos de chamadas recebidas na lista de registo de cha-
madas recebidas.

：chamada perdida
：chamada atendida

Nota
• Para mais informações sobre as outras operações, consulte Esquema de ecrã de

transição, página 59.

Apresentar o registo de chamadas de saída

[No modo de inactividade]

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

Também pode premir [ ].

Nota
• Para mais informações sobre as outras operações, consulte Esquema de ecrã de

transição, página 59.

Realizar uma chamada através do registo de chamadas de entrada/saída
Consulte 3.3.4 Utilizar o registo de chamadas de entrada/saída, página 83.

2.6 Registo de chamadas de entrada/saída
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Armazenar um item através do registo de chamadas de entrada/saída
Consulte Armazenar um item através do registo de chamadas de entrada ou de saída,
página 104.

Eliminar o registo de chamadas de entrada

[Quando o Registo de chamadas de entrada é apresentado]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: seleccione o item desejado.  /MENU/

2. [ ]/[ ]: "Limpar"*2  OK

3. [ ]/[ ]: "Sim"  OK
Para eliminar outros itens, volte ao Passo 1.

*1 Apenas no KX-TPA68.
*2 Pode seleccionar "Apagar tudo" em vez de eliminar todos os itens.

Eliminar o registo de chamadas de saída

[Quando o Registo de chamadas de saída é apresentado]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: seleccione o item desejado.  /MENU/

2. [ ]/[ ]: "Limpar"*2  OK

3. [ ]/[ ]: "Sim"  OK
Para eliminar outros itens, volte ao Passo 1.

*1 Apenas no KX-TPA68.
*2 Pode seleccionar "Apagar tudo" em vez de eliminar todos os itens.

2.7  Modo paralelo (KX-TPA65/KX-TPA68)
Ao utilizar um telefone de secretária como telefone de secretária principal (KX-TPA65/
KX-TPA68), é possível configurar um auscultador (KX-TPA60) para ser emparelhado
com o mesmo para que o número de telefone (conta) do telefone de secretária principal
seja aplicado ao auscultador secundário (emparelhado). Com as definições de empare-
lhamento, pode utilizar o telefone de secretária quando estiver sentado à secretária e o
auscultador secundário quando estiver longe da secretária.
KX-TPA65/KX-TPA68:
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Config Sistema"  OK

2.7 Modo paralelo (KX-TPA65/KX-TPA68)
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3. [ ]/[ ]: "Config Sistema"*1  OK

4. [ ]/[ ]: "Config Paralela"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione o telefone de secretária (KX-TPA65/KX-TPA68) para utilizar como
a unidade principal.  OK

6. [ ]/[ ]: "Emparelhar"  OK

7. [ ]/[ ]: Selecciona o auscultador (KX-TPA60) para utilizar como unidade emparelha-
da.

• Para cancelar o emparelhamento: "Off"  OK

8. [ ]/[ ]: "Modo"  OK

9. [Para fazer com que uma unidade receba um sinal de ocupado enquanto a outra
está numa chamada]
[ ]/[ ]: "Ocupado"  OK
[Para fazer com que uma unidade atenda a chamada quando a outra está numa
chamada]
[ ]/[ ]: "Assumir Chamada"  OK

Para obter mais informações sobre a definição, consulte Config Sistema, página 156.
*1 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-

te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte “10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador”, página 140.

2.8  Definir a palavra-chave
A palavra-chave do auscultador/telefone de secretária não está definida por predefini-
ção. Tem de registar uma palavra-chave para o auscultador/telefone de secretária (4 dí-
gitos) antes da utilização. Não pode utilizar as seguintes funções sem definir uma
palavra-chave:
• Bloqueio da lista telefónica (consulte 7.2.6 Bloquear a lista telefónica do auscultador,

página 110).
• "Manual&Password" ou "Auto&Password" para "Tipo d/Bloq.Tecl" (Consulte Opção de

Tecla, página 145).
• Reiniciar auscultador (Consulte Outra opção, página 152).

Nota
• Para evitar o acesso não autorizado a este produto:

–Defina uma palavra-chave aleatória e que não seja facilmente decifrada.
–Altere a palavra-chave regularmente.

• Tome nota da palavra-chave para não a esquecer.

2.8 Definir a palavra-chave
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Para definir

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Outra opção"  OK

4. [ ]/[ ]: "Alterar Password"*1  OK

5. Insira uma nova palavra-chave (4 dígitos [0–9]).
6. Verifique a palavra-chave introduzindo-a novamente como no passo 5.
*1 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contacte o

administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres disponíveis,
consulte “10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador”, pági-
na 140.

2.9  Bloqueio de teclas
Pode bloquear todas as teclas que não a tecla de navegação enquanto o auscultador/
telefone de secretária está no modo de inactividade. Pode ser seleccionado um de 4 ti-
pos de bloqueio de teclas. Para saber mais detalhes, consulte Opção de Tecla, página
145.

Nota
• Se seleccionar "Manual&Password" ou "Auto&Password" para "Tipo d/Bloq.Tecl", tem

de inserir a palavra-chave para desbloquear o auscultador/telefone de secretária.
Se introduzir 3 vezes uma palavra-passe incorreta, não poderá introduzir uma palavra-
passe durante, aproximadamente, 30 segundos.

• Se não tiver sido definida uma palavra-chave, não poderá seleccionar "Manual&Pass-
word" nem "Auto&Password" para "Tipo d/Bloq.Tecl". Para definir a palavra-chave,
consulte 2.8 Definir a palavra-chave, página 74.

• Se a opção "Auto" ou "Auto&Password" estiver seleccionada, é possível definir o tem-
po de inactividade até as teclas serem automaticamente bloqueadas (Tempo.p/
Aut.Bloq). Consulte Opção de Tecla, página 145.

Para bloquear
Mantenha premido /MENU/  ou a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER] du-
rante mais de 2 segundos para bloquear as teclas do auscultador/telefone de secretária.
O ícone  será apresentado para indicar que as teclas estão bloqueadas.

2.9 Bloqueio de teclas
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Para desbloquear
Para desbloquear as teclas do auscultador/telefone de secretária, mantenha premido

 ou a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER] durante mais de 2 segundos. O íco-
ne  será alterado para /MENU/  para indicar que as teclas foram desblo-
queadas.

2.10  Seleccionar o idioma do visor
Pode seleccionar o idioma apresentado no seu auscultador/telefone de secretária.
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Opção d/visor."  OK

4. [ ]/[ ]: "Idioma"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione um idioma.  OK

• O auscultador/telefone de secretária reiniciará depois da alteração do idioma de visua-
lização.

• Para aceder à lista dos idiomas que podem ser seleccionados, consulte Opção d/
visor., página 148.

2.11  Introduzir caracteres
Pode inserir caracteres e dígitos utilizando as teclas de marcação.
Pode seleccionar um dos modos de caracteres premindo a Tecla Soft direita enquanto
insere um nome. O ícone de função acima da tecla Soft apresenta o modo de caracteres
actual.
Para conhecer os caracteres disponíveis, consulte 10.1.1 Tabela do modo de caracte-
res, página 139.
Para alterar o modo dos caracteres ao editar um nome na Lista Telefónica, prima a tecla
Soft direita.

N.º do modelo Transição do modo de caracteres

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

 (Latim)

 (Numérico)

 (Expandido 1)

2.10 Seleccionar o idioma do visor
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N.º do modelo Transição do modo de caracteres

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

 (Latim)

 (Numérico)

 (Grego)

 (Expandido 1)

 (Expandido 2)

KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

 (Cirílico)

 (Numérico)

 (Latim)

 (Expandido 1)

 (Expandido 2)

 
Exemplo: Para inserir "Anne" no Modo Latino.

  [ ]  [ ]      [ ]      [ ]    
• Para alternar entre a inserção em maiúsculas e a inserção em minúsculas, prima

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Para inserir um carácter localizado na mesma tecla de marcação que o carácter anteri-
or, desloque o cursor premindo a tecla de navegação [ ] e, em seguida, insira o carác-
ter pretendido.

• Para editar um carácter introduzido
1. Prima [ ] ou [ ] para realçar o carácter.
2. Elimine o carácter.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Limp.

3. Introduza o carácter correcto.

2.11 Introduzir caracteres
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• Para limpar uma linha completa.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:
Mantenha premida as teclas / /[TRANSFER/CLEAR] durante mais de 1 se-
gundo.
KX-TPA68:
Mantenha premido Limp.  durante, pelo menos, 1 segundo.

• Para mover o cursor, prima a tecla de navegação [ ], [ ], [ ] ou [ ].

2.12  Ligar/desligar (apenas KX-TPA60)
Para ligar ou desligar a alimentação do auscultador, prima continuamente .

2.13  Modo de poupança de energia (apenas KX-TPA60)
O Modo de poupança de energia desliga automaticamente o toque, a retroiluminação do
LCD e/ou a retroiluminação das teclas após um determinado número de segundos de-
pois da recepção de uma chamada. Para mais informações sobre o ajuste das defini-
ções do modo de poupança de energia, consulte Opção d/Entrada, página 142.

2.14  Funcionamento básico
As operações básicas para o KX-TPA65/KX-TPA68 são descritas aqui.

Levantar o auscultador do descanso/pousar o auscultador no descanso
Pode levantar e pousar o auscultador do/no descanso de várias formas:
• Utilizando o auscultador com cabo
• Utilizando o /[SP-PHONE], /[SP-PHONE/HEADSET] ou a tecla /[CANCEL]
• Utilizando a tecla Soft

Levantar o Auscultador do Descanso
Neste manual, quando ler a frase "auscultador do descanso", poderá executar uma das
seguintes acções:
• Levantar o auscultador com cabo da base.
• Premir /[SP-PHONE] ou /[SP-PHONE/HEADSET] enquanto o auscultador com

cabo está na respectiva base. Assim, activará o modo mãos-livres.
• Premir /[SP-PHONE] ou /[SP-PHONE/HEADSET] ao utilizar um auricular.
• Prima /[LINE], seguido de uma tecla de marcação ou [ ]/[ ] para selecionar o número

da linha.
• Premir uma Tecla Programa com uma linha registada (apenas KX-TPA68).

2.12 Ligar/desligar (apenas KX-TPA60)
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Nota

• Algumas teclas Soft, tais como / , funcionam como a tecla /[SP-PHONE]
ou /[SP-PHONE/HEADSET].

Pousar o Auscultador no Descanso
Neste manual, quando ler a frase "auscultador no descanso", poderá executar uma das
seguintes acções:
• Substituir o auscultador com cabo na base.
• Premir /[SP-PHONE] ou /[SP-PHONE/HEADSET] ao utilizar um auricular ou

quando está no modo mãos-livres.
• Prima /[CANCEL].

2.14 Funcionamento básico
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3  Efectuar chamadas
3.1  Efectuar chamadas

• Para inserir caracteres, consulte 2.11 Introduzir caracteres, página 76.
• Pode confirmar que o número foi marcado correctamente antes de ligar (Marcação

prévia) introduzindo o número, depois
KX-TPA60:
Prima .
KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

• Para eliminar um número completo durante a pré-marcação,
KX-TPA60:
Prima / /[XFER/CLR] durante mais de 1 segundo.
KX-TPA65:
Prima / /[TRANSFER/CLEAR] durante mais de 1 segundo.
KX-TPA68:
Mantenha premido Limp.  durante, pelo menos, 1 segundo.

• Para cancelar a marcação, prima
KX-TPA60:

KX-TPA65:
/[CANCEL]

KX-TPA68:
[CANCEL]

• Se  piscar, aproxime-se da unidade base e marque novamente.

• Pode inserir o símbolo "+" (símbolo de marcação internacional) mantendo premida a
tecla " ".

• Para introduzir o símbolo "P" (pausa de 3 segundos) entre os números de telefone, pri-
ma       P /Pausa *1.
É útil, por exemplo, quando quer utilizar o serviço de correio de voz sem ouvir o anún-
cio pré-gravado. Repita as vezes que for necessário para criar pausas mais longas.

*1 Esta tecla Soft apenas é apresentada quando configurada no telefone. Contacte o ad-
ministrador para obter mais informações.

3.2  Chamadas básicas

3.2.1  Ligar por marcação
1. KX-TPA60:

3 Efectuar chamadas
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KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

2. Marque o número do interlocutor externo.

3. CHAM /Cham

4. KX-TPA60:
: Terminar a chamada

KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso: Terminar a chamada

Nota
Para marcar um novo número sem colocar o auscultador no descanso, siga o seguin-
te procedimento.
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]: Terminar a chamada
2. [ ]/[ ]: "Flash/Remarc."

3. OK

KX-TPA68:

1. /

Marcação prévia
[No modo de inactividade]
1. Marque o número com o auscultador no descanso.
2. Depois de marcar

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

3.2.2  Fazer uma chamada interna
É possível realizar chamadas internas entre auscultadores/telefones de secretária.

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Seleccione o auscultador/telefone de secretária desejado.  OK

4. KX-TPA60:
: Terminar a chamada

3.2.2 Fazer uma chamada interna
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KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso: Terminar a chamada

3.3  Marcação fácil

3.3.1  Fazer uma chamada através da lista de remarcação
O último número de telefone marcado é guardado na lista de remarcação (máx. de 32
dígitos cada).

[No modo de inactividade]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]  

Nota
• Se a tecla de Remarcação não estiver atribuída à tecla de marcação , prima a te-

cla de marcação à qual se encontra atribuída.
• Ao utilizar um KX-TPA65, também pode utilizar / /[REDIAL].

1. KX-TPA68:
/ /[REDIAL]

3.3.2  Marcação de teclas de atalho
Pode atribuir um número de telefone a cada tecla numérica e, de seguida, aceder ao nú-
mero de telefone desejado mantendo premida a tecla numérica atribuída.
[No modo de inactividade]
1. Mantenha premida a tecla de marcação (0–9) atribuída como Tecla de atalho du-

rante mais de 1 segundo.
2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

Nota
• Quando a informação da Tecla de atalho for apresentada, pode premir [ ] ou [ ] para

seleccionar o número da Tecla de atalho.
• Se a marcação de tecla de atalho estiver definida para "Auto", é possível marcar um

número de tecla de atalho mantendo premida a tecla de marcação atribuída durante
um determinado número de segundos. Para saber mais detalhes, consulte Seleccio-
nar o tipo de marcação de teclas de atalho, página 115.

• Para mais informações sobre a atribuição de Teclas de atalho, consulte Atribuir te-
clas de atalho a partir da lista telefónica, página 114.

3.3 Marcação fácil
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3.3.3  Utilizar a linha activa
Se o administrador tiver configurado esta função, pode fazer uma chamada para um nú-
mero de telefone registado automaticamente. Contacte o administrador para obter mais
informações.

[No modo de inactividade]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

3.3.4  Utilizar o registo de chamadas de entrada/saída

Utilizar o registo de chamadas de entrada

[Quando o Registo de chamadas de entrada é apresentado]
1. [ ]/[ ]: Seleccione um registo de chamada de entrada.
2. Efectue uma chamada

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

3. Termine a chamada
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador no descanso

Utilizar o registo de chamadas de saída

[Quando o Registo de chamadas de saída é apresentado]
1. [ ]/[ ]: Seleccione um registo de chamadas de saída.
2. Efectue uma chamada

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

3. Termine a chamada
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

3.3.3 Utilizar a linha activa
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Auscultador no descanso

3.3.5  Utilizar a lista telefónica

Utilizar a lista telefónica do auscultador

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Agenda"  OK *1

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.*2

5. Prima a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

8. KX-TPA60:
: Terminar a chamada

KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso: Terminar a chamada

*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica do auscultador, este passo é ignorado.
*2 Se mantiver premido [ ]/[ ], os itens seguintes/anteriores serão apresentados automa-

ticamente.

Nota
• Se a Lista Telefónica do Auscultador não for permitida, esta funcionalidade não pode

ser utilizada. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços
do sistema do telefone.

• Para mais informações sobre como realizar uma chamada através da Lista Telefóni-
ca do Auscultador, consulte 7.2.5 Pesquisar um item na lista telefónica do aus-
cultador, página 107.

Utilizar a lista telefónica da unidade base (apenas quando ligado a uma unidade
base que não a KX-TGP600)

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Lista Tel Base"  OK

3.3.5 Utilizar a lista telefónica
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3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.*1

5. Prima a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

8. KX-TPA60:
: Terminar a chamada

KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso: Terminar a chamada

*1 Se mantiver premido [ ]/[ ], os itens seguintes/anteriores serão apresentados automa-
ticamente.

Nota
• Para mais informações sobre como realizar uma chamada através da Lista telefóni-

ca de base, consulte 7.3.4 Pesquisar um item na lista telefónica da unidade base,
página 112.

Utilizar a lista telefónica remota (apenas quando ligado a uma unidade base que não
a KX-TGP600)

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Lista tel remota"  OK *1

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  /MENU/ *2

5. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o número de telefone desejado.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

7. KX-TPA60:
: Terminar a chamada

KX-TPA65/KX-TPA68:

3.3.5 Utilizar a lista telefónica
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No descanso: Terminar a chamada
*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica remota, este passo é ignorado.
*2 Se mantiver premido [ ]/[ ], os itens seguintes/anteriores serão apresentados automa-

ticamente.

Nota
• Se a Lista telefónica remota não for permitida, não é possível utilizar esta funcionali-

dade. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços do sis-
tema do telefone.

• Para mais informações sobre como realizar uma chamada através da Lista telefóni-
ca remota, consulte 7.4.1 Pesquisar um item na lista telefónica remota, página 113.

3.4  Fazer uma chamada de procura de voz Multicast
Ao fazer uma chamada de procura a partir do auscultador/telefone de secretária, a voz é
ouvida no altifalante dos outros auscultadores/telefones de secretária.

[No modo de inactividade]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]

2. [ ]/[ ]: "Paging"  OK

3. [ ]/[ ]: Seleccione o grupo de canais desejado.  OK
KX-TPA68:
1. Prima a Tecla Programa atribuída como "Paging".

2. [ ]/[ ]: Seleccione o grupo de canais desejado.  OK

Nota
• Este item apenas é apresentado quando está activado nas definições. Esta função

pode ser activada através da programação da interface do utilizador baseada na
Web. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços do siste-
ma do telefone.

3.4 Fazer uma chamada de procura de voz Multicast
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4  Receber chamadas
4.1  Receber chamadas

• Pode seleccionar o toque para cada tipo de chamada de entrada. Consulte Opção d/
Entrada, página 142.

• Também pode utilizar "Atend.Tod.Tecl."*1, "Atend.Rápido"*1 ou "Atend.Auto" para aten-
der uma chamada. Consulte Opção d/Atend., página 144.

• O volume do toque pode ser ajustado ou desligado. Consulte Ajustar o volume de to-
que ou desactivar o toque, página 70.

• Se ligar um auricular antes de receber uma chamada de entrada e o toque do auricular
estiver definido para "On", o toque será ouvido a partir do auricular.

• Considerar o seguinte quando "Atend.Rápido"*1 está configurado para "On". Se uma
breve falha de energia ocorrer enquanto o auscultador estiver a receber uma chamada
no carregador,
–se "Falar em carga" está configurado "Off" (pré-definição), a chamada pode ser desli-

gada depois de ser atendida.
–se "Falar em carga" está configurado para "On", a chamada será atendida automati-

camente. Neste caso, tenha em atenção que os direitos de privacidade podem ser vi-
olados ou informação sensível pode ser transmitida a interlocutores não autorizados.

• Se uma chamada for recebida a partir de um número de telefone armazenado na lista
telefónica, o número e o nome do chamador serão apresentados no registo de chama-
das.

*1 Apenas no KX-TPA60.

4.1.1  ID do chamador
Se for recebida uma chamada externa que contenha informações de ID do chamador
(nome e número de telefone do chamador), esta informação será introduzida no registo
de chamadas de entrada e apresentada no auscultador/telefone de secretária.
Se for recebida uma chamada de um número na lista de telefónica, o nome registado na
lista telefónica para esse número será apresentado juntamente com o número.
Se a informação do utilizador for enviada pelo sistema do telefone e existir igualmente
informação armazenada na lista telefónica para o mesmo número, pode seleccionar a
informação a ser apresentada no auscultador/telefone de secretária. A informação do
chamador enviada pelo sistema do telefone será apresentada por predefinição. Para sa-
ber mais detalhes, consulte Opção d/visor., página 148.
Se definir o auscultador/telefone de secretária para apresentar a informação do chama-
dor armazenada na lista telefónica, a informação do chamador enviada pelo sistema do
telefone apenas é apresentada se o número do chamador não estiver armazenado na
lista telefónica.

4 Receber chamadas
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4.2  Responder a chamadas

Atender uma chamada de entrada

–KX-TPA60: 

–KX-TPA65/KX-TPA68: Fora do descanso

Nota
• Ao receber uma chamada interna, o nome do auscultador é apresentado no LCD.

Para atender uma chamada de entrada numa linha específica (apenas quando ligado
ao KX-TGP600)

1. /[LINE]: Apresentar as teclas de linha.

2. Prima a tecla de marcação [ ]/[ ] para seleccionar o Número da linha.  OK
Pode igualmente atender uma chamada utilizando as seguintes funções:

–Atend.Tod.Tecl.*1

–Atend.Rápido*1

–Atend.Auto
Para mais informações sobre a definição destas funcionalidades, consulte Opção
d/Atend., página 144.

*1 Apenas no KX-TPA60.

Nota
• As teclas de linha com chamadas de entrada irão piscar rapidamente a verde.

• Se "Atend.Rápido"*1 for definido para "On" e ocorrer uma breve falha de energia
quando o auscultador estiver a receber uma chamada no carregador, podem
verificar-se as seguintes situações:
–Se "Falar em carga" estiver definido para "Off" (predefinição), a chamada pode ser

desligada depois de ser atendida.
–Se "Falar em carga" estiver definido para "On", a chamada pode ser atendida auto-

maticamente. Neste caso, tenha em atenção que os direitos de privacidade podem
ser violados ou informação sensível pode ser transmitida a interlocutores não auto-
rizados.

*1 Apenas no KX-TPA60.

• Pode seleccionar o padrão de toque para cada tipo de chamada de entrada. Para
saber mais detalhes, consulte Opção d/Entrada, página 142.

Rejeitar uma chamada de entrada
Pode rejeitar uma chamada de entrada a partir do seu auscultador/telefone de secretá-
ria.

4.2 Responder a chamadas
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1. Enquanto uma chamada de entrada está a tocar, prima /REJECT/Reject .

2. A chamada será rejeitada e o auscultador/telefone de secretária regressará ao mo-
do de inactividade.

Nota
• As chamadas de números específicos podem ser automaticamente rejeitadas. Para

saber mais detalhes, consulte 8.1.8 Barramento de chamadas de entrada (apenas
para utilizadores do serviço de ID do chamador), página 121.

4.3  Modo mãos-livres
No modo mãos-livres, pode conversar e ouvir o seu interlocutor numa conversação sem
utilizar o auscultador. Este modo revela-se útil para realizar outras tarefas durante a con-
versação, tais como escrever.

Nota
[KX-TPA60]

• Durante uma conversação com o auricular, a tecla  não está disponível.

• Enquanto o auscultador em modo mãos-livres está no carregador, não é possível
cancelar o modo.

• Quando "Falar em carga" está definido para "On", se colocar o auscultador no modo
mãos-livres no carregador, pode continuar a conversação.

[KX-TPA65/KX-TPA68]
• Durante uma conversação utilizando o auricular, premir a tecla /[SP-PHONE] ou

/[SP-PHONE/HEADSET] irá desligar a chamada.

• Se premir /[SP-PHONE] ou /[SP-PHONE/HEADSET] durante o modo mãos-
livres, irá desligar a chamada.

Activar o modo mãos-livres
[KX-TPA60]
Se premir  durante uma conversação, pode activar o modo mãos-livres.
Pode então voltar a colocar o auscultador no carregador.
[KX-TPA65/KX-TPA68]
Se premir /[SP-PHONE] ou /[SP-PHONE/HEADSET] no modo de inactividade,
pode activar o modo mãos-livres. Quando estiver no modo mãos-livres, pode colocar o
auscultador no descanso sem terminar a chamada.

Cancelar o modo mãos-livres
[KX-TPA60]
Pode cancelar o modo mãos-livres de uma das seguintes formas:

• Durante uma conversa em modo mãos-livres, prima .

4.3 Modo mãos-livres
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• Durante uma conversa em modo mãos-livres com o auscultador no carregador, levante
o auscultador do respectivo carregador.

[KX-TPA65/KX-TPA68]
Durante uma conversação em modo mãos-livres, levante o auscultador do descanso.

4.4  Responder a uma chamada interna
1. KX-TPA60:

: Responder à procura.
KX-TPA65/KX-TPA68:
Retirar do descanso: Responder à procura.

4.5  Modo silencioso
O Modo silencioso desliga o toque quando são recebidas chamadas. Esta função pode
ser útil em situações em que não pretende ser incomodado, tais como uma reunião.
Quando o Modo silencioso está activo, as seguintes funções são desligadas ou defini-
das como automaticamente especificadas, independentemente das suas definições.
–Volume Toque

–Toque em Carga*1

–Atend.Auto
–Ton.Tecl.ON/OFF
*1 Apenas no KX-TPA60.

Nota
• Quando o Modo silencioso está definido, o Alarme de bateria/pilha fraca não é ou-

vido no modo de inactividade.
• Quando o Modo silencioso está definido, os sons de confirmação para a definição do

padrão de toque ou do volume do toque não são ouvidos.

Para definir ou cancelar
1. KX-TPA60:

Mantenha premido  durante mais de 2 segundos.
KX-TPA65/KX-TPA68:
Mantenha premido  durante mais de 2 segundos.

4.6  Redução Ruido (KX-TPA60/KX-TPA68)
Quando a Redução do Ruído está activa, o ruído ambiental é reduzido para melhorar e
manter a qualidade do som para o outro interlocutor na conversação. O volume do re-
ceptor é também aumentado de acordo com o nível de ruído ambiental. É útil em am-
bientes barulhentos tais como armazéns, fábricas, restaurantes e garagens. A Redução

4.4 Responder a uma chamada interna
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do Ruído pode ser activada por predefinição para utilização regular ou pode ser
activada/desactivada durante uma chamada.

Nota
• A Redução do ruído apenas pode ser utilizada no modo de receptor ou com um aus-

cultador. Não pode ser utilizada no modo Mãos-Livres.

• Durante uma conversação no modo de Redução do ruído, a tecla Soft / AVC
pisca ou é apresentada a informação "Redução Ruido" no LCD.

• Durante uma conversação com um auricular no modo de Redução de ruído predefi-
nido, mesmo que desligue o auricular do auscultador, o modo de Redução de ruído
permanece activo.

• Durante uma conversação sem um auricular no modo de Redução de ruído predefi-
nido, mesmo que ligue o auricular ao auscultador, o modo de Redução de ruído per-
manece activo.

Activar ou desactivar a Redução do Ruído

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. KX-TPA60:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Programar Ausc."  OK

3. [ ]/[ ]: "Opção d/Falar"  OK

4. [ ]/[ ]: "Redução Ruido"  OK

5. [ ]/[ ]: "On"/"Off"  OK

Activar ou desactivar temporariamente a Redução do Ruído durante uma chamada
Pode activar ou desactivar a Redução do Ruído durante uma chamada adoptando uma
das opções seguintes:

a. / AVC
Para apresentar a tecla Soft / AVC , edite as teclas Soft apresentadas. Con-
sulte Opção de Tecla, página 145.

b. KX-TPA60:
/[FUNC]  [ ]/[ ]: "Redução Ruido"  OK

KX-TPA68:
/MENU  [ ]/[ ]/[ ]/[ ]: "Redução Ruido"  OK

4.6 Redução Ruido (KX-TPA60/KX-TPA68)
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5  Durante uma conversa
5.1  Durante uma conversa

5.1.1  Transferir uma chamada (transferência de chamadas)
Pode transferir uma chamada para outro destino (extensão ou interlocutor externo).

Para transferir

[Durante uma conversa]
1. KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

2. Marque o interlocutor para o qual pretende transferir.  CHAM /Cham

3. Aguarde até que o outro interlocutor atenda para anunciar a transferência.
4. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso*1

*1 Quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600, a operação é a seguinte.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

Nota
• Para regressar à chamada antes de o destino da transferência atender, prima CANCEL /
Cancel .

Para realizar uma transferência directa (apenas quando ligado ao KX-TGP600)

1. Prima CEGA /Cega *1 durante uma conversação.

2. Marque o interlocutor para o qual pretende transferir.  CHAM /Cham
*1 Se não forem permitidas transferências cegas, a tecla Soft não é apresentada. Con-

tacte o administrador para obter mais informações.

5 Durante uma conversa
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Para transferir uma chamada interna
É possível transferir as chamadas externas entre 2 auscultadores/telefones de secretá-
ria.

[No modo de inactividade]

1. /MENU/  durante uma conversação.

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Seleccione o auscultador/telefone de secretária desejado.  OK

4. Espere que o interlocutor responda.
5. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso*1

*1 Quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600, a operação é a seguinte.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

5.1.2  Colocar uma chamada em espera
Pode colocar uma chamada em espera retendo a chamada na sua extensão.

Reter

Para manter chamada actual em espera
1. KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]

Nota
• Se premir outra tecla LINE que não a referente à chamada actual, a chamada é colo-

cada em espera ou desligada, consoante as definições da Retenção automática de
chamadas. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços do
sistema do telefone.

Para retomar uma chamada em espera
1. KX-TPA60:

5.1.2 Colocar uma chamada em espera
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/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65/KX-TPA68:

/ /[HOLD]

Para retomar uma chamada em espera na sua linha (apenas quando ligado ao
KX-TGP600)
1. /[LINE]
2. Prima a tecla de marcação correspondente ao indicador LINE que pisca lentamente

a verde ou prima [ ] ou [ ] para seleccionar um indicador LINE que pisca lentamen-
te a verde.  OK

Reter numa zona de estacionamento do sistema (estacionamento de chamadas)
Pode utilizar esta função como função de transferência.
Quando o Estacionamento de chamadas é permitido, o item "Cham.Parque" está dispo-
nível na lista de Teclas de Função. Porém, o número da funcionalidade de Estaciona-
mento de chamadas tem de ser definido antes. Para além disso, dependendo do siste-
ma do telefone, poderá ter de introduzir um número de zona de estacionamento para re-
cuperar uma chamada estacionada. A funcionalidade depende do sistema do telefone.
Contacte o administrador para obter mais informações.

Para definir
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("Cham.Parque")
KX-TPA68:
Prima a Tecla Programa atribuída como "Cham.Parque".

Para recuperar (recuperar chamada estacionada)
[No modo de inactividade]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. Introduza o número da funcionalidade Recuperar chamada estacionada.

2. KX-TPA60: 
KX-TPA65: Fora do descanso

KX-TPA68:
1. Introduza o número da funcionalidade Recuperar chamada estacionada.
2. Prima a Tecla Programa atribuída como "Recup Chamada Parq".
3. Fora do descanso.

Nota
• Dependendo do sistema de telefone, a tecla Soft PARQ. /Parq.  poderá piscar para in-

dicar que a linha tem uma chamada estacionada. Se for o caso, pode recuperar a
chamada premindo a tecla Soft PARQ. /Parq.  que está a piscar. Porém, para

5.1.2 Colocar uma chamada em espera
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recuperar uma chamada estacionada utilizando a tecla Soft, o número da funcionali-
dade Recuperar chamada estacionada tem de ser definido antes. Este item apenas
é apresentado quando está activado nas definições. Contacte o administrador para
obter mais informações.

Falar com dois interlocutores alternadamente (chamada alternada)
Ao falar com um interlocutor enquanto o outro está em espera, pode comutar as chama-
das (alternadamente).

Para realizar outra chamada e, em seguida, alternar entre as duas chamadas
1. KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]  No descanso
2. Ligar para o interlocutor que pretende adicionar à conversa.

3. KX-TPA60: 
KX-TPA65/KX-TPA68: Fora do descanso

4. Depois de falar com o interlocutor, prima
KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]
5. Fale com o interlocutor original.

5.1.3  Conferência de três interlocutores
Durante uma conversação, pode adicionar um interlocutor adicional à sua chamada e
estabelecer uma chamada de conferência.

Nota
• O sistema do telefone pode suportar funções avançadas de conferência, tais como

chamadas de conferência com quatro ou mais interlocutores. Neste caso, os proce-
dimentos para gerir uma conferência podem ser diferentes dos explicados nesta sec-
ção. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços do siste-
ma do telefone.

Efectuar uma chamada de conferência
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION] durante uma conversação.  "Conferencia"
KX-TPA68:

/[CONF] durante uma conversação.

2. Marque o interlocutor que pretende adicionar à conversação.  CHAM /Cham

5.1.3 Conferência de três interlocutores
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3. CONF/ /Conf

Nota
• A tecla Soft CONF/ /Conf  também pode ser utilizada para aceder directamente

à função Conferência. Para apresentar esta tecla, edite as teclas Soft apresentadas.
Para saber mais detalhes, consulte Opção de Tecla, página 145.

• Ao utilizar um KX-TPA65, também pode utilizar /[CONF] nos passos 1 e 3.

Remover um interlocutor da conferência (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
Durante uma conferência, pode remover outros interlocutores da conferência. Contudo,
esta operação está disponível apenas durante chamadas de conferência iniciadas por
si.
1. Durante uma chamada de conferência, prima

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

2. /[LINE]

3. Prima a tecla de marcação ou prima [ ] ou [ ] e, em seguida, prima OK  para se-
leccionar o número LINE que corresponde ao interlocutor que pretende remover.

4. KX-TPA60:
  /[LINE]

KX-TPA65/KX-TPA68:
No descanso  /[LINE]

5. Prima a tecla de marcação ou prima [ ] ou [ ] e, em seguida, prima OK  para se-
leccionar o número LINE que corresponde ao outro interlocutor.

Nota
KX-TPA65/KX-TPA68:
• Para restabelecer a conferência sem remover nenhum dos interlocutores, prima /

[FUNC]/[FUNCTION] e, em seguida, "Conferencia" depois do passo 3.

Terminar uma chamada de conferência
Para colocar o auscultador no descanso e terminar a chamada de conferência,
KX-TPA60:
prima .
KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador no descanso

5.1.3 Conferência de três interlocutores
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5.1.4  Mudo
Pode desactivar o microfone ou o auscultador para falar em privado com outras pessoas
na sala enquanto ouve o outro interlocutor ao telefone através do modo mãos-livres ou
do auscultador.

Para ajustar/cancelar

1. /MUTE/Mute

Nota
• Quando /MUTE/Mute  está a piscar, o modo de silêncio está ligado.

Se a tecla Soft /MUTE/Mute  não for apresentada no LCD, é apresentado /
MUTE na 1ª linha do LCD.

• Durante o modo de silêncio, mesmo que mude de/para mãos-livres, o modo de silên-
cio permanece activo.

• Durante o modo de silêncio, mesmo que ligue/desligue um auricular, o modo de si-
lêncio permanece activo.

• Ao utilizar um KX-TPA65/KX-TPA68, /[MUTE] ou /[AUTO ANS/MUTE] tam-
bém pode ser utilizado.
Ao utilizar um KX-TPA68, /[AUTO ANS/MUTE] acende-se durante Silêncio.

5.1.5  Chamada em espera
Durante uma conversação, se receber uma segunda chamada, ouvirá um sinal de cha-
mada em espera. Pode atender a segunda chamada desligando ou colocando a chama-
da actual em espera.
Este é um serviço opcional da companhia telefónica. Pode receber um sinal de chama-
da em espera e a informação sobre o chamador. Para mais informações, contacte o dis-
tribuidor/fornecedor de serviços do sistema do telefone.

Para desligar a chamada actual e depois falar com o novo interlocutor

[Enquanto ouve o sinal de chamada em espera]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador no descanso

2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

5.1.4 Mudo
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Para colocar a chamada actual em espera e depois falar com o novo interlocutor

1. / /

Nota
• Também pode atender uma chamada em espera da seguinte forma:

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

5.1.6  Monitor fora do descanso (KX-TPA65/KX-TPA68)
Durante uma conversão entre dois interlocutores com auscultador com cabo, pode per-
mitir que outras pessoas ouçam a conversa através do altifalante enquanto continua a
conversação utilizando o auscultador com cabo.

Para iniciar/cancelar
1. /[SP-PHONE] ou /[SP-PHONE/HEADSET]

Nota
• Quando a escuta em grupo está activa, colocar novamente o auscultador com cabo

na base activa o modo mãos-livres.

5.1.6 Monitor fora do descanso (KX-TPA65/KX-TPA68)
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6  Antes de sair do seu posto
6.1  Desvio de chamadas/Não incomodar

Pode fazer com que as chamadas recebidas sejam automaticamente desviadas para
outro destino. Pode igualmente fazer com que as chamadas de entrada sejam rejeitadas
(Não Incomodar).

Nota
• A função Não incomodar apenas está disponível quando ligado a um KX-TGP600.

Para aceder às definições de DC/NI

[No modo de inatividade]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("Desv/N.Incom."*1).
KX-TPA68:
Apresentar o ecrã da página 1.*2  "Desv/N.Incom."/" "

2. Se a unidade tiver várias linhas, prima [ ] ou [ ] para selecionar a linha desejada. 
OK

3. [ ]/[ ]: Selecione o tipo de definição de DC ou NI a aplicar.  OK
As definições são as seguintes:

• N.Incom.: Ativar Não Incomodar*3

(Todas as chamadas de entrada são automaticamente rejeitadas.)
• Desv(Tudo): Ativar Desviar Todas as Chamadas

(Todas as chamadas recebidas são desviadas.)
• Desv(Ocup): Ativar desvio quando ocupado

(As chamadas recebidas são desviadas apenas quando a sua extensão está a
ser utilizada.)

• Desv(SR): Ativar desvio ao não atender
(Uma chamada de entrada é desviada se não atender a chamada dentro de um
determinado período de tempo.)

4. Se uma definição de Desvio for selecionada, insira um novo número de destino de
desvio ou confirme e modifique um número de destino de desvio anteriormente de-
finido.  OK

*1 "Desvio Cham" quando ligado a uma unidade base que não o KX-TGP600.
*2 Consulte 2.4.2 Ecrã (KX-TPA68), página 44.
*3 Apenas quando ligado a um KX-TGP600.

Nota
• KX-TPA60/KX-TPA65:

6 Antes de sair do seu posto
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Quando o Desvio de chamadas e/ou a função Não incomodar estão ativados, as in-
dicações /Fwd e/ou /DND são apresentadas no visor no modo de inatividade.

6.2  Ouvir mensagens do correio de voz (apenas quando ligado
ao KX-TGP600)

KX-TPA60/KX-TPA65:
Quando recebe uma mensagem de voz, é apresentado "MSG de Voz" e surgirá .
KX-TPA68:
Quando tem novas mensagens de voz,  é apresentado na Tecla Programa "Mensa-
gem de Voz". O número de novas mensagens de voz poderá ser apresentado à esquer-
da de .
Pode verificar as suas mensagens novas acedendo à sua caixa postal.
Após ter ouvido todas as mensagens de voz, o ícone muda para .

[No modo de inactividade]
1. Mantenha premido

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

2. [ ]/[ ]: Seleccione a linha na qual a  é apresentada.  OK

Nota
• O passo 2 não é necessário se apenas uma linha estiver configurada no aus-

cultador/telefone de secretária.
• Ao utilizar um KX-TPA60, não é possível utilizar esta funcionalidade com uma cha-

mada em espera.
*1 KX-TPA68:

Também pode utilizar a Tecla Programa "Mensagem de Voz". Consulte 2.4.2 Ecrã
(KX-TPA68), página 44.

6.2 Ouvir mensagens do correio de voz (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
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7  Utilizar a lista telefónica
7.1  Utilizar a lista telefónica

O KX-TGP600 tem 3 tipos de listas telefónicas.
1. Lista telefónica do auscultador

Esta lista telefónica está guardada no auscultador/telefone de secretária.
2. Lista telefónica da unidade base (apenas quando ligado a uma unidade base que

não a KX-TGP600)
A lista telefónica está guardada na unidade base.

3. Lista telefónica remota (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
Se a sua companhia telefónica fornecer o serviço de lista telefónica remota, pode
utilizá-lo. Para mais informações, contacte o distribuidor/fornecedor de serviços do
sistema do telefone.

 
Lista telefóni-

ca do aus-
cultador

Lista telefóni-
ca da unidade

base

Lista telefóni-
ca remota

Armazenar novos itens ü ü —

Editar itens armazenados ü ü —

Eliminar itens armazenados ü ü —

Pesquisar a lista telefónica por
nome

ü ü ü

Pesquisar a lista telefónica por
categoria

ü — —

Números de telefone para ca-
da item

Até 5 Até 2 Até 5*1

Toque privado ü — —

*1 Este número depende do serviço em utilização.

7 Utilizar a lista telefónica
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7.2  Utilizar a lista telefónica do auscultador
Pode armazenar até 500 números de telefone no auscultador/telefone de secretária jun-
tamente com os nomes para permitir um acesso fácil. Pode igualmente definir padrões
de toque exclusivos para diferentes categorias com vista a identificar as chamadas de
entrada. Todos os itens da Lista Telefónica são armazenados por ordem alfabética. Por
motivos de segurança, pode bloquear a Lista Telefónica.
• Para procurar um item na Lista telefónica, consultar 7.2.5 Pesquisar um item na lista

telefónica do auscultador, página 107.
• Para consultar outra lista telefónica que possa conter mais de 500 itens, consulte

7.4 Utilizar a lista telefónica remota (apenas quando ligado ao KX-TGP600), página
112.

Nota
• Recomendamos que sejam realizadas cópias de segurança dos dados da lista tele-

fónica do auscultador e do telefone de secretária caso os dados não possam ser re-
cuperados devido a avaria do equipamento.

• Uma única entrada (por exemplo, nome) pode conter vários números de telefone.
Uma vez que a capacidade da lista telefónica está limitada pela quantidade de nú-
meros de telefone armazenados, o armazenamento de vários números de telefone
numa entrada diminui o número de entradas máximo.

• Além disso, se o seu fornecedor de serviços telefónicos suportar os seguintes dados
de lista telefónica, pode transferi-los através da rede.
Se um nome exceder os 24 caracteres, os caracteres em excesso serão eliminados.
Os números de telefone que excedem 32 dígitos são inválidos.

7.2.1  Toque privado
Pode organizar as entradas na Lista telefónica numa das 9 Categorias de toque privado.
É possível definir um padrão de toque*1 diferente para cada categoria.
*1 Para padrões de Toque, consulte Opção d/Entrada, página 142.

7.2.2  Armazenar um item na lista telefónica do auscultador

Armazenar um novo item

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

7.2 Utilizar a lista telefónica do auscultador
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3. Insira um nome (máx. 24 caracteres).  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione um tipo de número de telefone (  a ).  OK

5. Introduza o número de telefone (máx. 32 dígitos).  OK

6. Repita os passos 4 e 5 para adicionar outros tipos de número de telefone.

7. [ ]/[ ]: "Categoria Off"  OK

8. Seleccione uma categoria.  OK

9. Para seleccionar um número predefinido para a entrada, prima [ ] ou [ ] para selec-
cionar "Default NºTEL".  OK

10. [ ]/[ ]: Seleccione o número a utilizar como número predefinido.  OK

11. GRAV /Guard

Nota
• Os passos 7 e 8 podem ser omitidos se não desejar atribuir uma categoria.
• Os passos 9 e 10 podem ser omitidos se não desejar atribuir um número predefini-

do. (O primeiro número inserido para uma entrada será atribuído automaticamente
como número predefinido.)

• Os dígitos válidos são "0" a "9", " ", " ", " ", "P".
Para inserir " " ou "P", consulte 3 Efectuar chamadas, página 80.

• Se já existir um item com o mesmo nome e número, a nova informação adicionada
será unida ao item existente.

• Para inserir caracteres, consulte 2.11 Introduzir caracteres, página 76.

Armazenar um item através da marcação
Pode marcar um número primeiro e, em seguida, adicioná-lo como entrada da lista tele-
fónica.

[No modo de inactividade]
1. Marque um número.
2.

3. Insira um nome (máx. 24 caracteres).  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione um tipo de número de telefone (  a ).  OK

5. Se desejar, edite o número de telefone.  OK

6. Repita os passos 4 e 5 para adicionar outros tipos de número de telefone.

7. [ ]/[ ]: "Categoria Off"  OK

7.2.2 Armazenar um item na lista telefónica do auscultador

103



8. Seleccione uma categoria.  OK

9. Para seleccionar um número predefinido para a entrada, prima [ ] ou [ ] para selec-
cionar "Default NºTEL".  OK

10. [ ]/[ ]: Seleccione o número a utilizar como número predefinido.  OK

11. GRAV /Guard

Nota
• Os passos 7 e 8 podem ser omitidos se não desejar atribuir uma categoria.
• Os passos 9 e 10 podem ser omitidos se não desejar atribuir um número predefini-

do. (O primeiro número inserido para uma entrada será atribuído automaticamente
como número predefinido.)

• Os dígitos válidos são "0" a "9", " ", " ", " ", "P".
Para inserir " " ou "P", consulte 3 Efectuar chamadas, página 80.

• Se já existir um item com o mesmo nome e número, a nova informação adicionada
será unida ao item existente.

• Para inserir caracteres, consulte 2.11 Introduzir caracteres, página 76.

Armazenar um item através do registo de chamadas de entrada ou de saída
Pode adicionar um número no registo de chamadas de entrada ou de saída à lista tele-
fónica do auscultador.

[No modo de inactividade]
1. Apresente o registo de chamadas de entrada ou de saída. Para saber mais deta-

lhes, consulte 2.6 Registo de chamadas de entrada/saída, página 72.

2. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Grav.Agenda"  OK

4. Se desejar, edite o nome.  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione um tipo de número de telefone (  a ).  OK

6. Se desejar, edite o número de telefone.  OK

7. Repita os passos 5 e 6 para adicionar outros tipos de número de telefone.

8. [ ]/[ ]: "Categoria Off"  OK

9. Seleccione uma categoria.  OK

10. Para seleccionar um número predefinido para a entrada, prima [ ] ou [ ] para selec-
cionar "Default NºTEL".  OK

11. [ ]/[ ]: Seleccione o número a utilizar como número predefinido.  OK

7.2.2 Armazenar um item na lista telefónica do auscultador
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12. GRAV /Guard

Nota
• Os passos 8 e 9 podem ser omitidos se não desejar atribuir uma categoria.
• Os passos 10 e 11 podem ser omitidos se não desejar atribuir um número predefini-

do. (O primeiro número inserido para uma entrada será atribuído automaticamente
como número predefinido.)

• Os dígitos válidos são "0" a "9", " ", " ", " ", "P".
Para inserir " " ou "P", consulte 3 Efectuar chamadas, página 80.

• Se já existir um item com o mesmo nome e número, a nova informação adicionada
será unida ao item existente.

• Para inserir caracteres, consulte 2.11 Introduzir caracteres, página 76.
• Quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600, é apresentado um menu

para seleccionar o destino de armazenamento da lista telefónica entre os passos 3 e
4.

7.2.3  Editar um item armazenado na lista telefónica do auscultador

Editar um item armazenado

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Agenda"  OK *1

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  /MENU/

5. [ ]/[ ]: "Editar"  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione o nome, o número de telefone, a categoria ou o número de telefo-
ne predefinido pretendido.  OK

7. Edite os dados conforme necessário.  OK

8. Repita os passos 6 a 7 e edite os itens que pretende alterar.

9. GRAV /Guard
*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica do auscultador, este passo é ignorado.

Nota
• Para alterar um carácter ou dígito.

1. Prima [ ] ou [ ] para realçar um carácter ou dígito.

7.2.3 Editar um item armazenado na lista telefónica do auscultador
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2. Elimine o carácter ou dígito.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:
Limp.

3. Introduza o novo carácter ou dígito.
• Para limpar uma linha completa.

KX-TPA60:
Mantenha premida as teclas / /[XFER/CLR] durante mais de 1 segundo.
KX-TPA65:
Mantenha premida as teclas / /[TRANSFER/CLEAR] durante mais de 1 se-
gundo.
KX-TPA68:
Mantenha premido Limp.  durante, pelo menos, 1 segundo.

• Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita, prima [ ] ou [ ], respectiva-
mente.

• Para mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte 2.11 Introduzir ca-
racteres, página 76.

Editar nomes de categorias
Pode editar os nomes das categorias na lista telefónica.

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Opção d/visor."  OK

4. [ ]/[ ]: "Categ.de Nome"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione o número da categoria desejada (1–9).  OK

6. Introduza um nome para a categoria (máx. 13 caracteres).  OK

7. Repita os passos 5 e 6 para cada nome de categoria a editar.

7.2.3 Editar um item armazenado na lista telefónica do auscultador
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Nota
• Para mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte 2.11 Introduzir ca-

racteres, página 76.

7.2.4  Eliminar um item armazenado na lista telefónica do auscultador

Eliminar um item armazenado

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Agenda"*1  OK

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.

5. /MENU/

6. [ ]/[ ]: "Limpar"  OK *2

7. [ ]/[ ]: "Sim"  OK
*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica do auscultador, este passo é ignorado.
*2 Para eliminar todos os itens, seleccione "Apagar tudo" em vez de "Limpar".

7.2.5  Pesquisar um item na lista telefónica do auscultador
Pode procurar um item na lista telefónica seguindo os passos abaixo indicados.

Pesquisar por nome
Pode também pesquisar um item na lista telefónica, introduzindo um nome:

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Agenda"*1  OK

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.*2

5. Prima a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

7.2.4 Eliminar um item armazenado na lista telefónica do auscultador
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Auscultador fora do descanso
*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica do auscultador, este passo é ignorado.
*2 Se mantiver premido [ ]/[ ], os itens seguintes/anteriores serão apresentados automa-

ticamente.

Pesquisar por categoria
Se tiverem sido atribuídas categorias aos itens na lista telefónica, pode pesquisar por
categoria.

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Agenda"*1  OK

3. [#]

4. [ ]/[ ]: Seleccione uma categoria.  OK

5. Introduza o nome do item na categoria.  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica do auscultador, este passo é ignorado.

Pesquisar através das teclas de marcação
Também é possível pesquisar um item na lista telefónica através de várias teclas de
marcação quando a lista telefónica é apresentada.
1. Prima as teclas de marcação para introduzir o nome desejado de acordo com as

tabelas de caracteres*1.
*1 Para obter informações sobre os caracteres atribuídos às teclas de marcação, consul-

te a seguinte tabela.

Sufi-
xo

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

Te-
clas ABC (Latim) ΑΒΓ (Grego) АБВ (Cirílico)

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
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Sufi-
xo

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

Te-
clas ABC (Latim) ΑΒΓ (Grego) АБВ (Cirílico)

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 Espaço 0 Espaço 0 Espaço

*1 Apenas no KX-TPA65.
• Premir repetidamente uma tecla alternará ciclicamente entre caracteres associados a

essa tecla. Por exemplo, para introduzir a letra "C" no Modo latino, prima  3 vezes.
• As ilustrações das teclas indicadas na tabela podem ser diferentes em termos de as-

pecto das teclas reais do auscultador/telefone de secretária.

Tabela de caracteres durante a pesquisa na lista telefónica do auscultador
Esta tabela apenas está disponível para as teclas de marcação ao pesquisar na lista te-
lefónica do auscultador. Para obter informações sobre a tabela de caracteres ou outras
operações, consulte 10.1.1 Tabela do modo de caracteres, página 139.
 

Exemplo: Para inserir "ANNE" no Modo latino.
      [ ]        

Nota
• A disponibilidade depende do sistema do seu telefone. Contacte o administrador pa-

ra obter mais informações.

7.2.5 Pesquisar um item na lista telefónica do auscultador
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7.2.6  Bloquear a lista telefónica do auscultador
Pode bloquear/desbloquear a lista telefónica enquanto o auscultador/telefone de secre-
tária está em modo de inactividade. Caso não tenha sido definida nenhuma palavra-
chave, não poderá bloquear a lista telefónica. Para mais informações sobre a definição
da palavra-chave, consulte 2.8 Definir a palavra-chave, página 74.

Bloquear/Desbloquear a lista telefónica
[No modo de inactividade]

Para bloquear
1. Mantenha premido  durante mais de 2 segundos. Será apresentado .*1

Para desbloquear
1. Mantenha premido  durante mais de 2 segundos.

2. Insira a sua palavra-chave.*2

3. Para regressar ao modo de inactividade, prima
KX-TPA60:

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

Desbloquear temporariamente a lista telefónica
1.
2. Insira a sua palavra-chave.*2

*1 O registo de chamadas também é bloqueado.
Se uma palavra-passe não for definida, ouve-se um sinal de erro e é apresentada a
mensagem de erro "Password Não Prog.".

*2 Se introduzir 3 vezes uma palavra-passe incorreta, não poderá introduzir uma
palavra-passe durante, aproximadamente, 30 segundos.

7.3  Utilizar a lista telefónica da unidade base (apenas quando
ligado a outra unidade base que não a KX-TGP600)

7.3.1  Armazenar um item na lista telefónica da unidade base

Armazenar um novo item
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

7.2.6 Bloquear a lista telefónica do auscultador
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KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nova Agenda"  OK

3. [ ]/[ ]: "Lista Tel Base"  OK

4. Insira um nome (máx. 24 caracteres).  OK *1

5. [ ]/[ ]: Seleccione um tipo de número de telefone (  a *2).  OK

6. Introduza o número de telefone (máx. 32 dígitos).  OK

7. Repita os passos 4 e 5 para adicionar outros tipos de número de telefone.

8. GRAV /Guard
*1 Se não for possível registar a lista telefónica, é apresentada a indicação "Indisponi-

vel".
*2 É possível registar até 2 números de telefone por item.

Nota
• Os dígitos válidos são "0" a "9", " ", " ", " ".

Para inserir " ", consulte 3 Efectuar chamadas, página 80.
• Se já existir um item com o mesmo nome e número, a nova informação adicionada

será unida ao item existente.
• Para inserir caracteres, consulte 2.11 Introduzir caracteres, página 76.

7.3.2  Editar itens armazenados na lista telefónica da unidade base

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Lista Tel Base"  OK

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  /MENU/

5. [ ]/[ ]: "Editar"  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.  OK

7. Edite a definição do nome e o número de telefone conforme necessário.

8. GRAV /Guard

7.3.2 Editar itens armazenados na lista telefónica da unidade base
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7.3.3  Eliminar itens armazenados na lista telefónica da unidade base

Lista telefónica da unidade base

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Lista Tel Base"  OK

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  /MENU/

5. [ ]/[ ]: "Limpar"  OK *1

6. [ ]/[ ]: "Sim"  OK
*1 No passo 5, pode seleccionar "Apagar tudo" em vez de eliminar todos os itens.

7.3.4  Pesquisar um item na lista telefónica da unidade base

Pesquisar por nome
Pode também pesquisar um item na lista telefónica, introduzindo um nome:

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Lista Tel Base"  OK

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.*1

5. Prima a tecla de navegação [CENTER]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

*1 Se mantiver premido [ ]/[ ], os itens seguintes/anteriores serão apresentados automa-
ticamente.

7.4  Utilizar a lista telefónica remota (apenas quando ligado ao
KX-TGP600)

Além da Lista telefónica do auscultador pode consultar a Lista telefónica remota caso
esta esteja disponível.

7.3.3 Eliminar itens armazenados na lista telefónica da unidade base
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Nota
• Recomendamos que defina esta funcionalidade com o administrador. Contacte o ad-

ministrador para obter mais informações.

7.4.1  Pesquisar um item na lista telefónica remota

Pesquisar por nome
Pode também pesquisar um item na lista telefónica, introduzindo um nome:

[No modo de inactividade]
1.

2. [ ]/[ ]: "Lista tel remota"*1.  OK

3. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  OK *2

5. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Auscultador fora do descanso

*1 Se apenas for permitida a Lista telefónica remota, este passo é ignorado.
*2 Se mantiver premido [ ]/[ ], os itens seguintes/anteriores serão apresentados automa-

ticamente.

7.4.1 Pesquisar um item na lista telefónica remota
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8  Personalizar o telefone
8.1  Personalizar o telefone

8.1.1  Alterar o número e o nome exibido no auscultador
Pode alterar a apresentação do número e nome do auscultador quando o auscultador/
telefone de secretária estiver no modo de inactividade.

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Opção d/visor."  OK

4. [ ]/[ ]: "Visor Standby"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  OK

8.1.2  Teclas de atalho
Ao atribuir números de telefone às teclas de atalho, pode fazer chamadas mantendo
premida uma tecla de marcação.
• 3.3.2 Marcação de teclas de atalho, página 82

Atribuir teclas de atalho a partir da lista telefónica
Pode atribuir um número de telefone armazenado na Lista telefónica do auscultador pa-
ra que uma tecla seja utilizada como Tecla de atalho.
1. No modo de inactividade, mantenha premida uma tecla de marcação (0–9) durante

mais de 1 segundo.

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: Seleccione "Copiar da L.Tel.".  OK

4. Insira o nome ou o(s) primeiro(s) carácter/caracteres do nome pretendido.  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione o item desejado.  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione um número.  OK

7. "Guardar"  OK

8 Personalizar o telefone
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Nota
• Para mais informações sobre a pesquisa de um item na lista telefónica, consulte

7.2.5 Pesquisar um item na lista telefónica do auscultador, página 107.

Editar teclas de atalho
1. No modo de inactividade, mantenha premida uma tecla de marcação (0–9) durante

mais de 1 segundo.

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Editar"  OK

4. Se necessário, edite o nome da tecla de atalho.  OK

5. Se necessário, edite o número da tecla de atalho.  OK

6. "Guardar"  OK

Eliminar uma tecla de atalho
1. No modo de inactividade, mantenha premida a tecla de marcação atribuída como

tecla de atalho durante mais de 1 segundo.*1

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Limpar"  OK *2

4. [ ]/[ ]: "Sim"  OK
*1 Quando a informação da Tecla de atalho for apresentada, pode premir [ ] ou [ ] para

seleccionar o número da Tecla de atalho.
*2 Para eliminar todos os itens, seleccione "Apagar tudo" em vez de "Limpar".

Seleccionar o tipo de marcação de teclas de atalho
Pode seleccionar um de 2 tipos de marcação de teclas de atalho para cada tecla de ata-
lho atribuída.
1. No modo de inactividade, mantenha premida uma tecla de marcação (0–9) durante

mais de 1 segundo.

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Chamad.Automat."  OK

4. "Manual"/"Auto"  OK

• Manual:
Ao realizar a operação de marcação efectua uma chamada para o número atribuí-
do à tecla de atalho. Para saber mais detalhes, consulte 3.3.2 Marcação de teclas
de atalho, página 82.

• Auto:

8.1.2 Teclas de atalho
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Ao manter premida uma tecla de atalho atribuída durante um número predefinido
de segundos marcará imediatamente o número atribuído a essa tecla de atalho.

Nota
• Para seleccionar o número de segundos antes de a chamada ser automaticamente

realizada, consulte "Tempo.p/Tecl.Rap" em Opção de Tecla, página 145.

8.1.3  Definição do alarme em memo
Um alarme tocará à hora definida. Um lembrete pode também ser apresentado. O Alar-
me em memo apenas está disponível quando o auscultador/telefone de secretária está
ao alcance de uma unidade base.

Nota
• Pode seleccionar o padrão de toque para cada tipo de Alarme em memo. Para saber

mais detalhes, consulte Opção d/Entrada, página 142.
• Se estiver numa chamada à hora em que o alarme deve soar, este soará depois de

terminar a chamada.

Definir um alarme em memo

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Alarme em Memo"  OK

3. [ ]/[ ]: Seleccione um número de alarme (1–3).  OK

4. [ ]/[ ]: Seleccione um modo de alarme.  OK
Os modos de alarme são os seguintes:
• Off: Desactiva o Alarme em Memo seleccionado.
• Uma vez: O Alarme em Memo seleccionado ocorrerá apenas uma vez.
• Repete Diariam.: O Alarme em Memo seleccionado ocorrerá à mesma hora, todos

os dias.
• Semanalmente: O Alarme em Memo seleccionado ocorrerá à mesma hora, nos

dias da semana seleccionados.
5. Defina a hora e a data para o Alarme em memo. A informação a introduzir depende

do modo de alarme.
• Uma vez: Introduza a data e a hora através das teclas de navegação e/ou as te-

clas de marcação.  OK

8.1.3 Definição do alarme em memo
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• Repete Diariam.: Insira a data diária utilizando as teclas de navegação e/ou as te-
clas de marcação.  OK

• Semanalmente:
a. [ ]/[ ]: Seleccione um dia da semana.  

Uma marca ü será apresentada a seguir a cada dia da semana que tiver si-
do seleccionado. Desta forma, pode seleccionar vários dias da semana.

b. Depois de seleccionar 1 ou mais dias da semana.  OK

c. Insira uma hora do dia utilizando as teclas de navegação e/ou as teclas de
marcação.  OK

6. Insira uma mensagem de texto a ser apresentada quando o Alarme em memo é
accionado.  OK

7. OK

8. "Guardar"  OK

Nota
• Para mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte 2.11 Introduzir ca-

racteres, página 76.
• Ao introduzir uma hora do dia, prima [AM/PM] para alternar entre AM e PM. [AM/PM]

não é apresentado se estiver seleccionado o formato de 24 horas.

Eliminar um alarme em memo

[No modo de inactividade]

1. /MENU/

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Alarme em Memo"  OK

3. [ ]/[ ]: Seleccione um número de alarme (1–3).  DELETE/ /Delete

4. [ ]/[ ]: "Sim"  OK

Parar um alarme em memo

[Enquanto o alarme soa]
1. KX-TPA60:

, / /[XFER/CLR], , ou coloque o auscultador no carregador
KX-TPA65/KX-TPA68:

8.1.3 Definição do alarme em memo
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/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR] ou 

8.1.4  Alterar as Teclas Função/Teclas Programa
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Opção de Tecla"  OK

4. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]: "Tecla Função"  OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Tecla Programa"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione o item a alterar.  OK *1

6. [ ]/[ ]: Seleccione o novo item a atribuir.  OK *1

*1 Para deslocar o ecrã para baixo, prima SEG. / Seg. .

Nota
• Pode atribuir a mesma função a várias teclas de marcação.
• É necessário atribuir uma função a cada tecla.

8.1.5  Alterar as predefinições do auscultador

Para seleccionar o item principal no modo de inactividade
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: Seleccione o item principal.  OK

8.1.4 Alterar as Teclas Função/Teclas Programa
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Item principal Sub-item Página

Opção d/Entra-
da

Volume Toque Tipo de Toque Toque em Car-
ga

página
142

Alarme em Me-
mo

Power Save Toque Headset

Opção d/Falar Redução Ruido Volume M.Livr. Volume Aus-
cult.

página
143

Volume Head-
set

Vol.Mic.Head-
set

Falar em carga

Equalizador

Opção d/Atend. Atend.Tod.Tecl. Atend.Rápido Atend.Auto página
144Temp.Atend.Aut

o

Opção de Tecla Tecla Função/
Tecla Programa

Edit.Tecla.Nav. Nome Tecl.Nav. página
145

Tipo d/Bloq.Tecl Tempo.p/
Aut.Bloq

Tempo.p/
Tecl.Rap

Opção d/visor. Idioma Luz de Fundo Brilho LCD página
148Visor Standby Nome do Portá-

til
Categ.de Nome

Formato de Da-
ta

Formato de Ho-
ra

Ver ID Cham.

Esquema de
Côr

Monitor da Ba-
se

Notificação

Opção d/Tons Ton.Tecl.ON/OF
F

Alarme Fora
Área

página
150

Opções Siste-
ma

Reg. Auscult. Cancelar Base Seleccion. Ba-
se

página
151

Bloqueio Siste-
ma

Alterar PIN Informaç. Ausc.

Outra opção Alterar Pass-
word

Reset Auscul-
tad.

Web integrado página
152

8.1.5 Alterar as predefinições do auscultador
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8.1.6  Alterar as predefinições do sistema

IMPORTANTE
• A funcionalidade depende do sistema do telefone. Contacte o administrador para ob-

ter mais informações.
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: Seleccione o item principal.  OK

Item principal Sub-item Página

Status Status da Linha Versão Firmwa-
re

Modo IP página
154

Config IPv4 Config IPv6 Endereço MAC

LLDP CDP VLAN

Config de Rede Selec Modo IP Config IPv4 Config IPv6 página
155LLDP CDP VLAN

Veloc de liga-
ção

Web integrado Teste de Rede

Config Sistema Reg. Auscult. Cancelar regis-
to

Alt PIN da Base página
156

Config Hora/
Data

Modo repetidor Config Multi Lin

Autenticação Acesso à Linha Configuração
Xsi

Config de CU Config Paralela  

Config Chama-
da

Desv/N.Incom. Bloq.Anônimos Chamada Anó-
nima

página
159

Bloq.ID Chama-
dor

Qualquer Lado Escrit Remoto

Toque Simultâ-
neo

8.1.6 Alterar as predefinições do sistema
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8.1.7  Bloquear chamadas anónimas (apenas quando ligado ao
KX-TGP600)

Esta funcionalidade permite rejeitar chamadas quando a unidade receber uma chamada
sem número de telefone. A definição por predefinição é "Off".

IMPORTANTE
• Recomendamos que estabeleça as definições com o seu administrador. Contacte o

administrador para obter mais informações.
• Esta funcionalidade não está disponível em linhas partilhadas.
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Config Chamada"  OK

4. [ ]/[ ]: "Bloq.Anônimos"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a linha desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: "On"/"Off"  OK

8.1.8  Barramento de chamadas de entrada (apenas para utilizadores do
serviço de ID do chamador)

Esta funcionalidade permite que a unidade rejeite chamadas de números de telefone es-
pecificados que não pretende atender como, por exemplo, chamadas indesejadas.
Ao receber uma chamada, a unidade não soa enquanto o autor da chamada estiver a
ser identificado. Se o número de telefone corresponder a uma entrada da lista de cha-
madas barradas, a unidade rejeita a chamada.

Armazenar chamadores indesejados (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
Pode armazenar até 20 números de telefone por linha em cada lista de chamadas barra-
das através da lista de chamadores ou introduzindo directamente os números.
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

8.1.7 Bloquear chamadas anónimas (apenas quando ligado ao KX-TGP600)

121



3. [ ]/[ ]: "Config Chamada"  OK

4. [ ]/[ ]: "Bloq.ID Chamador"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a linha desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione uma linha em branco.  /MENU/

7. [ ]/[ ]: "Editar"  OK

8. Introduza o número de telefone (máx. de 32 dígitos).  OK

9. GRAV /Guard

Editar os números de telefone a rejeitar (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Config Chamada"  OK

4. [ ]/[ ]: "Bloq.ID Chamador"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a linha desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.  /MENU/

7. [ ]/[ ]: "Editar"  OK

8. introduza o número de telefone.  OK

9. GRAV /Guard

Eliminar os números de telefone a rejeitar (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Config Chamada"  OK

8.1.8 Barramento de chamadas de entrada (apenas para utilizadores do serviço de
ID do chamador)
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4. [ ]/[ ]: "Bloq.ID Chamador"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione a linha desejada.  OK

6. [ ]/[ ]: Seleccione o número de telefone desejado.  /MENU/

7. [ ]/[ ]: "Apagar Número"*1  OK

8. [ ]/[ ]: "Sim"  OK
*1 Para eliminar todos os itens, seleccione "Apagar Todos Núm" em vez de "Apagar

Número".

8.1.9  Efectuar uma chamada anónima (apenas quando ligado ao
KX-TGP600)

Antes de fazer uma chamada, especifique o seguinte:

IMPORTANTE
• Recomendamos que estabeleça as definições com o seu administrador. Contacte o

administrador para obter mais informações.
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Config Chamada"  OK

4. [ ]/[ ]: "Chamada Anónima"  OK

5. [ ]/[ ]: Seleccione uma linha.  OK

6. [ ]/[ ]: "On"/"Off"  OK

8.1.10  Programação através da interface do utilizador baseada na Web
O produto fornece uma interface baseada na Web para a configuração de várias defini-
ções e funções, incluindo algumas não programáveis directamente a partir do aus-
cultador/telefone de secretária. A lista que se segue inclui algumas funções úteis progra-
máveis através da interface Web do utilizador.
Contacte o administrador para obter mais informações.
• Idioma Web
• Palavra-chave do utilizador (para aceder à interface do utilizador baseada na Web)
• Definições básicas do auscultador

8.1.9 Efectuar uma chamada anónima (apenas quando ligado ao KX-TGP600)
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• Selecção do grupo de auscultadores/auscultador para receber a chamada
• Selecção do auscultador e do número de linha para fazer a chamada
• Importação e exportação da lista telefónica

Nota
• Cada vez que deseja aceder à interface do utilizador baseada na Web, tem de acti-

var a programação Web (Web integrado). Consulte Outra opção, página 152.

8.1.10 Programação através da interface do utilizador baseada na Web
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9  Instalação e configuração
9.1  Instalação e configuração

Nota
• A Panasonic não se responsabiliza por lesões ou danos de propriedade que resul-

tem de falhas provocadas por uma instalação ou utilização indevida contrária a esta
documentação.

 

ADVERTÊNCIA
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não sobrecarregue as tomadas

de CA e os cabos de extensão.
• Insira completamente o adaptador de CA/ficha de alimentação na tomada de CA. O

incumprimento desta instrução pode provocar choque eléctrico e/ou calor excessivo
capazes de resultar num incêndio.

• Remova regularmente qualquer poeira, etc. do adaptador de CA/ficha de alimenta-
ção puxando-o(a) da tomada de alimentação e, em seguida, limpe com um pano se-
co. A poeira acumulada pode dar origem a deficiência do isolamento em relação a
humidade, etc. resultando em incêndio.

9.1.1  Anexar o Suporte (KX-TPA65/KX-TPA68)
Fixe o suporte ao telefone de secretária.
1. Introduza o suporte nos ganchos da unidade.
2. Rode delicadamente o suporte na direcção indicada até este se fixar na posição

pretendida.
Exemplo: KX-TPA65

9.1.2  Ajustar a posição do suporte (KX-TPA65/KX-TPA68)
Prima as marcas PUSH na direcção indicada com as duas mãos e incline o suporte até
ficar na posição desejada.

9 Instalação e configuração
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• Posição elevada → Posição baixa
Exemplo: KX-TPA65

PUSH

PUSH

• Posição baixa → Posição elevada
Exemplo: KX-TPA65

PUSH

PUSH

9.1.3  Remover o Suporte (KX-TPA65/KX-TPA68)
Incline o suporte na direcção indicada enquanto pressiona as marcas PUSH com as du-
as mãos.
Exemplo: KX-TPA65

9.1.3 Remover o Suporte (KX-TPA65/KX-TPA68)
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PUSH

PUSH

9.2  Ligações

KX-TPA65 (Telefone de secretária)
Ligue o adaptador de CA, o auscultador com cabo e o auricular ao telefone de secretá-
ria.

PQLV219xx

9.2 Ligações

127



KX-TPA68 (Telefone de secretária)
Ligue o adaptador de CA, o auscultador com cabo e o auricular ao telefone de secretá-
ria.

PQLV219xx

KX-TGP600 (Unidade base)
Ligue o adaptador de CA e o cabo Ethernet à unidade base.

Concentrador

PQLV219xx

• Não é necessário um adaptador de CA se estiver disponível uma fonte de energia
PoE.

9.2 Ligações
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• Se estiver a utilizar um hub PoE, o número de dispositivos que podem ser ligados em
simultâneo é limitado pela quantidade de energia fornecida pelo hub.

• A definição inicial para o endereço IP do KX-TGP600 é "DHCP—Auto". Para obter
mais informações sobre o seu ambiente de rede, contacte o seu administrador. Para
saber mais detalhes, consulte Config de Rede, página 155.

Carregador para o KX-TPA60
Ligue o adaptador de CA ao carregador.

PNLV226xx

• O adaptador de CA deve ser ligado a uma tomada de CA orientada verticalmente e
montada no solo. Não ligue o adaptador de CA a uma tomada de CA montada no tecto
na medida em que o peso do adaptador pode fazer com esta se desligue.

• Aperte o cabo do adaptador de CA ao suporte do cabo.
• Utilize apenas o adaptador de CA Panasonic incluído.

9.2.1  Instalação da bateria/pilha
Abra a respectiva tampa, insira as pilhas e feche a tampa conforme indicado abaixo.

9.2.2  Fixar o clipe de cinto
Pode prender o auscultador ao cinto seguindo os passos abaixo.
1. Pressione o clipe para a parte posterior do auscultador.
2. Insira o clipe nos entalhes designados no auscultador.

9.2.1 Instalação da bateria/pilha
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9.2.3  Carregar as pilhas
Aquando da expedição, as pilhas não estão carregadas. Carregue as pilhas durante cer-
ca de 6 horas antes de utilizar o auscultador pela primeira vez.

• O indicador de carga desligar-se-á quando as pilhas estiverem
completamente carregadas.

• Quando um auscultador é colocado no carregador enquanto está
ligado, será apresentado "Carg.Completa" quando estiver total-
mente carregado.
Se um auscultador totalmente carregado for colocado no carrega-
dor enquanto está ligado, é apresentado "Carg.Completa".

• Se as pilhas já estiverem totalmente carregadas e o auscultador
for colocado no carregador com a alimentação desligada, o indica-
dor de carga vai ligar-se e desligar-se.

• O carregamento das pilhas vai iniciar cerca de 3 segundos após
colocar o auscultador no carregador quando a alimentação está
desligada.
Para obter mais informações sobre o carregamento das pilhas,
consulte 1.4 Informações da bateria/pilha (apenas KX-TPA60), pá-
gina 11.

• É normal que o auscultador e o carregador fiquem quentes en-
quanto as pilhas estão a carregar.

• Mantenha os dispositivos sensíveis a campos magnéticos afasta-
dos do carregador.

• Utilize apenas o carregador incluído.

9.2.3 Carregar as pilhas
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9.2.4  Montagem de parede

Nota
• Certifique-se de que a parede e o método de fixação são suficientemente resistentes

para suportarem o peso da unidade.

KX-TGP600 (Unidade base)
1. Aperte os parafusos na parede a uma distância de 55 mm (2 5/32 pol.) entre eles e

monte a unidade na parede.

*2

*1

*3

*1 55 mm (2 5/32 pol.)
*2 Anilha
*3 Aperte o parafuso até este ponto.

KX-TPA65/KX-TPA68 (telefone de secretária)
1. Ligue o cabo do auscultador.
2. Insira os encaixes para o adaptador de montagem na parede dentro das aberturas

designadas na base e, de seguida, faça deslizar o adaptador de montagem na pa-
rede na direcção da seta até ouvir um clique.
 
KX-TPA65

9.2.4 Montagem de parede
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KX-TPA68

3. Aperte o adaptador de montagem na parede contra a base com o parafuso.
(Binário recomendado: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·pol.] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm/
5,31 lbf·pol.])

4. Ligue o adaptador de CA.
5. Aperte os parafusos na parede a uma distância de 83 mm (3 1/4 pol.) ou 100 mm

(3 15/16 pol.) entre eles e monte a unidade na parede.
 
KX-TPA65

*3

*4
*1

*2 *5

*6

3 5

KX-TPA68

9.2.4 Montagem de parede
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*5
*6

3 5

*1

*2

*3

*4

*1 Adaptador de CA
*2 Cabo do auscultador
*3 Anilha
*4 Aperte o parafuso até este ponto.
*5 83 mm (3 1/4 pol.)
*6 100 mm (3 15/16 pol.)
• Pode encontrar um modelo de montagem na parede no final deste manual.
• Ao inserir os parafusos, evite tubos e cabos eléctricos, etc., que possam estar presen-

tes/escondidos.
• As cabeças dos parafusos não devem estar ao mesmo nível da parede.
• Determinados tipos de parede podem necessitar que os cabos sejam ancorados à pa-

rede antes da inserção dos parafusos.

Prender o auscultador (KX-TPA65/KX-TPA68)

Para prender o auscultador durante uma conversação
1. Prenda o auscultador na parte superior da extremidade da unidade.

Exemplo: KX-TPA65

9.2.4 Montagem de parede
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Para bloquear o descanso do auscultador quando a unidade está montada na
parede

KX-TPA65/KX-TPA68 (telefone de secretária)
1. Retire o descanso do auscultador do interior da ranhura.
2. Vire-o ao contrário.
3. Faça deslizar o descanso do auscultador novamente para a ranhura até prender.
4. O auscultador está preso em segurança quando está na base.

Exemplo: KX-TPA65

9.3  Actualizar o software
Quando a unidade base solicita a actualização do software do auscultador/telefone de
secretária, os auscultadores/telefones de secretária registados na unidade base iniciam
automaticamente a respectiva actualização de software.

9.3.1  Actualizar o software do auscultador/telefone de secretária
Os seguintes auscultadores/telefones de secretária podem actualizar o seu próprio soft-
ware, o qual pode ser transferido automaticamente através do KX-TGP600:
–KX-TPA60
–KX-TPA65/KX-TPA68

–Série KX-UDT (excepto para KX-UDT111)*1

Depois de a unidade base solicitar o início da transferência do software do auscultador/
telefone de secretária, não pode premir quaisquer teclas.
A actualização é realizada automaticamente. Siga as instruções no LCD e espere até a
actualização estar concluída.
*1 A série KX-UDT não está disponível para KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,

KX-TGP600AG ou KX-TGP600BR.

Nota
• Se não tiver conseguido realizar a actualização, contacte o seu administrador.

9.3 Actualizar o software
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9.4  Registar/cancelar o registo de um auscultador/telefone de
secretária no KX-TGP600

9.4.1  Registar um auscultador/telefone de secretária no KX-TGP600
Pode registar um auscultador/telefone de secretária num máximo de 4 unidades base.
Pode registar uma unidade base para um máximo de 8 auscultadores/telefones de se-
cretária (séries KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68/KX-UDT*1).
Existem 2 métodos de registo.
• Registo do auscultador/telefone de secretária através da unidade base
• Registo do auscultador/telefone de secretária através do auscultador/telefone de se-

cretária
O auscultador/telefone de secretária e a unidade base fornecidos estão pré-registados.
Se por alguma razão o auscultador/telefone de secretária não estiver registado na uni-
dade base (por exemplo, a força do sinal está fora do alcance mesmo quando o aus-
cultador/telefone de secretária está perto da unidade base), volte a registar o aus-
cultador/telefone de secretária.
*1 A série KX-UDT não está disponível para KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,

KX-TGP600AG ou KX-TGP600BR.

Nota
Pode realizar uma pesquisa local de repetidores utilizando um auscultador/telefone de
secretária não registado (apenas KX-TPA60, KX-TPA65 e KX-TPA68) da seguinte for-
ma:
1. Ligue o auscultador/telefone de secretária não registado.
2. Prima a tecla Soft[MON.]
3. Active o modo de pesquisa local. Consulte o Manual de Instalação do repetidor

para obter os procedimentos detalhados.
4. Para sair do modo de pesquisa local, desligue e volte a ligar o auscultador/telefo-

ne de secretária.

Registo do auscultador/telefone de secretária através da unidade base
Ao adicionar um novo auscultador/telefone de secretária:
1. Unidade base:

a. Mantenha premido o botão de localização do auscultador durante cerca de 3
segundos.
O indicador STATUS na unidade base irá piscar a vermelho (pisca lentamen-
te).

2. Auscultador/telefone de secretária não registado:
[Ao adicionar um novo auscultador/telefone de secretária]
• Registo fácil

9.4 Registar/cancelar o registo de um auscultador/telefone de secretária no
KX-TGP600
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No modo de inactividade, prima continuamente OK  até a mensagem "Aguarde
sff..." ser apresentada.
Quando a mensagem "Registado" é apresentada no LCD, o registo está comple-
to.
Pode ignorar os passos a a d.

[Ao registar um auscultador/telefone de secretária na unidade base]
• Registo normal

[No modo de inactividade]

a. /MENU/

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Programar Ausc."  OK

c. [ ]/[ ]: "Opções Sistema"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Reg. Auscult."  OK

e. Seleccione uma unidade base.  OK
Depois de a mensagem "Registado" ser apresentada no LCD, o registo está com-
pleto.

• Se tiverem sido registadas 4 unidades base a um auscultador/telefone de secretária, é
apresentada a mensagem "Memória cheia" no LCD no passo c.

*1 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-
te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador, página 140.

Registo do auscultador/telefone de secretária através do auscultador/telefone de
secretária

Se for difícil utilizar a unidade base, ou se pretender especificar o número de ausculta-
dores/telefones de secretária durante o registo, pode utilizar um auscultador/telefone de
secretária registado para adicionar novos auscultadores/telefones de secretária.
Antes de utilizar o auscultador/telefone de secretária, confirme se o indicador STATUS
da unidade base está Verde (Aceso/A piscar lentamente/A piscar rapidamente).
1. Auscultador/telefone de secretária registado:

[No modo de inactividade]

a. /MENU/

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:

9.4.1 Registar um auscultador/telefone de secretária no KX-TGP600
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[ ]/[ ]: "Config Sistema"  OK

c. [ ]/[ ]: "Config Sistema"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Reg. Auscult."  OK

e. Seleccione um auscultador/telefone de secretária.  OK
Se estiverem registados mais de 5 auscultadores/telefones de secretária, po-
de premir SEG. / Seg.  para se deslocar no ecrã para baixo.
O indicador STATUS na unidade base irá piscar a vermelho (pisca lentamen-
te).

2. Auscultador/telefone de secretária não registado:
Siga os procedimentos a partir do passo 2 acima com o auscultador/telefone de se-
cretária que pretende adicionar.

*1 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-
te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador, página 140.

9.4.2  Anular o registo de um auscultador/telefone de secretária
A partir do próprio auscultador/telefone de secretária é possível anular um registo (ou re-
gistar outro auscultador/telefone de secretária) que se encontre armazenado na unidade
base. Isto permite que o auscultador/telefone de secretária interrompa a sua ligação
sem fios ao sistema.
1. Auscultador/telefone de secretária:

[No modo de inactividade]

a. /MENU/

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Config Sistema"  OK

c. [ ]/[ ]: "Config Sistema"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Cancelar registo"  OK

e. Seleccione um auscultador/telefone de secretária.  OK
*1 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-

te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador, página 140.

9.4.2 Anular o registo de um auscultador/telefone de secretária
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9.4.3  Registar/anular o registo do auscultador/telefone de secretária
numa unidade base que não a KX-TGP600

Registar o auscultador/telefone de secretária
As operações/definições da unidade base devem ser realizadas em conformidade com
as instruções da unidade base.

Registo do auscultador/telefone de secretária através da unidade base
1. Unidade base:

Entre no modo de registo do auscultador/telefone de secretária.
2. Auscultador/telefone de secretária:

Com um auscultador/telefone de secretária não registado, prima OK  e siga as
instruções no ecrã até o registo estar completo.

Anular o registo do auscultador/telefone de secretária
A partir do próprio auscultador/telefone de secretária é possível eliminar um registo (ou
registar outro auscultador/telefone de secretária) armazenado na unidade base. Isto per-
mite que o auscultador/telefone de secretária interrompa a sua ligação sem fios ao siste-
ma.
[No modo de inactividade]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Config Sistema"*1  OK

4. [ ]/[ ]: "Lista Intercom"  OK

5. [ ]/[ ]: "Auscultador"  OK

6. [ ]/[ ]: "Limpar"  OK

7. [ ]/[ ]: "Sim"/"Não"  OK
*1 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-

te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador, página 140.

9.4.3 Registar/anular o registo do auscultador/telefone de secretária numa unidade
base que não a KX-TGP600
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10  Apêndice
10.1  Apêndice

10.1.1  Tabela do modo de caracteres

KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68 (Sufixo: A/CE/UK/AL/LA/LC/X/AG/BR)

Te-
clas

ABC
(La-
tim)

0–9
(Numéri-

co)

ΑΒΓ
(Grego)

AÄÃ
(Alargado 1)

SŚŠ
(Alargado 2)

Espa-
ço 
& ’ ( )

 , – . /
1

1 Espaço  & ’ ( )  , – . / 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 Apêndice
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Te-
clas

ABC
(La-
tim)

0–9
(Numéri-

co)

ΑΒΓ
(Grego)

AÄÃ
(Alargado 1)

SŚŠ
(Alargado 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

Espa-
ço ! ?
" : ; + =
< > 0

0 Espaço ! ? " : ; + = < > 0

#

• Para alternar entre maiúsculas e minúsculas antes ou depois de introduzir um carácter,
prima
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Premir repetidamente uma tecla alternará ciclicamente entre caracteres associados a
essa tecla. Por exemplo, para introduzir a letra "C" no Modo latino, prima  3 vezes.

• Os caracteres que são introduzidos utilizando a tecla  (por exemplo, "$") não podem
ser introduzidos ao pesquisar a lista telefónica. Consulte 7.2.5 Pesquisar um item na
lista telefónica do auscultador, página 107.

• As ilustrações das teclas indicadas na tabela podem ser diferentes em termos de as-
pecto das teclas reais do auscultador/telefone de secretária.

10.1.2  Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador

Teclas ABC
(Latim)

0–9
(Numérico)

 & ’ ( )  , – . / ~ 1 1

A B C 2
2

a b c 2

10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador
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Teclas ABC
(Latim)

0–9
(Numérico)

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

Espaço ! ? " : ; + = < > | 0 0

$ % & @ [ \ ] ^ _ ` { } #

• Para cada tecla, a linha superior mostra os caracteres inseridos no modo de maiúscu-
las e a linha inferior mostra os caracteres inseridos no modo de minúsculas.

• Prima  antes ou depois de inserir um carácter para alternar entre maiúsculas e mi-
núsculas.

• Premir repetidamente uma tecla alternará ciclicamente entre caracteres associados a
essa tecla. Por exemplo, para introduzir a letra "C" no Modo latino, prima  3 vezes.

10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador
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10.1.3  Visual do menu das definições do auscultador/telefone de
secretária

Opção d/Entrada

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Volume Toque Ajusta o volume do to-
que

 Para.Cima
 Para.Baix
 Nivel 1–6*2

 Off

Nivel 3*1

Tipo de Toque
(ao utilizar um
KX-TGP600)
• Linha 1–8
• Toque Inter-

com
• Toque privado

(Categoria 1–
9)

Padrão de Toque
Selecciona o toque para
cada tipo de chamada.*3

 Tom de toque 1–
19, 25–32

Linha 1–8:
Tom de to-
que 1–8
Toque Inter-
com:
Tom de to-
que 9
Toque priva-
do:
Tom de to-
que 1

Padrão de Cor*4

Selecciona o padrão de
cor de cada tipo de cha-
mada.

 Normal
 Amarelo
 Encarnado

Normal

Tipo de Toque
(ao utilizar outra
unidade base
que não o
KX-TGP600)
• Toque Exterior
• Toque Inter-

com
• Toque privado

(Categoria 1–
9)

Padrão de Toque
Selecciona o toque para
cada tipo de chamada.*3

Toque Exterior
 Padrão 1–7 —

Toque Intercom
 Tom de toque 1–

19, 25–32
—

Padrão de Cor*4

Selecciona o padrão de
cor de cada tipo de cha-
mada.

 Normal
 Amarelo
 Encarnado —

Toque em Carga
(Apenas
KX-TPA60)

Selecciona o modo de
toque (Ligado ou Desli-
gado) enquanto um aus-
cultador está colocado
no carregador.*5

 On
 Off

On

10.1.3 Visual do menu das definições do auscultador/telefone de secretária
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Alarme em Me-
mo

Padrão de Toque
Selecciona o toque para
cada Alarme em memo.

 Tom de toque 1–
19, 25–32

Power Save
(Apenas
KX-TPA60)

Temp.Power Save
Selecciona o número de
segundos antes de desli-
gar automaticamente os
Itens de poupança de
energia quando recebe
uma chamada.

0s–60s 30s

Item Power Save
Selecciona os itens a
desligar.

 Toca
 Luz de Fundo

Não selec-
cionado

Toque Headset Selecciona se um toque
é ouvido a partir do auri-
cular ligado enquanto re-
cebe uma chamada.

 On
 Off

Off

*1 KX-TPA68: Nível 4
*2 KX-TPA68: Nível 1–8
*3 As melodias predefinidas neste produto são utilizadas com a permissão da © 2010

Copyrights Vision Inc.
*4 Exibido apenas quando "Toque privado" está seleccionado.
*5 Quando "Toque em Carga" está definido em "On" mas "Volume Toque" está defini-

do em "Off", o auscultador toca no nível 1.

Opção d/Falar

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Redução Ruido
(KX-TPA60/
KX-TPA68)

Activa/desactiva a Redu-
ção de Ruído.

 On
 Off

Off

Volume M.Livr. Ajusta o volume do altifa-
lante traseiro.

Nivel 1–6*1 Nivel 3*2

Volume Aus-
cult.*3

Ajusta o volume do re-
ceptor.

Nivel 1–6*1 Nivel 2*2

Volume Headset Ajusta o volume do altifa-
lante do auricular.

Nivel 1–6*1 Nivel 2*2

10.1.3 Visual do menu das definições do auscultador/telefone de secretária
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Vol.Mic.Headset Ajusta o volume do mi-
crofone do auricular.

Nivel 1–6*1 Nivel 6*2

Falar em carga
(Apenas
KX-TPA60)

Selecciona se continua
ou não com a conversa-
ção quando o aus-
cultador é colocado no
carregador durante uma
conversação.

 On
 Off

Off

Equalizador Selecciona o tipo de
qualidade do receptor.

 Normal
 Agudos*5

Normal

*1 KX-TPA68: Nível 1–8
*2 KX-TPA68: Nível 4
*3 KX-TPA65/KX-TPA68:

"Volume do Ausc" é apresentado.
*4 KX-TPA68: Nível 8
*5 Amplia as altas frequências.

Opção d/Atend.

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Atend.Tod.Tecl.
(Apenas
KX-TPA60)

Atende uma chamada
premindo qualquer tecla
de marcação.

 On
 Off

Off

Atend.Rápido
(Apenas
KX-TPA60)

Atende uma chamada
enquanto o auscultador
está a carregar apenas
levantando um aus-
cultador do carregador.

 On
 Off

Off

Atend.Auto Selecciona os tipos de
chamadas que podem
ser respondidas pela
Resposta Automática.

 Apenas Int.
 Interno.Externo

Interno.Ex-
terno

Temp.Atend.Au-
to

Selecciona o número de
segundos antes de uma
chamada ser automati-
camente atendida quan-
do a Resposta Automáti-
ca é ligada.

0s–20s 6s
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Opção de Tecla

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Tecla Função
(KX-TPA60/
KX-TPA65)

Edita a lista de Te-
clas de Função.

Sufixo: A/CE/UK/AL/RU/
LA/LC/AG/BR

 Repetição
 Desv/N.Incom.*1

 Conferencia
 Atend.Auto
 Flash/Remarc.
 Reg.Ch.Entrad
 Reg.Ch.Saída
 Agenda
 Cham.Parque*2*3

 Intercom
 Pausa*3

 Alarme
 Redução Ruido*4

 Paging*2*3

 Captura d/Grp*3

 Nenhum

1: Repetição
2: Desv/
N.Incom.*1

3: Conferencia
4: Atend.Auto
5: Flash/
Remarc.
6: Reg.Ch.En-
trad
7: Reg.Ch.Saí-
da
8: Agenda
9: —
0: —

: —
#: —

Sufixo: (nenhum/C)
 Repetição
 Desv/N.Incom.*1

 Flash/Remarc.
 Atend.Auto
 Conferencia
 Reg.Ch.Entrad
 Reg.Ch.Saída
 Agenda
 Cham.Parque*2*3

 Intercom
 Pausa*3

 Alarme
 Redução Ruido*4

 Paging*2*3

 Captura d/Grp*3

 Nenhum

1: Repetição
2: Desv/
N.Incom.*1

3: Flash/
Remarc.
4: Atend.Auto
5: Conferencia
6: Reg.Ch.En-
trad
7: Reg.Ch.Saí-
da
8: Agenda
9: —
0: —

: —
#: —
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Tecla Progra-
ma
(KX-TPA68)

Defina as Teclas
Programa para pá-
ginas 2 e 3 do
ecrã de inactivida-
de.

 Notificação de linha
 Notificação do aus-

cultador *3

 Um Toque
 Cham.Parque*3

 Recup Chamada Parq*3

 Captura d/Grp*3

 Captura cham directa
 Paging*3

 Presença*3

 Meu Telefone*3

 Alarme em Memo
 Intercom*3

 Nenhum

Nenhum

Edit.Te-
cla.Nav.
• Tecl. Nav. A
• Tecl. Nav. B
• Tecl. Nav. C

Edita as teclas
Soft nas seguintes
situações.
• Standby
• Conversação

 Por defeito
 Tecla Função
 Tecla M. Rápida*5

Não armazena-
do

Nome
Tecl.Nav.
• Tecl. Nav. A
• Tecl. Nav. B
• Tecl. Nav. C

Edita os nomes
das teclas Soft
nas seguintes si-
tuações.
• Standby
• Conversação

Máx. 5 caracteres Não armazena-
do

Tipo d/
Bloq.Tecl

Selecciona o tipo
de bloqueio de te-
clas.

 Manual
 Manual&Password*6*7

 Auto
 Auto&Password*6*7

Manual

Tempo.p/
Aut.Bloq

Define o número
de segundos an-
tes de o bloqueio
de teclas do aus-
cultador/telefone
de secretária ser
activado quando
"Auto" é seleccio-
nado como "Tipo
d/Bloq.Tecl".

0s–60s 10s
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Tempo.p/
Tecl.Rap

Selecciona o nú-
mero de segundos
antes de uma cha-
mada ser automa-
ticamente realiza-
da quando uma
Tecla de Atalho
atribuída a "Auto"
é premida conti-
nuamente.

1s–20s 2s

*1 "Desvio Cham" quando ligado a uma unidade base que não o KX-TGP600.
*2 Não disponível quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600.
*3 Este item apenas é apresentado quando está activado nas definições. Contacte o

administrador para obter mais informações.
*4 Apenas no KX-TPA60.
*5 Exibido apenas quando "Standby" está seleccionado.
*6 Para evitar o acesso não autorizado a este produto:

• Defina uma palavra-chave aleatória e que não seja facilmente decifrada.
• Altere a palavra-chave regularmente.

*7 Se não tiver sido definida uma palavra-chave, não poderá seleccionar "Ma-
nual&Password" nem "Auto&Password" para "Tipo d/Bloq.Tecl". Para mais informa-
ções sobre a definição da palavra-chave, consulte 2.8 Definir a palavra-chave, pá-
gina 74.

10.1.3 Visual do menu das definições do auscultador/telefone de secretária
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Opção d/visor.

Subitem Descrição Definição Predefinido

Idioma Seleciona o idioma de
exibição. Podem ser
transferidos até 10 idio-
mas da unidade base. A
funcionalidade depende
do sistema do telefone.
Contacte o administrador
para obter mais informa-
ções.

Sufixo: A/CE/UK/AL
 Auto
 English
 Deutsch
 Español
 FRANÇAIS
 Italiano
 Svenska*1

 Nederlands*1

 Português*1

 Čeština

Auto

Sufixo: (nenhum/C)
 Auto
 English
 Español
 FRANÇAIS

Auto

Sufixo: RU
 Auto
 English
 PУCCKИЙ
 Українська

Auto

Sufixo:
LA/LC/AG/BR

 Auto
 English
 Español
 Português

Auto

Luz de Fundo Liga a retroiluminação do
LCD e do teclado*2. Pode
ser definida para o se-
guinte:
• A Receber
• Conversação
• Standby (KX-TPA65/

KX-TPA68)

 On
 Off

A Receber:
Off*3

Conversa-
ção: On
Standby: On

Brilho LCD Ajusta a luminosidade da
retroiluminação do LCD.

Nivel 1–6 Nivel 3
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Subitem Descrição Definição Predefinido

Visor Standby*4 Seleciona o que é apre-
sentado no visor en-
quanto está no modo de
inatividade.

 Nome do Portátil
 Número Telefone
 N.º e Nome Tel
 Off

Nome do
Portátil

Nome do Portá-
til*5

Edita o nome apresenta-
do no LCD enquanto es-
tá no modo de inativida-
de.

Máx. 16 caracteres Auscultador
y
(y: Número
do aus-
cultador)

Categ.de Nome Edita os nomes das ca-
tegorias.

Máx. 13 caracteres x
Categoria (1–9)

Não arma-
zenado

Formato de Da-
ta

Seleciona o formato para
a data apresentada no
visor no modo de inativi-
dade.

 DD-MM-AAAA
 MM-DD-AAAA
 AAAA-MM-DD

Sufixo:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
DD-MM-
AAAA

Sufixo: (ne-
nhum/C)
MM-DD-
AAAA

Formato de Ho-
ra

Seleciona o formato para
a hora apresentada no
visor no modo de inativi-
dade.

 12 H
 24 H

Sufixo:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
24 H

Sufixo: (ne-
nhum/C)
12 H

Ver ID Cham.*5 Seleciona que informa-
ção de quem chama é
apresentada quando
uma chamada é recebi-
da. Pode ser exibida tan-
to a informação armaze-
nada na Lista telefónica
do auscultador como na
rede.

 Agenda.Ausc.
 Rede

Rede
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Subitem Descrição Definição Predefinido

Esquema de
Côr

Seleciona o esquema de
cores do LCD.

 Escuro
 Claro

Escuro

Monitor da Base Seleciona o modo de
apresentação do número
da base no modo de ma-
nutenção.

 Off
 Base Actual
 Actual+Detectad

Off

Notificação Seleciona o método de
notificação (mensagem,
LED ou alarme) para
chamadas perdidas e
mensagens de voz.
Mensagem: Apresenta
uma mensagem no ecrã
LED: O indicador acende
Alarme: Soa um alarme

 Chamada Perdida
 Mensagem

 On
 Off

 LED
 On
 Off

 MSG de Voz
 Mensagem

 On
 Off

 LED
 On
 Off

 Alarme
 On
 Off

Todas as
definições:
On

*1 Não pode ser selecionado quando ligado a uma unidade base que não o
KX-TGP600.

*2 A retroiluminação do teclado apenas está disponível para o KX-TPA60.
*3 O valor por defeito para o KX-TPA68 é "On".
*4 Não apresentado quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600.
*5 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-

te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador, página 140.

Opção d/Tons

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Ton.Tecl.ON/OF
F

Activa ou desactiva o
tom das teclas.

 On
 Off

On
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Alarme Fora
Área

Selecciona se o tom do
alarme de alcance toca
ou não.

 On
 Off

Off

Opções Sistema
A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contacte o
administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres disponíveis,
consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador, página
140.

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Reg. Auscult. Regista um auscultador/
telefone de secretária
numa base.

Base 1–4 Não arma-
zenado

Cancelar Base*1 Cancela o registo de um
auscultador/telefone de
secretária.

Base 1–4*2 Não selec-
cionado

Seleccion. Ba-
se*1

Selecciona uma base.  Auto
 Base 1–4

Auto

Bloqueio Siste-
ma

Selecciona se bloqueia
ou não a definição de
Opção do sistema.

 On*3

 Off
Off

Alterar PIN Antes de registar o seu
auscultador/telefone de
secretária numa unidade
base, insira aqui o PIN
da unidade base. Assim
que tiver registado o
auscultador/telefone de
secretária numa unidade
base, este PIN pode ser
alterado para que o aus-
cultador/telefone de se-
cretária possa ser regis-
tado numa unidade ba-
se.

Inserir o número PIN.
(máx. 8 dígitos)

1234
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Informaç. Ausc. Apresenta a versão do
firmware. — —

*1 Apenas são apresentadas as bases registadas.
*2 Pode seleccionar em simultâneo várias bases.
*3 É necessária uma palavra-chave (4 dígitos). Para mais informações sobre a defini-

ção da palavra-chave, contacte o administrador.

Outra opção

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Alterar Pass-
word*1*2

Altera a palavra-chave
do auscultador/telefone
de secretária (4 dígitos)
utilizada para desbloque-
ar a Lista telefónica do
auscultador, utilizando a
opção "Reset Auscul-
tad." e desbloqueando o
bloqueio de teclas.

Inserir a palavra-
chave antiga.*3

Inserir a nova
palavra-chave.

Verificar a nova
palavra-chave.

Não regista-
do

Reset Auscul-
tad.

Repõe as predefinições
do auscultador/telefone
de secretária.

Inserir a Palavra-
chave. (4 dígitos)*4

Seleccionar o(s)
item(itens) deseja-
do(s).

Prima OK .

Não selec-
cionado

Web integra-
do*2*5

Selecciona se as fun-
ções Web e de registo
estão ou não disponí-
veis.

 On
 Off

Off

*1 Para evitar o acesso não autorizado a este produto:
• Defina uma palavra-chave aleatória e que não seja facilmente decifrada.
• Altere a palavra-chave regularmente.
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Tome nota da palavra-chave para não a esquecer.
*2 A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contac-

te o administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres dis-
poníveis, consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Adminis-
trador, página 140.

*3 Se uma palavra-chave ainda não tiver sido definida, pode saltar o primeiro passo.
*4 Para mais informações sobre a definição da palavra-chave, consulte 2.8 Definir a

palavra-chave, página 74.
*5 Não apresentado quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600.
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10.1.4  Visual do menu das definições do sistema (quando ligado ao
KX-TGP600)

Status

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Status da Linha Apresenta o estado da li-
nha.

Registado*1/Registo*1/
(NULO)

—

Versão Firmwa-
re

Selecciona o que é apre-
sentado no visor: o nú-
mero de modelo e a ver-
são do firmware.

–Estação da Base
–Auscultador

—

Modo IP Apresenta o modo de re-
de IP.

IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 —

Config IPv4 Apresenta as informa-
ções sobre as definições
IPv4.

–Endereço IP*2

–Masc Sub-rede*2

–GW por defeito*2

–DNS*2

—

Config IPv6 Apresenta as informa-
ções sobre as definições
IPv6.

–Endereço IP*3

–Prefixo*3

–GW por defeito*3

–DNS*3

—

Endereço MAC Apresenta o endereço
MAC da unidade base.

— —

LLDP Apresenta o estado
LLDP.

On/Off —

CDP Apresenta o estado CDP. On/Off —

VLAN Apresenta a ID VLAN e a
prioridade.

— —

*1 Se selecionar este item e premir OK , o número de telefone da linha selecionada
é apresentado.

*2 Se este item não for definido, é apresentado "0.0.0.0". Se a unidade base não ligar
à Ethernet, é apresentado "...".

*3 Se este item não for definido, é apresentado "0::0". Se a unidade base não ligar à
Ethernet, é apresentado "::".
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Config de Rede
A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contacte o
administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres disponíveis,
consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador, página
140.

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Selec Modo IP Altera as definições de
rede da unidade base.
As definições actuais
são apresentadas em
destaque.

–IPv4
–IPv6
–IPv4&IPv6

IPv4

Config IPv4 Especifica as definições
IPv4.

 DHCP
 Auto
 Manual
–DNS 1
–DNS 2

 Estático
–Endereço IP
–Masc Sub-rede
–GW por defeito
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Auto

Config IPv6 Especifica as definições
IPv6.

 DHCP
 Auto
 Manual
–DNS 1
–DNS 2

 AR
–DNS 1
–DNS 2
 Estático
–Endereço IP
–Prefixo
–GW por defeito
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Auto

LLDP Especifica as definições
LLDP.

 On
 Off

On

CDP Especifica as definições
CDP.

 On
 Off

Off
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

VLAN Especifica as definições
VLAN.

Activar VLAN
 Sim
 Não

VLAN ID: 0–4094
Prior VLAN: 0–7

Activar
VLAN: Não
VLAN ID: 2
Prior VLAN:
7

Veloc de ligação Especifica as definições
do modo Ethernet PHY.

 Auto
 100M-Full
 100M-Half
 10M-Full
 10M-Half

Auto

Web integrado*1 Selecciona se as fun-
ções Web e de registo
estão ou não disponí-
veis.

 On
 Off

Off

Teste de Rede Especifica o endereço IP
ao qual fará ping.

Endereço IP (IPv4) Não arma-
zenado

*1 Não apresentado quando ligado a uma unidade base que não a KX-TGP600.

Config Sistema
A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contacte o
administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres disponíveis,
consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador, página
140.

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Reg. Auscult. Regista o auscultador/
telefone de secretária
seleccionado a partir da
lista na unidade base ac-
tualmente seleccionada.

Seleccionar o aus-
cultador/telefone de
secretária.

—

Cancelar registo Cancela o registo do
auscultador/telefone de
secretária entre o aus-
cultador/telefone de se-
cretária e a unidade ba-
se.

Seleccionar o aus-
cultador/telefone de
secretária.

—

10.1.4 Visual do menu das definições do sistema (quando ligado ao KX-TGP600)

156



Sub-item Descrição Definição Predefinido

Alt PIN da Base Altera o PIN (4 dígitos)
da unidade base.

Introduzir PIN

Introduzir novo PIN

Verificar novo PIN

1234

Config Hora/
Data*1

Especifica a hora e a da-
ta do auscultador/telefo-
ne de secretária.

— —

Modo repetidor Selecciona se o repeti-
dor deve ou não ser utili-
zado.

 On
 Off

Off

Config Multi Lin Especifica o modo multi-
linha.

 Chamada Entra-
da*2

 Linha 1–8
 Auscultador 1–

8
 Chamad.de Saida*3

 Auscultador 1–8
 Linha 1–8

 Linha por Def*4

Chamada
Entrada:
Auscultador
1–8
Chamad.de
Saida: Linha
1–8
Linha por
Def: Linha 1

Autenticação*5 Especifica a ID e a
palavra-chave para a au-
tenticação HTTP.

–ID*5

–Password*5

Não arma-
zenado

Acesso à Linha*6 Especifica o código de
acesso ao servidor de
redireccionamento.

Máx. 16 caracteres Não arma-
zenado

Configuração
Xsi*7

Especifica a ID e a
palavra-chave do serviço
Xsi.

Linha 1–8
ID*5

Password*5

Não arma-
zenado

Config de CU*7 Especifica a ID e a
palavra-chave para o
serviço Broadsoft UC
(IM&P).

Auscultador 1–8
ID*5

Password*5

Não arma-
zenado

Config Paralela
(KX-TPA65/
KX-TPA68)

Registar/anular registo
do auscultador empare-
lhado do telefone de se-
cretária.

Ausc Principal
 Emparelhar*8

 Modo
 Ocupado
 Assumir Chama-

da

Emparelhar:
Off
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Reiniciar (Ba-
se)*9

Reiniciar a unidade ba-
se.

 Sim
 Não

—

*1 A disponibilidade depende do sistema do seu telefone. Contacte o administrador
para obter mais informações.

*2 Após seleccionar a linha, selecciona o(s) auscultador(es)/telefone(s) de secretária
atribuído(s) à linha.
Esta função está activada por predefinição para todos os auscultadores/telefones
de secretária.

*3 Após seleccionar o auscultador/telefone de secretária, selecciona a(s) linha(s) atri-
buída(s) ao auscultador/telefone de secretária.
Esta função está activada por predefinição para todos os auscultadores/telefones
de secretária.

*4 Após seleccionar o auscultador/telefone de secretária, selecciona uma linha prede-
finida atribuída ao auscultador/telefone de secretária.

*5 Máx. 128 caracteres
*6 Este item só é apresentado na configuração inicial.
*7 Se o serviço Xsi estiver disponível, pode seleccionar estes itens. Contacte o admi-

nistrador para obter mais informações.
*8 Se já tiver sido emparelhado um auscultador e um telefone de secretária, o aus-

cultador é realçado.
*9 A unidade base irá reiniciar se todas as unidades ligadas estiverem no modo de

inactividade.
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Config Chamada

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Desv/N.Incom.*1 Especifica as funções
Desvio de chamadas e
Não incomodar.

Linha 1–8
 N.Incom.*1

 On
 Off

 Desv(Tudo)*1

 On/Off
 On
 Off

 Número Telefone
 Desv(Ocup)*1

 On/Off
 On
 Off

 Número Telefone
 Desv(SR)*1

 On/Off
 On
 Off

 Número Telefone
 Número Toques

Off

Bloq.Anônimos Especifica se as chama-
das de entrada anóni-
mas devem ou não ser
bloqueadas.

Linha 1–8
 On
 Off

Off

Chamada Anó-
nima

Especifica se devem ou
não ser realizadas cha-
madas de saída anóni-
mas.

Linha 1–8
 On
 Off

Off

Bloq.ID Chama-
dor

Edita/elimina os números
de telefone para rejeitar
chamadas de entrada.

Linha 1–8
–Editar
–Apagar Número
–Apagar Todos Núm

Não arma-
zenado

Qualquer Lado*4 Especifica/edita as defi-
nições Em qualquer local
do serviço Xsi.

–Qualquer Lado*2

 On
 Off

–Nome

–Número Telefone*3

—
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Sub-item Descrição Definição Predefinido

Escrit Remoto*4 Especifica a definição do
Escritório remoto do ser-
viço Xsi.

–Escrit Remoto
 On
 Off

–Número Telefone*3

—

Toque Simultâ-
neo*4

Especifica a definição de
toque simultâneo do ser-
viço Xsi.

–Toque Simultâneo
 On
 Off

–Número Telefone*3

*1 Não são utilizadas abreviaturas ao apresentar em inglês no LCD do KX-TPA68. A
apresentação é a seguinte:
Do Not Disturb
Forward All Calls
Forward Busy
Forward No Answer

*2 Apenas apresentado durante a edição.
*3 Num número de telefone que exceda os 32 dígitos, os dígitos em excesso não se-

rão apresentados.
*4 Se o serviço do Xsi estiver disponível, pode seleccionar estes itens. Contacte o ad-

ministrador para obter mais informações.
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10.1.5  Visual do menu de definições do sistema (quando ligado a uma
unidade base que não a KX-TGP600)

Config Sistema
A palavra-passe do administrador pode ser necessária para esta definição. Contacte o
administrador para obter mais informações. Para conhecer os caracteres disponíveis,
consulte 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador, página
140.

Sub-item Descrição Definição Predefinido

Alt PIN da Base Altera o PIN (8 dígitos)
da unidade base.

Introduzir PIN

Introduzir novo PIN

Confirmar introdução
do PIN

—

Config Hora/
Data*1

Especifica a hora e a da-
ta do auscultador.

— —

Reiniciar Base Repõe as definições da
unidade base.

— —

Versão da Base Apresenta a versão da
unidade base.

— —

Config Linha Especifica as definições
da linha.

–Nome da Linha*2

–Auscultador Int
–Modo Multicham

 On
 Off

—

Lista Intercom Define as listas de cha-
madas internas.

–Nome*2

–Intercepção
 On
 Off

–Limpar

—

*1 A disponibilidade depende do sistema do seu telefone. Contacte o administrador
para obter mais informações.

*2 Máx. 16 caracteres
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10.1.6  Especificações

KX-TGP600 (Sufixo: todos)

Item Especificações

Alimentação Adaptador de CA/PoE (IEEE 802.3af)

Consumo de energia má-
ximo

2,6 W

Ambiente operativo 0 ℃ (32 ℉) a 40 ℃ (104 ℉)

Porta Ethernet (LAN) 1 (RJ45)

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

CAT-iq 2.0

Codec de banda larga G.722/G.722.2

Codec de banda estreita G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Linha múltipla 8

Auscultador/telefone de
secretária múltiplo

8

Chamadas de voz em si-
multâneo
(Modo de banda estreita)

Conversação 8 + Conferência 2

Chamadas de voz em si-
multâneo
(Modo de banda larga)

Conversação 4 + Conferência 2
(AMR-WB : Conversação 2)

Dimensões
(Largura × Profundidade
× Altura)

118,7 mm × 45,0 mm × 88,1 mm
(4,67 pol. × 1,77 pol. × 3,47 pol.)

Peso 126 g (0,28 lb)

KX-TPA60/KX-TPA65

Item KX-TPA60 KX-TPA65

Alimentação — Adaptador de CA

Consumo de energia má-
ximo

1,6 W 1,52 W
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Item KX-TPA60 KX-TPA65

Ambiente operativo 0 ℃ (32 ℉) a 40 ℃
(104 ℉)

0 ℃ (32 ℉) a 40 ℃
(104 ℉)

CAT-iq 2.0 2.0

Retroiluminação das te-
clas

Sim (Branca) Não

Orifício da correia Sim —

Clipe de cinto Sim —

Ecrã LCD TFT retroiluminado
de 1,8 polegadas, 65.000
cores

LCD TFT retroiluminado
de 1,8 polegadas, 65.000
cores

Ficha dos auriculares 1 (ø 2,5 mm [3/32 pol.]) 1 (ø 2,5 mm [3/32 pol.])

Pilhas Ni-MH AAA × 2
(1,2 V, 630 mAh)

—

Desempenho da bateria/
pilha

Conversação: até 11 ho-
ras
Inactividade: até 200 ho-
ras

—

Tempo de carregamento 6 horas —

Dimensões
(Largura × Profundidade ×
Altura)

47,8 mm × 25,5 mm ×
153,2 mm
(1,88 pol. × 1,00 pol. ×
6,03 pol.)

Posição "Alta":
192 mm × 170 mm ×
182 mm
(7,56 pol. × 6,69 pol. ×
7,17 pol.)
Posição "Baixa":
192 mm × 185 mm ×
150 mm
(7,56 pol. × 7,28 pol. ×
5,91 pol.)

Peso 117 g (0,26 lb) 675 g (1,49 lb)

KX-TPA68

Item KX-TPA68

Alimentação Adaptador de CA

Consumo de energia má-
ximo

2,8 W
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Item KX-TPA68

Ambiente operativo 0 ℃ (32 ℉) a 40 ℃ (104 ℉)

CAT-iq 2.0

Retroiluminação das te-
clas

Não

Ecrã LCD TFT retroiluminado de 3,5 polegadas, 65.000 cores

Ficha dos auriculares 1 (ø 2,5 mm [3/32 pol.])

Dimensões
(Largura × Profundidade
× Altura)

Posição "Alta":
205  mm × 187  mm × 197  mm
(8,07 pol. × 7,36 pol. × 7,76 pol.)
Posição "Baixa":
205 mm × 187 mm × 156 mm
(8,07 pol. × 7,36 pol. × 6,14 pol.)

Peso 840 g (1,85 lb)

10.1.7  Especificações de RF

KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68

Item EUA, Canadá América Latina Outros países/
áreas

Interface sem fios DECT 6.0 DECT DECT

Banda de frequên-
cia

1920 MHz a
1930 MHz

1910 MHz a
1920 MHz

1880 MHz a
1900 MHz

Número de empre-
sas de telecomuni-
cações

5 5 10

Saída de Trans-
missão

Pico 110 mW Pico 250 mW Pico 250 mW
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10.1.8  Resolução de Problemas

Problema Causa possível Solução

O auscultador não
funciona.

A bateria/pilha verteu. Carregue completamente a
bateria/pilha.
Para saber mais detalhes,
consulte 9.2.3 Carregar as
pilhas, página 130.

A alimentação está desli-
gada.

• Ligue a alimentação do
equipamento.
Para saber mais detalhes,
consulte 2.3 Localização
dos comandos, página 22.

• Volte a inserir a bateria/
pilha e, de seguida, colo-
que o auscultador no car-
regador.
Para mais informações,
consulte 9.2.1 Instalação
da bateria/pilha, página
129 e 9.2.3 Carregar as pi-
lhas, página 130.

O auscultador/tele-
fone de secretária
não toca.

O volume do toque está
definido para "Off".
(Se o volume do toque es-
tiver definido para "Off", é
apresentado .)

Ajuste o nível do volume do
toque.
Consulte 2.5 Ajustar o volu-
me, página 70.

O Modo silencioso está
activado.
(Se o Modo silencioso es-
tiver activado, é apresen-
tado o ícone .)

Desactive o Modo silencio-
so.
Para saber mais detalhes,
consulte 4.5 Modo silencio-
so, página 90.

É difícil ter uma con-
versação no modo
Mãos-Livres.

O microfone está direccio-
nado incorrectamente ou
está obstruído durante a
conversação.

A parte da frente do aus-
cultador deve estar virada
para si e o microfone não
deve estar tapado.
Para saber mais detalhes,
consulte 2.3 Localização
dos comandos, página 22.
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Problema Causa possível Solução

Não pode realizar/
receber uma chama-
da.

O auscultador está fora de
alcance ou a unidade base
está ocupada.

Aproxime-se da unidade ba-
se ou tente novamente mais
tarde.

O canal de rádio está ocu-
pado ou ocorreu um erro
de comunicação rádio.

Tente novamente mais tar-
de.

Não pode marcar. O número que marcou es-
tá restringido pelo seu sis-
tema do telefone.

Consulte o seu administra-
dor ou o distribuidor/presta-
dor de serviços do sistema
do telefone.

O modo de bloqueio de te-
clas está activado.

Para cancelar o modo, man-
tenha premido  duran-
te cerca de 2 segundos.
Para saber mais detalhes,
consulte 2.9 Bloqueio de te-
clas, página 75.

O canal de rádio está ocu-
pado ou ocorreu um erro
de comunicação rádio.

Tente novamente mais tar-
de.

O auscultador pára
de funcionar duran-
te o funcionamento.

Ocorreu um erro desco-
nhecido.

• Desligue o auscultador e,
de seguida, volte a ligá-lo.
Para saber mais detalhes,
consulte 2.3 Localização
dos comandos, página 22.

• Volte a inserir a bateria/
pilha e tente novamente.
Para saber mais detalhes,
consulte 9.2.1 Instalação
da bateria/pilha, página
129.

Não pode utilizar o
auscultador/telefone
de secretária duran-
te uma falha de
energia.

O auscultador/telefone de
secretária não funcionará
durante uma falha de ener-
gia porque a unidade base
pára de emitir ondas de rá-
dio.

—
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Problema Causa possível Solução

O auricular não fun-
ciona.

O toque do auricular não
pode ser ouvido quando
recebe uma chamada de
entrada com o auricular
colocado.

• Certificar que o toque do
auricular é definido para
"On". Consulte Opção d/
Entrada, página 142.

• Certifique-se de que a en-
trada do auricular está de-
vidamente ligada. Consulte
2.3 Localização dos co-
mandos, página 22.

Ouve-se ruído com
frequência.

Os aparelhos eléctricos
que se encontram nas re-
dondezas estão a causar
interferência ou está de-
masiado afastado da uni-
dade base.

• Afaste o auscultador aus-
cultador/telefone de secre-
tária e a unidade base de
outros aparelhos eléctri-
cos.

• Aproxime-se da unidade
base.

São ouvidos dois
avisos sonoros cur-
tos durante a con-
versação.

O sinal de rádio está fraco. Aproxime-se da unidade ba-
se.

O indicador da car-
ga está a piscar a
vermelho rapida-
mente.

O carregador não está
correctamente ligado.

• Certifique-se de que a ba-
teria/pilha está correcta-
mente introduzida.

• Coloque o auscultador
correctamente no carrega-
dor.

• Contacte o distribuidor/
prestador de serviços do
sistema do telefone.

Carregou as pilhas
durante 6 horas mas
os avisos sonoros
continuam a soar e
o ícone  (tem de
ser carregado) pisca
depois de algumas
chamadas telefóni-
cas.

Os contactos de carga da
pilha podem estar sujos.

Limpe os contactos de carga
da pilha sem os danificar e
carregue mais uma vez.

É hora de trocar as pilhas. Substitua por uma bateria/
pilha nova.
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Problema Causa possível Solução

Enquanto carrega a
bateria/pilha, o aus-
cultador e o adapta-
dor de CA estão
quentes.

Estas são condições nor-
mais.

—

É exibido "Sem Ser-
viço", e são ouvidos
avisos sonoros.

O auscultador/telefone e
secretária está fora de al-
cance.

Aproxime-se da unidade ba-
se ou tente novamente mais
tarde.

A unidade base do servi-
dor está fora de serviço.

Contacte o distribuidor/pres-
tador de serviços do sistema
do telefone.

Ao carregar a bate-
ria/pilha, o indicador
LED pisca rapida-
mente mas o aus-
cultador não emite
aviso sonoro.

A temperatura da bateria/
pilha que está a ser carre-
gada está fora dos limites
normais.

Confirme que a área onde o
auscultador está a ser carre-
gado está entre 5 ℃ (41 ℉)
e 40 ℃ (104 ℉), e aguarde
que a temperatura da pilha
desça.

Ao carregar a bate-
ria/pilha, o indicador
LED pisca rapida-
mente e o aus-
cultador não emite
um aviso sonoro rá-
pido.

A bateria/pilha não está a
carregar correctamente
devido a falha eléctrica.

Desligue o adaptador de CA
da tomada de CA, remova a
pilha do auscultador e con-
tacte o distribuidor/fornece-
dor de serviços do seu siste-
ma do telefone.

Foram inseridas pilhas do
tipo incorrecto, tal como
alcalinas ou de manganês.

Apenas utilize pilhas Ni-MH
recarregáveis indicadas na
página 12, página 12.

Não me lembro do
número PIN.

— Contacte o distribuidor/pres-
tador de serviços do sistema
do telefone.

A operação "Apagar
tudo" de eliminar to-
das as entradas da
lista telefónica não
está a funcionar.

As baterias/pilhas estão
sem carga, impedindo que
a operação seja concluída.

Carregar totalmente a bate-
ria/pilha e depois tentar de
novo.
Para saber mais detalhes,
consulte 9.2.3 Carregar as
pilhas, página 130.

10.1.8 Resolução de Problemas
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10.1.9  Mensagens de erro

Mensagem de erro Causa possível Solução

Registar Unidade O auscultador/telefone de
secretária foi cancelado
ou o auscultador/telefone
de secretária não foi regis-
tado.

Consulte o seu distribuidor.

Sem Serviço O auscultador/telefone e
secretária está fora de al-
cance.

Aproxime-se da unidade ba-
se.

A unidade base está desli-
gada.

Certifique-se de que o cabo
de alimentação está ligado.

caracteres não O interlocutor da chamada
interna está a rejeitar as
suas chamadas.

Aguarde e tente novamente.

Caminho Ocupado A unidade base está ocu-
pada.

Tente novamente mais tar-
de.

Aguarde sff... O auscultador/telefone de
secretária está a estabele-
cer ligação à unidade base
ou servidor.

Aguarde um momento.

Carreg.Bateria A bateria/pilha do aus-
cultador tem pouca carga
restante.

Carregue completamente a
bateria/pilha. Consulte
9.2.3 Carregar as pilhas, pá-
gina 130.

Sem Entradas Ao tentar visualizar a Lista
telefónica: não foram ar-
mazenados itens. Consul-
te 7.2.2 Armazenar um
item na lista telefónica do
auscultador, página 102.
Ao tentar visualizar o Re-
gisto de Chamadas Efec-
tuadas ou Recebidas:
Não foram guardados
quaisquer registos.

Memória cheia A Lista Telefónica está
cheia e não pode armaze-
nar o item novo.

Remova os dados desne-
cessários da Lista Telefónica
e tente novamente.

10.1.9 Mensagens de erro
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Mensagem de erro Causa possível Solução

Necess.Reparação Contacte o distribuidor/pres-
tador de serviços do sistema
do telefone.

Não Encontrado O auscultador/telefone de
secretária não responde
quando é realizada uma
chamada.

O auscultador/telefone de
secretária está fora de al-
cance ou desligado.

Abortado Existe um erro de trans-
missão sem fios durante o
envio ou recepção de da-
dos da lista telefónica.

Utilize o auscultador/telefo-
ne mais próximo da unidade
base.

Erro Agenda Ocorreu um erro de trans-
missão sem fios, dados
corrompidos ou a memó-
ria ficou cheia durante a
recepção de dados de lista
telefónica.

• Remova os dados desne-
cessários da lista telefóni-
ca ou consulte o seu admi-
nistrador no que diz respei-
to ao número de itens que
estão a ser descarregados.

• Utilize o auscultador/telefo-
ne mais próximo da unida-
de base.

• Esta mensagem desapare-
ce se aceder à lista telefó-
nica.

Firmware incom-
patível

A versão do ficheiro de
software não é a versão
mais recente.

Actualize o KX-TGP600 pa-
ra a versão de ficheiro de
software mais recente. Para
saber mais detalhes, consul-
te o seu administrador.

10.1.9 Mensagens de erro
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10.2  História de revisão

10.2.1  Versão de Ficheiro de Software 01.129 ou posterior

Conteúdos Novos
• Config Sistema—Reiniciar (Base)

Conteúdos alterados
• Status—Status da Linha

10.2.2  Versão de Ficheiro de Software 02.100 ou posterior

Conteúdos Novos
• 2.4.8 Teclas de função (KX-TPA60/KX-TPA65)—#: Captura d/Grp
• Opção de Tecla—Captura d/Grp
• Status—CDP
• Config de Rede—CDP
• Config de Rede—Web integrado
• Config Chamada—Desv/N.Incom.

Conteúdos alterados
• 2.3.2 Auscultador (KX-TPA60)—Tecla de navegação
• 2.3.3 Telefone de secretária—Tecla de navegação
• 2.4.1 Ecrã (KX-TPA60/KX-TPA65)—Pictograma
• Opção d/Tons—Alarme Fora Área

10.2.3  Versão de Ficheiro de Software 03.000 ou posterior

Conteúdos Novos
• Opção d/visor.—Notificação

10.2.4  Versão de Ficheiro de Software 06.000 ou posterior

Conteúdos Novos
• Config de Rede—Teste de Rede

10.2.5  Versão de Ficheiro de Software 07.000 ou posterior

Conteúdos Novos
• 10.1.2 Tabelas de caracteres para a palavra-passe do Administrador

10.2 História de revisão
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10.2.6  Versão de Ficheiro de Software 09.100 ou posterior

Conteúdos Novos
• O novo modelo KX-TPA68 é adicionado.

10.2.7  Versão de Ficheiro de Software 10.000 ou posterior

Conteúdos Novos
• 2.4.10 Notificação de linha (KX-TPA68)

10.2.8  Versão de Ficheiro de Software 12.000 ou posterior

Conteúdos Novos
• 2.4.11 Notificação do auscultador (KX-TPA68)

Conteúdos alterados
• 2.4.4 Teclas Soft (KX-TPA68)

10.2.9  Versão de Ficheiro de Software 13.000 ou posterior

Conteúdos alterados
• 2.1.1 Visão geral do sistema
• 10.1.3 Visual do menu das definições do auscultador/telefone de secretária

10.2.6 Versão de Ficheiro de Software 09.100 ou posterior
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