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Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok
používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
Používajte pribalené akumulátory a pred prvým použitím telefónu ich nechajte nabíjať približ-
ne 6 hodín. Podrobnosti nájdete v časti 9.2.3 Nabíjanie akumulátorov, str. 127 tejto príručky.

Pre Vašu informáciu:
• V tomto návode nie sú uvedené koncové označenia modelov (okrem nevyhnutých prípa-

dov).
• Obrázky, napríklad niektoré klávesy, sa môžu líšiť od vzhľadu skutočného produktu.
• Niektoré produkty a funkcie popísané v tomto dokumente nemusia byť dostupné vo vašej

krajine alebo regióne. Obráťte sa na svojho dodávateľa telefónneho systému alebo posky-
tovateľa služieb.

• Obsah a návrh softvéru môžu podliehať zmenám bez upozornenia.
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Úvod
Prehľad
Táto príručka popisuje informácie týkajúce sa inštalácie a prevádzky zariadení
KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65 a KX-TPA68.

Súvisiaca dokumentácia
• Príručka so stručným návodom

Popisuje základné informácie o inštalácii a bezpečnostných opatreniach na ochranu
pred poranením osôb alebo poškodenia majetku.

• Príručka správcu
Popisuje podrobné informácie o konfigurácii a správe tohto zariadenia.
Táto príručka popisuje informácie len o produkte KX-TGP600.

 
Príručky a podporné informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Panasonic na
adrese:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Informácie o typoch písma
Informácie o typoch písma produktu KX-TPA68 sú dostupné na webovej stránke spoloč-
nosti Panasonic:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Pre budúce použitie
Do priestoru nižšie si poznačte informácie pre budúce použitie.

Pre Vašu informáciu:
• Sériové číslo tohto produktu nájdete na štítkoch upevnených na nasledujúcich mie-

stach:
–Základná jednotka (KX-TGP600): zadná strana jednotky
–Telefón (KX-TPA60): vnútro priečinka na akumulátory na zadnej strane telefónu
–Nabíjačka (KX-TPA60): spodná strana nabíjačky
–Stolový telefón (KX-TPA65/KX-TPA68): spodná strana telefónu
Odporúčame poznačiť si sériové čísla týchto jednotiek do uvedeného priestoru a
odložiť si tieto príručky ako trvalý záznam o zakúpení, ktorý pomôže pri identifikácii v
prípade krádeže.

Úvod
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1  Dôležité informácie
1.1  Dôležité informácie

1.1.1  Bezpečnosť údajov
• Tento telefón komunikuje pomocou digitálnych signálov, ktoré sa ťažko zachytávajú. Je

však možné, že signály môže zachytávať tretia strana.
• Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:

–Heslo (napr. PIN na registráciu) udržiavajte v tajnosti.
–Zmeňte predvolené heslo.
–Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.
–Pravidelne meňte heslo.

• Tento produkt môže uchovávať súkromné či dôverné informácie. Na ochranu vášho sú-
kromia či dôvernosti údajov odporúčame zmazať informácie ako telefónny zoznam ale-
bo denník hovorov z pamäte predtým, ako produkt zlikvidujete, prevediete na inú osobu
alebo vrátite alebo ho dáte opraviť.

• Nastavte heslo, keď registrujete telefón/stolový telefón k základnej jednotke.
• Odporúča sa uzamknúť telefónny zoznam alebo denník hovorov, aby nedošlo k úniku

uložených informácií pri preprave telefónnu alebo jeho strate.

1 Dôležité informácie
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1.2  Pre užívateľov v Európskej Únii
Nasledujúce vyhlásenie platí len pre modely 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
Toto zariadenie je prenosná stanica DECT pracujúca vo frekvenčnom pásme 1880 MHz
až 1900 MHz.
Použitie tohto zariadenia je všeobecne povolené vo všetkých krajinách EÚ.
 
Týmto spoločnosť Panasonic Corporation vyhlasuje, že rádiové zariadenie popísané
v tejto príručke je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej stránke:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
 
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
Testovacie centrum spoločnosti Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
 

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  Pre najlepší výkon
Prevádzkový dosah
• Prevádzkový dosah závisí od topografie vašej kancelárie, počasia alebo podmienok

používania, lebo signály sa prenášajú medzi základnou jednotkou a telefónom/stolo-
vým telefónom rádiovými vlnami.

• Štandardne dosiahnete lepší dosah v exteriéri ako v interiéri. Ak existujú nejaké pre-
kážky, napríklad steny, do vašich telefonických hovorov sa môže miešať šum. Prevádz-
kový dosah obmedzia najmä poličky s vysokým obsahom kovu alebo vystužené betó-
nové steny.

• Telefón/stolový telefón nemusí fungovať, keď je príliš ďaleko od základnej jednotky, v
závislosti od štruktúry budovy.

1.2 Pre užívateľov v Európskej Únii
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• Dôrazne odporúčame držať spodnú časť telefónu, zaistíte tak lepšiu kvalitu hovoru. To
preto, lebo anténa sa nachádza v hornej polovici telefónu (len KX-TPA60).

Šum
Príležitostne môže dochádzať k šumu alebo rušeniu následkom elektromagnetického
žiarenia z objektov ako chladničky, mikrovlné rúry, faxy, televízory, rádiá alebo osobné
počítače. Ak máte telefonické hovory rušené šumom, držte telefón/stolový telefón ďalej
od týchto elektrických zariadení.

Prostredie
• Neumiestňujte produkt do blízkosti ohrevných zariadení a zariadení, ktoré generujú

elektrický šum, ako sú žiarivky a motory. Tieto zdroje šumu môžu rušiť výkon produktu.
• Nepoužívajte produkt v miestnostiach, kde je teplota nižšia ako 0 ℃ (32 ℉) alebo vyš-

šia ako 40 ℃ (104 ℉).
• Aby nedošlo k poškodeniu, akumulátor nabíjajte len pri teplotách v rozsahu 5 ℃ (41 ℉)

až 40 ℃ (104 ℉).
• Kvôli správnej ventilácii nechajte okolo výrobku 10 cm (3–15/16 ") voľného priestoru.
• Vyhýbajte sa prostrediam s nadmerným dymom, prachom, vlhkosťou, mechanickými vi-

bráciami, nárazmi alebo priamym slnečným svetlom.
• Toto zariadenie je určené na inštaláciu a prevádzku za určitých kontrolovaných podmie-

nok okolitej teploty a relatívnej vlhkosti.

Bežná údržba
• Pred čistením odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a odpojte ethernetový ká-

bel.
• Produkt utrite suchou tkaninou.
• Produkt nečisťte abrazívnym práškom ani chemickými prostriedkami, ako sú benzín

alebo riedidlo.
• Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
• Pravidelne čistite svorku nabíjačky.

Umiestnenie
• Na produkt neklaďte ťažké predmety.
• Treba dbať na to, aby na produkt nemohli spadnúť žiadne predmety a neprenikla doň

žiadna kvapalina.
• Nabíjačku umiestnite na rovný povrch.
• Zariadenie KX-TPA65/KX-TPA68 umiestnite na miesto, kde indikátor intenzity signálu

ukazuje buď hodnotu Stredný („ “) alebo Silný („ “).

1.3 Pre najlepší výkon
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1.4  Informácie o akumulátore (len KX-TPA60)
Po plnom nabití akumulátorov (na 25 ℃ [77 ℉]):

Prevádzka Prevádzková doba

Pri hovore (Podsvietenie vypnuté*1, úzkopásmový režim) Až približne 11 h

Pri hovore (Podsvietenie zapnuté*2, širokopásmový režim) Až približne 8 h

Keď sa nepoužíva (pohotovostný režim) Až približne 200 h

*1 Keď je nastavenie „Hovorový režim“ položky „Podsvietenie“ nastavené na „VYP.“. Pod-
robnosti nájdete v časti Voľba indikácií, str. 146.

*2 Keď je nastavenie „Hovorový režim“ položky „Podsvietenie“ nastavené na „ZAP.“. Pod-
robnosti nájdete v časti Voľba indikácií, str. 146.

• Prevádzková doba môže byť kratšia ako uvádzaná vyššie, v závislosti od podmienok
používania a okolitej teploty.

• Akumulátory sa pomaly vybíjajú, aj keď je telefón vypnutý.
• Počas nabíjania môže telefón prijímať hovory.

• Spotreba akumulátorov narastie, keď je telefón mimo dosah (ak bliká „ “, vypnite tele-
fón).

Dôležitá informácia
• Telefón a kontakty nabíjačky raz za mesiac vyčistite mäkkou suchou tkaninou.

Ak je zariadenie vystavované mastnote, prachu alebo vysokej vlhkosti, čistite
ho častejšie. V opačnom prípade sa akumulátory nemusia správne nabiť.
 

Upozornenie na slabé akumulátory
Akumulátory treba nabíjať v nasledujúcich situáciách:

• Indikátor nabitia akumulátorov sa zobrazuje prázdny („ “) a zaznie alarm *1.

• Zobrazí sa hlásenie „Vybitá batéria“. V tejto situácii nie je možné používať telefón.
*1 Ak sa upozornenie na slabé akumulátory objaví počas hovoru, po 1 minúte sa hovor

odpojí a po ďalšej 1 minúte sa telefón vypne.

Výmena akumulátorov
Ak sa po krátkom použití telefónu indikátor akumulátorov na chvíľu zobrazí prázdny
(„ “), aj keď boli akumulátory plne nabité, treba ich vymeniť.
Pred výmenou akumulátorov skontrolujte, či je zobrazené upozornenie na slabé akumu-
látory, potom vypnite napájanie, aby nedošlo k strate pamäti. Vymeňte akumulátory a no-
vé akumulátory nabíjajte približne 6 hodín.

1.4 Informácie o akumulátore (len KX-TPA60)

11



Ak vymeníte akumulátory predtým, ako sa zobrazí upozornenie na slabé akumulátory,
ikona nabitia akumulátorov môže zobrazovať nesprávnu hodnotu. V tom prípade
používajte telefón štandardne s novými nainštalovanými akumulátormi.
Keď sa zobrazí upozornenie na slabé akumulátory, nabíjajte akumulátory približne 6 ho-
dín. Ikona nabitia akumulátorov potom zobrazí správnu hodnotu. Ak chcete nainštalovať
akumulátory, pozrite časť 9.2.1 Inštalácia akumulátorov, str. 126.
 

Pre Vašu informáciu:
• Pri výmene akumulátorov za plne nabité akumulátory a pred nabíjaním zapite telefón

stlačením vypínača ( ). Ak pred nabíjaním telefón nezapnete, indikátor akumulá-
tora sa nebude správne zobrazovať.

• Nesprávne vložené batérie predstavujú nebezpečenstvo explózie.
 

(Len pre USA a Kanadu)
Produkt, ktorý ste si zakúpili, napájajú nikel-metal-hydridové aku-
mulátory, ktoré sú recyklovateľné. Informácie o recyklovaní týchto
akumulátorov získate na čísle 1-800-8-BATTERY.

Dôležitá poznámka týkajúce sa správneho používania a nabíjania Ni-MH
akumulátorov

Z dôvodu svojej konštrukcie dochádza v akumulátoroch k istému opotrebovaniu. Život-
nosť akumulátorov závisí aj od správnej údržby. Najdôležitejšími faktormi sú nabíjanie a
vybíjanie. Ak chcete zachovať podľa možností čo najdlhšiu životnosť akumulátorov, riaď-
te sa nasledujúcimi odporúčaniami.
Ni-MH akumulátory majú určitú pamäť, čo sa nazýva „pamäťový efekt“. Ak sa plne nabité
akumulátory použijú v telefóne niekoľkokrát len na 15 minút a potom sa nabijú, vďaka
pamäťovému efektu sa ich kapacita zníži na 15 minút. Preto by ste mali akumulátory vy-
bíjať úplne, t.j. používať ich v telefóne, kým sa indikátor nabitia nezobrazí prázdny
(„ “). Potom ich nabite podľa pokynov v príručke. Po dosiahnutí pamäťového efektu je
možné dosiahnuť takmer maximálnu kapacitu Ni-MH akumulátorov ich nabitím a vybitím
niekoľkokrát za sebou.
Ni-MH akumulátory sa môžu tiež sami vybíjať. Toto samovybíjanie závisí od okolitej te-
ploty. Pri teplotách pod 0 ℃ (32 ℉) bude samovybíjanie najmenšie. Vysoká vlhkosť a vy-
soké teploty napomáhajú samovybíjaniu. Aj dlhodobé skladovanie vedie k samovybíja-
niu.

Pozor
PRI VÝMENE AKUMULÁTOROV ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO EXPLÓZIE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

1.4 Informácie o akumulátore (len KX-TPA60)
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2  Pred použitím telefónu
2.1  Pred použitím telefónu

2.1.1  Prehľad systému

<Keď základná jednotka je KX-TGP600>
KX-TGP600 je SIP bezdrôtový telefón, ktorý pozostáva zo základnej jednotky, bezkáblo-
vého telefónu a bezdrôtového stolového telefónu a má nasledujúce funkcie. Tento tele-
fón je rovnaký ako KX-TPA60 a stolový telefón je rovnaký ako KX-TPA65/KX-TPA68.
• Rozšíriteľné na bezkáblové telefóny/stolové telefóny radu [KX-TPA60, KX-TPA65,

KX-TPA68*1, KX-UDT*2 (okrem KX-UDT111), KX-TPA70*3, KX-TPA73*3].
Spolu až 8 telefónov.

• Až 8 simultánnych hovorov (úzkopásmový režim) alebo až 4 simultánne hovory (široko-
pásmový režim)

• Zvuk vysokej kvality s potlačením hluku a technológia opravy chýb
• Dosah signálu základnej jednotky môžete rozšíriť pomocou modelu KX-A406.

Pre Vašu informáciu:
• Ak budete pripájať telefón série KX-UDT*2 (okrem KX-UDT111) k telefónu

KX-TGP600, z nasledujúcej webovej stránky si najskôr stiahnite firmvér a aktuali-
zujte telefón KX-TGP600. Keď následne zaregistrujete telefón série KX-UDT k tele-
fónu KX-TGP600, telefón sa aktualizuje automaticky.
Funkcie telefónov KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68 a telefónov série KX-UDT sa
však do istej miery odlišujú. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
"Download" → "KX-TGP600 series"

*1 Ak pripojíte model KX-TPA68 k modelu KX-TGP600 pomocou verzie softvérového sú-
boru, ktorá nepodporuje model KX-TPA68, na modeli KX-TPA68 sa zobrazí chybové
hlásenie. Podrobnosti nájdete v časti 10.1.9 Chybové hlásenia, str. 165.

*2 Pre sériu KX-UDT verzia softvérového súboru 06.000 alebo novšia.
Séria KX-UDT nie je dostupná pre modely KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,
KX-TGP600AG alebo KX-TGP600BR.

*3 Pre KX-TPA70 alebo KX-TPA73 verzia softvérového súboru 13.000 alebo novšia.
Viac informácií nájdete v príslušných príručkách.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2 Pred použitím telefónu
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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

<Keď základná jednotka nie je KX-TGP600>
Modely KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, KX-TPA70 a KX-TPA73 podporujú štandard
CAT-iq (bezkáblová pokročilá technológia – internet a kvalita) 2.0 a možno ich pripojiť a
používať s ľubovoľnou základnou jednotkou, ktorá podporuje tento štandard. Táto príruč-
ka popisuje, ako sa pripojiť k základnej jednotke inej ako KX-TGP600, ale dostupnosť ur-
čitých funkcií a špecifikácie určitých nastavení a operácií budú závisieť od použitej zá-
kladnej jednotky.

2.1.1 Prehľad systému
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KX-TPA65KX-TPA60

 

KX-TPA68

KX-TPA70/KX-TPA73

: Internet

: Základná jednotka iná ako KX-TGP600

2.1.1 Prehľad systému
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2.2  Informácie o príslušenstve

2.2.1  Pribalené príslušenstvo

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

Adaptér striedavého prúdu
pre základnú jednotku: 1

Č. modelu Č. dielu  
 
 
 
 
 
 
 

Výstup DC: 6,5 V

KX-TGP600/
KX-TGP600C/
KX-TGP600LA

PQLV219

KX-TGP600AL PQLV219AL

KX-TGP600AG PQLV219AG

KX-TGP600BR PQLV219LB

KX-TGP600A/
KX-TGP600CE/
KX-TGP600RU

PQLV219CE

KX-TGP600LC PQLV219BX/
PQLV219CE

KX-TGP600UK PQLV219E

2.2 Informácie o príslušenstve

16



Adaptér striedavého prúdu
pre nabíjačku: 1*1

Č. modelu Č. dielu  
 
 
 
 
 
 
 

Výstup DC: 5,5 V

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

KX-TPA60AL PNLV226AL

KX-TPA60AG PNLV226AG

KX-TPA60A/
KX-TPA60CE/
KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC PNLV226BX

KX-TPA60UK PNLV226E

Výstup DC: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

 Nabíjačka: 1 Akumulátory*2: 2 Spona na opasok: 1  
 

 

 Ethernetový kábel: 1 Skrutky: 2
Podložky: 2

  
 

  

*1 Adaptér striedavého prúdu sa dodáva pripojený k nabíjačke.
*2 Nabíjateľné akumulátory AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh

2.2.1 Pribalené príslušenstvo
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KX-TGP600G/KX-TGP600CEG/KX-TGP600UKG/KX-TGP600ALG

Adaptér striedavého prú-
du pre základnú jednot-
ku: 1
 

Výstup DC: 6,5 V

    

Č. modelu Č. dielu

KX-TGP600G PQLV219

KX-TGP600CEG PQLV219CE

KX-TGP600UKG PQLV219E

KX-TGP600ALG PQLV219AL

    

Ethernetový kábel: 1  Skrutky: 2
Podložky: 2

 

KX-TPA60

Adaptér striedavého prúdu
pre nabíjačku: 1

Č. modelu Č. dielu  
 
 
 
 
 
 
 

Výstup DC: 5,5 V

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

KX-TPA60AL PNLV226AL

KX-TPA60AG PNLV226AG

KX-TPA60A/
KX-TPA60CE/
KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC PNLV226BX

KX-TPA60UK PNLV226E

Výstup DC: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

2.2.1 Pribalené príslušenstvo
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 Nabíjačka: 1 Akumulátory*1: 2 Spona na opasok: 1  
 

 

*1 Nabíjateľné akumulátory AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh

KX-TPA65

Adaptér striedavého prú-
du pre stolový telefón: 1
 

Výstup DC: 6,5 V

Č. modelu Č. dielu

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

Kábel telefónu: 1  Telefón: 1 Stojan: 1

 

2.2.1 Pribalené príslušenstvo
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KX-TPA68

Adaptér striedavého prú-
du pre stolový telefón: 1
 

Výstup DC: 6,5 V

Č. modelu Č. dielu

KX-TPA68/KX-TPA68C PQLV219

 KX-TPA68CE/
KX-TPA68A

PQLV219CE  

 KX-TPA68UK PQLV219E  

 KX-TPA68AL PQLV219AL  

Kábel telefónu: 1  Telefón: 1 Stojan: 1

 

Pre Vašu informáciu:
Len pre užívateľov v USA
Príslušenstvo môžete objednať na bezplatnom čísle 1-800-332-5368.

2.2.2  Voliteľné príslušenstvo

KX-TPA65/KX-TPA68
Položka Č. modelu

Súprava na mon-
táž na stenu

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 Voliteľné príslušenstvo
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2.3  Umiestnenie ovládacích prvkov

2.3.1  Základná jednotka (KX-TGP600)

 Indikátor stavu

Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Zelená Zap. • Základná jednotka je pripojená na Internet. Pro-
ces spúšťania je dokončený a teraz môžete usku-
točňovať a prijímať internetové hovory.

Pomaly bli-
ká

• Základná jednotka sa práve používa na hovor.
• Základná jednotka práve preberá údaje. Neodpá-

jajte Ethernetový kábel ani adaptér striedavého
prúdu od základnej jednotky, kým indikátor STA-
TUS neprestane blikať a nezačne svietiť spojito
nazeleno.

Rýchlo bliká • Telefón/stolový telefón je zaneprázdnený.

Červená Zap. • Keď zapnete základnú jednotku, indikátor STA-
TUS svieti načerveno približne 40 sekúnd.

Pomaly bli-
ká

• Základná jednotka práve registruje telefón/stolo-
vý telefón.

Rýchlo bliká • Základná jednotka práve vyvoláva telefóny/stolo-
vé telefóny (pomocou tlačidla lokátora telefónu).

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Oranžová Zap. • IP adresa základnej jednotky môže byť v konflikte
s adresou IP ostatných zariadení v lokálnej sieti.
Ďalšie informácie získate od svojho administráto-
ra.

Pomaly bli-
ká

• Základná jednotka práve získava adresu IP alebo
získava konfigurácie. Čakajte, prosím.

• Základná jednotka sa práve registruje s vaším te-
lefonickým systémom. Čakajte, prosím

• Ak indikátor STATUS naďalej bliká, skontrolujte
nasledujúce:
–Nastavenia siete nemusia byť správne. Obráťte

sa na vášho správcu.
–Mnoho problémov s inštaláciou možno vyriešiť

vynulovaním všetkého príslušenstva. Najskôr
vypnite modem, smerovač, rozbočovač, základ-
nú jednotku a počítač. Potom postupne zapnite
tieto zariadenia v tomto poradí: modem, smero-
vač, rozbočovač, základná jednotka, počítač.

–Ak nemáte prístup na webové stránky z počíta-
ča, skontrolujte, či váš telefonický systém nemá
problémy so spojením vo vašej oblasti.

–Ďalšiu pomoc s riešením problémov získate u
vášho správcu.

Rýchlo bliká • Odpojte adaptér striedavého prúdu základnej jed-
notky, čím sa jednotka vynuluje, potom znova pri-
pojte adaptér striedavého prúdu. Ak indikátor
STATUS naďalej rýchlo bliká, môže byť problém
s hardvérom základnej jednotky. Obráťte sa na
svojho dodávateľa telefónneho systému alebo
poskytovateľa služieb.

Pomalé prepínanie
(červená zelená oranžo-
vá vyp.)

Základná jednotka je v režime údržby. Vypnite a
znova zapnite základnú jednotku.

Rýchle prepínanie
(červená zelená oranžo-
vá vyp.)

Základná jednotka sa práve reštartuje. Chvíľu po-
čkajte.

2.3.1 Základná jednotka (KX-TGP600)
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Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Vyp. — • Napájanie základnej jednotky je vypnuté.
• Ethernetový kábel nie je správne pripojený. Pri-

pojte ho.
• Vaše sieťové zariadenia (rozbočovač, smerovač,

atď.) sú vypnuté. Skontrolujte indikátory LED a zi-
stite stav zariadení.

Pre Vašu informáciu:
• Vzor blikania indikátora je nasledovný:

–Pomalé blikanie: 60-krát za minútu
–Rýchle blikanie: 240-krát za minútu

 Tlačidlo lokátora telefónu
Stratený telefón/stolový telefón nájdete jeho vyvolaním.
Ak znova stlačíte toto tlačidlo, alebo uplynie 60 sekúnd, vyvolávanie telefónu/stolového
telefónu sa zastaví.
Telefón/stolový telefón môžete zaregistrovať k základnej jednotke aj stlačením a pod-
ržaním tlačidla približne 3 sekundy.
Podrobnosti nájdete v časti Registrácia telefónu/stolového telefónu pomocou základnej
jednotky, str. 132.

2.3.1 Základná jednotka (KX-TGP600)
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2.3.2  Telefón (KX-TPA60)

 [Pohľad odzadu]

(iba modely

 KX-TPA60)

(iba modely

 KX-TPA60C)

(iba modely

 KX-TPA60RU)

(Všetky ostatné modely)

 
 Indikátor zvonenia/nabíjania/správy

Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Červená Zap. Nabíjanie

Pomaly bli-
ká

Máte nový zmeškaný hovor alebo hlasovú poštu.

Rýchlo bliká Prijímanie hovoru

Vyp. — Plne nabitý telefón alebo telefón nie je pripojený k
nabíjačke.

2.3.2 Telefón (KX-TPA60)
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 Konektor slúchadla

S týmto zariadením možno používať slúchadlo. (Nie
je možné zaručiť všetky operácie s použitím slú-
chadla.)
Aktuálne informácie o náhlavných súpravách, ktoré
boli testované s týmto zariadením, nájdete na nasle-
dujúcich webových stránkach:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
technic/index.html

 Tlačidlo  (TALK/Speakerphone)
Používa sa na uskutočňovanie hovorov alebo odpovedanie na hovory, alebo na prepí-
nanie medzi režimom prijímača a hlasitým režimom počas konverzácie. Počas konver-
zácie s použitím slúchadla hlasitý režim nefunguje.
 Navigačné tlačidlo
Navigačné tlačidlo obsahuje štyri tlačidlá so šípkami a stredové tlačidlo. Tlačidlá so
šípkami sa používajú na nastavenie hlasitosti zvonenia/prijímača alebo pohyb kurzora
za účelom zvolenia nejakej položky. Stredové tlačidlo sa používa na potvrdenie výbe-
ru. Ak ste v pohotovostnom režime, stlačením tlačidiel sa vykonajú nasledujúce fun-
kcie:

VĽAVO ( ) → Používa sa na zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov.*1

HORE ( ) → Používa sa na nastavenie hlasitosti zvonenia.

VPRAVO ( ) → Používa sa na otvorenie telefónneho zoznamu.*1

DOLE ( )

→ Krátke stlačenie: Používa sa na zobrazenie denníka odchádzajúcich hovorov.
→ Dlhé stlačenie: Používa sa na zobrazenie stavu linky.

STRED → Používa sa na zobrazenie ponuky.
Keď je v tejto príručke v nejakom postupe uvedené „stlačte tlačidlo OK “, môžete
tiež potvrdiť výber tlačidlom [STRED].

*1 Keď je zapnutá funkcia BroadCloud (Prítomnosť), telefón bude fungovať nasle-
dovne. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
VĽAVO: Používa sa na zobrazenie prítomnosti.
VPRAVO: Používa sa na zobrazenie obľúbených položiek.

 Tlačidlo /  /[HOLD/MSG]
Počas hovoru sa používa na podržanie hovoru. V pohotovostnom režime sa používa
na obnovenie podržaného hovoru, pokiaľ taký existuje, alebo sa používa na prístup
k hlasovej schránke, pokiaľ nie je podržaný žiadny hovor.

2.3.2 Telefón (KX-TPA60)
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 Tlačidlo  (tichý režim)
Používa sa na zapnutie a vypnutie tichého režimu, keď sa stlačí na dlhšie ako 2 sek-
únd v pohotovostnom režime. Podrobnosti nájdete v časti 4.5 Tichý režim, str. 88.
 Tlačidlo /[LINE]
Používa sa na potvrdenie stavu linky alebo zabratie linky.
 Prijímač
 Displej
Podrobnosti nájdete v časti 2.4.1 Displej (KX-TPA60/KX-TPA65), str. 40.
 Softvérové tlačidlá
A/B/C (umiestnené zľava doprava) sa používajú na výber položky zobrazenej v spod-
nom riadku displeja. Podrobnosti o tu zobrazených softvérových tlačidlách nájdete v
časti 2.4.3 Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65), str. 45.

 Tlačidlo (POWER/CANCEL)
Používa sa na ukončenie hovorov, ukončenie telefónneho zoznamu alebo na režim
Funkcia. Stlačením a podržaním tohto tlačidla vypnete telefón.

 Tlačidlo / /[XFER/CLR]
Používa sa na presmerovanie hovoru inej strane alebo na mazanie číslic alebo zna-
kov.
 Tlačidlo /[FUNC]
Keď stlačíte toto tlačidlo a za tým číslicu na klávesnici (0–9), môžete rýchlo vykonávať
rôzne bežné funkcie. Podrobnosti nájdete v časti 2.4.8 Funkčné tlačidlá (KX-TPA60/
KX-TPA65), str. 61.
 Mikrofón
 Nabíjacie kontakty
 Otvory na remienok
Používajú sa na nasadenie remienkov telefónu a podobných položiek.
 Reproduktor

2.3.2 Telefón (KX-TPA60)
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2.3.3  Stolový telefón

KX-TPA65

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA65AL, KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC,
KX-TPA65UK, KX-TPA65X

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA65C

2.3.3 Stolový telefón

29



KX-TPA65A, KX-TPA65CE

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA65RU

 Háčik telefónu
Udržiava telefón v stabilnom stave, keď je zariadenie namontované na stene. Podrob-
nosti nájdete v časti Zavesenie telefónu (KX-TPA65/KX-TPA68), str. 130.
 Indikátor zvonenia/správy
Ak príde prichádzajúci hovor, indikátor bliká podľa nastavenia vzoru LED.

Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Modrá Pomaly bli-
ká

Máte nový zmeškaný hovor alebo hlasovú poštu.

Rýchlo bliká Prijímanie hovoru

Vyp. — Napájanie vypnuté

2.3.3 Stolový telefón
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 Displej
 Softvérové tlačidlá (A/B/C)
A/B/C (umiestnené zľava doprava) sa používajú na výber položky zobrazenej v spod-
nom riadku displeja. Podrobnosti o tu zobrazených softvérových tlačidlách nájdete v
časti 2.4.3 Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65), str. 45.
 Navigačné tlačidlo
Navigačné tlačidlo obsahuje štyri tlačidlá so šípkami a tlačidlo vstupu. Tlačidlá so šíp-
kami sa používajú na nastavenie hlasitosti zvonenia/prijímača alebo pohyb kurzora za
účelom zvolenia nejakej položky. Tlačidlo vstupu sa používa na potvrdenie výberu. Ak
ste v pohotovostnom režime, stlačením tlačidiel sa vykonajú nasledujúce funkcie:

VĽAVO ( ) → Používa sa na zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov.*1

HORE ( ) → Používa sa na nastavenie hlasitosti zvonenia.

VPRAVO ( ) → Používa sa na otvorenie telefónneho zoznamu.*1

DOLE ( )

→ Krátke stlačenie: Používa sa na zobrazenie denníka odchádzajúcich hovorov.
→ Dlhé stlačenie: Používa sa na zobrazenie stavu linky.

ENTER → Používa sa na zobrazenie ponuky.

*1 Keď je zapnutá funkcia BroadCloud (Prítomnosť), telefón bude fungovať nasle-
dovne. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
VĽAVO: Používa sa na zobrazenie prítomnosti.
VPRAVO: Používa sa na zobrazenie obľúbených položiek.

Keď je v tejto príručke v nejakom postupe uvedené „stlačte tlačidlo OK “, môžete tiež
potvrdiť výber tlačidlom [ENTER].
 Tlačidlo /[MESSAGE]
Používa sa na prístup do hlasovej schránky.
 Tlačidlo /[FUNCTION]
Keď stlačíte toto tlačidlo a za tým číslicu na klávesnici (0–9), môžete rýchlo vykonávať
rôzne bežné funkcie. Podrobnosti nájdete v časti 2.4.8 Funkčné tlačidlá (KX-TPA60/
KX-TPA65), str. 61.
 Tlačidlo / /[REDIAL]
Používa sa na opätovné vytočenie posledného vytočeného čísla.
 Tlačidlo /[MUTE]
Používa sa na stlmenie zvuku mikrofónu/telefónu počas konverzácie.
 Tlačidlo /[VOL]
Používa sa na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo /[SP-PHONE] (reproduktor)
Používa sa na vykonávanie operácií hlasitého režimu.

2.3.3 Stolový telefón
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 Tlačidlo /[LINE]
Používa sa na potvrdenie stavu linky alebo zabratie linky.
 Tlačidlo / /[TRANSFER/CLEAR]
Používa sa na presmerovanie hovoru inej strane alebo na mazanie číslic alebo zna-
kov.
 Tlačidlo / /[HOLD]
Počas hovoru sa používa na podržanie hovoru. V pohotovostnom režime sa používa
na obnovenie podržaného hovoru, ak taký existuje.
 Tlačidlo /[CONF]
Používa sa na vytvorenie konverzácie viacerých strán.
 Tlačidlo /[CANCEL]
Používa sa na zrušenie zvolenej položky.
 Konektor slúchadla
S týmto zariadením možno používať slúchadlo. (Nie je možné zaručiť všetky operácie
s použitím slúchadla.)
Najnovšie informácie o slúchadlách, ktoré boli testované s týmto zariadením, nájdete
na nasledujúcej webovej stránke:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA68

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA68UK, KX-TPA68AL

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA68C/KX-TPA68A

2.3.3 Stolový telefón
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KX-TPA68CE

 Háčik telefónu
Udržiava telefón v stabilnom stave, keď je zariadenie namontované na stene. Podrob-
nosti nájdete v časti Zavesenie telefónu (KX-TPA65/KX-TPA68), str. 130.
 Programové tlačidlá
Používajú sa na zobrazenie informácií o hovore alebo na vykonanie priradenej funkcie.
Podrobnosti nájdete v časti 2.4.9 Programové tlačidlá (KX-TPA68), str. 62.
 Displej
 Softvérové tlačidlá
Všetky softvérové tlačidlá sú v konkrétnom stave zobrazené zľava podľa priority. Pod-
robnosti o tu zobrazených softvérových tlačidlách nájdete v časti 2.4.4 Softvérové tla-
čidlá (KX-TPA68), str. 48.

2.3.3 Stolový telefón
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 Indikátor zvonenia/správy
Ak príde prichádzajúci hovor, indikátor bliká podľa nastavenia vzoru LED.

Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Modrá Pomaly bli-
ká

Máte nový zmeškaný hovor alebo hlasovú poštu.

Rýchlo bliká Prijímanie hovoru

Vyp. — Napájanie vypnuté

 Tlačidlo /[NEXT PAGE]
Používa sa na zmenu strany pre programové tlačidlo.
 Tlačidlo [CANCEL]
Používa sa na zrušenie zvolenej položky.
 Konektor slúchadla
S týmto zariadením možno používať slúchadlo. (Nie je možné zaručiť všetky operácie
s použitím slúchadla.)
Najnovšie informácie o slúchadlách, ktoré boli testované s týmto zariadením, nájdete
na nasledujúcej webovej stránke:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
 Tlačidlo /[MESSAGE]
Používa sa na prístup do hlasovej schránky.
 Tlačidlo / /[TRANSFER]
Používa sa na presmerovanie hovoru inej strane.
 Tlačidlo /[CONF]
Používa sa na vytvorenie konverzácie viacerých strán.
 Tlačidlo / /[HOLD]
Počas hovoru sa používa na podržanie hovoru. V pohotovostnom režime sa používa
na obnovenie podržaného hovoru, ak taký existuje.
 Tlačidlo /[LINE]
Používa sa na potvrdenie stavu linky alebo zabratie linky.
 Tlačidlo / /[REDIAL]
Používa sa na opätovné vytočenie posledného vytočeného čísla.
 Tlačidlo /[AUTO ANS/MUTE]
Používa sa v pohotovostnom režime na prijatie prichádzajúceho hovoru v hlasitom re-
žime (automatická odpoveď). Toto tlačidlo svieti, kým je automatická odpoveď zapnutá.
Toto tlačidlo sa tiež používa na stlmenie zvuku mikrofónu/telefónu počas konverzácie
(stlmenie mikrofónu). Toto tlačidlo svieti, keď je stlmenie mikrofónu zapnuté.

2.3.3 Stolový telefón
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 Tlačidlo /[SP-PHONE/HEADSET]
Používa sa pri operáciách v hlasitom režime (operácie s reproduktorom alebo slúcha-
dlami). Toto tlačidlo svieti, kým je hlasitý režim zapnutý. Ak sú slúchadlá pripojené a
svieti toto tlačidlo, môžete slúchadlá používať.
 Tlačidlo /[VOL]
Používa sa na nastavenie hlasitosti.
 Navigačné tlačidlo
Navigačné tlačidlo obsahuje štyri tlačidlá so šípkami a tlačidlo vstupu. Smerové tlačidlá
sa používajú na pohyb kurzora s účelom zvolenia položky. Tlačidlo vstupu sa používa
na potvrdenie výberu.
Ak ste v pohotovostnom režime, stlačením tlačidiel sa vykonajú nasledujúce funkcie:

VĽAVO ( ) → Používa sa na zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov.*1

VPRAVO ( ) → Používa sa na otvorenie telefónneho zoznamu.*1

ENTER → Používa sa na zobrazenie ponuky.

*1 Keď je zapnutá funkcia BroadCloud (Prítomnosť), telefón bude fungovať nasle-
dovne. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
VĽAVO: Používa sa na zobrazenie prítomnosti.
VPRAVO: Používa sa na zobrazenie obľúbených položiek.

Keď je v tejto príručke v nejakom postupe uvedené „stlačte tlačidlo OK “, môžete tiež
potvrdiť výber tlačidlom [ENTER].

2.3.3 Stolový telefón
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2.4  Displej a ikony

2.4.1  Displej (KX-TPA60/KX-TPA65)
[Príklad: V pohotovostnom režime]

1

2

3

4

5

6

 Piktogram

Indikátor intenzity signálu - sil-
ný

Indikátor akumulátora*1 - plný

Indikátor intenzity signálu -
stredný

Indikátor akumulátora*1 - stred-
ný

Indikátor intenzity signálu - sla-
bý

Indikátor akumulátora*1 - slabý

Indikátor intenzity signálu - veľ-
mi slabý

Indikátor akumulátora*1 - veľmi
slabý

Indikátor intenzity signálu - mi-
mo dosah

Indikátor akumulátora*1 - treba
nabiť.

Stav vyvesenia Denník prichádzajúcich hovo-
rov

Indikátor interného hovoru*2 Denník odchádzajúcich hovo-
rov

Hlasová správa Telefónny zoznam
 

2.4 Displej a ikony
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Návod pre navigačné tlačidlá  
 
 

*1 Len model KX-TPA60.
*2 Nezobrazuje sa pri pripájaní k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
 Informácie o stave telefónu/stolového telefónu

Prípona

Význam(žiad-
na)/C/LA/
LC/AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

Zvonenie vypnuté

Tichý režim

Automatická odpoveď

Číslo základnej jednotky (pri registrácii k viacerým zá-
kladným jednotkám)*1

Registračné číslo telefónu/stolového telefónu*1

Fwd Presmerovanie hovorov

DND Nevyrušovať*1

*1 Nezobrazuje sa pri pripájaní k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
 Zobrazenie času
 Zobrazenie dátumu, novej správy alebo zmeškaného hovoru
 Číslo a názov telefónu/stolového telefónu (len pri pripojení k modelu

KX-TGP600)
Čas hovoru (keď na linke prebieha hovor) a zobrazenie prichádzajúceho hovoru
(pri prijatom alebo opätovnom hovore)

Správa o úplnom nabití (iba model KX-TPA60)
Keď sa zapnutý telefón umiestni na nabíjačku, zobrazí sa hlásenie „Nab.ukončené“,
keď bude úplne nabitý.
Ak sa zapnutý plne nabitý telefón umiestni na nabíjačku, zobrazí sa hlásenie
„Nab.ukončené“.
 Softvérové tlačidlá
Bližšie informácie nájdete v časti 2.4.3 Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65), str.
45.

2.4.1 Displej (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Pre Vašu informáciu:
• Príklady obrázkov displeja v tejto príručke sú len ukážky, skutočná obrazovka na va-

šom telefóne sa môže líšiť vo farbe i vzhľade.

2.4.1 Displej (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.2  Displej (KX-TPA68)
[Príklad: V pohotovostnom režime]

1

1

2

4

5

3

41

2

3

5

6

 Stav, dátum, čas
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza vysvetlenie významu jednotlivých ikon.

Indikátor intenzity signálu - sil-
ný

Automatická odpoveď
Zapnuté

Indikátor intenzity signálu -
stredný

Tichý režim

Indikátor intenzity signálu - sla-
bý

Zvonenie vypnuté

Indikátor intenzity signálu - veľ-
mi slabý

Návod pre navigačné tlačidlá

Indikátor intenzity signálu - mi-
mo dosah

Denník prichádzajúcich hovo-
rov

Stav vyvesenia Denník odchádzajúcich hovo-
rov

Indikátor interného hovoru*1 Telefónny zoznam

Hlasová správa Používa sa slúchadlo

2.4.2 Displej (KX-TPA68)
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 Programové tlačidlá
Programové tlačidlá sú rozdelené do 3 strán. Medzi stranami sa môžete presúvať po-
mocou tlačidla /[NEXT PAGE].
Počiatočné nastavenia sú tieto:
• Strana 1

– : Informácia o linke (registrovaná linka a informácia o hovore)
: Denník prichádzajúcich hovorov
: Hlasová správa
: Presmerovať/Nerušiť

• Strana 2–3
– : Nie je nastavené

Pre Vašu informáciu:
• Nastavenia programových tlačidiel na strane 1 nie je možné na telefóne zmeniť.
• Nastavenia programových tlačidiel na stranách 2 a 3 je možné na telefóne zmeniť.

Podrobnosti nájdete v časti 2.4.9 Programové tlačidlá (KX-TPA68), str. 62 a
8.1.4 Zmena funkčných tlačidiel/programových tlačidiel, str. 116.

 Informácie o stave stolového telefónu

Číslo základnej jednotky (pri registrácii k viacerým zá-
kladným jednotkám)*1

Registračné číslo telefónu/stolového telefónu*1

 Strana s programovými tlačidlami
Ak chcete zistiť, ktorá strana s programovými tlačidlami je zobrazená, pozrite sa na
pozíciu oranžovej značky.
Vľavo: strana 1, v strede: strana 2, vpravo: strana 3
 Softvérové tlačidlá
Podrobnosti nájdete v časti 2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68), str. 48.

*1 Nezobrazuje sa pri pripájaní k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.

Pre Vašu informáciu:
• Displej sa pravidelne obnovuje, aby zabezpečil svoj optimálny výkon. V takej chvíli

môže dôjsť k dočasnému mihotaniu obrazu.

2.4.2 Displej (KX-TPA68)
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2.4.3  Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)
Ikony a informácie zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od kontextu. Ak chcete
zvoliť položku zobrazenú na displeji, stlačte zodpovedajúce softvérové tlačidlo.

Softvérové tlačidlo A (ľavé tlačidlo)

Prípona

Význam(žiad-
na)/C/LA/
LC/AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku.

Otvorí telefónny zoznam. Stlačením tohto tlačidla na dlh-
šie ako 2 sekúnd sa uzamkne telefónny zoznam.

Zobrazí sa pri uzamknutí telefónneho zoznamu. Pri stla-
čení tohto tlačidla a následnom zadaní hesla (predvolené:
neregistrované) sa dočasne odomkne telefónny zoznam.
Pri stlačení tohto tlačidla na dlhšie ako 2 sekundy a ná-
slednom zadaní hesla (predvolené: neregistrované) sa
odomkne telefónny zoznam. Ak nie je nastavené žiadne
heslo, nemôžete uzamknúť telefónny zoznam. Podrobno-
sti o nastavení hesla nájdete v časti 2.8 Nastavenie hesla,
str. 73.

Zobrazí informácie o volajúcom uložené v telefónnom
zozname telefónu pri prijímaní hovoru.

ZÁKL Zobrazí informácie o volajúcom uložené v základnej jed-
notke pri prijímaní hovoru.

CONF Vytvorí konverzáciu viacerých strán (konferenčný hovor).

MUTE Zapne alebo vypne funkciu stlmenia mikrofónu počas
konverzácie. Bliká, keď je zapnuté stlmenie mikrofónu.

Prijme prichádzajúci hovor.

2.4.3 Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Softvérové tlačidlo B (stredné tlačidlo)

Prípona

Význam(žiad-
na)/C/LA/
LC/AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

OK Potvrdí položku.

MENU Otvorí hlavnú položku. Keď ste v pohotovostnom režime,
stlačením tohto tlačidla na dlhšie ako 2 sekúnd sa uzamk-
nú všetky tlačidlá.

MENU Otvorí ponuku zoznamu (úpravy/mazanie v telefónnom
zozname a pod.).

Uloží novú položku do telefónneho zoznamu.

VOLAŤ Uskutoční hovor.

Zobrazí sa v režime uzamknutia tlačidiel. Stlačením tohto
tlačidla na dlhšie ako 2 sekúnd sa odomknú všetky tlačid-
lá.

Vypne zvonenia.

Softvérové tlačidlo C (pravé tlačidlo)

Prípona

Význam(žiad-
na)/C/LA/
LC/AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

ĎALŠÍ Postúpi na nasledujúcu obrazovku.

Zobrazí denník odchádzajúcich hovorov.

2.4.3 Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Prípona

Význam(žiad-
na)/C/LA/
LC/AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

Otvorí denník prichádzajúcich hovorov.

REDIAL
*3 *3 Zobrazí posledné vytáčané číslo.

      P
*3 Používa sa na vloženie pauzy.

SLEPO *1 Vykoná netriedený (slepý) prenos.

ABC Zobrazí sa v režime zadávania znakov latinky.

0 - 9 Zobrazí sa v režime zadávania číselných znakov.

Zobrazí sa v režime zadávania špeciálnych znakov (rozší-
rený 1).

Zobrazí sa v režime zadávania špeciálnych znakov (rozší-
rený 2).

Zobrazí sa v režime zadávania gréckych znakov.

ZRUŠ Vymaže číslice alebo znaky.

Vyhľadá položku v telefónnom zozname podľa abecedy.

Používa sa na výber položky v režime nastavenia.

AM/PM Používa sa na výber možnosti Dopoludnia alebo Popolud-
ní pri nastavovaní funkcie Upozornenie s poznámkou.

FLASH
*4

RECALL
*4 Odpojí aktuálny hovor a umožní uskutočniť iný hovor bez

zavesenia.

CANCEL Používa sa na zrušenie nastavenia.

DELETE Používa sa na vymazanie nastavenia.

AVC Aktivácia/deaktivácia potlačenia hluku.*2

ULOŽ Používa sa na uloženie nastavenia.

Zobrazí sa v režime zadávania znakov cyriliky.

2.4.3 Softvérové tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Prípona

Význam(žiad-
na)/C/LA/
LC/AG/BR

A/UK/AL/
RU/CE

INT Používa sa na uskutočnenie alebo odpovedanie na inter-
né hovory.

REJECT Odmietnutie prichádzajúceho hovoru.

*4 Používa sa na nastavenie/ukončenie režimu Automatická
odpoveď v pohotovostnom režime. Počas konverzácie za-
pne alebo vypne funkciu stlmenia mikrofónu.
Podrobnosti o funkcii Stlmenie/Automatická odpoveď náj-
dete v časti 2.4.8 Funkčné tlačidlá (KX-TPA60/
KX-TPA65), str. 61.

Fwd/DND
*4 *4 Používa sa na nastavenie režimu Presmerovanie hovorov

a Nevyrušovať.

PARK
*3*4 Používa sa na obnovenie zaparkovaného hovoru (Parko-

vanie hovorov).

HOT0 … HOT9
*4 Vytočí číslo priradené tlačidlu predvoľby.

STR.
*3*4 Používa sa na uskutočnenie vysielacieho hlasného hovo-

ru.
*4 Používa sa na upozornenie s poznámkou.

*1 Nezobrazuje sa pri pripájaní k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*2 Len model KX-TPA60.
*3 Toto softvérové tlačidlo je zobrazené, len ak je nakonfigurované na telefóne.
*4 Toto softvérové tlačidlo možno nakonfigurovať, aby fungovalo ako softvérové tlači-

dlo A, B alebo C.

2.4.4  Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)
Ikony a informácie zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od kontextu.
Ak chcete zvoliť položku zobrazenú na displeji, stlačte zodpovedajúce softvérové tlači-
dlo.

Prípona
Význam

(žiadna)/C CE/UK/AL
/A

Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku.

2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)
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Prípona
Význam

(žiadna)/C CE/UK/AL
/A

Otvorí telefónny zoznam. Stlačením tohto tlačidla na dlh-
šie ako 2 sekúnd sa uzamkne telefónny zoznam.

Zobrazí sa pri uzamknutí telefónneho zoznamu. Pri stla-
čení tohto tlačidla a následnom zadaní hesla (predvolené:
neregistrované) sa dočasne odomkne telefónny zoznam.
Pri stlačení tohto tlačidla na dlhšie ako 2 sekundy a ná-
slednom zadaní hesla (predvolené: neregistrované) sa
odomkne telefónny zoznam. Ak nie je nastavené žiadne
heslo, nemôžete uzamknúť telefónny zoznam. Podrobno-
sti o nastavení hesla nájdete v časti 2.8 Nastavenie hesla,
str. 73.

Zobrazí informácie o volajúcom uložené v telefónnom
zozname telefónu pri prijímaní hovoru.

ZÁKL Zobrazí informácie o volajúcom uložené v základnej jed-
notke pri prijímaní hovoru.

Conf Vytvorí konverzáciu viacerých strán (konferenčný hovor).

Mute Zapne alebo vypne funkciu stlmenia mikrofónu počas
konverzácie. Bliká, keď je zapnuté stlmenie mikrofónu.

Prijme prichádzajúci hovor.

OK Potvrdí položku.

Otvorí hlavnú položku. Keď ste v pohotovostnom režime,
stlačením tohto tlačidla na dlhšie ako 2 sekúnd sa uzamk-
nú všetky tlačidlá.

Uloží novú položku do telefónneho zoznamu.

Volať Uskutoční hovor.

Zobrazí sa v režime uzamknutia tlačidiel. Stlačením tohto
tlačidla na dlhšie ako 2 sekúnd sa odomknú všetky tlačid-
lá.

Vypne zvonenia.

Ďalší Postúpi na nasledujúcu obrazovku.

2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)
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Prípona
Význam

(žiadna)/C CE/UK/AL
/A

Zobrazí denník odchádzajúcich hovorov.

Otvorí denník prichádzajúcich hovorov.

Redial Zobrazí posledné vytáčané číslo.

Pauza Používa sa na vloženie pauzy.

Slepo Vykoná netriedený (slepý) prenos.

ABC Zobrazí sa v režime zadávania znakov latinky.

0 - 9 Zobrazí sa v režime zadávania číselných znakov.

Zobrazí sa v režime zadávania špeciálnych znakov (rozší-
rený 1).

Zobrazí sa v režime zadávania špeciálnych znakov (rozší-
rený 2).

Zobrazí sa v režime zadávania gréckych znakov.

Zobrazí sa v režime zadávania znakov cyriliky.

Zruš Vymaže číslice alebo znaky.

Vyhľadá položku v telefónnom zozname podľa abecedy.

Používa sa na výber položky v režime nastavenia.

AM/PM Používa sa na výber možnosti Dopoludnia alebo Popolud-
ní pri nastavovaní funkcie Upozornenie s poznámkou.

Odpojí aktuálny hovor a umožní uskutočniť iný hovor bez
zavesenia.

Zrušiť Používa sa na zrušenie nastavenia.

Delete Používa sa na vymazanie nastavenia.

AVC Aktivácia/deaktivácia potlačenia hluku.

2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)
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Prípona
Význam

(žiadna)/C CE/UK/AL
/A

Uložiť Používa sa na uloženie nastavenia.

Intercom Používa sa na uskutočnenie alebo odpovedanie na inter-
né hovory.

Reject Odmietnutie prichádzajúceho hovoru.

Používa sa na nastavenie/ukončenie režimu Automatická
odpoveď v pohotovostnom režime. Počas konverzácie za-
pne alebo vypne funkciu stlmenia mikrofónu.
Podrobnosti o funkcii Stlmenie/Automatická odpoveď náj-
dete v časti 2.4.9 Programové tlačidlá (KX-TPA68), str.
62.

Fwd/DND Používa sa na nastavenie režimu Presmerovanie hovorov
a Nevyrušovať.

Park Používa sa na obnovenie zaparkovaného hovoru (Parko-
vanie hovorov).

HOT0 … HOT9 Vytočí číslo priradené tlačidlu predvoľby.

Str. Používa sa na uskutočnenie vysielacieho hlasného hovo-
ru.

Používa sa na upozornenie s poznámkou.

New Call Zahájiť nový hovor.

Viac Zobrazí viac softvérových tlačidiel.

Pre Vašu informáciu:
• Softvérové tlačidlo je zobrazené, len ak je nakonfigurované na telefóne.

Úpravy softvérových tlačidiel

Obnovenie do predvolených nastavení
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)
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[ ]/[ ]: "Nastavenie PJ"  OK

3. [ ]/[ ]: "Nastav.tlačidiel"  OK

4. [ ]/[ ]: "Nast.progr.tl."  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadované softvérové tlačidlo.  OK

6. [ ]/[ ]: "Pohotov.režim"/"Hovorový režim"  OK

7. [ ]/[ ]: "Výr.nastavenie"  OK

Priraďovanie funkčných tlačidiel
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav.tlačidiel"  OK

4. [ ]/[ ]: "Nast.progr.tl."  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadované softvérové tlačidlo.  OK

6. [ ]/[ ]: "Pohotov.režim"/"Hovorový režim"  OK

7. [ ]/[ ]: "Funkč.tlač."  OK

8. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  OK

Priraďovanie predvolených tlačidiel vytáčania
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav.tlačidiel"  OK

4. [ ]/[ ]: "Nast.progr.tl."  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadované softvérové tlačidlo.  OK

2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)
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6. [ ]/[ ]: "Pohotov.režim"/"Hovorový režim"  OK

7. [ ]/[ ]: "Rýchla voľba"  OK

8. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  OK

2.4.5  Tlačidlo LINE
Tlačidlo LINE možno použiť buď na zabratie linky za účelom uskutočnenia hovoru alebo
na prijatie hovoru. v pohotovostnom režime tlačidlom LINE zobrazíte zoznam dostup-
ných liniek. Farba každej linky signalizuje stav linky alebo stav funkcie priradenej tlačidlu.
Ikona zobrazená na nasledujúcej linke ukazuje stav každej linky. Linky, ktoré sú dostup-
né, môžete zmeniť pomocou nastavenia Viaceré linky. Pozrite časť Nastav. systému, str.
153.
Avšak pri pripájaní k základnej jednotke inej ako KX-TGP600 môžete zabrať linku len po-
mocou tohto tlačidla. Nemôžete kontrolovať stav liniek.

[KX-TPA60/KX-TPA65]
• Pri pripojení k modelu KX-TGP600
[Príklad]

• Ak chcete zvoliť tlačidlo, tlačidlom [ ] alebo [ ] vyberte požadované tlačidlo.  OK

• Ak pri zobrazení stavu linky stlačíte tlačidlo vytáčania, zobrazí sa len obmedzená linka.
• Názov linky možno zmeniť. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
Indikátor stavu*1

2.4.5 Tlačidlo LINE
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Stav
Význam

Farba Svetelný
vzor

Zelená Zap. "Obsadené"
• Práve máte hovor.

Pomaly bli-
ká

"Pridrž. lin."
• Hovor je podržaný.

Rýchlo bliká "Prichádza hovor/Vyvolať (Recall)"
• Práve sa prijíma hovor (vrátane podržania opätovné-

ho hovoru).

Červená Zap. "Obsadené"
• Zdieľaná linka sa používa alebo je súkromne držaná

inou jednotkou.

Pomaly bli-
ká

"Pridrž. lin."
• Zdieľaná linka je držaná inou jednotkou.

Rýchlo bliká "Prichádza hovor"
• Práve sa prijíma hovor na inú linku.

Vyp. — "Voľné"
• Linka je nečinná.
"<n>Voľné"
• Zdieľaná linka je nečinná.

*1 Význam týchto farieb čísiel tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od stavu externej linky.

[KX-TPA68]
[Príklad]

 

Line Status

  1:Line1

       J ohn J ennifer

  2:Line2

  J ames Brown

  3:Line3

  Free

05/23/2018 09:59 AM

ree

• Ak chcete zvoliť tlačidlo, tlačidlom [ ] alebo [ ] vyberte požadované tlačidlo.  OK

• Ak pri zobrazení stavu linky stlačíte tlačidlo vytáčania, zobrazí sa len obmedzená linka.

2.4.5 Tlačidlo LINE
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• Názov linky možno zmeniť. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
Indikátor stavu*1

Stav Svetelný
vzor Ikona Zobrazenie a popis

Nečinnosť —

"Voľné"

 • Linka je nečinná.

"<n>Voľné"

 • Zdieľaná linka je nečinná.

Prichádza-
júci

Rýchlo bliká

Meno alebo telefónne číslo vo-
lajúceho.

 • Práve sa prijíma hovor.

 • Práve sa prijíma hovor
(vrátane hovoru na zdieľa-
nej linke).

"Prichádza hovor"

 • Práve sa prijíma hovor na
inú linku.

Zap.
 • Nie je možné hovor prijať.

(Hovor prijala iná osoba
alebo hovor čaká.)

Opakova-
ný hovor Rýchlo bliká

Meno alebo telefónne číslo po-
držaného hovoru.

 • Podržaný hovor opakovane
volá.

2.4.5 Tlačidlo LINE
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Stav Svetelný
vzor Ikona Zobrazenie a popis

Podržané

Pomaly bli-
ká

 

Meno alebo telefónne číslo po-
držaného hovoru.

 • Hovor je podržaný.

 

"Pridrž. lin."

 • Hovor na zdieľanej linke je
držaný na inej jednotke.

Zap.

 • Zdieľaná linka sa používa
alebo je súkromne držaná
inou jednotkou.

"Obsadené"

• Hovor nie je možné obno-
viť. (Hovor je držaný niekde
inde.)

Hovor

Meno alebo telefónne číslo inej
strany.

 • Práve máte hovor.

"Obsadené"

 • Iná jednotka má hovor.

*1 Význam týchto farieb čísiel tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od stavu externej linky.

Stavová ikona

Ikony Popis

Zobrazí číslo (1–8) telefónu/stolového telefón, ktorý sa práve používa ale-
bo je podržaný.

Zobrazí nastavenie Blokovať anonymné hovory. Podrobnosti o tejto ope-
rácii nájdete v časti Nastav. volaní, str. 155.

Zobrazí sa, keď je špecifikovaný Anonymný hovor. Podrobnosti o tejto
operácii nájdete v časti Nastav. volaní, str. 155.

Zobrazí sa, keď je špecifikované Presmerovanie hovorov.

Zobrazí sa, keď je špecifikované Nevyrušovať.

2.4.5 Tlačidlo LINE
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Ikony Popis

Zobrazí sa, keď je nastavenie Súkromie vypnuté.

<x> Zobrazí indexové číslo zdieľanej linky.
(x: indexové číslo)

2.4.5 Tlačidlo LINE
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2.4.6  Prehľad obsluhy

Schéma prechodu obrazoviek
Funkcie telefónu/stolového telefónu sa aktivujú cez ponuku na displeji a vyberajú sa sof-
tvérovými tlačidlami.

[Príklad] (KX-TPA60/KX-TPA65)

LINE FUNC
*2

/MENU

<Stav linky>*1 <V pohotovostnom režime> <Funkčné tlačidlá>*3

<Telefónny zoznam 

telefónu>

<Hlavná ponuka> <Denník odchádzajúcich 

hovorov>

<Denník prichádzajúcich 

hovorov>

*1 Obrazovka Stav linky sa líši v závislosti od toho, či ste pripojení k modelu
KX-TGP600 alebo inej základnej jednotke. Podrobnosti nájdete v časti 2.4.5 Tlači-
dlo LINE, str. 53.

*2 /[FUNCTION] pre model KX-TPA65.
*3 Obrazovka Funkčné tlačidlá sa líši v závislosti od toho, či ste pripojení k modelu

KX-TGP600 alebo inej základnej jednotke. Podrobnosti nájdete v časti 2.4.8 Funkč-
né tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65), str. 61.

2.4.6 Prehľad obsluhy
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• Zvolená položka bude zvýraznená.
• Ak chcete zadávať znaky, pozrite časť 10.1.1 Tabuľka režimu znakov, str. 136.
• Ak chcete prehľadávať telefónny zoznam, pozrite časť 7 Používanie telefónneho zoz-

namu, str. 99.

[Príklad] (KX-TPA68)

1

Menu

<Stav linky>

<Telefónny 

zoznam>

<Hlavná ponuka> <Denník odchádzajúcich 

hovorov>

<Zobraziť viac softvérových 

tlačidiel>

2.4.6 Prehľad obsluhy
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2.4.7  Funkčné ponuky (KX-TPA60/KX-TPA65)

Tlačidlami /MENU alebo navigačnými tlačidlami [STRED]/[ENTER] zobrazíte ponu-
ky a podpodnuky.

Hlavná ponuka – keď ste v pohotovostnom režime

Prich. Hovory (str. 70)
Prejde do denníka prichádzajúcich hovorov.

Hlasitost' zvon. (str. 69)
Prejde na nastavenie „Hlasitost' zvon.“.

Nový tel.zozn. (str. 100)
Uloží novú položku do telefónneho zoznamu.

Nastavenie PJ (str. 116)
Prejde na nastavenie „Nastavenie PJ“.

Nastav. systému (str. 117)
Prejde na nastavenie „Nastav. systému“.

Upovedomenie (str. 114)
Prejde na nastavenie „Upovedomenie“.

Podponuka – keď je vyvesené/počas konverzácie

Tel.zoznam (str. 105)
Otvorí telefónny zoznam.

Nový tel.zozn. (str. 100)
Uloží novú položku do telefónneho zoznamu.

Odch. Hovory (str. 70)
Prejde do denníka odchádzajúcich hovorov.

Prich. Hovory (str. 70)
Prejde do denníka prichádzajúcich hovorov.

Vyp.mikrofónu (str. 94)
Zapne alebo vypne funkciu stlmenia mikrofónu počas
konverzácie.

Zníženie šumu (str. 88) (len model KX-TPA60)
Zapne alebo vypne funkciu potlačenia hluku.

2.4.7 Funkčné ponuky (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.8  Funkčné tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)
Funkcie telefónu/stolového telefónu možno aktivovať cez zobrazený zoznam tlačidiel.
V pohotovostnom režime alebo počas konverzácie tlačidlom /[FUNC]/[FUNCTION] zo-
brazíte zoznam funkčných tlačidiel.
Nasledujúce sú predvolené a môžete zoznam tlačidiel meniť. Poradie zoznamu sa môže
líšiť v závislosti od vašej krajiny/oblasti. Podrobnosti nájdete v časti 8.1.4 Zmena fun-
kčných tlačidiel/programových tlačidiel, str. 116.

1: Opak.voľba (str. 80)
Znova vytočí posledné vytáčané číslo.

2: Presm/neruš.*1 (str. 97)
Zobrazí alebo nastaví režimy Presmerovanie hovorov a Nevyrušovať.

3: Konferencia (str. 93)
Vytvorí konverzáciu viacerých strán.

4: Autom.príjem
Odpovie na prichádzajúci hovor automaticky v hlasitom režime.

5: FLASH/Vyvolať (str. 78)
Odpojí aktuálny hovor a umožní uskutočniť iný hovor bez zavesenia.

6: Prich. Hovory (str. 70)
Uskutoční hovor pomocou denníka prichádzajúcich hovorov.

7: Odch. Hovory (str. 70)
Uskutoční hovor pomocou denníka odchádzajúcich hovorov.

8: Tel.zoznam (str. 99)
Uskutoční hovor pomocou telefónneho zoznamu.

9: Parkov.hovoru*2 (str. 92)
Používa sa na zaparkovanie alebo obnovenie hovoru v predvolenej parkovacej zóne.

0: Obvolávanie*2 (str. 84)
Vykoná súbežné hlasové oznámenie pre telefóny alebo stolové telefóny.

#: SkupPrevzatie*2

Používa sa na odpovedanie na skupinový hovor.

*1 „Presmer. hov.“ pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*2 Táto položka sa zobrazí, len keď je zapnutá v nastaveniach. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora.

2.4.8 Funkčné tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.9  Programové tlačidlá (KX-TPA68)
Nasledujúce funkcie môžete priradiť programovým tlačidlám.
Podrobnosti o nastaveniach nájdete v časti 8.1.4 Zmena funkčných tlačidiel/programo-
vých tlačidiel, str. 116.

1: Oznámenie linky
Používa sa na kontrolu stavu linky a vykonanie kontroly hovoru.

2: Jedným dotyk
Používa sa na vytočenie predtým nastaveného telefónneho čísla jedným dotykom.

3: Parkov.hovoru*1

Používa sa na zaparkovanie hovoru (Parkovanie hovorov).

4: Obnoviť park.hovor*1

Používa sa na obnovenie zaparkovaného hovoru.

5: SkupPrevzatie*1

Používa sa na odpovedanie na skupinový hovor.

6: Priame vyzdv. Hovoru*1

Používa sa na odpovedanie na prichádzajúci hovor prichádzajúci na určené telefónne
číslo.

7: Obvolávanie*1

Používa sa na vykonanie súbežného hlasového oznámenia pre telefóny alebo stolové
telefóny.

8: Prítomnosť*1

Používa sa na prístup k funkcii „Prítomnosť“.

9: Môj telefón*1

Používa sa na prístup k funkcii „Môj telefón“.

10: Upovedomenie
Používa sa na prístup k nastaveniu „Upovedomenie“.

11: Intercom
Používa sa na vykonanie hovoru medzi telefónmi/stolovými telefónmi.

12: Bez funkcie
Používa sa na zrušenie funkcie.

*1 Táto položka sa dá použiť, len keď je daná funkcia zapnutá v nastaveniach. Ďalšie in-
formácie získate od svojho administrátora.

2.4.9 Programové tlačidlá (KX-TPA68)
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2.4.10  Oznámenie linky (KX-TPA68)
Priradením funkcie „Oznámenie linky“ programovému tlačidlu zobrazíte stav linky a vyko-
náte kontrolu hovoru stlačením tlačidla vedľa zobrazenia stavu linky.
Zobrazenie stavu a kontrola hovoru môžu byť v závislosti od nastavení vypnuté.
(Príklad: Funkcia „Oznámenie linky“ je priradená 6 linkám z linky 1 na linku 6 na strane
2.)

Pre Vašu informáciu:
Ak je dostupná funkcia oznámenia telefónu, funkcia oznámenia linky je nedostupná.
Závisí to od nastavení systému. Kontaktujte správcu.

A

B C D

 Ikona (stav linky)
 Počet hovorov*1

 Názov označenia
 Informácie o linke

*1 Ak je počet hovorov medzi 2 a 9, zobrazí sa počet hovorov. Ak je počet hovorov vyšší
ako 9, zobrazí sa 9+.

Zobrazené položky

Iko-
na

Svetelný
vzor Stav liniek Informácie o

linke

Počet
hovo-
rov (C)

Operácia po
stlačení tlačid-

la*1

Vyp. Nečinná linka
(váš alebo iný
telefón)

Nezobrazuje
sa alebo sa
zobrazí názov
označenia

C=0 • Podrží linku
• Zavolá (keď sa

po vytočení do-
predu stlačí
tlačidlo)

2.4.10 Oznámenie linky (KX-TPA68)
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Iko-
na

Svetelný
vzor Stav liniek Informácie o

linke

Počet
hovo-
rov (C)

Operácia po
stlačení tlačid-

la*1

Zap. Používa sa na
vašom telefó-
ne
(podržaná lin-
ka, vytáčanie,
vykonávanie
hovoru, konfe-
rencia alebo
používanie pa-
ralelného tele-
fónu)

Názov druhej
strany, telefón-
ne číslo druhej
strany, „Konfe-
rencia“ alebo
„Obsadené“

C=1 Žiadna (stláča-
nie tlačidla je
deaktivované)

C≥2 Zobrazí sa stav
registrovaných
liniek

Zap. Používa sa na
inom telefóne
(podržaná lin-
ka, vytáčanie,
vykonávanie
hovoru, konfe-
rencia)

"Obsadené" C=1 Pridá sa (konfe-
rencia s 3 stra-
nami)

C≥2 Zobrazí sa stav
registrovaných
liniek

Rýchlo bli-
ká
 

Prichádzajúci
hovor na váš
telefón (vráta-
ne podržania
opätovného
hovoru)

Názov druhej
strany alebo
telefónne číslo
druhej strany

C=1 Odpoveď na ho-
vor

C≥2 Zobrazí sa stav
registrovaných
liniek

Rýchlo bli-
ká

Prichádzajúci
hovor na iný
telefón

"Prichádza ho-
vor"

C=1 Odpoveď na ho-
vor (zdvihnutie
hovoru)

C≥2 Zobrazí sa stav
registrovaných
liniek

Pomaly bli-
ká

Držaný hovor
na vašom tele-
fóne, držaná
konferencia
alebo paralel-
ný telefón je
držaný

Názov druhej
strany, telefón-
ne číslo druhej
strany, „Konfe-
rencia“ alebo
„Pridrž. lin.“

C=1 Obnovenie po-
držaného hovoru

C≥2 Zobrazí sa stav
registrovaných
liniek

2.4.10 Oznámenie linky (KX-TPA68)
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Iko-
na

Svetelný
vzor Stav liniek Informácie o

linke

Počet
hovo-
rov (C)

Operácia po
stlačení tlačid-

la*1

Pomaly bli-
ká

Držaný hovor
alebo držanie
opätovného
hovoru na
inom telefóne

"Pridrž. lin." C=1 Obnovenie po-
držaného hovoru
z iného telefónu

C≥2 Zobrazí sa stav
registrovaných
liniek

*1 V závislosti od nastavení alebo stavu hovoru môžu byť niektoré operácie deaktivova-
né. Podrobnosti získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa
služieb.

Poradie zobrazenia podľa priority
Ak je na linke niekoľko hovorov, priorita zobrazenia je nasledujúca:
Prichádzajúci hovor [váš telefón]  Prebiehajúci hovor [váš telefón]  Držaný hovor
[váš telefón]  Prichádzajúci hovor [iný telefón]  Držaný hovor [iný telefón]  Prebie-
hajúci hovor [iný telefón]  Nečinná linka

2.4.10 Oznámenie linky (KX-TPA68)
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2.4.11  Oznámenie telefónu (KX-TPA68)
Priradením funkcie „Oznámenie PJ“ programovému tlačidlu zobrazíte stav Telefón a vy-
konáte kontrolu hovoru stlačením tlačidla vedľa zobrazenia stavu Telefón.
Zobrazenie stavu a kontrola hovoru môžu byť v závislosti od nastavení vypnuté.
(Príklad: Funkcia „Oznámenie PJ“ je priradená 5 telefónom, od telefónu 1 po telefón 5 na
strane 2.)

Pre Vašu informáciu:
Ak je dostupná funkcia oznámenia linky, funkcia oznámenia telefónu je nedostupná.
Závisí to od nastavení systému. Kontaktujte správcu.

A

B C

 Ikona (stav Telefón)
 Názov označenia
 Informácie o stave telefónu

2.4.11 Oznámenie telefónu (KX-TPA68)
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Iko-
na

Sve-
telný
vzor

Stav

Informácie o stave
telefónu Stav váš-

ho termi-
nálu

Úkon po stlače-
ní tlačidlaVlastný

telefón
Iný tele-

fón

*1

Vyp. Dostupné
(nečinné) -

Dostupné
(nečinné)

Zavolať na daný
telefón (inter-
kom)
*Nedá sa zavo-
lať na vlastný te-
lefón.

Podržané
(linka je
podržaná)

Hovor
(používa
sa)

Súčasný hovor
je podržaný na
prenos hovoru
na daný telefón
(interkom)

Prijíma sa
(prichádza-
júci hovor)

Neplatný

Rých-
lo bli-
ká

Prijíma-
nie
(prichá-
dzajúci
hovor)

Informá-
cie o vo-
lajúcom
 
okr. In-
terkom

 
okr. Lin-
ka

Prichá-
dzajúci
hovor

Dostupné
(nečinné)

Odpovedzte na
prichádzajúci ho-
vor na inom tele-
fóne.

Podržané
(linka je
podržaná)

Odpovedzte na
prichádzajúci ho-
vor na inom tele-
fóne.
(Ponechať vlast-
ný podržaný ho-
vor)

Hovor
(používa
sa)

Neplatný

Prijíma sa
(prichádza-
júci hovor)

Neplatný

2.4.11 Oznámenie telefónu (KX-TPA68)
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Iko-
na

Sve-
telný
vzor

Stav

Informácie o stave
telefónu Stav váš-

ho termi-
nálu

Úkon po stlače-
ní tlačidlaVlastný

telefón
Iný tele-

fón

*1

Po-
maly
bliká

Podržané
(podrža-
ná linka) Informá-

cie o vo-
lajúcom
 
okr. In-
terkom

 
okr. Lin-
ka

(podrža-
ná linka)

Dostupné
(nečinné)

Obnovte po-
držaný hovor
iných telefónov.

Podržané
(linka je
podržaná)

Obnovte po-
držaný hovor
iných telefónov.
(Ponechať vlast-
ný podržaný ho-
vor)

Hovor
(používa
sa)

Súčasný hovor
je podržaný na
prenos hovoru
na daný telefón
(interkom)
*V prípade opä-
tovného hovoru
bude hovor inter-
kom obsadený.

Prijíma sa
(prichádza-
júci hovor)

Neplatný

Zap.
Hovor
(používa
sa)

Používa
sa

Dostupné
(nečinné)

Neplatný

Podržané
(linka je
podržaná)

Hovor
(používa
sa)

Prijíma sa
(prichádza-
júci hovor)

2.4.11 Oznámenie telefónu (KX-TPA68)
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Iko-
na

Sve-
telný
vzor

Stav

Informácie o stave
telefónu Stav váš-

ho termi-
nálu

Úkon po stlače-
ní tlačidlaVlastný

telefón
Iný tele-

fón

*2

Vyp. Nedo-
stupné*2 Nedostupné

Dostupné
(nečinné)

Neplatný

Podržané
(linka je
podržaná)

Hovor
(používa
sa)

Prijíma sa
(prichádza-
júci hovor)

*1 Farba ikony závisí od nastavení systému. Podrobnosti získate od vášho predajcu tele-
fónneho systému alebo poskytovateľa služieb.

*2 V závislosti od nastavení systému sa môže zobraziť nedostupný stav. Podrobnosti zís-
kate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa služieb.

Poradie zobrazenia podľa priority
Ak je na telefóne niekoľko hovorov, priorita zobrazenia je predvolene nasledujúca:
Prijíma sa (prichádzajúci hovor)  Hovor (používa sa)  Podržané (podržaná linka)

2.5  Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti prijímača/reproduktora/telefónu
KX-TPA60/KX-TPA65:
Počas konverzácie stlačte [ ] alebo [ ], čím nastavíte hlasitosť (úroveň 1 až 6).*1

KX-TPA68:
Počas konverzácie stačte /[VOL], čím nastavíte hlasitosť (úroveň 1 až 8).
*1 Pri použití modelu KX-TPA65 možno hlasitosť nastaviť aj tlačidlom /[VOL].

Nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vypnutie zvonenia

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

2.5 Nastavenie hlasitosti
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[ ]/[ ]: "Hlasitost' zvon."  OK

3. [ ]/[ ]: Zvoľte požadované nastavenie.  OK *1

*1 Pri použití modelu KX-TPA65/KX-TPA68 možno hlasitosť nastaviť aj tlačidlom /
[VOL].

Pre Vašu informáciu:
• Namiesto vykonanie krokov 1 a 2 môžete stlačiť tlačidlo [ ].
• Podrobnosti o nastavení vzoru zvonenia nájdete v časti Nast.prich.hov., str. 139.

Nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vypnutie zvonenia počas zvonenia
Počas prijímania hovoru nastavíte hlasitosť zvonenia alebo vypnete zvonenie podľa na-
sledovného postupu:

Pre Vašu informáciu:
• Keď počas prijímania prichádzajúceho hovoru pripojíte slúchadlo, zvonenie z telefó-

nu sa neprepne do slúchadla. Ak pred prijatím prichádzajúceho hovoru pripojíte slú-
chadlo a zvonenie slúchadla je nastavené na možnosť „ZAP.“, zvonenie bude počuť
zo slúchadla.

Nastavenie hlasitosti zvonenia
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

[ ]/[ ]: Nastavenie hlasitosti.*1

KX-TPA68:
/[VOL]: Nastavenie hlasitosti.

2. KX-TPA60:
, / /[XFER/CLR]: Ukončiť

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

*1 Nastavená úroveň hlasitosti sa použije aj pre následné hovory.
Pri použití modelu KX-TPA65 možno hlasitosť nastaviť aj tlačidlom /[VOL].

Vypnutie zvonenia
1.

2.6  Denník prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
Pri paralelnom pripojení stolového telefónu a telefónu sa denník prichádzajúcich/odchá-
dzajúcich hovorov zdieľa medzi stolovým telefónom a telefónom. Podrobnosti o nastave-
niach paralelného pripojenia nájdete v časti 2.7 Paralelný režim (KX-TPA65/KX-TPA68),
str. 72.

2.6 Denník prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
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Zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov

[V pohotovostnom režime]

1. [ ]/

2. KX-TPA60/KX-TPA65
[ ]/[ ]: "Prich. Hovory"  OK *1

KX-TPA68
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]: Vyberte položku z ponuky „Prich. Hovory“*2  OK

*1 Ak sa na LCD nezobrazuje oznam „Zmešk. hovory“, tento krok možno preskočiť.
Pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600, keďže sa nezobrazuje oznam
„Prich. Hovory“, vyberte z položky „Zmešk. hovory“/„Prevzaté volanie“.

*2 V zozname denníkov prichádzajúcich hovorov si môžete pozrieť všetky druhy denní-
kov prichádzajúcich hovorov.

：Zmeškaný hovor
：Prijatý hovor

Pre Vašu informáciu:
• Podrobnosti o ostatných operáciách nájdete v časti Schéma prechodu obrazoviek,

str. 58.

Zobrazenie denníka odchádzajúcich hovorov

[V pohotovostnom režime]

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

Môžete tiež stlačiť tlačidlo [ ].

Pre Vašu informáciu:
• Podrobnosti o ostatných operáciách nájdete v časti Schéma prechodu obrazoviek,

str. 58.

Uskutočnenie hovoru pomocou denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
Pozrite časť 3.3.4 Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov, str.
81.

Uloženie položky pomocou denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
Pozrite časť Uloženie položky pomocou denníka prichádzajúcich alebo odchádzajúcich
hovorov, str. 102.

2.6 Denník prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
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Vymazanie denníka prichádzajúcich hovorov

[Keď je zobrazený denník prichádzajúcich hovorov]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/

2. [ ]/[ ]: "Zmazať"*2  OK

3. [ ]/[ ]: "Áno"  OK
Ak chcete vymazať iné položky, vráťte sa na krok 1.

*1 Len model KX-TPA68.
*2 Môžete zvoliť možnosť „Zrušit' všetko“, ak chcete vymazať všetky položky.

Vymazanie denníka odchádzajúcich hovorov

[Keď je zobrazený denník odchádzajúcich hovorov]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/

2. [ ]/[ ]: "Zmazať"*2  OK

3. [ ]/[ ]: "Áno"  OK
Ak chcete vymazať iné položky, vráťte sa na krok 1.

*1 Len model KX-TPA68.
*2 Môžete zvoliť možnosť „Zrušit' všetko“, ak chcete vymazať všetky položky.

2.7  Paralelný režim (KX-TPA65/KX-TPA68)
Pri použití stolového telefónu ako hlavného stolového telefónu (KX-TPA65/KX-TPA68)
možno telefón (KX-TPA60) nastaviť tak, aby sa s ním spároval, takže telefónne číslo
(konto) hlavného stolového telefónu sa aplikuje na podriadený (spárovaný) telefón. Po-
mocou nastavení párovania môžete používať stolový telefón, keď sedíte za stolom, a
podriadený telefón môžete používať, keď nie ste pri stole.
KX-TPA65/KX-TPA68:
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

2. KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nastav. systému"  OK

3. [ ]/[ ]: "Nastav. systému"*1  OK

4. [ ]/[ ]: "Paralel.nastav."  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte stolový telefón (KX-TPA65/KX-TPA68), ktorý chcete používať ako
hlavnú jednotku.  OK

2.7 Paralelný režim (KX-TPA65/KX-TPA68)
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6. [ ]/[ ]: "Párovanie"  OK

7. [ ]/[ ]: Vyberte telefón (KX-TPA60), ktorý chcete používať ako spárovanú jednotku.

• Zrušenie spárovania: „VYP.“  OK

8. [ ]/[ ]: "Režimy"  OK

9. [Nastavenie, že jedna jednotka dostáva obsadený signál, keď je na druhej jednotke
hovor]
[ ]/[ ]: "Obsadené"  OK
[Nastavenie, že jedna jednotka prevezme hovor, keď je na druhej jednotke hovor]
[ ]/[ ]: "Prevziať hovor"  OK

Podrobnosti o nastavení nájdete v časti Nastav. systému, str. 153.
*1 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti "10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora", str. 137.

2.8  Nastavenie hesla
Heslo telefónu/stolového telefónu nie je štandardne nastavené. Heslo telefónu/stolového
telefónu (4 číslic) musíte zaregistrovať pred použitím. Nasledujúce funkcie nemožno
používať bez nastavenia hesla:
• Zámok telefónneho zoznamu (pozrite časť 7.2.6 Uzamknutie telefónneho zoznamu te-

lefónu, str. 107).
• „Manuál.a heslo“ alebo „Auto a heslo“ pre „Mód zamknutia“ (pozrite časť Nastav.tlači-

diel, str. 143).
• Vynulovať telefón (pozrite časť Iné možnosti, str. 150).

Pre Vašu informáciu:
• Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:

–Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.
–Pravidelne meňte heslo.

• Poznačte si heslo, aby ste ho nezabudli.

Nastavenie

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

2.8 Nastavenie hesla
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3. [ ]/[ ]: "Iné možnosti"  OK

4. [ ]/[ ]: "Zmena hesla PJ"*1  OK

5. Zadajte nové heslo (4 číslic [0–9]).
6. Overte heslo jeho opätovným zadaním ako v kroku 5.
*1 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate od

svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti "10.1.2 Tabuľka znakov pre
heslo administrátora", str. 137.

2.9  Zámok tlačidiel
Môžete uzamknúť všetky tlačidlá okrem navigačného tlačidla, keď je telefón/stolový tele-
fón v pohotovostnom režime. Možno zvoliť jeden zo 4 typov zámku tlačidiel. Podrobnosti
nájdete v časti Nastav.tlačidiel, str. 143.

Pre Vašu informáciu:
• Ak pre položku „Mód zamknutia“ vyberiete možnosť „Manuál.a heslo“ alebo „Auto a

heslo“, musíte zadať heslo na odomknutie telefónu/stolového telefónu.
Ak 3-krát zadáte nesprávne heslo, približne 30 sekúnd nebudete môcť zadať ďalšie
heslo.

• Ak nebolo nastavené žiadne heslo, nemôžete vybrať možnosť „Manuál.a heslo“ alebo
„Auto a heslo“ pre položku „Mód zamknutia“. Ak chcete nastaviť heslo, pozrite časť
2.8 Nastavenie hesla, str. 73.

• Keď je zvolená možnosť „Automaticky“ alebo „Auto a heslo“, je možné nastaviť čas ne-
aktivity, kým sa tlačidlá uzamknú automaticky (Čas autom.zamk.). Pozrite časť Na-
stav.tlačidiel, str. 143.

Uzamknutie
Tlačidlá telefónu/stolového telefónu uzamknete stlačením a podržaním tlačidla /
MENU/  alebo navigačného tlačidla [STRED]/[ENTER] na dlhšie ako 2 sekundy. Zo-
brazí sa ikona  ako signalizácia, že tlačidlá sú uzamknuté.

Odomknutie
Ak chcete odomknúť tlačidlá telefónu/stolového telefónu, stlačte tlačidlo  alebo na-
vigačné tlačidlo [STRED]/[ENTER] na dlhšie ako 2 sekúnd. Ikona  sa zmení na

/MENU/ , čo znamená, že tlačidlá boli odomknuté.

2.10  Výber jazyka zobrazenia
Môžete zvoliť jazyk zobrazovaný na telefóne/stolovom telefóne.
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

2.9 Zámok tlačidiel
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2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nastavenie PJ"  OK

3. [ ]/[ ]: "Voľba indikácií"  OK

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

5. [ ]/[ ]: Vyberte jazyk.  OK

• Po zmene jazyka zobrazenia sa telefón/stolový telefón reštartuje.
• Zoznam jazykov, ktoré možno zvoliť, nájdete v časti Voľba indikácií, str. 146.

2.11  Zadávanie znakov
Znaky a číslice môžete zadávať pomocou tlačidiel vytáčania.
Jeden alebo viac znakov vyberiete stlačením pravého softvérového tlačidla pri zadá-
vaní mena. Ikona funkcie nad softvérovým tlačidlom zobrazí aktuálny režim znakov.
Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.1 Tabuľka režimu znakov, str. 136.
Ak chcete zmeniť režim znakov počas úpravy mena v telefónnom zozname, stlačte pra-
vé softvérové tlačidlo.

Č. modelu Premena režimu znakov

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

 (latinka)

 (numerické)

 (rozšírené 1)

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

 (latinka)

 (numerické)

 (grécke)

 (rozšírené 1)

 (rozšírené 2)

2.11 Zadávanie znakov
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Č. modelu Premena režimu znakov

KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

 (cyrilika)

 (numerické)

 (latinka)

 (rozšírené 1)

 (rozšírené 2)

 
Príklad: Ak chcete zadať „Anne“ v režime Latinky.

  [ ]  [ ]      [ ]      [ ]    
• Ak chcete prepnúť medzi veľkými a malými písmenami, stlačte tlačidlo

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Ak chcete zadať znak nachádzajúci sa sa na tom istom tlačidle vytáčania ako predchá-
dzajúci znak, presuňte kurzor navigačným tlačidlom [ ], potom zadajte požadovaný
znak.

• Úprava zadaného znaku
1. Tlačidlom [ ] alebo [ ] zvýraznite znak.
2. Vymažte znak.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Zruš

3. Zadajte správny znak.
• Vymazanie celého riadku.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
Stlačte a podržte tlačidlo / /[TRANSFER/CLEAR] na dlhšie ako 1 sekundu.
KX-TPA68:
Stlačte a podržte tlačidlo Zruš  na dlhšie ako 1 sekundu.

• Kurzor presuniete navigačným tlačidlom [ ], [ ], [ ] alebo [ ].

2.11 Zadávanie znakov
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2.12  Zapnutie/vypnutie (len model KX-TPA60)
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo .

2.13  Režim šetrenia energie (len model KX-TPA60)
Režim šetrenia energie automaticky vypne zvonenie, podsvietenie LCD a podsvietenie
tlačidiel po zadanom počte sekúnd, ktoré uplynú po prijatí hovoru. Podrobnosti o úprave
nastavení režimu šetrenia energie nájdete v časti Nast.prich.hov., str. 139.

2.14  Základné operácie
Tu sú popísané základné operácie pre model KX-TPA65/KX-TPA68.

Vyvesenie a zavesenie
Existuje niekoľko spôsobov ako môžete vyvesiť a zavesiť telefón:
• Pomocou káblového telefónu
• Pomocou tlačidla /[SP-PHONE], /[SP-PHONE/HEADSET] alebo /[CANCEL]
• Pomocou softvérového tlačidla

Vyvesenie
Keď v tejto príručke uvidíte frázu "vyvesiť", na výber máte tieto možnosti:
• Zdvihnite káblový telefón z jeho kolísky.
• Stlačte tlačidlo /[SP-PHONE] alebo /[SP-PHONE/HEADSET], keď je káblový te-

lefón v kolíske. Tým sa zapne hlasitý režim.
• Stlačte tlačidlo /[SP-PHONE] alebo /[SP-PHONE/HEADSET], keď používate slú-

chadlo.
• Stlačte /[LINE], a následne stlačte kláves voľby alebo [ ]/[ ] pre výber čísla linky.
• Stačte programové tlačidlo s linkou registrovanou k nemu (iba model KX-TPA68).

Pre Vašu informáciu:

• Niektoré softvérové tlačidlá, napríklad / , fungujú ako tlačidlo /[SP-PHO-
NE] alebo /[SP-PHONE/HEADSET].

Zavesenie
Keď v tejto príručke uvidíte frázu „zavesiť“, môžete vykonať jedno z nasledujúceho:
• Znova vložte káblový telefón do jeho kolísky.
• Stlačte tlačidlo /[SP-PHONE] alebo /[SP-PHONE/HEADSET], keď používate slú-

chadlo alebo hlasitý režim.
• Stlačte tlačidlo /[CANCEL].

2.12 Zapnutie/vypnutie (len model KX-TPA60)
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3  Uskutočňovanie hovorov
3.1  Uskutočňovanie hovorov

• Ak chcete zadávať znaky, pozrite časť 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.
• Pred hovorom môžete potvrdiť, že číslo bolo vytočené správne (vytáčanie dopredu),

keď zadáte číslo a potom
KX-TPA60:
Stlačte tlačidlo .
KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

• Ak chcete vymazať celé číslo pri vytáčaní dopredu,
KX-TPA60:
Stlačte tlačidlo / /[XFER/CLR] na viac ako 1 sekundu.
KX-TPA65:
Stlačte tlačidlo / /[TRANSFER/CLEAR] na viac ako 1 sekundu.
KX-TPA68:
Stlačte a podržte tlačidlo Zruš  na dlhšie ako 1 sekundu.

• Ak chcete zrušiť vytáčanie, stlačte tlačidlo
KX-TPA60:

KX-TPA65:
/[CANCEL]

KX-TPA68:
[CANCEL]

• Ak bliká ikona , presuňte sa bližšie k základnej jednotke a vytočte znova.

• Symbol „+“ (kód medzinárodného vytáčania) možno zadať stlačením a podržaním tla-
čidla „ “.

• Ak chcete medzi telefónne čísla vložiť symbol „P“ (pauza na 3 sekundy), stačte tlačidlo
      P /Pauza *1.
To je praktické napríklad vtedy, keď chcete pracovať so službou hlasovej pošty bez to-
ho, aby ste počúvali dopredu zaznamenané oznámenie. Podľa potreby opakujte a vy-
tvoria sa dlhšie pauzy.

*1 Toto softvérové tlačidlo je zobrazené, len ak je nakonfigurované na telefóne. Ďalšie in-
formácie získate od svojho administrátora.

3.2  Základné volanie

3.2.1  Volanie vytáčaním
1. KX-TPA60:

3 Uskutočňovanie hovorov
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KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

2. Vytáčanie čísla vonkajšej strany.

3. VOLAŤ/ Volať

4. KX-TPA60:
: Ukončenie hovoru

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie: Ukončenie hovoru

Pre Vašu informáciu:
Ak chcete vytočiť nové číslo bez zavesenia, postupujte nasledovne.
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]: Ukončenie hovoru
2. [ ]/[ ]: "FLASH/Vyvolať"

3. OK

KX-TPA68:

1. /

Vytáčanie dopredu
[V pohotovostnom režime]
1. Vytočte číslo, keď je telefón zavesený.
2. Po vytočení

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

3.2.2  Uskutočnenie interného hovoru
Interné hovory možno vykonávať medzi telefónmi/stolovými telefónmi.

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Vyberte požadovaný telefón/stolový telefón.  OK

4. KX-TPA60:
: Ukončenie hovoru

3.2.2 Uskutočnenie interného hovoru
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KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie: Ukončenie hovoru

3.3  Jednoduché vytáčanie

3.3.1  Uskutočnenie hovoru pomocou zoznamu volaných čísiel
Posledné vytáčané telefónne čísla sú uložené v zozname volaných čísiel (každé max. 32
číslic).

[V pohotovostnom režime]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]  

Pre Vašu informáciu:
• Ak tlačidlo posledného čísla nie je priradené tlačidlu vytáčania , stlačte aktuálne

tlačidlo posledného čísla.
• Pri použití modelu KX-TPA65 je možné použiť aj / /[REDIAL].

1. KX-TPA68:
/ /[REDIAL]

3.3.2  Vytáčanie tlačidlami predvoľby
Každému číselnému tlačidlu môžete priradiť telefónne číslo a potom máte prístup k to-
muto telefónnemu číslu jednoducho stlačením a podržaním priradeného číselného tlačid-
la.
[V pohotovostnom režime]
1. Stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0–9) priradené ako tlačidlo predvoľby na dlhšie

ako 1 sekundu.
2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

Pre Vašu informáciu:
• Keď sú zobrazené informácie o tlačidle predvoľby, môžete pomocou tlačidiel [ ] a [ ]

zvoliť iné číslo tlačidla predvoľby.
• Ak je vytáčanie tlačidlami predvoľby nastavené na možnosť „Automaticky“, číslo tla-

čidla predvoľby možno vytočiť aj stlačením a podržaním priradeného tlačidla predvoľ-
by na daný počet sekúnd. Podrobnosti nájdete v časti Výber typu vytáčania tlačidlom
predvoľby, str. 113.

• Podrobnosti o priraďovaní tlačidiel predvoľby nájdete v časti Priraďovanie tlačidiel
predvoľby z telefónneho zoznamu, str. 112.

3.3 Jednoduché vytáčanie
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3.3.3  Používanie pohotovostnej linky
Ak váš administrátor nakonfiguroval túto funkciu, môžete automaticky uskutočniť hovor
na registrované telefónne číslo. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

[V pohotovostnom režime]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

3.3.4  Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov

Používanie denníka prichádzajúcich hovorov

[Keď je zobrazený denník prichádzajúcich hovorov]
1. [ ]/[ ]: Vyberte denník prichádzajúcich hovorov.
2. Uskutočnenie hovoru

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

3. Ukončenie hovoru
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
zavesenie

Používanie denníka odchádzajúcich hovorov

[Keď je zobrazený denník odchádzajúcich hovorov]
1. [ ]/[ ]: Vyberte denník odchádzajúcich hovorov.
2. Uskutočnenie hovoru

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

3. Ukončenie hovoru
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
zavesenie

3.3.3 Používanie pohotovostnej linky
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3.3.5  Používanie telefónneho zoznamu

Používanie telefónneho zoznamu telefónu

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zoznam"  OK *1

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.*2

5. Stlačte navigačné tlačidlo [STRED]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

8. KX-TPA60:
: Ukončenie hovoru

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie: Ukončenie hovoru

*1 Ak je povolený len telefónny zoznam telefónu, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [ ]/[ ], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajú-

ca položka.

Pre Vašu informáciu:
• Ak telefónny zoznam telefónu nie je povolený, túto funkciu nemožno použiť. Podrob-

nosti získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa služieb.
• Podrobnosti o uskutočňovaní hovorov pomocou telefónneho zoznamu telefónu náj-

dete v časti 7.2.5 Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname telefónu, str. 105.

Používanie telefónneho zoznamu základnej jednotky (len pri pripojení k základnej
jednotke inej ako KX-TGP600)

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zozn.základ."  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.*1

5. Stlačte navigačné tlačidlo [STRED]/[ENTER].

3.3.5 Používanie telefónneho zoznamu
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6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

8. KX-TPA60:
: Ukončenie hovoru

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie: Ukončenie hovoru

*1 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [ ]/[ ], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajú-
ca položka.

Pre Vašu informáciu:
• Podrobnosti o uskutočňovaní hovorov pomocou telefónneho zoznamu základnej sta-

nice nájdete v časti 7.3.4 Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname základnej jed-
notky, str. 109.

Používanie vzdialeného telefónneho zoznamu (len pri pripojení k základnej jednotke
inej ako KX-TGP600)

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Vzdial.tel.zozn."  OK *1

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/ *2

5. Tlačidlom [ ]/[ ] vyberte požadované telefónne číslo.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

7. KX-TPA60:
: Ukončenie hovoru

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie: Ukončenie hovoru

*1 Ak je povolený len vzdialený telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [ ]/[ ], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajú-

ca položka.

3.3.5 Používanie telefónneho zoznamu
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Pre Vašu informáciu:
• Ak vzdialený telefónny zoznam nie je povolený, túto funkciu nemožno používať. Pod-

robnosti získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa slu-
žieb.

• Podrobnosti o uskutočňovaní hovorov pomocou vzdialeného telefónneho zoznamu
nájdete v časti 7.4.1 Vyhľadávanie položky vo vzdialenom telefónnom zozname, str.
110.

3.4  Uskutočnenie vysielacieho hlasného hovoru
Keď z telefónu/stolového telefónu uskutočníte vysielací hlasný hovor, hlas bude počuť
cez reproduktor telefónu ostatných telefónov/stolových telefónov.

[V pohotovostnom režime]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]

2. [ ]/[ ]: "Obvolávanie"  OK

3. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú skupinu kanálov.  OK
KX-TPA68:
1. Stlačte programové tlačidlo s funkciou „Obvolávanie“.

2. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú skupinu kanálov.  OK

Pre Vašu informáciu:
• Táto položka sa zobrazí, len keď je zapnutá v nastaveniach. Túto funkciu možno za-

pnúť naprogramovaním cez webové užívateľské rozhranie. Podrobnosti získate od
vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa služieb.

3.4 Uskutočnenie vysielacieho hlasného hovoru
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4  Prijímanie hovorov
4.1  Prijímanie hovorov

• Pre každý typ prichádzajúceho hovoru si môžete vybrať zvonenie. Pozrite časť Na-
st.prich.hov., str. 139.

• Odpovedať na hovor môžete aj pomocou funkcie „Príj.ľub.tlač.“*1, „Príj.zdv.z nab.“*1 ale-
bo „Autom.príjem“. Pozrite časť Nast.prij.hov., str. 141.

• Hlasitosť zvonenia možno nastaviť alebo aj vypnúť. Pozrite časť Nastavenie hlasitosti
zvonenia alebo vypnutie zvonenia, str. 69.

• Ak pred prijatím prichádzajúceho hovoru pripojíte slúchadlo a zvonenie slúchadla je na-
stavené na možnosť „ZAP.“, zvonenie bude počuť zo slúchadla.

• Keď je funkcia „Príj.zdv.z nab.“*1 nastavená na možnosť „ZAP.“, zvážte nasledujúce. Ak
dôjde ku krátkemu výpadku napájania, keď telefón prijíma hovor na nabíjačke,
–Ak je položka „Hovor počas nab.“ nastavená na možnosť „VYP.“ (predvolené), hovor

sa môže po odpovedaní odpojiť.
–Ak je položka „Hovor počas nab.“ nastavená na možnosť „ZAP.“, na hovor sa môže

odpovedať automaticky. V takom prípade si uvedomte, že môže dôjsť k narušeniu
práva na súkromie alebo uniknutiu citlivých informácií neoprávneným osobám.

• Ak sa príjme externý hovor z telefónneho čísla uloženého v telefónnom zozname tele-
fónu, toto číslo a meno volajúceho sa zobrazia v denníku hovorov.

*1 Len model KX-TPA60.

4.1.1  Identifikácia volajúceho
Ak prijmete externý hovor, ktorý obsahuje identifikáciu volaného (meno a telefónne číslo
volajúceho), tieto informácie sa zapíšu do denníka prichádzajúcich hovorov a zobrazia
sa na telefóne/stolovom telefóne.
Ak prijmete hovor z čísla, ktoré sa zhoduje s číslom zadaným v telefónnom zozname,
meno registrované v telefónnom zozname pre toto číslo sa zobrazí spolu s číslom.
Ak telefónny systém pošle informácie o volajúcom a existujú pre to isté číslo aj informá-
cie uložené v telefónnom zozname, môžete si vybrať, ktoré informácie sa zobrazia na te-
lefóne/stolovom telefóne. Štandardne sa zobrazia informácie o volajúcom odoslané tele-
fónnym systémom. Podrobnosti nájdete v časti Voľba indikácií, str. 146.
Ak nastavíte, aby telefón/stolový telefón zobrazoval informácie o volajúcom uložené v te-
lefónnom zoznam, informácie o volajúcom odoslané telefónnym systémom sa zobrazia,
len ak číslo volajúceho nie je uložené v telefónnom zozname.

4.2  Odpovedanie na hovory

Odpovedanie na prichádzajúci hovor

–KX-TPA60: 

4 Prijímanie hovorov
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–KX-TPA65/KX-TPA68: Vyvesenie

Pre Vašu informáciu:
• Pri prijímaní interného hovoru sa na LCD zobrazí názov telefónu.

Ak chcete odpovedať na prichádzajúci hovor na konkrétnej linke (len pri pripojení k
modelu KX-TGP600)

1. /[LINE]: Zobrazte tlačidlá linky.

2. Tlačidlom vytáčania alebo tlačidlami [ ]/[ ] vyberte číslo linky.  OK
Na hovor môžete odpovedať aj pomocou nasledujúcich funkcií:

–Príj.ľub.tlač.*1

–Príj.zdv.z nab.*1

–Autom.príjem
Podrobnosti o nastavení týchto funkcií nájdete v časti Nast.prij.hov., str. 141.

*1 Len model KX-TPA60.

Pre Vašu informáciu:
• Tlačidlá linky s prichádzajúcimi hovormi budú rýchlo blikať nazeleno.

• Ak je položka „Príj.zdv.z nab.“*1 nastavená na možnosť „ZAP.“ a dôjde ku krátkemu
výpadku napájania, keď telefón práve prijíma hovor na nabíjačke, môžu nastať nasle-
dujúce situácie:
–Ak je položka „Hovor počas nab.“ nastavená na možnosť „VYP.“ (predvolené), ho-

vor sa môže po odpovedaní odpojiť.
–Ak je položka „Hovor počas nab.“ nastavená na možnosť „ZAP.“, na hovor sa môže

odpovedať automaticky. V takom prípade si uvedomte, že môže dôjsť k narušeniu
práva na súkromie alebo uniknutiu citlivých informácií neoprávneným osobám.

*1 Len model KX-TPA60.

• Pre každý typ prichádzajúceho hovoru si môžete vybrať vzor zvonenia. Podrobnosti
nájdete v časti Nast.prich.hov., str. 139.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Z telefónu/stolového telefónu môžete odmietnuť prichádzajúci hovor.

1. Keď zvoní prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo /REJECT/Reject .

2. Hovor sa odmietne a telefón/stolový telefón sa vráti do pohotovostného stavu.

Pre Vašu informáciu:
• Je možné automaticky odmietať hovory z konkrétnych čísiel. Podrobnosti nájdete v

časti 8.1.8 Blokovanie prichádzajúcich hovorov (Len užívatelia služby ID volajúceho),
str. 119.

4.2 Odpovedanie na hovory
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4.3  Hlasitý režim
V hlasitom režime môžete rozprávať a počuť druhú stranu v konverzácii bez použitia te-
lefónu. Tento režim je užitočný pri vykonávaní iných úloh pri konverzácii, napríklad písa-
ní.

Pre Vašu informáciu:
[KX-TPA60]

• Počas konverzácie s použitím slúchadla tlačidlo  nie je dostupné.

• Keď je telefón v hlasitom režime na nabíjačke, nemôžete zrušiť tento režim.
• Keď je položka „Hovor počas nab.“ nastavená na možnosť „ZAP.“, ak prepnete tele-

fón do hlasitého režimu na nabíjačke, môžete pokračovať v konverzácii.
[KX-TPA65/KX-TPA68]

• Počas konverzácie s použitím telefónu stlačením tlačidla /[SP-PHONE] alebo /
[SP-PHONE/HEADSET] odpojíte hovor.

• Ak počas hlasitého režimu stlačíte tlačidlo /[SP-PHONE] alebo /[SP-PHONE/
HEADSET], odpojíte hovor.

Zapnutie hlasitého režimu
[KX-TPA60]
Ak počas konverzácie stlačíte tlačidlo , môžete zapnúť hlasitý režim.
Potom môžete vrátiť telefón do nabíjačky.
[KX-TPA65/KX-TPA68]
Ak stlačíte tlačidlo /[SP-PHONE] alebo /[SP-PHONE/HEADSET] pohotovostnom
režime, môžete povoliť hlasitý režim. Keď už ste v hlasitom režime, môžete vyvesiť tele-
fón bez toho, aby ste odpojili hovor.

Zrušenie hlasitého režimu
[KX-TPA60]
Hlasitý režim môžete zrušiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Počas konverzácie v hlasitom režime stlačte tlačidlo .

• Počas konverzácie v hlasitom režime s telefónom na nabíjačke vyberte telefón z nabí-
jačky.

[KX-TPA65/KX-TPA68]
Počas konverzácie v hlasitom režime vyveste telefón.

4.4  Odpovedanie na interný hovor
1. KX-TPA60:

: Odpovedzte na vysielací hlasný hovor.
KX-TPA65/KX-TPA68:

4.3 Hlasitý režim
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Vyvesený: Odpovedzte na vysielací hlasný hovor.

4.5  Tichý režim
Tichý režim vypne zvonenie pri prijímaní hovorov. To môže byť užitočné v situáciách, keď
nechcete byť rušení, napríklad počas schôdzky.
Keď je aktívny tichý režim, nasledujúce funkcie sa vypnú alebo nastavia podľa automa-
tickej špecifikácie, bez ohľadu na ich nastavenia.
–Hlasitost' zvon.

–Zvon.pri nabíj.*1

–Autom.príjem
–Tón tlačidiel
*1 Len model KX-TPA60.

Pre Vašu informáciu:
• Keď je nastavený tichý režim, v pohotovostnom režime nebude počuteľné upozorne-

nie na slabé akumulátory.
• Keď je nastavený tichý režim, potvrdzovacie tóny pre nastavovanie vzoru zvonenia

alebo hlasitosti zvonenia sa nebudú prehrávať.

Nastavenie alebo zrušenie
1. KX-TPA60:

Stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekúnd.
KX-TPA65/KX-TPA68:
Stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekúnd.

4.6  Zníženie šumu (KX-TPA60/KX-TPA68)
Keď je zapnutý režim Potláčanie hluku, potláča sa hluk prostredia, čím sa pri konverzácii
zlepšuje a udržiava kvalita zvuku pre druhú stranu. Tiež sa zvýši hlasitosť príjemcu podľa
úrovne hluku prostredia. To je užitočné v hlučných prostrediach, napríklad skladoch, vý-
robných prevádzkach, reštauráciách a garážach. Potláčanie hluku možno štandardne
zapnúť na pravidelné použitie, alebo zapínať/vypínať počas hovoru.

Pre Vašu informáciu:
• Potláčanie hluku možno používať len v režime príjemcu alebo so slúchadlom. Ne-

možno ho použiť v hlasitom režime.

• Počas konverzácie v režime Potláčanie hluku buď bliká softvérové tlačidlo /
AVC  alebo sa na LCD zobrazuje nápis „Zníženie šumu“.

• Počas konverzácie so slúchadlom v predvolenom režime Potláčanie hluku, aj keď
odpojíte slúchadlo z telefónu, režim Potláčanie hluku pokračuje.

4.5 Tichý režim
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• Počas konverzácie bez slúchadla v predvolenom režime Potláčanie hluku, aj keď pri-
pojíte slúchadlo k telefónu, režim Potláčanie hluku pokračuje.

Zapnutie a vypnutie režimu Potláčanie hluku

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

2. KX-TPA60:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nastavenie PJ"  OK

3. [ ]/[ ]: "Nast.hovoru"  OK

4. [ ]/[ ]: "Zníženie šumu"  OK

5. [ ]/[ ]: "ZAP."/"VYP."  OK

Dočasné vypnutie a zapnutie režimu Potláčanie hluku počas hovoru
Režim Potláčanie hluku môžete počas hovoru zapnúť a vypnúť jedným z nasledovných
spôsobov:

a. / AVC
Ak chcete zobraziť softvérové tlačidlo / AVC , upravte zobrazené softvérové
tlačidlá. Pozrite časť Nastav.tlačidiel, str. 143.

b. KX-TPA60:
/[FUNC]  [ ]/[ ]: "Zníženie šumu"  OK

KX-TPA68:
/MENU  [ ]/[ ]/[ ]/[ ]: "Zníženie šumu"  OK

4.6 Zníženie šumu (KX-TPA60/KX-TPA68)
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5  Počas konverzácie
5.1  Počas konverzácie

5.1.1  Prenesenie hovoru (prenos hovoru)
Môžete preniesť hovor na iné miesto určenia (klapka alebo externá strana).

Prenos

[Počas konverzácie]
1. KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

2. Vytočte stranu, pre ktorú chcete vykonať prenos.  VOLAŤ/ Volať

3. Počkajte, kým druhá strana odpovie, aby ste mohli oznámiť prenos.
4. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie*1

*1 Pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600 je postup nasledovný.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

Pre Vašu informáciu:
• Ak sa chcete vrátiť k hovoru predtým, ako miesto určenia prenosu odpovie, stlačte

tlačidlo CANCEL / Zrušiť .

Vykonanie slepého prenosu (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)

1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo SLEPO/Slepo *1.

2. Vytočte stranu, pre ktorú chcete vykonať prenos.  VOLAŤ/ Volať

*1 Ak prenosy naslepo nie sú povolené, toto softvérové tlačidlo sa nezobrazí. Ďalšie in-
formácie získate od svojho administrátora.

5 Počas konverzácie
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Prenos interného hovoru
Externé hovory možno prenášať medzi 2 telefónmi/stolovými telefónmi.

[V pohotovostnom režime]

1. Počas konverzácie /MENU/ .

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Vyberte požadovaný telefón/stolový telefón.  OK

4. Počkajte, kým vyvolávaná strana odpovie.
5. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie*1

*1 Pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600 je postup nasledovný.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

5.1.2  Podržanie hovoru
Hovor môžete podržať tak, že podržíte hovor na vašej klapke.

Podržanie

Podržanie aktuálneho hovoru
1. KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]

Pre Vašu informáciu:
• Ak stlačíte tlačidlo LINE iné, ako je tlačidlo pre aktuálny hovor, tento hovor sa podrží

alebo sa odpojí, podľa nastavení funkcie Automatické podržanie hovoru. Podrobnosti
získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa služieb.

Obnovenie podržaného hovoru
1. KX-TPA60:

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

5.1.2 Podržanie hovoru
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/ /[HOLD]

Obnovenie podržaného hovoru na vašej linke (len pri pripojení k modelu
KX-TGP600)
1. /[LINE]
2. Tlačidlom vytáčania, ktoré zodpovedá pomaly nazeleno blikajúcemu indikátoru LIN-

KY, alebo tlačidlom [ ] alebo [ ] vyberte pomaly nazeleno blikajúci indikátor LINKY.
 OK

Podržanie v Parkovacej zóne systému (parkovanie hovorov)
Túto funkciu môžete používať ako prenosovú funkciu.
Keď je povolené parkovanie hovorov, v zozname Funkčné tlačidlo je k dispozícii položka
„Parkov.hovoru“. Číslo funkcie parkovania hovorov však už musí byť predtým nastavené.
Rovnako, v závislosti od vášho systému, možno budete musieť zadať číslo parkovacej
zóny na obnovenie zaparkovaného hovoru. Táto funkcia závisí od vášho telefónneho sy-
stému. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

Nastavenie
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("Parkov.hovoru")
KX-TPA68:
Stlačte programové tlačidlo s funkciou „Parkov.hovoru“.

Obnovenie (Obnovenie parku hovorov)
[V pohotovostnom režime]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. Zadajte číslo funkcie Obnovenie parku hovorov.

2. KX-TPA60: 
KX-TPA65: vyvesíte

KX-TPA68:
1. Zadajte číslo funkcie Obnovenie parku hovorov.
2. Stlačte programové tlačidlo s funkciou „Obnoviť park.hovor“.
3. Vyveste.

Pre Vašu informáciu:
• V závislosti od telefonického systému môže softvérové tlačidlo PARK /Park  blikať,

čím signalizuje, že linka má zaparkovaný hovor. V takom prípade môžete obnoviť ho-
vor stlačením blikajúceho softvérového tlačidla PARK /Park . Ak však obnovíte zapar-
kovaný hovor pomocou softvérového tlačidla, číslo funkcie Obnovenie parku hovorov
musí byť nastavené dopredu. Táto položka sa zobrazí, len keď je zapnutá v nastave-
niach. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

5.1.2 Podržanie hovoru
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Striedavý rozhovor s dvomi stranami (rozdelenie hovoru)
Keď hovoríte s jednou stranou, zatiaľ čo druhá strana je podržaná, môžete prepínať tieto
hovory tam a späť (striedavo).

Ak chcete volať tretiu stranu a potom prepínať medzi týmito dvomi
1. KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]  Zavesenie
2. Vytočte účastníka, ktorého chcete pridať ku konverzácii.

3. KX-TPA60: 
KX-TPA65/KX-TPA68: Vyvesenie

4. Keď dohovoríte s druhou stranou, stlačte tlačidlo
KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]
5. Hovorte s pôvodnou stranou.

5.1.3  Konferenčný hovor s troma stranami
Počas konverzácie môžete k vášmu hovoru pridať ďalšiu stranu a vytvoriť tak konferenč-
ný hovor.

Pre Vašu informáciu:
• Váš telefonický systém môžete podporovať rozšírené konferenčné funkcie, ako napr.

konferenčné hovory so štyrmi a viacerými účastníkmi. V tomto prípade sa postupy
ovládania konferenčného hovoru môžu odlišovať od tých, ktoré sú vysvetlené v tejto
časti. Podrobnosti získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytova-
teľa služieb.

Uskutočnenie konferenčného hovoru
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION] počas konverzácie.  "Konferencia"
KX-TPA68:

/[CONF] počas konverzácie.

2. Vytočte stranu, ktorú chcete pridať do konverzácie.  VOLAŤ/ Volať

3. CONF/ /Conf

5.1.3 Konferenčný hovor s troma stranami
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Pre Vašu informáciu:
• Aj softvérové tlačidlo CONF/ /Conf  možno použiť priamo na prístup k funkcii

Konferenčný hovor. Ak chcete zobraziť toto tlačidlo, upravte zobrazené softvérové
tlačidlá. Podrobnosti nájdete v časti Nastav.tlačidiel, str. 143.

• Pri použití modelu KX-TPA65 možno /[CONF] použiť aj v krokoch 1 a 3.

Odstránenie strany z Konferenčného hovoru (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)
Počas konferenčného hovoru môžete odstrániť ostatné strany z konferenčného hovoru.
Táto operácia je však dostupná len počas konferenčného hovoru, ktorý ste zahájili vy.
1. Počas konferenčného hovoru stlačte tlačidlo

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

2. /[LINE]

3. Stlačte tlačidlo vytáčania, alebo stlačte tlačidlo [ ] alebo [ ], potom tlačidlom OK
vyberte číslo LINKY, ktoré zodpovedá strane, ktorú chcete odpojiť.

4. KX-TPA60:
  /[LINE]

KX-TPA65/KX-TPA68:
Zavesenie  /[LINE]

5. Stlačte tlačidlo vytáčania, alebo stlačte tlačidlo [ ] alebo [ ], potom tlačidlom OK
vyberte číslo LINKY, ktoré zodpovedá zostávajúcej strane.

Pre Vašu informáciu:
KX-TPA65/KX-TPA68:
• Ak chcete znovu vytvoriť konferenčný hovor bez odstránenia akejkoľvek strany, stlač-

te tlačidlo /[FUNC]/[FUNCTION] a potom „Konferencia“ po kroku 3.

Ukončenie konferenčného hovoru
Zavesenie a ukončenie konferenčného hovoru
KX-TPA60:
stlačte tlačidlo .
KX-TPA65/KX-TPA68:
zavesenie

5.1.4  Stlmenie zvuku
Môžete vypnúť mikrofón alebo telefón a hovoriť súkromne s ostatnými v miestnosti a sú-
časne počúvať druhú stranu cez reproduktor alebo telefón.

5.1.4 Stlmenie zvuku
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Nastavenie/zrušenie

1. /MUTE/Mute

Pre Vašu informáciu:
• Keď bliká /MUTE/Mute , je aktívna funkcia stlmenia zvuku.

Ak na LCD nie je zobrazené softvérové tlačidlo /MUTE/Mute , ikona /MUTE
je zobrazená na 1. riadku LCD.

• Ak počas stlmenia zvuku zapnete/vypnete reproduktor, stlmenie zvuku bude pokra-
čovať.

• Dokonca aj keď počas stlmenia zvuku pripojíte/odpojíte slúchadlo, stlmenie zvuku
bude pokračovať.

• Pri použití modelu KX-TPA65/KX-TPA68, je možné použiť aj tlačidlo /[MUTE] alebo
/[AUTO ANS/MUTE].

Pri použití modelu KX-TPA68, svieti počas stlmenia zvuku /[AUTO ANS/MUTE].

5.1.5  Čakanie na hovor
Ak počas rozhovoru dostanete druhý hovor, zaznie tón čakania na hovor. Na druhý hovor
môžete odpovedať odpojením alebo podržaním aktuálneho hovoru.
Toto je voliteľná služba telefonickej spoločnosti. Môžete prijať tón čakajúceho hovoru a
informácie o volajúcom. Podrobnosti získate od vášho predajcu telefónneho systému
alebo poskytovateľa služieb.

Odpojenie aktuálneho hovoru a konverzácia s novou stranou

[Keď počujete tón čakajúceho hovoru]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
zavesenie

2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

Podržanie aktuálneho hovoru a konverzácia s novou stranou

1. / /

Pre Vašu informáciu:
• Na čakajúci hovor môžete odpovedať aj nasledovne:

KX-TPA60:

5.1.5 Čakanie na hovor
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/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65/KX-TPA68:

/ /[HOLD]

5.1.6  Monitorovanie pri vyvesení (KX-TPA65/KX-TPA68)
Počas dvojstrannej konverzácii s káblovým telefónom môžete umožniť ostatným osobám
počúvať konverzáciu cez reproduktor, zatiaľ čo pokračujete v konverzácii pomocou ká-
blového telefónu.

Zahájenie/zrušenie
1. /[SP-PHONE] alebo /[SP-PHONE/HEADSET]

Pre Vašu informáciu:
• Keď je aktívne monitorovanie pri vyvesení, vrátením káblového telefónu do kolísky

aktivujete hlasitý režim.

5.1.6 Monitorovanie pri vyvesení (KX-TPA65/KX-TPA68)
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6  Predtým, ako odídete od stola
6.1  Presmerovanie hovorov/Nevyrušovať

Prichádzajúce hovory si môžete nechať automaticky presmerovať na iné číslo. Môžete
tiež nechať prichádzajúce hovory odmietnuť (Nevyrušovať).

Pre Vašu informáciu:
• Režim Nevyrušovať je dostupný len pri pripojení k modelu KX-TGP600.

Prístup k nastaveniam režimov Presmerovanie hovorov/Nevyrušovať

[V pohotovostnom režime]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("Presm/neruš."*1).
KX-TPA68:
Zobrazí sa obrazovka so stranou 1.*2  „Presm/neruš.“/„ “

2. Ak má zariadenie niekoľko liniek, tlačidlom [ ] alebo [ ] zvoľte požadovanú linku. 
OK

3. [ ]/[ ]: Vyberte typ nastavenia režimov Presmerovanie hovorov/Nevyrušovať, ktoré
chcete aplikovať.  OK
Nastavenia sú nasledovné:

• DND: Povoliť režim Nevyrušovať*3

(Všetky prichádzajúce hovory sa automaticky odmietnu.)
• Presm/všet: Povoliť presmerovanie všetkých hovorov

(Všetky prichádzajúce hovory sa automaticky presmerujú.)
• Presm/obs.: Povoliť presmerovanie obsadených

(Prichádzajúce hovory sa presmerujú, len ak sa vaša klapka práve používa.)
• Presm/nepr: Povoliť presmerovanie bez odpovede

(Všetky prichádzajúce hovory sa presmerujú, ak neodpoviete na hovor do určitého
množstva času.)

4. Ak je zvolené nastavenie Presmerovanie, zadajte nové cieľové číslo presmerovania
alebo potvrďte a upravte predchádzajúce nastavenie cieľového čísla.  OK

*1 „Presmer. hov.“ pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*2 Pozrite časť 2.4.2 Displej (KX-TPA68), str. 43.
*3 Len pri pripojení k modelu KX-TGP600.

Pre Vašu informáciu:
• KX-TPA60/KX-TPA65:

Keď je zapnutý režim Presmerovanie hovorov alebo Nevyrušovať, na displeji v
pohotovostnom režime sa zobrazí /Fwd alebo /DND.

6 Predtým, ako odídete od stola
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6.2  Prehrávanie správ hlasovej pošty (len pri pripojení k
modelu KX-TGP600)

KX-TPA60/KX-TPA65:
Keď prijmete hlasovú správu, zobrazí sa nápis „Hlas.správa“ a ikona .
KX-TPA68:
Ak máte nové hlasové správy, na programovom tlačidle „Hlasová správa“ sa zobrazí iko-
na . Počet hlasových správ sa môže zobraziť na ľavej strane ikony .
Skontrolovať nové správy môžete vo vašej poštovej schránke.
Keď si vypočujete všetky hlasové správy, ikona sa zmení na ikonu .

[V pohotovostnom režime]
1. Stlačiť a podržať

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

2. [ ]/[ ]: Vyberte linku, na ktorej je zobrazená ikona .  OK

Pre Vašu informáciu:
• Krok 2 nie je potrebný, ak je len jedna linka nakonfigurovaná na telefóne/stolovom te-

lefóne.
• Pri použití modelu KX-TPA60 sa táto funkcia nedá použiť, keď máte hovor podržaný.

*1 KX-TPA68:
Použiť môžete aj programové tlačidlo „Hlasová správa“. Pozrite časť 2.4.2 Displej
(KX-TPA68), str. 43.

6.2 Prehrávanie správ hlasovej pošty (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)
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7  Používanie telefónneho zoznamu
7.1  Používanie telefónneho zoznamu

Model KX-TGP600 má 3 druhy telefónneho zoznamu.
1. Telefónny zoznam telefónu

Tento telefónny zoznam je uložený v telefóne/stolovom telefóne.
2. Telefónny zoznam základnej jednotky (len pri pripojení k základnej jednotke inej ako

KX-TGP600)
Tento telefónny zoznam je uložený v základnej jednotke.

3. Vzdialený telefónny zoznam (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)
Ak vaša telefonická spoločnosť poskytuje službu vzdialeného telefónneho zozna-
mu, môžete ho používať. Podrobnosti získate od vášho predajcu telefónneho systé-
mu alebo poskytovateľa služieb.

 
Telefónny

zoznam tele-
fónu

Telefónny
zoznam zá-
kladnej jed-

notky

Vzdialený te-
lefónny
zoznam

Ukladanie nových položiek ü ü —

Úprava uložených položiek ü ü —

Mazanie uložených položiek ü ü —

Prehľadávanie telefónneho
zoznamu podľa mena

ü ü ü

Prehľadávanie telefónneho
zoznamu podľa kategórie

ü — —

Telefónne čísla pre každú po-
ložku

Až 5 Až 2 Až 5*1

Súkromné zvonenie ü — —

*1 Tento počet závisí od používanej služby.

7 Používanie telefónneho zoznamu
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7.2  Používanie telefónneho zoznamu telefónu
Na uľahčenie prístupu môžete do telefónu/stolového telefónu uložiť až 500 telefónnych
čísiel spolu s menami. Môžete tiež nastaviť jedinečné vzory zvonenia pre rôzne kategó-
rie na identifikáciu prichádzajúcich hovorov. Všetky položky telefónneho zoznamu sa
ukladajú v abecednom poradí. Z bezpečnostných dôvodov môžete telefónny zoznam
uzamknúť.
• Ak chcete prehľadávať telefónny zoznam, pozrite časť 7.2.5 Vyhľadávanie položky v te-

lefónnom zozname telefónu, str. 105.
• Ak sa chcete dozvedieť o inom telefónnom zozname, ktorý obsahuje viac ako 500 polo-

žiek, pozrite časť 7.4 Používanie vzdialeného telefónneho zoznamu (len pri pripojení k
modelu KX-TGP600), str. 110.

Pre Vašu informáciu:
• Odporúčame vytvoriť zálohy údajov telefónneho zoznamu telefónu a stolového tele-

fónu pre prípad, že údaje budú nedostupné v dôsledku poruchy zariadenia.
• Jeden záznam (napr. meno) môže mať viac telefónnych čísiel. Keďže kapacita tele-

fónneho zoznamu je obmedzená počtom uložených telefónnych čísiel, uložením
viacerých telefónnych čísiel do položky sa znižuje maximálny počet položiek.

• Okrem toho, ak váš poskytovateľ telefonických služieb podporuje nasledujúce údaje
telefónneho zoznamu, môžete si ich prevziať cez sieť.
V mene, ktoré presahuje 24 znakov budú presahujúce znaky vymazané.
Telefónne čísla, ktoré prekračujú 32 číslic, sú neplatné.

7.2.1  Súkromné zvonenie
Položky v telefónnom zozname môžete organizovať do jednej z 9 kategórií súkromných
zvonení. Pre každú kategóriu je možné nastaviť iný vzor zvonenia*1.
*1 Informácie o vzoroch zvonení nájdete v časti Nast.prich.hov., str. 139.

7.2.2  Uloženie položky do telefónneho zoznamu telefónu

Uloženie novej položky

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nový tel.zozn."  OK

3. Zadajte meno (max. 24 znakov).  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte typ telefónneho čísla (  až ).  OK

7.2 Používanie telefónneho zoznamu telefónu
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5. Zadajte telefónne číslo (max. 32 číslic).  OK

6. Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísiel, zopakujte kroky 4 a 5.

7. [ ]/[ ]: "Mimo kategórií"  OK

8. Vyberte kategóriu.  OK

9. Ak chcete vybrať predvolené číslo pre položku, tlačidlom [ ] alebo [ ] vyberte mož-
nosť „Východisk. TEL č“.  OK

10. [ ]/[ ]: Vyberte číslo, ktoré chcete použiť ako predvolené číslo.  OK

11. ULOŽ /Uložiť

Pre Vašu informáciu:
• Kroky 7 a 8 možno vynechať, ak nechcete priradiť kategóriu.
• Kroky 9 a 10 možno vynechať, ak nechcete priradiť predvolené číslo. (Prvé číslo za-

dané k záznamu sa automaticky nastaví ako predvolené.)
• Platné číslice sú „0“ až „9“, „ “, „ “, „ “, „P“.

Ak chcete vložiť „ “ alebo „P“, pozrite si časť 3 Uskutočňovanie hovorov, str. 78.
• Ak existuje položka s rovnakým menom alebo číslom, nové zadané údaje sa zlúčia s

existujúcou položkou.
• Ak chcete zadávať znaky, pozrite časť 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.

Uloženie položky pomocou vytáčania
Môžete najskôr vytočiť číslo a potom ho pridať ako položku telefónneho zoznamu.

[V pohotovostnom režime]
1. Vytočte číslo.
2.

3. Zadajte meno (max. 24 znakov).  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte typ telefónneho čísla (  až ).  OK

5. Podľa potreby upravte telefónne číslo.  OK

6. Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísiel, zopakujte kroky 4 a 5.

7. [ ]/[ ]: "Mimo kategórií"  OK

8. Vyberte kategóriu.  OK

9. Ak chcete vybrať predvolené číslo pre položku, tlačidlom [ ] alebo [ ] vyberte mož-
nosť „Východisk. TEL č“.  OK

10. [ ]/[ ]: Vyberte číslo, ktoré chcete použiť ako predvolené číslo.  OK

7.2.2 Uloženie položky do telefónneho zoznamu telefónu
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11. ULOŽ /Uložiť

Pre Vašu informáciu:
• Kroky 7 a 8 možno vynechať, ak nechcete priradiť kategóriu.
• Kroky 9 a 10 možno vynechať, ak nechcete priradiť predvolené číslo. (Prvé číslo za-

dané k záznamu sa automaticky nastaví ako predvolené.)
• Platné číslice sú „0“ až „9“, „ “, „ “, „ “, „P“.

Ak chcete vložiť „ “ alebo „P“, pozrite si časť 3 Uskutočňovanie hovorov, str. 78.
• Ak existuje položka s rovnakým menom alebo číslom, nové zadané údaje sa zlúčia s

existujúcou položkou.
• Ak chcete zadávať znaky, pozrite časť 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.

Uloženie položky pomocou denníka prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov
Číslo uvedené v denníku prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov môžete pridať
do telefónneho zoznamu telefónu.

[V pohotovostnom režime]
1. Zobrazte denník prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov. Podrobnosti nájde-

te v časti 2.6 Denník prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov, str. 70.

2. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Ulož. tel.zoznam"  OK

4. Podľa potreby upravte meno.  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte typ telefónneho čísla (  až ).  OK

6. Podľa potreby upravte telefónne číslo.  OK

7. Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísiel, zopakujte kroky 5 a 6.

8. [ ]/[ ]: "Mimo kategórií"  OK

9. Vyberte kategóriu.  OK

10. Ak chcete vybrať predvolené číslo pre položku, tlačidlom [ ] alebo [ ] vyberte mož-
nosť „Východisk. TEL č“.  OK

11. [ ]/[ ]: Vyberte číslo, ktoré chcete použiť ako predvolené číslo.  OK

12. ULOŽ /Uložiť

Pre Vašu informáciu:
• Kroky 8 a 9 možno vynechať, ak nechcete priradiť kategóriu.

7.2.2 Uloženie položky do telefónneho zoznamu telefónu
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• Kroky 10 a 11 možno vynechať, ak nechcete priradiť predvolené číslo. (Prvé číslo za-
dané k záznamu sa automaticky nastaví ako predvolené.)

• Platné číslice sú „0“ až „9“, „ “, „ “, „ “, „P“.
Ak chcete vložiť „ “ alebo „P“, pozrite si časť 3 Uskutočňovanie hovorov, str. 78.

• Ak existuje položka s rovnakým menom alebo číslom, nové zadané údaje sa zlúčia s
existujúcou položkou.

• Ak chcete zadávať znaky, pozrite časť 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.
• Pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600 sa medzi krokmi 3 a 4 zobrazí

ponuka na výber cieľového miesta telefónneho zoznamu.

7.2.3  Úprava uloženej položky v telefónnom zozname telefónu

Úprava uloženej položky

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zoznam"  OK *1

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/

5. [ ]/[ ]: "Upraviť"  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované meno, telefónne číslo, kategóriu alebo predvolené tele-
fónne číslo.  OK

7. Podľa potreby upravte údaje.  OK

8. Zopakujte krok 6 až 7 a upravte položky, ktoré chcete zmeniť.

9. ULOŽ /Uložiť

*1 Ak je povolený len telefónny zoznam telefónu, tento krok sa preskočí.

Pre Vašu informáciu:
• Zmena znaku alebo číslice.

1. Tlačidlom [ ] alebo [ ] zvýraznite znak alebo číslicu.
2. Vymazanie znaku alebo číslice.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Zruš

7.2.3 Úprava uloženej položky v telefónnom zozname telefónu

103



3. Zadanie nového znaku alebo číslice.
• Vymazanie celého riadku.

KX-TPA60:
Stlačte a podržte tlačidlo / /[XFER/CLR] na dlhšie ako 1 sekundu.
KX-TPA65:
Stlačte a podržte tlačidlo / /[TRANSFER/CLEAR] na dlhšie ako 1 sekundu.
KX-TPA68:
Stlačte a podržte tlačidlo Zruš  na dlhšie ako 1 sekundu.

• Ak chcete presunúť kurzor doľava resp. doprava, stlačte tlačidlo [ ] resp. [ ].
• Podrobnosti o zadávaní znakov nájdete v časti 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.

Úprava názvov kategórií
Môžete upravovať názvy kategórií v telefónnom zozname.

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Voľba indikácií"  OK

4. [ ]/[ ]: "Názov kategór."  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadované číslo kategórie (1–9).  OK

6. Zadajte názov pre kategóriu (max. 13 znakov).  OK

7. Zopakujte kroky 5 a 6 pre každý názov kategórie, ktorý chcete upraviť.

Pre Vašu informáciu:
• Podrobnosti o zadávaní znakov nájdete v časti 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.

7.2.4  Vymazanie uloženej položky v telefónnom zozname telefónu

Vymazanie uloženej položky

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zoznam"*1  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

7.2.4 Vymazanie uloženej položky v telefónnom zozname telefónu
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4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.

5. /MENU/

6. [ ]/[ ]: "Zmazať"  OK *2

7. [ ]/[ ]: "Áno"  OK
*1 Ak je povolený len telefónny zoznam telefónu, tento krok sa preskočí.
*2 Ak chcete vymazať všetky položky, namiesto možnosti „Zmazať“ vyberte „Zrušit' všet-

ko“.

7.2.5  Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname telefónu
Položku v telefónnom zozname vyhľadáte podľa nasledujúcich krokov.

Vyhľadávanie podľa mena
Položku v telefónnom zozname vyhľadáte aj zadaním mena:

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zoznam"*1  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.*2

5. Stlačte navigačné tlačidlo [STRED]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

*1 Ak je povolený len telefónny zoznam telefónu, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [ ]/[ ], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajú-

ca položka.

Vyhľadávanie podľa kategórie
Ak boli položkám v telefónnom zozname priradené kategórie, môžete vyhľadávať podľa
kategórie.

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zoznam"*1  OK

3. [#]

7.2.5 Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname telefónu
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4. [ ]/[ ]: Vyberte kategóriu.  OK

5. Zadajte názov položky v kategórii.  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

*1 Ak je povolený len telefónny zoznam telefónu, tento krok sa preskočí.

Vyhľadávanie stláčaním tlačidiel vytáčania
Položku v telefónnom zozname vyhľadáte aj stláčaním viacerých tlačidiel vytáčania, keď
je zobrazený telefónny zoznam.

1. Stláčaním tlačidiel vytáčania zadajte požadované meno podľa znakových tabuliek*1.
*1 Podrobnosti o znakoch priradených tlačidlám vytáčania nájdete v nasledujúcej tabuľ-

ke.

Prí-
pona

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

Tla-
čidlá ABC (latinské) ΑΒΓ (grécke) АБВ (cyrilika)

1 1 1

A B C 2 Α Β Γ 2 А Б В Г 2 A B C 2

D E F 3 Δ Ε Ζ 3 Д Е Ё Ж З 3 D E
F 3

G H I 4 Η Θ Ι 4 И Й К Л 4 G H I 4

J K L 5 Κ Λ Μ 5 М Н О П 5 J K L
5

M N O 6 Ν Ο 6 Р С Т У 6 M N O
6

P Q R S 7 Π Ρ Σ 7 Ф Х Ц Ч 7 P Q R
S 7

T U V 8 Τ Υ Φ 8 Ш Щ Ъ Ы 8 T U V
8

W X Y Z 9 Χ Ψ Ω 9 Ь Э Ю Я 9 W X Y
Z 9

7.2.5 Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname telefónu
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Prí-
pona

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

Tla-
čidlá ABC (latinské) ΑΒΓ (grécke) АБВ (cyrilika)

0 medzera 0 medzera 0 medzera

*1 Len model KX-TPA65.
• Opakovaným stláčaním tlačidla cyklicky prechádzate po znakoch priradených tomuto

tlačidlu. Napríklad, ak chcete zadať písmeno „C“ v režime Latinky, stlačte tlačidlo  3-
krát.

• Vyobrazenia tlačidiel v tabuľke sa môžu líšiť od vzhľadu skutočných tlačidiel na telefó-
ne/stolovom telefóne.

Tabuľka znakov pre vyhľadávanie v telefónnom zozname telefónu
Táto tabuľka je dostupná len pre tlačidlá vytáčania pri vyhľadávaní v telefónnom zozna-
me telefónu. Podrobnosti o tabuľke znakov pre ostatné operácie nájdete v časti
10.1.1 Tabuľka režimu znakov, str. 136.
 

Príklad: Ak chcete zadať „ANNE“ v režime Latinky.
      [ ]        

Pre Vašu informáciu:
• Dostupnosť závisí od vášho telefonického systému. Ďalšie informácie získate od

svojho administrátora.

7.2.6  Uzamknutie telefónneho zoznamu telefónu
Môžete uzamknúť telefónny zoznam, keď je telefón/stolový telefón v pohotovostnom re-
žime. Ak nie je nastavené žiadne heslo, nemôžete uzamknúť telefónny zoznam. Podrob-
nosti o nastavení hesla nájdete v časti 2.8 Nastavenie hesla, str. 73.

Uzamknutie/odomknutie telefónneho zoznamu
[V pohotovostnom režime]

Uzamknutie
1. Stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekúnd. Zobrazí sa položka .*1

Odomknutie
1. Stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekúnd.

2. Zadajte heslo.*2

3. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo

7.2.6 Uzamknutie telefónneho zoznamu telefónu
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KX-TPA60:

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

Dočasné odomknutie telefónneho zoznamu
1.
2. Zadajte heslo.*2

*1 Uzamkne sa aj história hovorov.
Ak heslo nie je nastavené, zaznie chybový tón a zobrazí sa chybové hlásenie „Hes-
lo Neuložené“.

*2 Ak 3-krát zadáte nesprávne heslo, približne 30 sekúnd nebudete môcť zadať ďalšie
heslo.

7.3  Používanie telefónneho zoznamu základnej jednotky (len
pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600)

7.3.1  Uloženie položky do telefónneho zoznamu základnej jednotky

Uloženie novej položky
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

2. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nový tel.zozn."  OK

3. [ ]/[ ]: "Tel.zozn.základ."  OK

4. Zadajte meno (max. 24 znakov).  OK *1

5. [ ]/[ ]: Vyberte typ telefónneho čísla (  až *2).  OK

6. Zadajte telefónne číslo (max. 32 číslic).  OK

7. Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísiel, zopakujte kroky 4 a 5.

8. ULOŽ /Uložiť

*1 Ak telefónny zoznam nie je možné zaregistrovať, zobrazí sa nápis „Nedostupný“.
*2 Môžete zaregistrovať až 2 telefónnych čísiel na jednu položku.

Pre Vašu informáciu:
• Platné číslice sú „0“ až „9“, „ “, „ “, „ “.

Ak chcete vložiť „ “, pozrite si časť 3 Uskutočňovanie hovorov, str. 78.

7.3 Používanie telefónneho zoznamu základnej jednotky (len pri pripojení k základnej
jednotke inej ako KX-TGP600)
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• Ak existuje položka s rovnakým menom alebo číslom, nové zadané údaje sa zlúčia s
existujúcou položkou.

• Ak chcete zadávať znaky, pozrite časť 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.

7.3.2  Úprava uložených položiek v telefónnom zozname základnej
jednotky

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zozn.základ."  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/

5. [ ]/[ ]: "Upraviť"  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.  OK

7. Podľa potreby upravte nastavenie mena a telefónneho čísla.

8. ULOŽ /Uložiť

7.3.3  Vymazanie uložených položiek v telefónnom zozname základnej
jednotky

Telefónny zoznam základnej jednotky

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zozn.základ."  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  /MENU/

5. [ ]/[ ]: "Zmazať"  OK *1

6. [ ]/[ ]: "Áno"  OK
*1 V kroku 5 môžete prípadne zvoliť možnosť „Zrušit' všetko“, ak chcete vymazať všetky

položky.

7.3.4  Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname základnej jednotky

Vyhľadávanie podľa mena
Položku v telefónnom zozname vyhľadáte aj zadaním mena:

7.3.2 Úprava uložených položiek v telefónnom zozname základnej jednotky
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[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Tel.zozn.základ."  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.*1

5. Stlačte navigačné tlačidlo [STRED]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
vyvesíte

*1 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [ ]/[ ], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajú-
ca položka.

7.4  Používanie vzdialeného telefónneho zoznamu (len pri
pripojení k modelu KX-TGP600)

Okrem telefónneho zoznamu telefónu môžete používať aj vzdialený telefónny zoznam,
pokiaľ je k dispozícii vzdialený telefónny zoznam.

Pre Vašu informáciu:
• Odporúčame túto funkciu nastavovať s vaším administrátorom. Ďalšie informácie zís-

kate od svojho administrátora.

7.4.1  Vyhľadávanie položky vo vzdialenom telefónnom zozname

Vyhľadávanie podľa mena
Položku v telefónnom zozname vyhľadáte aj zadaním mena:

[V pohotovostnom režime]
1.

2. [ ]/[ ]: "Vzdial.tel.zozn."*1.  OK

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  OK *2

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

7.4 Používanie vzdialeného telefónneho zoznamu (len pri pripojení k modelu
KX-TGP600)
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vyvesíte
*1 Ak je povolený len vzdialený telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [ ]/[ ], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajú-

ca položka.

7.4.1 Vyhľadávanie položky vo vzdialenom telefónnom zozname
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8  Prispôsobenie telefónu
8.1  Prispôsobenie telefónu

8.1.1  Zmena zobrazenia čísla a názvu telefónu
Môžete zmeniť zobrazenie čísla a názvu telefónu, keď je telefón/stolový telefón v
pohotovostnom režime.

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Voľba indikácií"  OK

4. [ ]/[ ]: "Pohotov.displej"  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  OK

8.1.2  Tlačidlá predvoľby
Priradením telefónnych čísiel tlačidlám vytáčania môžete uskutočniť hovor stlačením a
podržaním tlačidla vytáčania.
• 3.3.2 Vytáčanie tlačidlami predvoľby, str. 80

Priraďovanie tlačidiel predvoľby z telefónneho zoznamu
Môžete priradiť telefónne číslo uložené v telefónnom zozname telefónu tlačidlu, ktoré sa
použije ako tlačidlo predvoľby.
1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0–9) na dlhšie ako 1

sekundu.

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: Vyberte položku „Kopír.z tlf.zozn“.  OK

4. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena.  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú položku.  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte číslo.  OK

7. "Uložiť"  OK

8 Prispôsobenie telefónu
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Pre Vašu informáciu:
• Podrobnosti o vyhľadávaní položky v telefónnom zozname telefónu nájdete v časti

7.2.5 Vyhľadávanie položky v telefónnom zozname telefónu, str. 105.

Úprava tlačidiel predvoľby
1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0–9) na dlhšie ako 1

sekundu.

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Upraviť"  OK

4. Podľa potreby upravte meno tlačidla predvoľby.  OK

5. Podľa potreby upravte číslo tlačidla predvoľby.  OK

6. "Uložiť"  OK

Vymazanie tlačidla predvoľby
1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania priradené ako tlačidlo

predvoľby na dlhšie ako 1 sekundu.*1

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Zmazať"  OK *2

4. [ ]/[ ]: "Áno"  OK
*1 Keď sú zobrazené informácie o tlačidle predvoľby, môžete pomocou tlačidiel [ ] a [ ]

zvoliť iné číslo tlačidla predvoľby.
*2 Ak chcete vymazať všetky položky, namiesto možnosti „Zmazať“ vyberte „Zrušit' všet-

ko“.

Výber typu vytáčania tlačidlom predvoľby
Pre každé priradené tlačidlo vytáčania môžete zvoliť jeden z 2 typov vytáčania tlačidlom
predvoľby.
1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0–9) na dlhšie ako 1

sekundu.

2. /MENU/

3. [ ]/[ ]: "Automat.vol."  OK

4. "Manuálne"/"Automaticky"  OK

• Manuálne:
Vykonaním operácie vytočenia sa volanie na číslo priradí tlačidlu predvoľby. Pod-
robnosti nájdete v časti 3.3.2 Vytáčanie tlačidlami predvoľby, str. 80.

• Automaticky:

8.1.2 Tlačidlá predvoľby
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Stlačením a podržaním priradeného tlačidla predvoľby pre nastavený počet sek-
únd sa okamžite vytočí priradené číslo tohto tlačidla predvoľby.

Pre Vašu informáciu:
• Ak chcete zvoliť počet sekúnd pred vykonaním automatického volania, pozrite tému

„Čas tl.rých.voľ.“ v časti Nastav.tlačidiel, str. 143.

8.1.3  Nastavenie upozornenia s poznámkou
V nastavenom čase zaznie upozornenie. Je možné zobraziť aj poznámku. Upozornenie
s poznámkou je dostupné, len keď je telefón/stolový telefón v dosahu základnej jednotky.

Pre Vašu informáciu:
• Pre každé upozornenie s poznámkou môžete vybrať vzor zvonenia. Podrobnosti nájde-

te v časti Nast.prich.hov., str. 139.
• Ak máte v momente, kedy je nastavené spustenie upozornenia, práve hovor, zvuk za-

znie až po ukončení hovoru.

Nastavenie upozornenia s poznámkou

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: Vyberte číslo upozornenia (1–3).  OK

4. [ ]/[ ]: Vyberte režim upozornenia.  OK
Režimy upozornení sú nasledovné:
• VYP.: vypne zvolené upozornenie s poznámkou.
• Raz: zvolené upozornenie s poznámkou sa spustí len raz.
• Denne: zvolené upozornenie s poznámkou sa spustí v rovnaký čas každý deň.
• Týždenne: zvolené upozornenie s poznámkou sa spustí v rovnaký čas vo zvole-

ných dňoch v týždni.
5. Nastavte čas a dátum pre upozornenie s poznámkou. Informácie, ktoré treba zadať,

závisia na režime upozornenia.
• Raz: zadajte dátum a čas pomocou navigačných tlačidiel alebo tlačidiel vytáčania.

 OK

8.1.3 Nastavenie upozornenia s poznámkou

114



• Denne: zadajte čas počas dňa pomocou navigačných tlačidiel alebo tlačidiel vytá-
čania.  OK

• Týždenne:
a. [ ]/[ ]: Vyberte deň v týždni.  

Vedľa každého zvoleného dňa v týždni sa zobrazí značka ü. Takto môžete
zvoliť viacero dní v týždni.

b. Keď zvolíte 1 alebo viac dní v týždni.  OK

c. Zadajte čas počas dňa pomocou navigačných tlačidiel alebo tlačidiel vytáča-
nia.  OK

6. Zadajte textovú správu, ktorá sa má zobraziť, keď sa spustí upozornenie s poznám-
kou.  OK

7. OK

8. "Uložiť"  OK

Pre Vašu informáciu:
• Podrobnosti o zadávaní znakov nájdete v časti 2.11 Zadávanie znakov, str. 75.
• Pri zadávaní času počas dňa tlačidlom [AM/PM] prepínate medzi časom doobeda a

poobede. Ak je nastavený 24hodinový formát zobrazenia, [AM/PM] sa nezobrazí.

Vymazanie upozornenia s poznámkou

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: Zvoľte počet upozornení (1–3).  DELETE/ /Delete

4. [ ]/[ ]: "Áno"  OK

Zastavenie upozornenia s poznámkou

[Keď znie upozornenie]
1. KX-TPA60:

, / /[XFER/CLR],  alebo vložte telefón do nabíjačky
KX-TPA65/KX-TPA68:

/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR] alebo 

8.1.3 Nastavenie upozornenia s poznámkou
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8.1.4  Zmena funkčných tlačidiel/programových tlačidiel
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav.tlačidiel"  OK

4. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]: "Funkč.tlač."  OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Program.tlač"  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte položku, ktorú chcete zmeniť.  OK *1

6. [ ]/[ ]: Vyberte novú položku, ktorú chcete priradiť.  OK *1

*1 Nadol rolujete tlačidlom ĎALŠÍ/ Ďalší .

Pre Vašu informáciu:
• Rovnakú funkciu môžete priradiť viacerým tlačidlám vytáčania.
• Funkciu musíte priradiť každému tlačidlu.

8.1.5  Zmena predvolených nastavení telefónu

Zvolenie hlavnej položky v pohotovostnom režime
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: Vyberte hlavnú položku.  OK

Hlavná polož-
ka Vedľajšia položka Strana

Nast.prich.hov. Hlasitost' zvon. Typ zvonenia Zvon.pri nabíj. str. 139

Upovedomenie Úsporný režim Zvon.náhl.súpr

8.1.4 Zmena funkčných tlačidiel/programových tlačidiel
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Hlavná polož-
ka Vedľajšia položka Strana

Nast.hovoru Zníženie šumu Hlas.hlas.kom. Hlas.slúchadla str. 140

Hlas.náhl.súpr Nast.úrov.mikr. Hovor počas
nab.

Ekvalizér

Nast.prij.hov. Príj.ľub.tlač. Príj.zdv.z nab. Autom.príjem str. 141

Onesk.auto.príj.

Nastav.tlačidiel Funkč.tlač./Pro-
gram.tlač

Nast.progr.tl. Meno progr.tl. str. 143

Mód zamknutia Čas autom.za-
mk.

Čas tl.rých.voľ.

Voľba indikácií Jazyk Podsvietenie Jas displeja str. 146

Pohotov.displej Názov PJ Názov kategór.

Formát dátumu Formát času Indik.ID volaj.

Pozadie LCD Monitor základ-
ne

Oznámenie

Výber tónov Tón tlačidiel Upozor.na do-
sah

str. 148

Syst.nastavenia Registrovanie
PJ

Zruš.reg.v zákl. Výber základne str. 149

Syst.zamknutie Zmeň PIN Informácia PJ

Iné možnosti Zmena hesla
PJ

Reset PJ Webové rozhra-
nie

str. 150

8.1.6  Zmena predvolených nastavení systému

Dôležitá informácia
• Táto funkcia závisí od vášho telefónneho systému. Ďalšie informácie získate od svoj-

ho administrátora.
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

8.1.6 Zmena predvolených nastavení systému
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[ ]/[ ]: "Nastav. systému"  OK

3. [ ]/[ ]: Vyberte hlavnú položku.  OK

Hlavná polož-
ka Vedľajšia položka Strana

Stav Stav linky Verzia firmware Režim IP str. 151

Nastavenia
IPv4

Nastavenia
IPv6

MAC adresa

LLDP CDP VLAN

Nastavenie sie-
te

Voľba režimu IP Nastavenia
IPv4

Nastavenia
IPv6

str. 152

LLDP CDP VLAN

Rýchlosť linky Webové rozhra-
nie

Test siete

Nastav. systé-
mu

Registrovanie
PJ

Zruš.reg. PJ Zmeniť PIN zá-
kl.

str. 153

Nast.čas a dá-
tum

Regener.zosilň. Nast.viac liniek

Overenie Kód pre linku Nastavenie Xsi

Nastavenie UC Paralel.nastav.  

Nastav. volaní Presm/neruš. Blok. Anonym-
ný

Anonymný ho-
vor

str. 155

Neposkyt.Číslo Kdekoľvek Vzdial.kancel.

Súčasné zvo-
nenie

8.1.7  Blokovanie anonymných hovorov (len pri pripojení k modelu
KX-TGP600)

Táto funkcia umožňuje zariadeniu odmietať hovory prijaté bez telefónneho čísla. Predvo-
lené nastavenie je „VYP.“.

Dôležitá informácia
• Odporúčame nastavenie absolvovať s vaším administrátorom. Ďalšie informácie zís-

kate od svojho administrátora.
• Táto funkcia nie je dostupná na zdieľaných linkách.
[V pohotovostnom režime]

8.1.7 Blokovanie anonymných hovorov (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)
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1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav. volaní"  OK

4. [ ]/[ ]: "Blok. Anonymný"  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú linku.  OK

6. [ ]/[ ]: "ZAP."/"VYP."  OK

8.1.8  Blokovanie prichádzajúcich hovorov (Len užívatelia služby ID
volajúceho)

Táto funkcia umožňuje zariadeniu odmietnuť hovory od špecifikovaných telefónnych čí-
siel, na ktoré nechcete odpovedať, napríklad nevyžiadané reklamné hovory.
Pri prijatí hovoru zariadenie nezvoní, pokiaľ sa identifikuje volajúci. Ak sa telefónne číslo
zhoduje s položkou v zozname blokovaných čísiel, zariadenie odmietne hovor.

Ukladanie neželaných volajúcich (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)
Do zoznamu blokovaných hovorov môžete uložiť až 20 telefónnych čísiel na linku pomo-
cou zoznamu volajúcich alebo priamym zadaním čísiel.
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav. volaní"  OK

4. [ ]/[ ]: "Neposkyt.Číslo"  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú linku.  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte prázdnu linku.  /MENU/

7. [ ]/[ ]: "Upraviť"  OK

8. Zadajte telefónne číslo (max. 32 číslic).  OK

9. ULOŽ /Uložiť

8.1.8 Blokovanie prichádzajúcich hovorov (Len užívatelia služby ID volajúceho)
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Úprava telefónnych čísiel, ktoré sa majú odmietať (len pri pripojení k modelu
KX-TGP600)

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav. volaní"  OK

4. [ ]/[ ]: "Neposkyt.Číslo"  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú linku.  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.  /MENU/

7. [ ]/[ ]: "Upraviť"  OK

8. Zadajte telefónne číslo.  OK

9. ULOŽ /Uložiť

Vymazanie telefónnych čísiel, ktoré sa majú odmietať (len pri pripojení k modelu
KX-TGP600)

[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav. volaní"  OK

4. [ ]/[ ]: "Neposkyt.Číslo"  OK

5. [ ]/[ ]: Vyberte požadovanú linku.  OK

6. [ ]/[ ]: Vyberte požadované telefónne číslo.  /MENU/

7. [ ]/[ ]: "Zmazať číslo"*1  OK

8. [ ]/[ ]: "Áno"  OK
*1 Ak chcete vymazať všetky položky, namiesto možnosti „Zmazať číslo“ vyberte

„Zmazať všet.čís.“.

8.1.8 Blokovanie prichádzajúcich hovorov (Len užívatelia služby ID volajúceho)
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8.1.9  Uskutočnenie anonymného hovoru (len pri pripojení k modelu
KX-TGP600)

Pred uskutočnením hovoru zadajte:

Dôležitá informácia
• Odporúčame nastavenie absolvovať s vaším administrátorom. Ďalšie informácie zís-

kate od svojho administrátora.
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav. volaní"  OK

4. [ ]/[ ]: "Anonymný hovor"  OK

5. [ ]/[ ]:Vyberte linku.  OK

6. [ ]/[ ]: "ZAP."/"VYP."  OK

8.1.10  Programovanie cez webové užívateľské rozhranie
Tento produkt umožňuje webové užívateľské rozhranie na konfigurovanie rôznych nasta-
vení a funkcií, vrátane takých, ktoré nie sú programovateľné priamo z telefónu/stolového
telefónu. Nasledujúci zoznam obsahuje niektoré užitočné funkcie, ktoré sú programova-
teľné cez webové užívateľské rozhranie.
Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
• Webový jazyk
• Užívateľské heslo (na prístup do webového užívateľského rozhrania)
• Základné nastavenia telefónu
• Výber skupinového telefónu / telefónu na prijatie hovoru
• Výber telefónu a čísla linky na uskutočnenie hovoru
• Importovanie a exportovanie telefónneho zoznamu

Pre Vašu informáciu:
• Vždy, keď chcete aktivovať webové užívateľské rozhranie, musíte povoliť webové

programovanie (Webové rozhranie). Pozrite časť Iné možnosti, str. 150.

8.1.9 Uskutočnenie anonymného hovoru (len pri pripojení k modelu KX-TGP600)
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9  Inštalácia a nastavenie
9.1  Inštalácia a nastavenie

Pre Vašu informáciu:
• Spoločnosť Panasonic nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody na

majetku v dôsledku nehôd spôsobených nesprávnou inštaláciou alebo prevádzkou
nekonzistentnou s touto dokumentáciou.

 

Upozornenie
• Na zníženie rizika vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nepreťažujte

elektrické zásuvky a predlžovacie káble.
• Úplne zastrčte adaptér striedavého prúdu/elektrickú zástrčku do elektrickej zásuvky.

Chybné pripojenie zástrčky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a/alebo prehrie-
vanie, ktoré môže mať za následok vznik požiaru.

• Pravidelne odstraňujte prípadný prach a pod. z adaptéra striedavého prúdu/elektric-
kej zástrčky – odpojte z elektrickej zásuvky a utrite suchou tkaninou. Nahromadený
prach môže spôsobiť poruchu následkom vlhkosti, čo môže spôsobiť napr. požiar.

9.1.1  Nasadenie stojana (KX-TPA65/KX-TPA68)
Nasadenie stojana na stolový telefón.
1. Vložte stojan do háčikov umiestnených na zariadení.
2. Jemne otáčajte stojan vo vyznačenom smere, kým sa nezaistí v požadovanej polo-

he.
Príklad: KX-TPA65

9.1.2  Úprava polohy stojana (KX-TPA65/KX-TPA68)
Tlačte oboma rukami značky PUSH vo vyznačenom smere a sklápajte stojan, kým sa
nezaistí v požadovanej polohe.

9 Inštalácia a nastavenie
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• Vysoká poloha → nízka poloha
Príklad: KX-TPA65

PUSH

PUSH

• Nízka poloha → vysoká poloha
Príklad: KX-TPA65

PUSH

PUSH

9.1.3  Odstránenie stojana (KX-TPA65/KX-TPA68)
Sklápajte stojan vo vyznačenom smere a súčasne oboma rukami tlačte značky PUSH.
Príklad: KX-TPA65

9.1.3 Odstránenie stojana (KX-TPA65/KX-TPA68)
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PUSH

PUSH

9.2  Pripojenia

KX-TPA65 (stolový telefón)
Nasaďte adaptér striedavého prúdu, káblový telefón a slúchadlo na stolový telefón.

PQLV219xx

9.2 Pripojenia
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KX-TPA68 (stolový telefón)
Nasaďte adaptér striedavého prúdu, káblový telefón a slúchadlo na stolový telefón.

PQLV219xx

KX-TGP600 (základná jednotka)
Pripojte adaptér striedavého prúdu a Ethernetový kábel k základnej jednotke.

Čap

PQLV219xx

• Ak je k dispozícii PoE, adaptér striedavého prúdu nie je potrebný.
• Ak používate rozbočovač PoE, počet zariadení, ktoré je možné pripojiť súčasne, je ob-

medzený množstvom energie dodávanej rozbočovačom.

9.2 Pripojenia

125



• Úvodné nastavenie pre adresu IP modelu KX-TGP600 je „DHCP—Automaticky“. Infor-
mácie o vašom sieťovom prostredí získate od svojho administrátora. Podrobnosti náj-
dete v časti Nastavenie siete, str. 152.

Nabíjačka pre KX-TPA60
Pripojte adaptér striedavého prúdu k nabíjačke.

PNLV226xx

• Adaptér striedavého prúdu sa musí pripájať k vertikálne orientovanej alebo na dlážke
namontovanej elektrickej zásuvke. Nepripájajte adaptér striedavého prúdu k elektrickej
zásuvke namontovanej na strope, keďže hmotnosť adaptéra môže spôsobiť, že sa od-
pojí.

• Pripevnite adaptér striedavého prúdu k držiaku kábla.
• Používajte len pribalený adaptér striedavého prúdu Panasonic.

9.2.1  Inštalácia akumulátorov
Otvorte kryt na akumulátory, vložte akumulátory a zatvorte kryt, ako je vyznačené nižšie.

9.2.2  Nasadenie spony na opasok
Telefón si môžete pripevniť k opasku podľa krokov uvedených nižšie.
1. Zatlačte sponu na zadnú stranu telefónu.
2. Vložte sponu do určených drážok v telefóne.

9.2.1 Inštalácia akumulátorov
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9.2.3  Nabíjanie akumulátorov
Pri dodaní akumulátory nie sú nabité. Pred prvým použitím telefónu ich nechajte nabíjať
približne 6 hodín.

• Keď sú akumulátory plne nabité, indikátor nabitia zhasne.
• Keď sa zapnutý telefón umiestni na nabíjačku, zobrazí sa hlásenie

„Nab.ukončené“, keď bude úplne nabitý.
Ak sa zapnutý plne nabitý telefón umiestni na nabíjačku, zobrazí
sa hlásenie „Nab.ukončené“.

• Ak sú akumulátory plne nabité a telefón je umiestnený v nabíjačke,
keď je napájanie vypnuté, indikátor nabitia sa rozsvieti a potom
zhasne.

• Keď je napájanie vypnuté, nabíjanie akumulátora sa začne približ-
ne 3 sekundy po umiestnení telefónu do nabíjačky.
Bližšie informácie o nabíjaní akumulátorov nájdete v časti 1.4 In-
formácie o akumulátore (len KX-TPA60), str. 11.

• Ide o bežný jav, keď sú telefón a akumulátory pri nabíjaní na dotyk
teplé.

• Zariadenie citlivé na magnetické polia nedávajte do blízkosti nabí-
jačky.

• Používajte len pribalenú nabíjačku.

9.2.3 Nabíjanie akumulátorov
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9.2.4  Montáž na stenu

Pre Vašu informáciu:
• Dbajte na to, aby stena a metóda montáže boli dostatočne pevné, aby uniesli hmot-

nosť zariadenia.

KX-TGP600 (základná jednotka)
1. Zaskrutkujte skrutky do steny každú 55 mm (2 5/32 ") od seba a namontujte zaria-

denie na stenu.

*2

*1

*3

*1 55 mm (2 5/32 ")
*2 Podložka
*3 Zaskrutkujte skrutku po tento bod.

KX-TPA65/KX-TPA68 (stolový telefón)
1. Pripojte kábel telefónu.
2. Vložte výložky na adaptéry na montáž na stenu do určených montážnych otvorov v

základni a potom nasuňte adaptér na montáž na stenu v smere šípok, kým necvak-
ne.
 
KX-TPA65

9.2.4 Montáž na stenu
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KX-TPA68

3. Utiahnite adaptér na montáž na stenu k základni pomocou skrutky.
(Odporúčaný uťahovací moment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·"] až 0,6 N·m
[6,12 kgf·cm/5,31 lbf·"])

4. Pripojte adaptér striedavého prúdu.
5. Zaskrutkujte skrutky do steny, každú 83 mm (3 1/4 ") alebo 100 mm (3 15/16 ") od

seba a namontujte zariadenie na stenu.
 
KX-TPA65

*3

*4
*1

*2 *5

*6

3 5

KX-TPA68

9.2.4 Montáž na stenu
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*5
*6

3 5

*1

*2

*3

*4

*1 Sieťový adaptér
*2 Kábel telefónu
*3 Podložka
*4 Zaskrutkujte skrutku po tento bod.
*5 83 mm (3 1/4 ")
*6 100 mm (3 15/16 ")
• Šablónu na montáž na stenu nájdete na konci tejto príručky.
• Pri nasadzovaní skrutiek sa vyhýbajte rúrkam a elektrickým káblom a pod., ktoré môžu

byť vedené či skryté pod povrchom.
• Hlavy skrutiek nesmú byť zapustené do steny.
• Pri niektorých druhoch stien môže byť potrebné zakotviť do steny vložky pred vložením

skrutiek.

Zavesenie telefónu (KX-TPA65/KX-TPA68)

Zavesenie telefónu počas konverzácie
1. Zaháknite telefón na horný okruh jednotky.

Príklad: KX-TPA65

9.2.4 Montáž na stenu
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Uzamknutie telefónu pri montáži zariadenia na stenu

KX-TPA65/KX-TPA68 (Stolový telefón)
1. Odstráňte háčik zariadenia zo štrbiny.
2. Otočte ho naopak.
3. Háčik na slúchadlo zasuňte späť do otvoru, kým nezapadne.
4. Telefón je bezpečne zavesený, keď je v kolíske.

Príklad: KX-TPA65

9.3  Aktualizácia softvéru
Keď základná jednotka vyžiada aktualizovať softvér telefónu/stolového telefónu, telefóny/
stolové telefóny zaregistrované k základnej jednotke spustia aktualizáciu svojho softvéru
automaticky.

9.3.1  Aktualizácia softvéru telefónu/stolového telefónu
Nasledujúce telefóny/stolové telefóny dokážu aktualizovať vlastný softvér, ktorý možno
automaticky prevziať cez zariadenie KX-TGP600:
–KX-TPA60
–KX-TPA65/KX-TPA68

–Séria KX-UDT (okrem KX-UDT111)*1

Potom, ako základná jednotka vyzve na spustenie preberania softvéru telefónu/stolové-
ho telefónu, nemôžete stláčať žiadne tlačidlá.
Aktualizácia sa vykoná automaticky. Postupujte podľa pokynov na LCD a počkajte, kým
sa aktualizácia nedokončí.
*1 Séria KX-UDT nie je dostupná pre modely KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,

KX-TGP600AG alebo KX-TGP600BR.

Pre Vašu informáciu:
• Ak je aktualizácia neúspešná, obráťte sa na vášho správcu.

9.3 Aktualizácia softvéru
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9.4  Registrácia/deregistrácia telefónu/stolového telefónu k
modelu KX-TGP600

9.4.1  Registrácia telefónu/stolového telefónu k modelu KX-TGP600
Telefón/stolový telefón môžete zaregistrovať až ku 4 základným jednotkám.
Základnú jednotku môžete zaregistrovať až k 8 telefónom/stolovým telefónom
(KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68/séria KX-UDT*1).
Sú 2 druhy metódy registrácie.
• Registrácia telefónu/stolového telefónu pomocou základnej jednotky
• Registrácia telefónu/stolového telefónu pomocou telefónu/stolového telefónu
Dodaný telefón/stolový telefón a základná jednotka sú dopredu zaregistrované. Ak z nej-
akého dôvodu telefón/stolový telefón nie je zaregistrovaný k základnej jednotke (naprí-
klad, sila signálu je mimo dosah, aj keď je telefón/stolový telefón v blízkosti základnej
jednotky), znova zaregistrujte telefón/stolový telefón.
*1 Séria KX-UDT nie je dostupná pre modely KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,

KX-TGP600AG alebo KX-TGP600BR.

Pre Vašu informáciu:
Môžete vykonať prieskum na pracovisku týkajúci sa opakovačov signálu, a to pomo-
cou neregistrovaného telefónu/stolového telefónu (len KX-TPA60, KX-TPA65 a
KX-TPA68) nasledovne:
1. Zapnite neregistrovaný telefón/stolový telefón.
2. Stlačte softvérové tlačidlo[MON.].
3. Zadajte režim prieskumu na pracovisku. Podrobnejší postup nájdete v inštalačnej

príručke opakovača signálu.
4. Ak chcete režim prieskumu na pracovisku ukončiť, telefón/stolový telefón vypnite

a potom znova zapnite.

Registrácia telefónu/stolového telefónu pomocou základnej jednotky
Pri pridávaní nového telefónu/stolového telefónu:
1. Základná jednotka

a. Stlačte a podržte tlačidlo vyhľadávača slúchadla po dobu približne 3 sekúnd.
Indikátor STATUS na základnej jednote bude svietiť načerveno (pomalé blika-
nie).

2. Neregistrovaný telefón/stolový telefón:
[Pri pridávaní telefónu/stolového telefónu]
• Jednoduchá registrácia

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo OK , kým sa nezobrazí oznam
„Čakajte prosím..“.
Keď sa na LCD zobrazí oznam „Registrácia OK“, registrácia je dokončená.

9.4 Registrácia/deregistrácia telefónu/stolového telefónu k modelu KX-TGP600
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Krok a až d možno preskočiť.
[Registrácia telefónu/stolového telefónu k inej základnej jednotke]
• Štandardná registrácia

[V pohotovostnom režime]

a. /MENU/

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nastavenie PJ"  OK

c. [ ]/[ ]: "Syst.nastavenia"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Registrovanie PJ"  OK

e. Vyberte základnú jednotku.  OK
Keď sa na LCD zobrazí oznam „Registrácia OK“, registrácia je dokončená.

• Ak boli k telefónu/stolovému telefónu zaregistrované 4 základné jednotky, na LCD sa v
kroku c zobrazí oznam „Plná pamät'“.

*1 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate
od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora, str. 137.

Registrácia telefónu/stolového telefónu pomocou telefónu/stolového telefónu
Ak je obsluha pomocou základnej jednotky ťažká alebo ak chcete počas registrácie za-
dať telefónne číslo telefónu/stolového telefónu, môžete pomocou zaregistrovaného tele-
fónu/stolového telefónu pridať nové telefóny/stolové telefóny.
Pred použitím telefónu/stolového telefónu skontrolujte, či je indikátor STATUS základnej
jednotky zelený (Zap./bliká pomaly/bliká rýchlo).
1. Zaregistrovaný telefón/stolový telefón:

[V pohotovostnom režime]

a. /MENU/

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nastav. systému"  OK

c. [ ]/[ ]: "Nastav. systému"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Registrovanie PJ"  OK

e. Vyberte telefón/stolový telefón.  OK

9.4.1 Registrácia telefónu/stolového telefónu k modelu KX-TGP600
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Ak je zaregistrovaných viac ako 5 telefónov/stolových telefónov, môžete rolo-
vať nadol tlačidlom ĎALŠÍ/ Ďalší .
Indikátor STATUS na základnej jednote bude svietiť načerveno (pomalé blika-
nie).

2. Neregistrovaný telefón/stolový telefón:
Postupujte od kroku 2 vyššie s telefónom/stolovým telefónom, ktorý chcete pridať.

*1 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate
od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora, str. 137.

9.4.2  Deregistrácia telefónu/stolového telefónu
Telefón/stolový telefón môže zrušiť vlastnú registráciu (alebo registráciu iného telefónu/
stolového telefónu), ktorý je uložený na základnej jednotke. To umožňuje telefónu/stolo-
vému telefónu ukončiť svoje bezdrôtové spojenie so systémom.
1. Telefón/stolový telefón

[V pohotovostnom režime]

a. /MENU/

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Nastav. systému"  OK

c. [ ]/[ ]: "Nastav. systému"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Zruš.reg. PJ"  OK

e. Vyberte telefón/stolový telefón.  OK
*1 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora, str. 137.

9.4.3  Registrácia/deregistrácia telefónu/stolového telefónu k základnej
jednotke inej ako KX-TGP600

Registrácia telefónu/stolového telefónu
Operácie/nastavenia základnej jednotky je nevyhnutné vykonávať podľa pokynov základ-
nej jednotky.

Registrácia telefónu/stolového telefónu pomocou základnej jednotky
1. Základná jednotka

Prejdite do režimu registrácie telefónu/stolového telefónu.
2. Telefón/stolový telefón

9.4.2 Deregistrácia telefónu/stolového telefónu
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Pomocou neregistrovaného telefónu/stolového telefónu stlačte tlačidlo OK  a po-
stupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa registrácia nedokončí.

Deregistrácia telefónu/stolového telefónu
Telefón/stolový telefón môže vymazať vlastnú registráciu (alebo registráciu iného telefó-
nu/stolového telefónu), ktorý je uložený na základnej jednotke. To umožňuje telefónu/
stolovému telefónu ukončiť svoje bezdrôtové spojenie so systémom.
[V pohotovostnom režime]

1. /MENU/

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

3. [ ]/[ ]: "Nastav. systému"*1  OK

4. [ ]/[ ]: "Zoznam vnút.kom."  OK

5. [ ]/[ ]: "Slúchad."  OK

6. [ ]/[ ]: "Zmazať"  OK

7. [ ]/[ ]: "Áno"/"Nie"  OK
*1 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora, str. 137.

9.4.3 Registrácia/deregistrácia telefónu/stolového telefónu k základnej jednotke inej
ako KX-TGP600
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10  Príloha
10.1  Príloha

10.1.1  Tabuľka režimu znakov

KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68 (Prípona: A/CE/UK/AL/LA/LC/X/AG/BR)

Tla-
čidlá

ABC
(Latin-

ka)

0–9
(Numeric-

ké)

ΑΒΓ
(Grécke)

AÄÃ
(Rozšírené 1)

SŚŠ
(Rozšírené 2)

Me-
dzera

 &
’ ( )  ,
– . / 1

1 Medzera  & ’ ( )  , – . / 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 Príloha
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Tla-
čidlá

ABC
(Latin-

ka)

0–9
(Numeric-

ké)

ΑΒΓ
(Grécke)

AÄÃ
(Rozšírené 1)

SŚŠ
(Rozšírené 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

Me-
dze-
ra ! ?
" : ; + =
< > 0

0 Medzera ! ? " : ; + = < > 0

#

• Prepínanie medzi veľkými malými písmenami pred alebo po zadaní znaku vykonáte tla-
čidlom
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Opakovaným stláčaním tlačidla cyklicky prechádzate po znakoch priradených tomuto
tlačidlu. Napríklad, ak chcete zadať písmeno „C“ v režime Latinky, stlačte tlačidlo  3-
krát.

• Znaky, ktoré zadáte pomocou tlačidla  (napríklad „$“), nemožno zadávať pri vyhľadá-
vaní v telefónnom zozname. Pozrite časť 7.2.5 Vyhľadávanie položky v telefónnom
zozname telefónu, str. 105.

• Vyobrazenia tlačidiel v tabuľke sa môžu líšiť od vzhľadu skutočných tlačidiel na telefó-
ne/stolovom telefóne.

10.1.2  Tabuľka znakov pre heslo administrátora

Tlačidlá ABC
(Latinka)

0–9
(Numerické)

 & ’ ( )  , – . / ~ 1 1
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Tlačidlá ABC
(Latinka)

0–9
(Numerické)

A B C 2
2

a b c 2

D E F 3
3

d e f 3

G H I 4
4

g h i 4

J K L 5
5

j k l 5

M N O 6
6

m n o 6

P Q R S 7
7

p q r s 7

T U V 8
8

t u v 8

W X Y Z 9
9

w x y z 9

Medzera ! ? " : ; + = < > | 0 0

$ % & @ [ \ ] ^ _ ` { } #

• Pri každom tlačidle zobrazuje vrchný riadok znaky veľkých písmen a spodný riadok
znaky malých písmen.

• Stlačením tlačidla  pred zadaním znaku alebo po zadaní znaku prepínate medzi veľ-
kými a malými písmenami.

• Opakovaným stláčaním tlačidla cyklicky prechádzate po znakoch priradených tomuto
tlačidlu. Napríklad, ak chcete zadať písmeno „C“ v režime Latinky, stlačte tlačidlo  3-
krát.
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10.1.3  Rozloženie ponuky nastavení telefónu/stolového telefónu

Nast.prich.hov.

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Hlasitost' zvon. Nastaví hlasitosť zvone-
nia

 Hlasit.
 Tichšie
 Úroveň 1–6*2

 VYP.

Úroveň 3*1

Typ zvonenia
(pri použití mo-
delu
KX-TGP600)
• Linka 1–8
• Zvon.Intercom
• Typ char.zvon.

(Kategória 1–
9)

Typ zvonenia
Vyberie tón zvonenia pre
každý typ volania.*3

 Vyzváňanie 1–19,
25–32

Linka 1–8:
Vyzváňanie
1–8
Zvon.Inter-
com:
Vyzváňanie
9
Typ
char.zvon.:
Vyzváňanie
1

Farba*4

Vyberie farebný vzor pre
každý typ volania.

 Normálna
 Žltá
 Červená

Normálna

Typ zvonenia
(pri použití zá-
kladnej jednotky
inej ako
KX-TGP600)
• Externé vola-

nie
• Zvon.Intercom
• Typ char.zvon.

(Kategória 1–
9)

Typ zvonenia
Vyberie tón zvonenia pre
každý typ volania.*3

Externé volanie
 Zvonenie 1–7 —

Zvon.Intercom
 Vyzváňanie 1–19,

25–32
—

Farba*4

Vyberie farebný vzor pre
každý typ volania.

 Normálna
 Žltá
 Červená —

Zvon.pri nabíj.
(iba KX-TPA60)

Vyberie režim zvonenia
(zap. alebo vyp.), keď je
telefón na nabíjačke.*5

 ZAP.
 VYP.

ZAP.
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Upovedomenie Typ zvonenia
Vyberie zvonenie pre
každé upozornenie s po-
známkou.

 Vyzváňanie 1–19,
25–32

Úsporný režim
(iba KX-TPA60)

Čas akt.úsp.rež
Vyberie počet sekúnd
predtým, ako sa automa-
ticky vypnú položky še-
trenia energie uvedené
nižšie, pri prijímaní hovo-
ru.

0 sek–60 sek 30 sek

Pol.akt.úsp.rež
Vyberie položky, ktoré sa
majú vypnúť.

 Zvonenie
 Podsvietenie

Nie je zvole-
né

Zvon.náhl.súpr Vyberie, či bude počuť
tón z pripojeného slú-
chadla pri prijímaní hovo-
ru.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

*1 KX-TPA68: Úroveň 4
*2 KX-TPA68: Úroveň 1–8
*3 Prednastavené melódie tohto produktu sa používajú s dovolením spoločnosti ©

2010 Copyrights Vision Inc.
*4 Zobrazí sa, len keď je zvolená možnosť „Typ char.zvon.“.
*5 Keď je položka „Zvon.pri nabíj.“ nastavená na možnosť „ZAP.“, ale položka „Hlasi-

tost' zvon.“ je nastavená na možnosť „VYP.“, telefón bude zvoniť na úrovni 1.

Nast.hovoru

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Zníženie šumu
(KX-TPA60/
KX-TPA68)

Aktivácia/deaktivácia po-
tlačenia hluku.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

Hlas.hlas.kom. Nastaví hlasitosť zadné-
ho reproduktora.

Úroveň 1–6*1 Úroveň 3*2

Hlas.slúchadla*3 Nastaví hlasitosť prijíma-
ča.

Úroveň 1–6*1 Úroveň 2*2

10.1.3 Rozloženie ponuky nastavení telefónu/stolového telefónu

140



Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Hlas.náhl.súpr Nastaví hlasitosť repro-
duktora slúchadla.

Úroveň 1–6*1 Úroveň 2*2

Nast.úrov.mikr. Nastaví hlasitosť mikro-
fónu slúchadla.

Úroveň 1–6*1 Úroveň 6*2

Hovor počas
nab.
(iba KX-TPA60)

Vyberie, či sa má alebo
nemá pokračovať v kon-
verzácii, keď sa telefón
počas konverzácie vloží
do nabíjačky.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

Ekvalizér Vyberie typ kvality prijí-
mača.

 Normálna
 Vysoký tón*5

Normálna

*1 KX-TPA68: Úroveň 1–8
*2 KX-TPA68: Úroveň 4
*3 KX-TPA65/KX-TPA68:

Zobrazí sa hlásenie „Hlasitosť pren.j“.
*4 KX-TPA68: Úroveň 8
*5 Zdôrazní vysokú frekvenciu.

Nast.prij.hov.

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Príj.ľub.tlač.
(iba KX-TPA60)

Odpovie na hovor stlače-
ním ľubovoľného tlačidla
vytáčania.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

Príj.zdv.z nab.
(iba KX-TPA60)

Odpovie na hovor, keď
sa telefón práve nabíja
jednoducho zdvihnutím
telefónu z nabíjačky.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

Autom.príjem Vyberie typy hovorov, na
ktoré možno odpovedať
pomocou funkcie Auto-
matická odpoveď.

 Len interné
 Int.aj externé

Int.aj exter-
né
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Onesk.auto.príj. Vyberie počet sekúnd
predtým, ako sa automa-
ticky odpovie na hovor,
keď je zapnutá funkcia
Automatická odpoveď.

0 sek–20 sek 6 sek
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Nastav.tlačidiel

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Funkč.tlač.
(KX-TPA60/
KX-TPA65)

Upraví zoznam
funkčných tlačidiel.

Prípona: A/CE/UK/AL/RU/
LA/LC/AG/BR

 Opak.voľba
 Presm/neruš.*1

 Konferencia
 Autom.príjem
 FLASH/Vyvolať
 Prich. Hovory
 Odch. Hovory
 Tel.zoznam
 Parkov.hovoru*2*3

 Intercom
 Pauza*3

 Upovedomenie
 Zníženie šumu*4

 Obvolávanie*2*3

 SkupPrevzatie*3

 Bez funkcie

1: Opak.voľba
2: Presm/
neruš.*1

3: Konferencia
4: Autom.prí-
jem
5: FLASH/
Vyvolať
6: Prich. Hovo-
ry
7: Odch. Hovo-
ry
8: Tel.zoznam
9: —
0: —

: —
#: —

Prípona: (žiadna/C)
 Opak.voľba
 Presm/neruš.*1

 FLASH/Vyvolať
 Autom.príjem
 Konferencia
 Prich. Hovory
 Odch. Hovory
 Tel.zoznam
 Parkov.hovoru*2*3

 Intercom
 Pauza*3

 Upovedomenie
 Zníženie šumu*4

 Obvolávanie*2*3

 SkupPrevzatie*3

 Bez funkcie

1: Opak.voľba
2: Presm/
neruš.*1

3: FLASH/
Vyvolať
4: Autom.prí-
jem
5: Konferencia
6: Prich. Hovo-
ry
7: Odch. Hovo-
ry
8: Tel.zoznam
9: —
0: —

: —
#: —
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Programové
tlačidlo
(KX-TPA68)

Nastavuje progra-
mové tlačidlá pre
strany 2 a 3 na ob-
razovke v
pohotovostnom re-
žime.

 Oznámenie linky
 Oznámenie PJ*3

 Jedným dotyk
 Parkov.hovoru*3

 Obnoviť park.hovor*3

 SkupPrevzatie*3

 Priame vyzdv. Hovoru
 Obvolávanie*3

 Prítomnosť*3

 Môj telefón*3

 Upovedomenie
 Intercom*3

 Bez funkcie

Bez funkcie

Nast.progr.tl.
• Progr.tlačid.

A
• Progr.tlačid.

B
• Progr.tlačid.

C

Upraví softvérové
tlačidlá v nasledu-
júcich situáciách.
• Pohotov.režim
• Hovorový režim

 Výr.nastavenie
 Funkč.tlač.
 Rýchla voľba*5

Neuložené

Meno pro-
gr.tl.
• Progr.tlačid.

A
• Progr.tlačid.

B
• Progr.tlačid.

C

Upraví názvy sof-
tvérových tlačidiel
v nasledujúcich si-
tuáciách.
• Pohotov.režim
• Hovorový režim

Max. 5 znakov Neuložené

Mód za-
mknutia

Vyberie typ zámku
tlačidiel.

 Manuálne
 Manuál.a heslo*6*7

 Automaticky
 Auto a heslo*6*7

Manuálne
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Čas au-
tom.zamk.

Nastaví počet sek-
únd predtým, ako
sa aktivuje zámok
tlačidiel telefónu/
stolového telefónu
keď je ako „Mód
zamknutia“ zvole-
ná možnosť „Auto-
maticky“.

0 sek–60 sek 10 sek

Čas
tl.rých.voľ.

Vyberie počet sek-
únd predtým, ako
sa automaticky
uskutoční hovor
pri stlačení a pod-
ržaní tlačidla pred-
voľby priradeného
funkcii „Automatic-
ky“.

1 sek–20 sek 2 sek

*1 „Presmer. hov.“ pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*2 Nie je dostupné pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*3 Táto položka sa zobrazí, len keď je zapnutá v nastaveniach. Ďalšie informácie zís-

kate od svojho administrátora.
*4 Len model KX-TPA60.
*5 Zobrazí sa, len keď je zvolená možnosť „Pohotov.režim“.
*6 Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:

• Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.
• Pravidelne meňte heslo.

*7 Ak nebolo nastavené žiadne heslo, nemôžete vybrať možnosť „Manuál.a heslo“ ale-
bo „Auto a heslo“ pre položku „Mód zamknutia“. Podrobnosti o nastavení hesla náj-
dete v časti 2.8 Nastavenie hesla, str. 73.
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Voľba indikácií

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Jazyk Vyberie jazyk zobraze-
nia. Zo základnej jednot-
ky možno prevziať až 10
jazykov. Táto funkcia zá-
visí od vášho telefónne-
ho systému. Ďalšie infor-
mácie získate od svojho
administrátora.

Prípona:
A/CE/UK/AL

 Automaticky
 English
 Deutsch
 Español
 FRANÇAIS
 Italiano
 Svenska*1

 Nederlands*1

 Português*1

 Čeština

Automaticky

Prípona: (žiadna/C)
 Automaticky
 English
 Español
 FRANÇAIS

Automaticky

Prípona: RU
 Automaticky
 English
 PУCCKИЙ
 Українська

Automaticky

Prípona:
LA/LC/AG/BR

 Automaticky
 English
 Español
 Português

Automaticky

Podsvietenie Zapne podsvietenie LCD
a klávesnice*2. Možno ho
nastaviť osobitne pre:
• Príjem
• Hovorový režim
• Pohotov.režim

(KX-TPA65/KX-TPA68)

 ZAP.
 VYP.

Príjem:
VYP.*3

Hovorový
režim: ZAP.
Pohotov.re-
žim: ZAP.

Jas displeja Nastaví jas podsvietenia
LCD.

Úroveň 1–6 Úroveň 3
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Pohotov.displej*4 Vyberie, čo sa zobrazuje
na displeji v pohotovos-
tnom režime.

 Názov PJ
 Telef. číslo
 Tel.č. a meno
 VYP.

Názov PJ

Názov PJ*5 Upraví meno zobrazené
na LCD v pohotovos-
tnom režime.

Max. 16 znakov Slúchad. y
(y: číslo te-
lefónu)

Názov kategór. Upraví názvy kategórií. Max. 13 znakov x
kategória (1–9)

Neuložené

Formát dátumu Vyberie formát pre dá-
tum zobrazený na dis-
pleji v pohotovostnom re-
žime.

 DD-MM-RRRR
 MM-DD-RRRR
 RRRR-MM-DD

Prípona:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
DD-MM-
RRRR

Prípona:
(žiadna/C)
MM-DD-
RRRR

Formát času Vyberie formát pre čas
zobrazený na displeji
v pohotovostnom režime.

 12-hodinový
 24-hodinový

Prípona:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
24-hodinový

Prípona:
(žiadna/C)
12-hodinový

Indik.ID volaj.*5 Vyberie, ktoré informácie
o volajúcom sa zobrazia
pri prijatí hovoru. Buď in-
formácie uložené v tele-
fónnom zozname telefó-
nu alebo sieti.

 Tel.zoznam PJ
 LAN

LAN

Pozadie LCD Vyberie farebnú schému
LCD.

 Tmavé
 Svetlé

Tmavé
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Monitor základ-
ne

Vyberie režim zobraze-
nia čísla základne v reži-
me údržby.

 VYP.
 Aktuál.základňa
 Aktuál.a sken.

VYP.

Oznámenie Vyberie spôsob upozor-
nenia (správa, indikátor
LED alebo signalizácia)
na zmeškané hovory a
hlasové správy.
Správa: Zobrazí správu
na obrazovke
LED: Svetlá indikátora
Alarm: Zvuky signalizá-
cie

 Zmešk. hovory
 Správa

 ZAP.
 VYP.

 LED
 ZAP.
 VYP.

 Hlas.správa
 Správa

 ZAP.
 VYP.

 LED
 ZAP.
 VYP.

 Alarm
 ZAP.
 VYP.

Všetky nas-
tavenia:
ZAP.

*1 Nemožno zvoliť pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*2 Podsvietenie klávesnice je dostupné len pre model KX-TPA60.
*3 Predvolená hodnota pre KX-TPA68 je „ZAP.“.
*4 Nezobrazuje sa pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
*5 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora, str. 137.

Výber tónov

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Tón tlačidiel Zapne alebo vypne tón
tlačidiel.

 ZAP.
 VYP.

ZAP.

Upozor.na do-
sah

Vyberie, či upozornenie
na dosah zvoní alebo
nie.

 ZAP.
 VYP.

VYP.
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Syst.nastavenia
Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov pre heslo
administrátora, str. 137.

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Registrovanie
PJ

Zaregistruje telefón/
stolový telefón k základ-
ni.

Základňa 1–4 Neuložené

Zruš.reg.v zákl.*1 Zruší registráciu telefó-
nu/stolového telefónu

Základňa 1–4*2 Nie je zvole-
né

Výber základ-
ne*1

Zvolí základňu.  Automaticky
 Základňa 1–4

Automaticky

Syst.zamknutie Vyberie, či systém
uzamkne Voľbu pre sys-
tém alebo nie.

 ZAP.*3

 VYP.
VYP.

Zmeň PIN Pred zaregistrovaním te-
lefónu/stolového telefónu
so základnou jednotkou
tu zadajte kód PIN zá-
kladne. Po zaregistrova-
ní telefónu/stolového te-
lefónu so základňou
možno tento kód PIN
zmeniť, aby bolo možné
telefón/stolový telefón
zaregistrovať s ďalšou
základnou jednotkou.

Zadajte číslo PIN.
(max. 8 číslic)

1234

Informácia PJ Zobrazí verziu firmvéru. — —

*1 Zobrazia sa len zaregistrované základne.
*2 Môžete súčasne vybrať viacero základní.
*3 Heslo je povinné (4 číslic). Podrobnosti o nastavení hesla získate od vášho správ-

cu.
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Iné možnosti

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Zmena hesla
PJ*1*2

Zmení heslo telefónu/
stolového telefónu (4 čí-
slic) používané na odo-
mykanie telefónneho
zoznamu telefónu pomo-
cou voľby „Reset PJ“ a
odomykanie zámku tlači-
diel.

Zadajte staré heslo.*3

Zadajte nové heslo.

Overte nové heslo.

Neregistro-
vané

Reset PJ Vráti nastavenie telefó-
nu/stolového telefónu na
predvolené nastavenia.

Zadajte heslo. (4 čí-
slic)*4

Vyberte požadované
položky.

Stlačte tlačidlo OK .

Nie je zvole-
né

Webové rozhra-
nie*2*5

Vyberie, či je dostupná
webová funkcia a funkcia
protokolovania alebo nie.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

*1 Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:
• Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.
• Pravidelne meňte heslo.
Poznačte si heslo, aby ste ho nezabudli.

*2 Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate
od svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov
pre heslo administrátora, str. 137.

*3 Ak heslo ešte nebolo nastavené, môžete preskočiť prvý krok.
*4 Podrobnosti o nastavení hesla nájdete v časti 2.8 Nastavenie hesla, str. 73.
*5 Nezobrazuje sa pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.
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10.1.4  Rozloženie ponuky nastavení systému (pri pripojení k modelu
KX-TGP600)

Stav

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Stav linky Zobrazí stav linky. Registrácia
OK*1/ registrácia*1/
(nič)

—

Verzia firmware Vyberie, čo sa zobrazí sa
displeji – číslo modelu a
verzia softvéru.

–Základňa
–Slúchad.

—

Režim IP Zobrazí režim siete IP. IPv4/IPv6/IPv4 a IPv6 —

Nastavenia IPv4 Zobrazí informácie o na-
staveniach IPv4.

–IP adresa*2

–Maska podsiete*2

–Predvol. brána*2

–DNS*2

—

Nastavenia IPv6 Zobrazí informácie o na-
staveniach IPv6.

–IP adresa*3

–Predčíslie*3

–Predvol. brána*3

–DNS*3

—

MAC adresa Zobrazí adresu MAC zá-
kladnej jednotky.

— —

LLDP Zobrazí stav LLDP. ZAP./VYP. —

CDP Zobrazí stav CDP. ZAP./VYP. —

VLAN Zobrazí ID VLAN a priori-
tu.

— —

*1 Ak vyberiete túto položku a stlačíte OK , zobrazí sa telefónne číslo zvoleného
riadku.

*2 Ak táto položka nie je nastavená, zobrazí sa „0.0.0.0“. Ak sa základná jednotka ne-
pripojí na Ethernet, zobrazí sa „...“.

*3 Ak táto položka nie je nastavená, zobrazí sa „0::0“. Ak sa základná jednotka nepri-
pojí na Ethernet, zobrazí sa „::“.
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Nastavenie siete
Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov pre heslo
administrátora, str. 137.

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Voľba režimu IP Zmení nastavenia siete
základnej jednotky. Aktu-
álne nastavenia sa zob-
razia zvýraznené.

–IPv4
–IPv6
–IPv4 a IPv6

IPv4

Nastavenia IPv4 Určuje nastavenia IPv4.  DHCP
 Automaticky
 Manuálne
–DNS 1
–DNS 2

 Statická
–IP adresa
–Maska podsiete
–Predvol. brána
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Au-
tomaticky

Nastavenia IPv6 Určuje nastavenia IPv6.  DHCP
 Automaticky
 Manuálne
–DNS 1
–DNS 2

 RA
–DNS 1
–DNS 2
 Statická
–IP adresa
–Predčíslie
–Predvol. brána
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Au-
tomaticky

LLDP Určuje nastavenia LLDP.  ZAP.
 VYP.

ZAP.

CDP Určuje nastavenia CDP.  ZAP.
 VYP.

VYP.
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

VLAN Určuje nastavenia VLAN. Povoliť VLAN
 Áno
 Nie

VLAN ID: 0–4094
Priorita VLAN: 0–7

Povoliť
VLAN: Nie
VLAN ID: 2
Priorita
VLAN: 7

Rýchlosť linky Určuje nastavenia reži-
mu Ethernet PHY.

 Automaticky
 100M-Full
 100M-Half
 10M-Full
 10M-Half

Automaticky

Webové rozhra-
nie*1

Vyberie, či je dostupná
webová funkcia a funkcia
protokolovania alebo nie.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

Test siete Určuje adresu IP, ktorá
sa má testovať.

Adresa IP (IPv4) Neuložené

*1 Nezobrazuje sa pri pripojení k základnej jednotke inej ako KX-TGP600.

Nastav. systému
Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov pre heslo
administrátora, str. 137.

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Registrovanie
PJ

Zaregistruje telefón/
stolový telefón zvolený
zo zoznamu k práve pri-
pojenej základnej jednot-
ke.

Vyberte telefón/stolo-
vý telefón.

—

Zruš.reg. PJ Zruší registráciu telefó-
nu/stolového telefónu
medzi telefónom/stolo-
vým telefónom a základ-
nou jednotkou.

Vyberte telefón/stolo-
vý telefón.

—

Zmeniť PIN zá-
kl.

Zmení kód PIN (4 číslic)
základnej jednotky.

Zadajte kód PIN

Zadajte nový kód PIN

Overte nový kód PIN

1234
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Nast.čas a dá-
tum*1

Určuje čas a dátum tele-
fónu/stolového telefónu.

— —

Regener.zosilň. Vyberie, či sa má použiť
opakovač alebo nie.

 ZAP.
 VYP.

VYP.

Nast.viac liniek Určuje režim viacerých li-
niek.

 Prichádza hovor*2

 Linka 1–8
 Prenos.j 1–8

 Odch. volanie*3

 Prenos.j 1–8
 Linka 1–8

 Predvol. linka*4

Prichádza
hovor: Pre-
nos.j 1–8
Odch. vola-
nie: Linka
1–8
Predvol. lin-
ka: Linka 1

Overenie*5 Určuje ID a heslo pre au-
tentifikáciu HTTP.

–ID*5

–Heslo*5

Neuložené

Kód pre linku*6 Určuje prístupový kód na
prístup k serveru pre-
smerovania.

Max. 16 znakov Neuložené

Nastavenie Xsi*7 Určuje ID a heslo pre
službu Xsi.

Linka 1–8
ID*5

Heslo*5

Neuložené

Nastavenie UC*7 Určuje ID a heslo pre
službu Broadsoft UC
(IM&P).

Prenos.j 1–8
ID*5

Heslo*5

Neuložené

Paralel.nastav.
(KX-TPA65/
KX-TPA68)

Registrácia/deregistrácia
spárovaného telefónu
stolového telefónu.

Hlavná pren.jed.
 Párovanie*8

 Režimy
 Obsadené
 Prevziať hovor

Párovanie:
VYP.

Reštart (základ-
ňa)*9

Reštartujte základnú jed-
notku.

 Áno
 Nie

—

*1 Dostupnosť závisí od vášho telefonického systému. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora.

*2 Po zvolení linky vyberie telefóny/stolové telefóny priradené linke.
Táto funkcia je štandardné povolená pre všetky telefóny/stolové telefóny.

*3 Po zvolení telefónu/stolového telefónu vyberie linky priradené telefónu/stolovému
telefónu.
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Táto funkcia je štandardné povolená pre všetky telefóny/stolové telefóny.
*4 Po zvolení telefónu/stolového telefónu vyberie predvolenú linku priradenú telefónu/

stolovému telefónu.
*5 Max. 128 znakov
*6 Táto položka sa zobrazí len počas úvodného nastavenia.
*7 Ak je dostupná služba Xsi, môžete zvoliť tieto položky. Ďalšie informácie získate od

svojho administrátora.
*8 Ak sú už telefón a stolový telefón spárované, telefón je zvýraznený.
*9 Základná jednotka sa reštartuje, ak sú všetky pripojené jednotky v pohotovostnom

režime.

Nastav. volaní

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Presm/neruš.*1 Určuje režimy Presmero-
vanie hovorov a Nevyru-
šovať.

Linka 1–8
 DND*1

 ZAP.
 VYP.

 Presm/všet*1

 Zap./Vyp.
 ZAP.
 VYP.

 Telef. číslo
 Presm/obs.*1

 Zap./Vyp.
 ZAP.
 VYP.

 Telef. číslo
 Presm/nepr*1

 Zap./Vyp.
 ZAP.
 VYP.

 Telef. číslo
 Počet zvonení

VYP.

Blok. Anonymný Určuje, či sa majú bloko-
vať prichádzajúce ano-
nymné hovory alebo nie.

Linka 1–8
 ZAP.
 VYP.

VYP.

Anonymný ho-
vor

Určuje, či sa majú usku-
točňovať odchádzajúce
anonymné hovory alebo
nie.

Linka 1–8
 ZAP.
 VYP.

VYP.
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Neposkyt.Číslo Upraví/vymaže telefónne
čísla na odmietnutie pri-
chádzajúcich hovorov.

Linka 1–8
–Upraviť
–Zmazať číslo
–Zmazať všet.čís.

Neuložené

Kdekoľvek*4 Určuje/upraví nastavenia
služby Xsi's Anywhere.

–Kdekoľvek*2

 ZAP.
 VYP.

–Meno

–Telef. číslo*3

—

Vzdial.kancel.*4 Určuje nastavenie služby
Xsi's Remote Office.

–Vzdial.kancel.
 ZAP.
 VYP.

–Telef. číslo*3

—

Súčasné zvone-
nie*4

Určuje nastavenie služby
Xsi's Simultaneous Ring.

–Súčasné zvonenie
 ZAP.
 VYP.

–Telef. číslo*3

*1 Na displeji LCD zariadenia KX-TPA68 sa skratky pri zobrazení v angličtine nepouží-
vajú. Zobrazenie je nasledovné:
Do Not Disturb
Forward All Calls
Forward Busy
Forward No Answer

*2 Zobrazí sa len pri úpravách.
*3 V telefónnom čísle, ktoré presahuje 32 číslic, sa presahujúce nezobrazia.
*4 Ak je dostupná služba Xsi’s, môžete zvoliť tieto položky. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora.
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10.1.5  Rozloženie ponuky nastavení systému (pri pripojení k základnej
jednotke inej ako KX-TGP600)

Nastav. systému
Pri tomto nastavení sa môže požadovať heslo správcu. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora. Dostupné znaky nájdete v časti 10.1.2 Tabuľka znakov pre heslo
administrátora, str. 137.

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Zmeniť PIN zá-
kl.

Zmení kód PIN (8 číslic)
základnej jednotky.

Zadajte kód PIN

Zadajte nový kód PIN

Overte zadaný kód
PIN

—

Nast.čas a dá-
tum*1

Určuje čas a dátum tele-
fónu.

— —

Reset základne Vynuluje nastavenia zá-
kladnej jednotky.

— —

Verzia základne Zobrazí verziu základnej
jednotky.

— —

Nastavenie linky Určuje nastavenia linky. –Názov linky*2

–Pripojená PJ
–Režim viac vol.

 ZAP.
 VYP.

—

Zoznam
vnút.kom.

Nastaví zoznamy inter-
ných liniek.

–Meno*2

–Zachytenie
 ZAP.
 VYP.

–Zmazať

—

*1 Dostupnosť závisí od vášho telefonického systému. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora.

*2 Max. 16 znakov
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10.1.6  Špecifikácie

KX-TGP600 (Prípona: všetky)

Položka Špecifikácie

Napájací zdroj Adaptér striedavého prúdu/PoE (IEEE 802.3af)

Maximálna spotreba
energie

2,6 W

Prevádzkové prostredie 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

Ethernetový port (LAN) 1 (RJ45)

Ethernetové rozhranie 10Base-T/100Base-TX
(Automaticky/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/
10MB-HALF)

CAT-iq 2.0

Širokopásmový kodek G.722/G.722.2

Úzkopásmový kodek G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Viacnásobná linka 8

Viac telefónov/stolových
telefónov

8

Simultánne hlasové ho-
vory
(Úzkopásmový režim)

Hovor 8 + konferenčný hovor 2

Simultánne hlasové ho-
vory
(Širokopásmový režim)

Hovor 4 + konferenčný hovor 2
(AMR-WB : hovor 2)

Rozmery
(šírka × hĺbka × výška)

118,7 mm × 45,0 mm × 88,1 mm
(4,67" × 1,77" × 3,47")

Hmotnosť 126 g (0,28 lb)

KX-TPA60/KX-TPA65

Položka KX-TPA60 KX-TPA65

Napájací zdroj — Sieťový adaptér

Maximálna spotreba ener-
gie

1,6 W 1,52 W

Prevádzkové prostredie 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃
(104 ℉)

0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃
(104 ℉)
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Položka KX-TPA60 KX-TPA65

CAT-iq 2.0 2.0

Podsvietenie tlačidiel Áno (biele) Nie

Otvor na remienok Áno —

Spona na opasok Áno —

Displej 1,8" TFT podsvietený
LCD, 65 000 farieb

1,8" TFT podsvietený
LCD, 65 000 farieb

Konektor slúchadla 1 (ø 2,5 mm [3/32 "]) 1 (ø 2,5 mm [3/32 "])

Akumulátory Ni-MH AAA × 2
(1,2 V, 630 mAh)

—

Výdrž akumulátorov Hovor: až 11 hodín
Pohotovostný režim: až
200 hodín

—

Doba nabíjania 6 hodín —

Rozmery
(šírka × hĺbka × výška)

47,8 mm × 25,5 mm ×
153,2 mm
(1,88" × 1,00" × 6,03")

„Vysoká“ poloha:
192 mm × 170 mm ×
182 mm
(7,56" × 6,69" × 7,17")
„Nízka“ poloha:
192 mm × 185 mm ×
150 mm
(7,56" × 7,28" × 5,91")

Hmotnosť 117 g (0,26 lb) 675 g (1,49 lb)

KX-TPA68

Položka KX-TPA68

Napájací zdroj Sieťový adaptér

Maximálna spotreba
energie

2,8 W

Prevádzkové prostredie 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

CAT-iq 2.0

Podsvietenie tlačidiel Nie

Displej 3,5" TFT podsvietený LCD, 65 000 farieb

Konektor slúchadla 1 (ø 2,5 mm [3/32 "])
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Položka KX-TPA68

Rozmery
(šírka × hĺbka × výška)

„Vysoká“ poloha:
205 mm × 187 mm × 197 mm
(8,07" × 7,36" × 7,76")
„Nízka“ poloha:
205 mm × 187 mm × 156 mm
(8,07" × 7,36" × 6,14")

Hmotnosť 840 g (1,85 lb)

10.1.7  Špecifikácie RF

KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68

Položka USA, Kanada Latinská Amerika Ostatné krajiny/
regióny

Bezdrôtové rozhra-
nie

DECT 6,0 DECT DECT

Frekvenčné pásmo 1920 MHz až
1930 MHz

1910 MHz až
1920 MHz

1880 MHz až
1900 MHz

Počet nosných
kmitočtov

5 5 10

Prenosový výkon Špičkový 110 mW Špičkový 250 mW Špičkový 250 mW
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10.1.8  Riešenie problémov

Problém Možná príčina Riešenie

Telefón nefunguje. Akumulátor je vybitý. Nabite akumulátor doplna.
Podrobnosti nájdete v časti
9.2.3 Nabíjanie akumuláto-
rov, str. 127.

Je vypnuté napájanie. • Zapnite ho.
Podrobnosti nájdete v časti
2.3 Umiestnenie ovláda-
cích prvkov, str. 21.

• Znova vložte akumulátor a
položte telefón na nabíjač-
ku.
Podrobnosti nájdete v časti
9.2.1 Inštalácia akumuláto-
rov, str. 126 a 9.2.3 Nabíja-
nie akumulátorov, str. 127.

Telefón/stolový tele-
fón nezvoní.

Hlasitosť zvonenia je na-
stavená na možnosť
„VYP.“.
(Ak je hlasitosť zvonenia
je nastavená na možnosť
„VYP.“, zobrazí sa .)

Nastavte úroveň hlasitosti
zvonenia.
Pozrite časť 2.5 Nastavenie
hlasitosti, str. 69.

Je zapnutý tichý režim.
(Ak je zapnutý tichý režim,
zobrazuje sa ikona .)

Vypnite tichý režim.
Podrobnosti nájdete v časti
4.5 Tichý režim, str. 88.

V hlasitom režime je
ťažké konverzovať.

Mikrofón je pri konverzácii
otočený nesprávnym sme-
rom alebo je blokovaný.

Predná strane telefónu musí
smerovať k vám a mikrofón
nesmie byť zakrytý.
Podrobnosti nájdete v časti
2.3 Umiestnenie ovládacích
prvkov, str. 21.

Nemôžete uskutoč-
niť/prijať hovor.

Telefón je mimo dosah ale-
bo základná jednotka je
zaneprázdnená.

Presuňte sa bližšie k základ-
nej jednotke alebo skúste
neskôr.

Rádiový kanál je obsadený
alebo došlo k chybe rádio-
vej komunikácie.

Skúste znova neskôr.
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Problém Možná príčina Riešenie

Nemôžete vytáčať. Číslo, ktoré ste vytočili, je
obmedzené vaším telefo-
nickým systémom.

Obráťte sa na vášho správ-
cu alebo dodávateľa telefón-
neho systému či poskytova-
teľa služieb.

Je aktívny režim uzamknu-
tia tlačidiel.

Ak chcete zrušiť tento režim,
stlačte a podržte tlačidlo

 na približne 2 sekúnd.
Podrobnosti nájdete v časti
2.9 Zámok tlačidiel, str. 74.

Rádiový kanál je obsadený
alebo došlo k chybe rádio-
vej komunikácie.

Skúste znova neskôr.

Telefón prestane
fungovať počas
operácie.

Došlo k neznámej chybe. • Vypnite a znova zapnite te-
lefón.
Podrobnosti nájdete v časti
2.3 Umiestnenie ovláda-
cích prvkov, str. 21.

• Znova vložte akumulátor a
skúste znova.
Podrobnosti nájdete v časti
9.2.1 Inštalácia akumuláto-
rov, str. 126.

Nemôžete používať
telefón/stolový tele-
fón pri výpadku na-
pájania.

Telefón/stolový telefón ne-
bude fungovať pri výpad-
ku napájania, lebo základ-
ná jednotka prestane vy-
sielať rádiové vlny.

—

Slúchadlo nefungu-
je.

Nepočuť tón slúchadla pri
prijímaní prichádzajúceho
hovoru, keď je nasadené
slúchadlo.

• Skontrolujte, či je nastave-
nie tónu slúchadla nasta-
vené na možnosť „ZAP.“.
Pozrite časť Na-
st.prich.hov., str. 139.

• Skontrolujte, či je správne
pripojený konektor slú-
chadla. Pozrite časť
2.3 Umiestnenie ovláda-
cích prvkov, str. 21.
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Problém Možná príčina Riešenie

Často počuť šum. Okolité elektrické zariade-
nia spôsobujú rušenie,
alebo ste príliš ďaleko od
základnej jednotky.

• Umiestnite telefón/stolový
telefón a základnú jednot-
ku ďalej od ostatných elek-
trických zariadení.

• Presuňte sa bližšie k zá-
kladnej jednotke.

Počas konverzácie
poučiť dve krátke
pípnutia.

Rádiový signál je slabý. Presuňte sa bližšie k základ-
nej jednotke.

Indikátor nabitia
rýchlo bliká načer-
veno.

Nabíjačka nie je správne
pripojená.

• Skontrolujte, či je správne
vložený akumulátor.

• Vložte správne telefón do
nabíjačky.

• Obráťte sa na svojho do-
dávateľa telefónneho sy-
stému alebo poskytovateľa
služieb.

Nabíjali ste akumu-
látory 6 hodín, ale
po niekoľkých tele-
fonických hovoroch
počuť zvuk pípania
a bliká ikona 
(treba nabiť).

Kontakty akumulátorov
môžu byť znečistené.

Vyčistite nabíjacie kontakty
akumulátorov tak, aby sa
nepoškodili a ešte raz aku-
mulátory nabite.

Je čas vymeniť akumulá-
tory.

Vymeňte akumulátory za no-
vé.

Počas nabíjania
akumulátorov sú te-
lefón a adaptér strie-
davého prúdu na
dotyk teplé.

Ide o normálny stav. —

Zobrazuje sa oznam
„Mimo dosah“ a po-
čuť tóny pípania.

Telefón/stolový telefón je
mimo dosah.

Presuňte sa bližšie k základ-
nej jednotke alebo skúste
neskôr.

Základná jednotka alebo
server nefungujú.

Obráťte sa na svojho dodá-
vateľa telefónneho systému
alebo poskytovateľa služieb.
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Problém Možná príčina Riešenie

Pri nabíjaní akumu-
látorov rýchlo bliká
indikátor LED, ale
telefón nepípa.

Teplota nabíjaného aku-
mulátora je mimo štan-
dardných limitov.

Skontrolujte, či je priestor,
kde sa telefón nabíja, medzi
5 ℃ (41 ℉) a 40 ℃ (104 ℉)
a počkajte, kým teplota aku-
mulátora klesne.

Pri nabíjaní akumu-
látorov rýchlo bliká
indikátor LED a tele-
fón rýchlo pípa.

Akumulátor sa nenabíja
správne v dôsledku elek-
trickej poruchy.

Odpojte adaptér striedavého
prúdu z elektrickej zásuvky,
vyberte z telefónu akumulá-
tor a obráťte sa na predajcu
vášho telefonického systé-
mu/poskytovateľa služieb.

Vložili ste nesprávny typ
akumulátora, napríklad al-
kalický alebo mangánový.

Používajte len nabíjateľné
akumulátory Ni-MH, ako
uvádza str. 11, str. 12.

Nepamätám si číslo
PIN.

— Obráťte sa na svojho dodá-
vateľa telefónneho systému
alebo poskytovateľa služieb.

Operácia „Zrušit'
všetko“ na vymaza-
nie všetkých polo-
žiek telefónneho
zoznamu nefunguje.

Akumulátory sú vybité, čo
bráni dokončeniu operá-
cie.

Nabite akumulátory doplna a
skúste znova.
Podrobnosti nájdete v časti
9.2.3 Nabíjanie akumuláto-
rov, str. 127.

10.1.8 Riešenie problémov
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10.1.9  Chybové hlásenia

Chybové hlásenie Možná príčina Riešenie

Registruj PJ Telefón/stolový telefón bol
zrušený alebo telefón/
stolový telefón nebol zare-
gistrovaný.

Obráťte sa na predajcu.

Mimo dosah Telefón/stolový telefón je
mimo dosah.

Presuňte sa bližšie k základ-
nej jednotke.

Základná jednotka je vy-
pnutá.

Skontrolujte, či je pripojený
napájací kábel.

Neplatný Volaná strana na internom
hovore odmieta vaše ho-
vory.

Chvíľu počkajte a skúste
znova.

Kanály obsadené Základná jednotka je zane-
prázdnená.

Skúste znova neskôr.

Čakajte prosím.. Telefón/stolový telefón sa
pripája k základnej jednot-
ke alebo serveru.

Chvíľu počkajte.

Vybitá batéria Akumulátor telefónu je
takmer vybitý.

Nabite akumulátor doplna.
Pozrite časť 9.2.3 Nabíjanie
akumulátorov, str. 127.

Žiadny údaj Pri pokuse zobraziť tele-
fónny zoznam: neboli ulo-
žené žiadne položky. Po-
zrite časť 7.2.2 Uloženie
položky do telefónneho
zoznamu telefónu, str. 100.
Pri pokuse zobraziť den-
ník prichádzajúcich alebo
odchádzajúcich hovorov:
neboli uložené žiadne den-
níky.

Plná pamät' Telefónny zoznam je plný
a nie je možné ukladať
doň nové položky.

Odstráňte z telefónneho
zoznamu nepotrebné údaje
a skúste to znova.

Chybná pamäť Obráťte sa na svojho dodá-
vateľa telefónneho systému
alebo poskytovateľa služieb.

10.1.9 Chybové hlásenia
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Chybové hlásenie Možná príčina Riešenie

Nenašlo sa Telefón/stolový telefón ne-
odpovedá pri uskutočňo-
vaní hovoru.

Telefón/stolový telefón je mi-
mo dosah alebo vypnutý.

prerušené Vyskytla sa chyba bezdrô-
tového prenosu počas
preberania alebo nahráva-
nia telefónneho zoznamu.

Telefón/stolový telefón pou-
žívajte bližšie k základnej
jednotke.

Chyba tl.zoznamu Vyskytla sa chyba bezdrô-
tového prenosu, údaje sú
poškodené, alebo došlo k
zaplneniu pamäte počas
preberania telefónneho
zoznamu.

• Odstráňte nepotrebné úda-
je z telefónneho zoznamu,
alebo konzultujte so svojím
administrátorom ohľadne
počtu prevzatých položiek.

• Telefón/stolový telefón
používajte bližšie k základ-
nej jednotke.

• Táto správa zmizne, ak
vstúpite do telefónneho
zoznamu.

Nekompatib.
Firmware

Verzia softvérového prie-
činka nie je najnovšou ve-
rziou.

Vykonajte aktualizáciu mo-
delu KX-TGP600 na najnov-
šiu verziu softvérového prie-
činka. Pre bližšie informácie
kontaktujte správcu.

10.1.9 Chybové hlásenia

166



10.2  História revízií

10.2.1  Verzia softvérového súboru 01.129 alebo novšia

Nový obsah
• Nastav. systému—Reštart (základňa)

Zmenený obsah
• Stav—Stav linky

10.2.2  Verzia softvérového súboru 02.100 alebo novšia

Nový obsah
• 2.4.8 Funkčné tlačidlá (KX-TPA60/KX-TPA65)—#: SkupPrevzatie
• Nastav.tlačidiel—SkupPrevzatie
• Stav—CDP
• Nastavenie siete—CDP
• Nastavenie siete—Webové rozhranie
• Nastav. volaní—Presm/neruš.

Zmenený obsah
• 2.3.2 Telefón (KX-TPA60)—Navigačné tlačidlo
• 2.3.3 Stolový telefón—Navigačné tlačidlo
• 2.4.1 Displej (KX-TPA60/KX-TPA65)—Piktogram
• Výber tónov—Upozor.na dosah

10.2.3  Verzia softvérového súboru 03.000 alebo novšia

Nový obsah
• Voľba indikácií—Oznámenie

10.2.4  Verzia softvérového súboru 06.000 alebo novšia

Nový obsah
• Nastavenie siete—Test siete

10.2.5  Verzia softvérového súboru 07.000 alebo novšia

Nový obsah
• 10.1.2 Tabuľka znakov pre heslo administrátora

10.2 História revízií
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10.2.6  Verzia softvérového súboru 09.100 alebo novšia

Nový obsah
• Pridaný nový model KX-TPA68.

10.2.7  Verzia softvérového súboru 10.000 alebo novšia

Nový obsah
• 2.4.10 Oznámenie linky (KX-TPA68)

10.2.8  Verzia softvérového súboru 12.000 alebo novšia

Nový obsah
• 2.4.11 Oznámenie telefónu (KX-TPA68)

Zmenený obsah
• 2.4.4 Softvérové tlačidlá (KX-TPA68)

10.2.9  Verzia softvérového súboru 13.000 alebo novšia

Zmenený obsah
• 2.1.1 Prehľad systému
• 10.1.3 Rozloženie ponuky nastavení telefónu/stolového telefónu

10.2.6 Verzia softvérového súboru 09.100 alebo novšia
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