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Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom denna handbok innan du
börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk.
Använd de medföljande batterierna och ladda dem i cirka 6 timmar innan du använder tele-
fonluren första gången. Mer information hittar du i 9.2.3 Ladda batterierna, sid 126 i den här
bruksanvisningen.

Anm
• I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs.
• Illustrationerna, som t.ex. vissa knappar, kan skilja sig från den faktiska produktens ut-

seende.
• Vissa produkter eller funktioner som beskrivs i dokumentet kanske inte finns tillgängliga i

ditt land eller område. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör.
• Innehåll och utformning av programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
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Inledning
Sammanfattning
Den här bruksanvisningen innehåller grundläggande information om installation och an-
vändning av KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65 och KX-TPA68.

Relaterad dokumentation
• Snabbstartsguide

Innehåller grundläggande information om installationen och säkerhetsåtgärder för att
förhindra personskada eller skada på egendom.

• Administratörsguide
Innehåller detaljerad information om konfigurationen och hanteringen av enheten.
Den här guiden beskriver endast KX-TGP600.

 
Det finns bruksanvisningar och information till stöd på Panasonics webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Teckensnittsinformation
Teckensnittsinformationen för KX-TPA68 finns på följande Panasonics webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

För framtida referens
Anteckna informationen i rutan nedan för framtida referens.

Anm
• Produktens serienummer hittar du på etiketterna som finns klistrade på följande plat-

ser:
–Basenhet (KX-TGP600): på enhetens baksida
–Handenhet (KX-TPA60): på insidan av batterifacket på telefonlurens baksida
–Laddare (KX-TPA60): på laddarens undersida
–Bordstelefon (KX-TPA65/KX-TPA68): på telefonens undersida
Anteckna enheternas serienummer och spara bruksanvisningen tillsammans med in-
köpsbeviset för att underlätta identifiering i händelse av stöld.
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1  Viktig information
1.1  Viktig information

1.1.1  Datasäkerhet
• Den här telefonen kommunicerar med digitala signaler som är svåra att avlyssna. Det

är dock möjligt att signalerna kan fångas upp av tredje part.
• För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:

–Se till att hålla lösenordet (t.ex. PIN-koden för registrering) hemligt.
–Ändra standardlösenordet.
–Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
–Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

• Denna produkt kan spara privat/konfidentiell information. För att skydda din integritet/
sekretess, rekommenderar vi att du raderar information, till exempel telefonboken eller
samtalsloggen, från minnet innan du kastar, överför eller returnerar produkten, eller
skickar in den för reparation.

• Ange lösenordet när du registrerar den trådlösa telefonluren/bordstelefonen till basen-
heten.

• Du rekommenderas att låsa telefonboken eller samtalsloggen för att förhindra att lagrad
information kommer ut när du tar med dig eller om du råkar tappa bort luren.

1 Viktig information
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1.2  För användare i europeiska länder
Följande meddelande gäller endast 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
Den här enheten är en DECT Bärbar Telefon som arbetar i frekvensområdet 1880 MHz–
1900 MHz.
Användningen av enheten är normalt tillåten i alla EU-länder.
 
Härmed intygar Panasonic Corporation att den radioutrustning som beskrivs i den hand-
boken överensstämmer med direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande inter-
netadress:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
 
Kontaktinformation till en auktoriserad representant:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
 

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  För bästa prestanda
Räckvidd
• Räckvidden beror på kontorets planlösning, vädret och användningsförhållandena, ef-

tersom signalerna överförs mellan basenheten och den trådlösa telefonluren/bordstele-
fonen via radiovågor.

• Normalt är räckvidden större utomhus än inomhus. Om hinder som t.ex. väggar är ivä-
gen kan detta störa dina telefonsamtal. Särskilt höga metallhyllor eller förstärkta be-
tongväggar begränsar räckvidden.

• Det kan hända att den trådlösa telefonluren/bordstelefonen inte fungerar om den är för
långt från basenheten, beroende på byggnadens struktur.

1.2 För användare i europeiska länder
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• Vi rekommenderar att du håller i den nedre delen av luren för att få bättre samtalskvali-
tet. Anledningen är att antennen sitter i den övre delen av den trådlösa telefonluren
(endast KX-TPA60).

Störningar
Tillfälligt brus eller störningar kan bero på elektromagnetisk strålning från kylskåp, mikro-
vågsugnar, faxar, TV-apparater, radioapparater eller datorer. Om samtalen störs bör du
hålla den trådlösa telefonluren/bordstelefonen på avstånd från liknande elektriska appa-
rater.

Miljö
• Håll produkten på avstånd från värmeaggregat och enheter som genererar elektriska

störningar, som t.ex. flourescerande lampor och motorer. Ljudstörningarna kan påverka
användningen av produkten.

• Använd inte produkten i rum med temperatur under 0 ℃ (32 ℉) eller över 40 ℃
(104 ℉).

• För att undvika skada bör batteriet laddas i temperaturer mellan 5 ℃ (41 ℉) och 40 ℃
(104 ℉).

• Lämna 10 cm (3–15/16 tum) avstånd runt produkten för bättre ventilation.
• Undvik miljöer med mycket rök, damm, fukt, mekaniska vibrationer, stötar eller direkt

solsken.
• Apparaten är utformad för att installeras och användas under stabila förhållanden när

det gäller omgivningstemperaturer och relativ luftfuktighet.

Rutinunderhåll
• Koppla bort nätadaptern från strömuttaget och koppla bort Ethernet-kabeln innan du

rengör produkten.
• Torka av produkten med en mjuk trasa.
• Rengör inte produkten med slipverkande eller kemiska medel som t.ex. bensin eller

thinner.
• Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöringsmedel.
• Rengör laddarens terminal regelbundet.

Placering
• Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten.
• Var försiktig så att föremål inte faller på produkten eller vätskor rinner in i den.
• Placera laddaren på en plan yta.
• Placera KX-TPA65/KX-TPA68 på en plats där indikatorn för signalstyrka visar Medel ("

") eller Stark (" ").

1.3 För bästa prestanda
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1.4  Batteriinformation (endast KX-TPA60)
När batterierna är fulladdade (vid 25 ℃ [77 ℉]):

Använda funktionerna Drifttid

Under samtal (Bakgrundsljus av*1, Narrowbandsläge) Upp till cirka 11 t

Under samtal (Bakgrundsljus på*2, Widebandsläge) Upp till cirka 8 t

När telefonen inte används (standby) Upp till cirka 200 t

*1 När inställningen "Pratar" för "Bakgr.belysn." är inställd på "AV". Läs mer i avsnittet
Display alternat, sid 144.

*2 När inställningen "Pratar" för "Bakgr.belysn." är inställd på "PÅ". Läs mer i avsnittet
Display alternat, sid 144.

• Drifttiden kan vara kortare än angivelserna ovan beroende på användningsförhållanden
och omgivningstemperaturen.

• Batterierna töms långsamt även när luren är avstängd.
• Luren kan ta emot samtal under laddning.

• Batterieförbrukningen ökar när luren är utanför räckvidden (stäng av luren om " " blin-
kar).

VIKTIGT
• Rengör telefonluren och laddarens kontakter med en mjuk, torr trasa en gång i

månaden. Rengör oftare om enheten är utsatt för fett, damm eller hög luftfuk-
tighet. Annars kanske inte batterierna kan laddas fullständigt.
 

Varning för svagt batteri
Batterierna måste laddas i följande situationer:

• Batterinivåindikatorn visas som urladdat (" ") och larmet ljuder*1.

• "Ladda batteri" visas. I det här fallet kan inte luren användas.
*1 Om varningen för svagt batteri visas under ett samtal efter 1 minut kopplas samtalet

från och efter ytterligare 1 minut stängs den trådlösa telefonluren av.

Byta batterierna

Om batterinivåindikeringen visas som tom (" ") efter att telefonen har använts en kort
stund trots att batterierna har laddats helt ska batterierna bytas ut.
Innan du byter batterierna, kontrollera att varningen för svagt batteri visas och stäng se-
dan av strömmen för att undvika att minnet försvinner. Byt ut batterierna och ladda de
nya batterierna i cirka 6 timmar.

1.4 Batteriinformation (endast KX-TPA60)
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Om du byter ut batterierna innan varningen för svagt batteri visas kan batteriladdnings-
ikonen visa fel värde. I det här fallet använder du luren som vanligt med de nya
batterierna isatta.
När varningen för låg batterinivå visas laddar du batterierna i cirka 6 timmar. Batteriets
styrkeikon visar därefter rätt värde. Information om hur du sätter i batterierna finns i
9.2.1 Sätta i batterierna, sid 125.
 

Anm
• När du byter batterierna med fullt laddade batterier, slår du på telefonluren en gång

med strömbrytaren ( ) innan du laddar den. Om du inte slår på strömmen en
gång innan laddning, visas inte batteriindikatorn korrekt.

• Om batterierna byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk.
 

(Endast USA och Kanada)
Återvinningsbara NiMH-batterier driver produkten du har köpt.
Ring 1-800-8-BATTERY för information om hur du återvinner bat-
terierna.

Viktigt meddelande om korrekt användning och laddning av Ni-MH-batterier
På grund av sin konstruktion genomgår batterier ett visst slitage. Batteriernas livslängd
är även beroende av att de underhålls på rätt sätt. Laddning och urladdning är de vikti-
gaste faktorerna. Observera följande för att bibehålla batteriernas livslängd så länge som
möjligt.
Ni-MH-batterier har ett slags minne, "minneseffekten". Om fulladdade batterier används
flera gånger i endast 15 minuter i den trådlösa telefonluren och därefter laddas igen,
kommer batteriernas kapacitet att begränsas till 15 minuter på grund av minneseffekten.
Därför bör du ladda ur batterierna helt, dvs använda dem i telefonluren tills batterinivåin-
dikatorn är tom (" "). Sedan laddar du dem enligt anvisningarna i handboken. När min-
neseffekten har aktiverats är det möjligt att uppnå nästan full kapacitet för Ni-MH-
batterierna genom att ladda och ladda ur dem flera gånger efter varandra.
Ni-MH-batterier kan även självurladdas. Självurladdningen beror på omgivningstempera-
turen. Vid temperaturer under 0 ℃ (32 ℉) är självurladdningen som lägst. Hög fuktighet
och höga temperaturer stöder självurladdningen. Förvaring under lång tid leder också till
självurladdning.

VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIERNA BYTS UT MOT BATTERIER AV FEL
TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA.

1.4 Batteriinformation (endast KX-TPA60)
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2  Innan du börjar använda telefonerna
2.1  Innan du börjar använda telefonerna

2.1.1  Systemöversikt

<När basenheten är en KX-TGP600>
KX-TGP600 är en trådlös SIP-telefon som består av en basenhet, en handenhet och en
trådlös bordstelefon, och har följande funktioner. Handenheten är samma som
KX-TPA60 och bordstelefonen är samma som KX-TPA65/KX-TPA68.
• Utökningsbart till trådlösa handenheter/bordstelefoner [serierna KX-TPA60, KX-TPA65,

KX-TPA68*1, KX-UDT*2 (förutom KX-UDT111), KX-TPA70*3, KX-TPA73*3].
Upp till totalt 8 telefoner.

• Upp till 8 samtidiga samtal (Narrowbandsläge) eller upp till 4 samtidiga samtal (Wide-
bandsläge)

• Högkvalitetsljud med brusreducerings- och felkorrigeringsteknik
• Du kan öka basenhetens signalintervall genom att använda KX-A406.

Anm
• Om du vill ansluta en KX-UDT*2 -serien handenhet (bortsett från KX-UDT111) till

KX-TGP600, ladda först ner den fasta programvaran från följande webbplats och
uppdatera KX-TGP600. Sedan, när du registrerar en KX-UDT-serien handenhet på
KX-TGP600, uppdateras handenheten automatiskt.
Det finns emellertid några skillnader i funktionaliteten mellan KX-TPA60/KX-TPA65/
KX-TPA68 och KX-UDT-seriens handenheter. Gå till följande webbplats för informa-
tion om detta.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
"Download" → "KX-TGP600 series"

*1 Om du ansluter en KX-TPA68 till en KX-TGP600 med en programvaruversion som inte
stödjer KX-TPA68, visas ett felmeddelande på KX-TPA68. Läs mer i avsnittet
10.1.9 Felmeddelanden, sid 163.

*2 För KX-UDT-serien: programfilversion 06.000 eller senare.
KX-UDT-serien är inte tillgänglig för KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG
eller KX-TGP600BR.

*3 För KX-TPA70 eller KX-TPA73: Programfilversion 13.000 eller senare.
Mer information finns i tillhörande handböcker.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2 Innan du börjar använda telefonerna
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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

<När basenheten inte är en KX-TGP600>
KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, KX-TPA70 och KX-TPA73 har funktioner för CAT-iq
(Cordless Advanced Technology-internet and quality) 2.0-standarden och kan anslutas
till alla basenheter som stödjer standarden. I bruksanvisningen beskrivs hur du ansluter
en annan basenhet än KX-TGP600 men tillgängligheten för vissa inställningar och åtgär-
der beror på vilken basenhet du använder.

KX-TPA65KX-TPA60

 

KX-TPA68

KX-TPA70/KX-TPA73

2.1.1 Systemöversikt
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: Internet

: Annan basenhet än KX-TGP600

2.1.1 Systemöversikt
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2.2  Tillbehörsinformation

2.2.1  Medföljande tillbehör

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

Nätadapter till basenhet: 1 Modellnr Artikelnr  
 
 
 
 
 
 
 

DC-utspänning: 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 Tillbehörsinformation
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Nätadapter till laddare: 1*1 Modellnr Artikelnr  
 
 
 
 
 
 
 

DC-utspänning: 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

DC-utspänning: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

 Laddare: 1 Batterier*2: 2 Bältesklämma: 1  
 

 

 Ethernet-kabel: 1 Skruvar: 2
Brickor: 2

  
 

  

*1 Nätadaptern levereras ansluten till laddaren.
*2 Uppladdningsbara AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh-batterier

2.2.1 Medföljande tillbehör
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KX-TGP600G/KX-TGP600CEG/KX-TGP600UKG/KX-TGP600ALG

Nätadapter till basenhet:
1
 

DC-utspänning: 6,5 V

    

Modellnr Artikelnr

KX-TGP600G PQLV219

KX-TGP600CEG PQLV219CE

KX-TGP600UKG PQLV219E

KX-TGP600ALG PQLV219AL

    

Ethernet-kabel: 1  Skruvar: 2
Brickor: 2

 

KX-TPA60

Nätadapter till laddare: 1 Modellnr Artikelnr  
 
 
 
 
 
 
 

DC-utspänning: 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

DC-utspänning: 6,5 V

KX-TPA60BR PQLV219LB

2.2.1 Medföljande tillbehör
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 Laddare: 1 Batterier*1: 2 Bältesklämma: 1  
 

 

*1 Uppladdningsbara AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh-batterier

KX-TPA65

Nätadapter till bordstele-
fon: 1
 

DC-utspänning: 6,5 V

Modellnr Artikelnr

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

Telefonlurssladd: 1  Telefonlur: 1 Stativ: 1

 

2.2.1 Medföljande tillbehör
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KX-TPA68

Nätadapter till bordstele-
fon: 1
 

DC-utspänning: 6,5 V

Modellnr Artikelnr

KX-TPA68/KX-TPA68C PQLV219

 KX-TPA68CE/
KX-TPA68A

PQLV219CE  

 KX-TPA68UK PQLV219E  

 KX-TPA68AL PQLV219AL  

Telefonlurssladd: 1  Telefonlur: 1 Stativ: 1

 

Anm
Endast för användare i USA
Vid beställning av tillbehör ringer du det avgiftsfria numret 1-800-332-5368.

2.2.2  Extra tillbehör

KX-TPA65/KX-TPA68
Alternativ Modellnr

Väggmonterings-
sats

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 Extra tillbehör
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2.3  Kontrollernas placering

2.3.1  Basenhet (KX-TGP600)

 Statusindikator

Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Grön På • Basenheten är ansluten till internet. Startproces-
sen är slutförd och du kan nu ringa och ta emot
internetsamtal.

Blinkar lång-
samt

• Basenheten används för ett samtal.
• Basenheten laddar ned data. Koppla inte bort

Ethernet-kabeln eller nätadaptern från basenhe-
ten förrän STATUS-indikatorn slutar blinka och ly-
ser grönt.

Blinkar
snabbt

• Handenheten/bordstelefonen är upptagen.

Röd På • När basenheten är påslagen lyser STATUS-
indikatorn rött i cirka 40 sekunder.

Blinkar lång-
samt

• Basenheten registrerar en handenhet/bordstele-
fon.

Blinkar
snabbt

• Basenheten söker efter handenheter/bordstelefo-
ner (med hjälp av handenhetsknappen).

2.3 Kontrollernas placering
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Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Gul På • Basenhetens IP-adress kan stå i konflikt med
IP-adresserna för andra enheter i ditt lokala nät-
verk. Kontakta din administratör om du vill ha mer
information.

Blinkar lång-
samt

• Basenheten hämtar en IP-adress eller konfigura-
tioner. Vänta.

• Basenheten registreras med telefonsystemet.
Vänta.

• Kontrollera följande om STATUS-indikatorn blin-
kar:
–Nätverksinställningarna kan vara fel. Kontakta

din administratör.
–Många installationsproblem kan lösas om du

återställer all utrustning. Stäng först av mode-
met, routern, hubben, basenheten och datorn.
Slå sedan på enheterna igen, en i taget, i följan-
de ordning: modem, router, hubb, basenhet och
dator.

–Om du inte kan öppna webbsidor på datorn
kontrollerar du om det finns anslutningsproblem
för telefonsystemet i ditt område.

–Kontakta din administratör om du behöver mer
hjälp med felsökning.

Blinkar
snabbt

• Koppla bort basenhetens nätadapter och återställ
enheten. Anslut sedan nätadaptern igen. Om
STATUS-indikatorn fortfarande blinkar snabbt kan
det finnas problem med basenhetens maskinva-
ra. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/
tjänsteleverantör.

Växlar långsamt
(Röd Grön Gul Av)

Basenheten är i underhållsläge. Stäng av basen-
heten och slå på den igen.

Växlar snabbt
(Röd Grön Gul Av)

Basenheten startar om. Vänta en stund.

2.3.1 Basenhet (KX-TGP600)
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Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Av — • Basenhetens ström är avstängd.
• Ethernet-kabeln är inte rätt ansluten. Anslut den.
• Nätverksenheterna (hubb, router osv.) är av-

stängda. Kontrollera LED-lamporna för enheter-
nas länkstatus.

Anm
• Indikatorns blinkmönster är följande:

–Blinkar långsamt: 60 gånger per minut
–Blinkar snabbt: 240 gånger per minut

 Telefonsökningsknappen
Du kan leta reda på en felplacerad handenhet/bordstelefon genom att söka efter den.
Om du trycker på knappen igen, eller när 60 sekunder har gått, stoppas sökningen av
handenheten/bordstelefonen.
Du kan även registrera handenheten/bordstelefonen genom att hålla ned knappen i
cirka 3 sekunder.
Läs mer i avsnittet Registrering av handenhet/bordstelefon med hjälp av basenheten,
sid 131.

2.3.1 Basenhet (KX-TGP600)
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2.3.2  Handenhet (KX-TPA60)

 [Baksida]

(endast KX-TPA60) (endast KX-TPA60C) (endast KX-TPA60RU)

(Alla andra modeller)

 
 Indikator för ringsignal/laddning/meddelande

Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Röd På Laddar

Blinkar lång-
samt

Det finns ett missat samtal eller ett röstmeddelan-
de.

Blinkar
snabbt

Tar emot ett samtal

2.3.2 Handenhet (KX-TPA60)
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Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Av — Helt laddad eller så är handenheten inte ansluten
till laddaren.

 Uttag för headset

Följande headset kan användas med den här enhe-
ten. (Alla funktioner med headset kan inte garante-
ras.)
Uppdaterad information om headset som har testats
med den här enheten finns på följande webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
technic/index.html

  (TALA/högtalartelefon)
Används för att ringa eller svara på samtal eller för att växla mellan mottagarläge/
handsfreeläge under ett samtal. Handsfreeläge fungerar inte när du använder headset.
 Navigeringsknapp
Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en mittknapp. Pilknapparna an-
vänds för att ställa in ringsignalens/mottagningens volym eller för att flytta markören för
att markera något. Mittknappen används för att bekräfta ett val. I standby-läge utförs
följande om någon av knapparna trycks ner:

VÄNSTER ( ) → Tryck för att visa inkommande samtalslogg.*1

UPP ( ) → Tryck för att ställa in ringsignalens volym.

HÖGER ( ) → Tryck för att öppna telefonboken.*1

NER ( )

→ Kort tryck: Används för att visa utgående samtalslogg.
→ Långt tryck: Används för att visa linjestatus.

MITTEN → Tryck för att visa menyn.
När du i den här bruksanvisningen instrueras att "trycka på OK ", kan du även
trycka på [MITTEN] för att bekräfta valet.

*1 När BroadCloud-funktionen (närvaro) är aktiverad fungerar telefonen enligt följan-
de. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
VÄNSTER: Används för att visa närvaro.
HÖGER: Används för att visa favoriter.

2.3.2 Handenhet (KX-TPA60)
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 / /[HOLD/MSG]
Används för att väntkoppla det pågående samtalet. I standby-läge används det för att
återta ett väntkopplat samtal eller för att få tillgång till din röstbrevlåda om inget samtal
är väntkopplat.

  (Tyst läge)
Används för att slå på eller stänga av Tyst läge om knappen hålls in längre än 2 se-
kunder i standby-läget. Läs mer i avsnittet 4.5 Tyst läge, sid 88.
 /[LINE]
Används för att bekräfta linjestatus eller välja en linje.
 Mottagare
 Display
Läs mer i avsnittet 2.4.1 Display (KX-TPA60/KX-TPA65), sid 40.
 Systemknappar
A/B/C (placerade från höger till vänster) används för att välja alternativ som visas på
displayens nedre rad. Information om systemknappar som visas här finns under
2.4.3 Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65), sid 45.

  (STRÖMBRYTARE/AVBRYT)
Används för att avsluta samtal, avsluta telefonboks- eller funktionsläget. Tryck på och
håll ned den här knappen för att slå på och av handenheten.

 / /[XFER/CLR]
Används för att överflytta ett samtal till en annan person eller för att radera siffror eller
tecken.
 /[FUNC]
Genom att trycka på den här knappen följt av en siffra på knappsatsen (0–9) kan du
utföra olika vanliga funktioner snabbt. Läs mer i avsnittet 2.4.8 Funktionsknappar
(KX-TPA60/KX-TPA65), sid 61.
 Mikrofon
 Laddningsuttag
 Remhål
Används för att fästa telefonrem eller liknande.
 Högtalare

2.3.2 Handenhet (KX-TPA60)
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2.3.3  Bordstelefon

KX-TPA65

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA65AL, KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC,
KX-TPA65UK, KX-TPA65X

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA65C

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA65A, KX-TPA65CE

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA65RU

 Telefonklyka
Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad. Läs mer i avsnittet Haka
fast telefonluren (KX-TPA65/KX-TPA68), sid 129.
 Indikator för ringsignal/meddelande
Vid inkommande samtal blinkar indikatorn enligt inställningarna för LED-mönstret.

Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Blå Blinkar lång-
samt

Det finns ett missat samtal eller ett röstmeddelan-
de.

Blinkar
snabbt

Tar emot ett samtal

2.3.3 Bordstelefon
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Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Av — Strömmen av

 Display
 Systemknappar (A/B/C)
A/B/C (placerade från höger till vänster) används för att välja alternativ som visas på
displayens nedre rad. Information om systemknappar som visas här finns under
2.4.3 Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65), sid 45.
 Navigeringsknapp
Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en ENTER-knapp. Pilknapparna
används för att ställa in ringsignalens/mottagningens volym eller för att flytta markören
för att markera något. ENTER-knappen används för att bekräfta ett val. I standby-läge
utförs följande om någon av knapparna trycks ner:

VÄNSTER ( ) → Tryck för att visa inkommande samtalslogg.*1

UPP ( ) → Tryck för att ställa in ringsignalens volym.

HÖGER ( ) → Tryck för att öppna telefonboken.*1

NER ( )

→ Kort tryck: Används för att visa utgående samtalslogg.
→ Långt tryck: Används för att visa linjestatus.

ENTER → Tryck för att visa menyn.

*1 När BroadCloud-funktionen (närvaro) är aktiverad fungerar telefonen enligt följan-
de. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
VÄNSTER: Används för att visa närvaro.
HÖGER: Används för att visa favoriter.

I den här handboken: när du får instruktionen "tryck på OK " kan du även bekräfta
valet genom att trycka på [ENTER].
 /[MESSAGE]
Används för att komma åt din röstbrevlåda.
 /[FUNCTION]
Genom att trycka på den här knappen följt av en siffra på knappsatsen (0–9) kan du
utföra olika vanliga funktioner snabbt. Läs mer i avsnittet 2.4.8 Funktionsknappar
(KX-TPA60/KX-TPA65), sid 61.
 / /[REDIAL]
Används för att ringa upp det senast slagna numret.
 /[MUTE]
Används för att stänga av mikrofonen/telefonluren under ett samtal.

2.3.3 Bordstelefon
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 /[VOL]
Används för att ställa in volymen.
 /[SP-PHONE] (högtalartelefon)
Avsedd för handsfree-användning.
 /[LINE]
Används för att bekräfta linjestatus eller välja en linje.
 / /[TRANSFER/CLEAR]
Används för att överflytta ett samtal till en annan person eller för att radera siffror eller
tecken.
 / /[HOLD]
Används för att väntkoppla ett samtal under pågående konversation. I standbyläge an-
vänds knappen till att hämta ett väntkopplat samtal.
 /[CONF]
Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
 /[CANCEL]
Används för att avbryta valt alternativ.
 Uttag för headset
Ett headset kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte ga-
ranteras.)
För uppdaterad information om headsets som har testats med denna enhet kan du be-
söka:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA68

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA68UK, KX-TPA68AL

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA68C/KX-TPA68A

2.3.3 Bordstelefon
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KX-TPA68CE

 Telefonklyka
Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad. Läs mer i avsnittet Haka
fast telefonluren (KX-TPA65/KX-TPA68), sid 129.
 Programknappar
Används för att visa samtalsinformation eller utföra tilldelad funktion. Läs mer i avsnit-
tet 2.4.9 Programknappar (KX-TPA68), sid 62.
 Display
 Systemknappar
Alla systemknappar visas från vänster sida i prioriteringsordning i varje status. Infor-
mation om systemknappar som visas här finns under 2.4.4 Systemknappar
(KX-TPA68), sid 48.

2.3.3 Bordstelefon
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 Indikator för ringsignal/meddelande
Vid inkommande samtal blinkar indikatorn enligt inställningarna för LED-mönstret.

Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Blå Blinkar lång-
samt

Det finns ett missat samtal eller ett röstmeddelan-
de.

Blinkar
snabbt

Tar emot ett samtal

Av — Strömmen av

 /[NEXT PAGE]
Används för att byta sida för programknappar.
 [CANCEL]
Används för att avbryta valt alternativ.
 Uttag för headset
Ett headset kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte ga-
ranteras.)
För uppdaterad information om headsets som har testats med denna enhet kan du be-
söka:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
 /[MESSAGE]
Används för att komma åt din röstbrevlåda.
 / /[TRANSFER]
Används för att överflytta ett samtal till en annan person.
 /[CONF]
Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
 / /[HOLD]
Används för att väntkoppla ett samtal under pågående konversation. I standbyläge an-
vänds knappen till att hämta ett väntkopplat samtal.
 /[LINE]
Används för att bekräfta linjestatus eller välja en linje.
 / /[REDIAL]
Används för att ringa upp det senast slagna numret.
 /[AUTO ANS/MUTE]
Används för att ta emot ett inkommande samtal handsfree i standby-läge (automat-
svar). Denna knapp tänds medan automatsvar är aktiverat. Denna knapp används
också för att stänga av mikrofonen/telefonluren under ett samtal (sekretessfunktion).
Denna knapp tänds när sekretessfunktion är aktiverad.

2.3.3 Bordstelefon
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 /[SP-PHONE/HEADSET]
Används för att utföra handsfree-funktioner (operationer med högtalartelefon eller
headset). Den här knappen tänds när handsfree-läge är aktiverat. När ett headset är
anslutet och den här knappen lyser, kan headsetet användas.
 /[VOL]
Används för att ställa in volymen.
 Navigeringsknapp
Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en ENTER-knapp. Pilknapparna
används för att flytta markören för att markera något. ENTER-knappen används för att
bekräfta ett val.
I standby-läge utförs följande om någon av knapparna trycks ner:

VÄNSTER ( ) → Tryck för att visa inkommande samtalslogg.*1

HÖGER ( ) → Tryck för att öppna telefonboken.*1

ENTER → Tryck för att visa menyn.

*1 När BroadCloud-funktionen (närvaro) är aktiverad fungerar telefonen enligt följan-
de. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
VÄNSTER: Används för att visa närvaro.
HÖGER: Används för att visa favoriter.

I den här handboken: när du får instruktionen "tryck på OK " kan du även bekräfta
valet genom att trycka på [ENTER].

2.3.3 Bordstelefon
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2.4  Display och ikoner

2.4.1  Display (KX-TPA60/KX-TPA65)
[Exempel: I standby-läge]

1

2

3

4

5

6

 Symbol

Signalstyrka – Stark Batteriindikator*1 – Fullt

Signalstyrka – Medel Batteriindikator*1 – Medel

Signalstyrka – Svag Batteriindikator*1 – Svagt

Signalstyrka – Mycket svag Batteriindikator*1 – Mycket
svagt

Signalstyrka – Utanför räckvid-
den

Batteriindikator*1 – Dags att
ladda.

Lyft lur Inkommande samtalslogg

Internsamtalsindikator*2 Utgående samtalslogg

Röstmeddelande Telefonbok
 

2.4 Display och ikoner
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Navigeringsknappsguide  
 
 

*1 Endast KX-TPA60.
*2 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
 Statusinformation för den trådlösa telefonluren/bordstelefonen

Suffix

Betydelse(inget)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

Ringsignal av

Tyst läge

Automatsvar

Basenhetens nummer (vid registrering på flera ba-
senheter)*1

Registreringsnummer för handenheten/bordstelefo-
nen*1

Fwd Vidarekoppling

DND Stör ej*1

*1 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
 Tidsvisning
 Visning av datum, nytt meddelande eller missat samtal
 Handenheten/bordstelefonens nummer och namn (endast när du ansluter till en

KX-TGP600)
Samtalstid (när linjen är upptagen i samtal) samt visning av inkommande samtal
(när ett samtal tas emot eller rings upp igen)

Laddning klar i displayen (endast KX-TPA60)
När en handenhet placeras i laddaren medan den är påslagen, visas "Laddning klar"
när den är fulladdad.
Om en handenhet som är fulladdad placeras i laddaren medan den är påslagen visas,
"Laddning klar".
 Systemknappar
Se 2.4.3 Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65), sid 45 för mer information.

2.4.1 Display (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Anm
• Illustrationerna i bruksanvisningen som visar displayen är endast exempel. Den fak-

tiska displayen på din telefon kan se annorlunda ut och/eller ha en annan färg.

2.4.1 Display (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.2  Display (KX-TPA68)
[Exempel: I standby-läge]

1

1

2

4

5

3

41

2

3

5

6

 Status, datum och tid
Följande tabell förklarar symbolernas betydelser.

Signalstyrka – Stark Automatsvar
PÅ

Signalstyrka – Medel Tyst läge

Signalstyrka – Svag Ringsignal av

Signalstyrka – Mycket svag Navigeringsknappsguide

Signalstyrka – Utanför räckvid-
den

Inkommande samtalslogg

Lyft lur Utgående samtalslogg

Internsamtalsindikator*1 Telefonbok

Röstmeddelande Headset används

2.4.2 Display (KX-TPA68)
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 Programknappar
Programknapparna är fördelade på 3 sidor. Du kan bläddra mellan sidorna med /
[NEXT PAGE]-knappen.
De ursprungliga inställningarna är följande:
• Sidan 1

– : Linjeinformation (registrerad linje och samtalsinformation)
: Inkommande samtalslogg
: Röstmeddelande
: Vidarekoppla/Stör ej

• Sidan 2–3
– : Ej aktiverad

Anm
• Inställningarna för programknapparna på sidan 1 kan inte ändras från telefonen.
• Inställningarna på programknapparna på sidan 2 och 3 kan ändras från telefonen.

För mer information, se 2.4.9 Programknappar (KX-TPA68), sid 62 och
8.1.4 Ändra funktionsknapparna/programknapparna, sid 114.

 Statusinformation för bordstelefonen

Basenhetens nummer (vid registrering på flera ba-
senheter)*1

Registreringsnummer för handenheten/bordstelefo-
nen*1

 Programknapparnas sida
Du kan se på vilken sidan programknapparna visas genom positionen på den oranga
markeringen.
Vänster: Sidan 1, Mitten: Sidan 2, Höger: Sidan 3
 Systemknappar
Läs mer i avsnittet 2.4.4 Systemknappar (KX-TPA68), sid 48.

*1 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.

Anm
• Displayen uppdaterar sig regelbundet för att bibehålla optimal prestanda. När detta

händer kan displayen flimmra tillfälligt.

2.4.2 Display (KX-TPA68)
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2.4.3  Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)
De ikoner och den information som visas i displayen varierar med sammanhanget. Välj
ett alternativ på skärmen genom att trycka på motsvarande systemknapp.

Systemknapp A (vänster knapp)

Suffix

Betydelse(inget)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

Återgår till föregående läge.

Öppnar telefonboken. Om knappen hålls in längre än 2
sekunder låses telefonboken.

Visas när telefonboken är låst. Om knappen trycks in och
lösenordet anges (standard: inte registrerat) låses telefon-
boken upp tillfälligt. Om knappen hålls in längre än 2 se-
kunder och lösenordet sedan anges (standard: inte regi-
strerat) låses telefonboken upp. Om du inte har ställt in
något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Mer infor-
mation om hur du ställer in lösenordet finns i 2.8 Ställa in
ett lösenord, sid 73.

Visar den information som har sparats i lurens telefonbok
om den person som ringer.

Bas Visar den information som har sparats i basenheten om
personen som ringer.

CONF Startar ett flerpartssamtal (konferens).

MUTE Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion
under ett samtal. Blinkar när mikrofonens sekretessfunk-
tion är på.

Svarar på ett inkommande samtal.

2.4.3 Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Systemknapp B (mittknappen)

Suffix

Betydelse(inget)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

OK Bekräftar inmatningen.

MENU Öppnar huvudmenyn. Om knappen hålls in längre än 2
sekunder i standby-läge låses alla knappar.

MENU Öppnar listmenyn (redigera/radera i telefonboken etc.).

Sparar en ny post i telefonboken.

RING Ringer upp.

Visas i knapplåsläget. Om knappen hålls in längre än 2
sekunder låses knapparna upp.

Stänger av ringsignalen.

Systemknapp C (höger knapp)

Suffix

Betydelse(inget)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

NÄSTA Fortsätter till nästa läge.

Visar den utgående samtalsloggen.

Öppnar den inkommande samtalsloggen.

2.4.3 Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Suffix

Betydelse(inget)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

REDIAL
*3 *3 Visar senast uppringda nummer.

      P
*3 Används för att infoga en paus.

BLIND
*1 Utför en obevakad överflyttning (blind).

ABC Visas i det latinska bokstavsinmatningsläget.

0 - 9 Visas i sifferinmatningsläget.

Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 1).

Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 2).

Visas i det grekiska bokstavsinmatningsläget.

TÖM Raderar siffror eller tecken.

Söker efter poster i telefonboken i alfabetisk ordning.

Används för att välja ett objekt i inställningsläget.

AM/PM Används för att välja AM eller PM när tidslarmsfunktionen
ställs in.

FLASH
*4

RECALL
*4 Används för att koppla ner pågående samtal och ringa

upp ett nytt utan att lägga på luren.

CANCEL Används för att avbryta inställningen.

DELETE Används för att radera inställningen.

AVC Aktivera/stäng av brusreduceringen.*2

SPAR Används för att spara en inställning.

Visas i det kyrilliska inmatningsläget.

INT Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.

REJECT Avvisa ett inkommande samtal.

2.4.3 Systemknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)
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Suffix

Betydelse(inget)/C/L
A/LC/AG/

BR

A/UK/AL/
RU/CE

*4 Används för att ställa in/radera automatsvarsläget i
standby-läget. Slår på eller stänger av mikrofonens sekre-
tessfunktion under ett samtal.
Mer information om funktionen sekretess/automatsvar
finns i 2.4.8 Funktionsknappar (KX-TPA60/KX-TPA65), sid
61.

Fwd/DND
*4 *4 Används för att ställa in vidarekoppling och stör ej-

funktionen.

PARK
*3*4 Används för att hämta ett parkerat samtal (samtalsparker-

ing).

SNB0 … SNB9
*4 Slår numret som är tilldelat till snabbvalsknappen.

SÖK *3*4 Används för att ringa ett söksamtal (personsökning).

*4 Används för att ställa in ett tidslarm.

*1 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*2 Endast KX-TPA60.
*3 Systemknappen visas endast när den är konfigurerad på telefonen.
*4 Systemknappen kan konfigureras att visas som systemknapp A, B eller C.

2.4.4  Systemknappar (KX-TPA68)
De ikoner och den information som visas i displayen varierar med sammanhanget.
Välj ett alternativ på skärmen genom att trycka på motsvarande systemknapp.

Suffix
Betydelse

(inget)/C CE/UK/AL
/A

Återgår till föregående läge.

Öppnar telefonboken. Om knappen hålls in längre än 2
sekunder låses telefonboken.

2.4.4 Systemknappar (KX-TPA68)
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Suffix
Betydelse

(inget)/C CE/UK/AL
/A

Visas när telefonboken är låst. Om knappen trycks in och
lösenordet anges (standard: inte registrerat) låses telefon-
boken upp tillfälligt. Om knappen hålls in längre än 2 se-
kunder och lösenordet sedan anges (standard: inte regi-
strerat) låses telefonboken upp. Om du inte har ställt in
något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Mer infor-
mation om hur du ställer in lösenordet finns i 2.8 Ställa in
ett lösenord, sid 73.

Visar den information som har sparats i lurens telefonbok
om den person som ringer.

Bas Visar den information som har sparats i basenheten om
personen som ringer.

Conf Startar ett flerpartssamtal (konferens).

Mute Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion
under ett samtal. Blinkar när mikrofonens sekretessfunk-
tion är på.

Svarar på ett inkommande samtal.

OK Bekräftar inmatningen.

Meny Öppnar huvudmenyn. Om knappen hålls in längre än 2
sekunder i standby-läge låses alla knappar.

Sparar en ny post i telefonboken.

Ring Ringer upp.

Visas i knapplåsläget. Om knappen hålls in längre än 2
sekunder låses knapparna upp.

Stänger av ringsignalen.

Nästa Fortsätter till nästa läge.

Visar den utgående samtalsloggen.

Öppnar den inkommande samtalsloggen.

2.4.4 Systemknappar (KX-TPA68)
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Suffix
Betydelse

(inget)/C CE/UK/AL
/A

Redial Visar senast uppringda nummer.

Paus Används för att infoga en paus.

Blind Utför en obevakad överflyttning (blind).

ABC Visas i det latinska bokstavsinmatningsläget.

0 - 9 Visas i sifferinmatningsläget.

Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 1).

Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 2).

Visas i det grekiska bokstavsinmatningsläget.

Visas i det kyrilliska inmatningsläget.

Radera Raderar siffror eller tecken.

Söker efter poster i telefonboken i alfabetisk ordning.

Används för att välja ett objekt i inställningsläget.

AM/PM Används för att välja AM eller PM när tidslarmsfunktionen
ställs in.

Används för att koppla ner pågående samtal och ringa
upp ett nytt utan att lägga på luren.

avbryta Används för att avbryta inställningen.

Delete Används för att radera inställningen.

AVC Aktivera/stäng av brusreduceringen.

Spara Används för att spara en inställning.

Intercom Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.

Reject Avvisa ett inkommande samtal.

2.4.4 Systemknappar (KX-TPA68)
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Suffix
Betydelse

(inget)/C CE/UK/AL
/A

Används för att ställa in/radera automatsvarsläget i
standby-läget. Slår på eller stänger av mikrofonens sekre-
tessfunktion under ett samtal.
Mer information om funktionen sekretess/automatsvar
finns i 2.4.9 Programknappar (KX-TPA68), sid 62.

Fwd/DND Används för att ställa in vidarekoppling och stör ej-
funktionen.

Park Används för att hämta ett parkerat samtal (samtalsparker-
ing).

SNB0 … SNB9 Slår numret som är tilldelat till snabbvalsknappen.

Sök Används för att ringa ett söksamtal (personsökning).

Används för att ställa in ett tidslarm.

New Call Starta ett nytt samtal.

Mer Visar fler systemknappar.

Anm
• Systemknappen visas endast när den är konfigurerad på telefonen.

Redigera systemknappar

Återgå till standardinställningar
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Knappalternativ"  OK

4. [ ]/[ ]: "Systemknappsändr"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en systemknapp.  OK

6. [ ]/[ ]: "Passning"/"Pratar"  OK

2.4.4 Systemknappar (KX-TPA68)
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7. [ ]/[ ]: "Grundinställn."  OK

Tilldela funktionsknappar
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Knappalternativ"  OK

4. [ ]/[ ]: "Systemknappsändr"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en systemknapp.  OK

6. [ ]/[ ]: "Passning"/"Pratar"  OK

7. [ ]/[ ]: "Funktionsknapp"  OK

8. [ ]/[ ]: Välj en post.  OK

Tilldela snabbvalsknappar
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Knappalternativ"  OK

4. [ ]/[ ]: "Systemknappsändr"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en systemknapp.  OK

6. [ ]/[ ]: "Passning"/"Pratar"  OK

7. [ ]/[ ]: "Slå snabbval"  OK

8. [ ]/[ ]: Välj en post.  OK

2.4.5  LINE-knappen
LINE-knappen kan användas till att öppna en linje för att ringa eller ta emot ett samtal.
Tryck på LINE i standby-läge så visas en lista med tillgängliga linjer. Färgen på varje

2.4.5 LINE-knappen
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linjes siffra indikerar statusen på linjen eller statusen på den funktion som tilldelats knap-
pen. Ikonen som visas på nästa rad visar statusen för varje linje. Tillgängliga linjer kan
ändras med inställningen för flera linjer. Se Systeminställn., sid 151.
Men vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600 kan du bara öppna en linje
med den här knappen. Du kan inte kontrollera linjernas status.

[KX-TPA60/KX-TPA65]
• Vid anslutning till KX-TGP600
[Exempel]

• Välj en knapp genom att trycka på [ ] eller [ ].  OK

• Om du trycker på en sifferknapp när linjestatusen visas så visas bara den begränsade
linjen.

• Linjens namn kan ändras. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Statusindikering*1

Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Grön På "Upptagen"
• Ett samtal pågår.

Blinkar lång-
samt

"Sätt på vänt"
• Ett samtal är väntkopplat.

Blinkar
snabbt

"Samtal in/Ring upp"
• Ett samtal (inklusive väntretur) tas emot.

Röd På "Upptagen"
• En delad linje används eller är privat väntkopplad på

en annan enhet.

Blinkar lång-
samt

"Sätt på vänt"
• En delad linje är väntkopplad på en annan enhet.

Blinkar
snabbt

"Samtal in"
• Ett samtal på en annan linje tas emot.

2.4.5 LINE-knappen

53



Status
Betydelse

Färg Blinkmöns-
ter

Av — "Ledig"
• Linjen är ledig.
"<n>Ledig"
• En delad linje är ledig.

*1 Betydelsen av knappnumrens färger kan variera beroende på den utgående linjens
status.

[KX-TPA68]
[Exempel]

 

Line Status

  1:Line1

       J ohn J ennifer

  2:Line2

  J ames Brown

  3:Line3

  Free

05/23/2018 09:59 AM

ree

• Välj en knapp genom att trycka på [ ] eller [ ].  OK

• Om du trycker på en sifferknapp när linjestatusen visas så visas bara den begränsade
linjen.

• Linjens namn kan ändras. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Statusindikering*1

Status Blinkmöns-
ter Ikon Display och beskrivning

Ledig —

"Ledig"

 • Linjen är ledig.

"<n>Ledig"

 • En delad linje är ledig.

2.4.5 LINE-knappen
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Status Blinkmöns-
ter Ikon Display och beskrivning

Inkom-
mande

Blinkar
snabbt

Uppringarens namn eller tele-
fonnummer.

 • Ett samtal tas emot.

 • Ett samtal (inklusive ett på
en delad linje) tas emot.

"Samtal in"

 • Ett samtal på en annan lin-
je tas emot.

På

 • Samtalet kan inte besva-
ras. (Samtalet tas emot av
en annan person eller sam-
tal väntar.)

Återupp-
ringning

Blinkar
snabbt

Namn eller telefonnummer på
den person som är i vänteläge.

 • Ett samtal i vänteläge ring-
er återigen.

2.4.5 LINE-knappen
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Status Blinkmöns-
ter Ikon Display och beskrivning

Väntkop-
plat

Blinkar lång-
samt

 

Namn eller telefonnummer på
den person som är i vänteläge.

 • Ett samtal är väntkopplat.

 

"Sätt på vänt"

 • Ett samtal på en delad linje
är väntkopplad på en
annan enhet.

På

 • En delad linje används eller
är privat väntkopplad på en
annan enhet.

"Upptagen"

• Samtalet kan hämtas. (det
är på vänteläge någon an-
nanstans.)

Talar

Namn eller telefonnummer på
den andra parten.

 • Ett samtal pågår.

"Upptagen"

 • En annan enhet är i samtal.

*1 Betydelsen av knappnumrens färger kan variera beroende på den utgående linjens
status.

Statusikon

Ikoner Beskrivning

Visar numret (1–8) på handenheten/skrivbordstelefonen som används
eller är väntkopplad.

Visar inställningen för att blockera anonymt samtal. Mer information om
funktionen finns i Samtalsinställn., sid 153.

Visas när ett anonymt samtal anges. Mer information om funktionen finns
i Samtalsinställn., sid 153.

Visas när vidarekoppling av samtal anges.

2.4.5 LINE-knappen
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Ikoner Beskrivning

Visas när Stör ej (St.Ej) anges.

Visas när sekretessinställningen är avstängd.

<x> Visar den delade linjens indexnummer.
(x: indexnummer)

2.4.5 LINE-knappen
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2.4.6  Användning

Menyöversikt
Handenhetens/bordstelefonens funktioner öppnas via menyn i displayen och väljs med
systemknapparna.

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

LINE FUNC
*2

/MENU

<Linjestatus>*
1 <I standby-läge> <Funktionsknappar>*

3

<Lurens telefonbok> <Huvudmeny> <Utgående samtalslogg>

<Inkommande samtalslogg>

*1 Linjestatusfönstret ser olika ut beroende på om du har anslutit till KX-TGP600 eller
en annan basenhet. Läs mer i avsnittet 2.4.5 LINE-knappen, sid 52.

*2 /[FUNCTION] på KX-TPA65.
*3 Funktionsknappsfönstret ser olika ut beroende på om du har anslutit till KX-TGP600

eller en annan basenhet. Läs mer i avsnittet 2.4.8 Funktionsknappar (KX-TPA60/
KX-TPA65), sid 61.

2.4.6 Användning
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• Den valda posten kommer att markeras.
• Se 10.1.1 Tabell över teckenlägen, sid 135 för information om hur tecken anges.
• Om du vill söka efter en post i telefonboken, se 7 Använda telefonboken, sid 99.

[Exempel] (KX-TPA68)

1

<Linjestatus>

<Telefonbok> <Huvudmeny> <Utgående samtalslogg> <Visa fler systemknappar>

2.4.6 Användning
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2.4.7  Funktionsmenyer (KX-TPA60/KX-TPA65)

Tryck på /MENU eller på [MITTEN]/[ENTER] för att visa huvud- och undermenyer.

Huvudmeny – i standby-läget

Ink. Logg (sid 70)
Öppnar den inkommande samtalsloggen.

Ringvolym (sid 69)
Öppnar inställningen "Ringvolym".

Nytt telefonbok (sid 100)
Sparar en ny post i telefonboken.

Inst. Handenhet (sid 115)
Öppnar inställningen "Inst. Handenhet".

Systeminställn. (sid 116)
Öppnar inställningen "Systeminställn.".

Tidslarm (sid 113)
Öppnar inställningen "Tidslarm".

Undermeny – när luren är lyft/under ett samtal

Telefonbok (sid 105)
Öppnar telefonboken.

Nytt telefonbok (sid 100)
Sparar en ny post i telefonboken.

Utgående logg (sid 70)
Öppnar den utgående samtalsloggen.

Ink. Logg (sid 70)
Öppnar den inkommande samtalsloggen.

Sekretess (sid 95)
Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion
under ett samtal.

Brusreduktion (sid 88) (endast KX-TPA60)
Stänger av eller på brusreduceringsfunktionen.

2.4.7 Funktionsmenyer (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.8  Funktionsknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)
Handenhetens/bordstelefonens funktioner kan aktiveras via displayens knapplista.
I standby-läge eller under ett samtal trycker du på /[FUNC]/[FUNCTION] för att visa lis-
tan över funktionsknappar.
Följande är standard och du kan ändra knapplistan. Listordningen kan skilja sig beroen-
de på ditt land/område. Läs mer i avsnittet 8.1.4 Ändra funktionsknapparna/program-
knapparna, sid 114.

1: Återuppring. (sid 80)
Ringer upp senast uppringda nummer.

2: VK/St.Ej*1 (sid 97)
Visar eller ställer in vidarekoppling och Stör ej.

3: Konferens (sid 93)
Startar ett flerpartssamtal.

4: Autosvar
Besvarar ett inkommande samtal automatiskt i handsfree-läget.

5: Flash/Upprng (sid 78)
Används för att koppla ner pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på
luren.

6: Ink. Logg (sid 70)
Ringer med hjälp av den inkommande samtalsloggen.

7: Utgående logg (sid 70)
Ringer med hjälp av den utgående samtalsloggen.

8: Telefonbok (sid 99)
Ringer upp ett telefonnummer från telefonboken.

9: Samtal park.*2 (sid 92)
Används för att parkera eller hämta ett samtal i en fördefinierad parkeringszon.

0: Sökning*2 (sid 84)
Skickar ett röstmeddelande till handenheterna eller bordstelefonerna samtidigt.

#: Gruppsvar*2

Används för att besvara ett gruppsamtal.

*1 "Vidarekoppla" vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*2 Det här alternativet visas endast när aktiverad i inställningar. Kontakta din administra-

tör om du vill ha mer information.

2.4.8 Funktionsknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)
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2.4.9  Programknappar (KX-TPA68)
Du kan tilldela följande funktioner till programknapparna.
Mer information om inställningen finns i 8.1.4 Ändra funktionsknapparna/programknap-
parna, sid 114.

1: Linje anmälan
Används för att kontrollera linjens status och utföra samtalskontroll.

2: Kortnummer
Används för att ringa upp ett tidigare inställt nummer med ett tryck.

3: Samtal park.*1

Används för att parkera ett samtal (samtalsparkering).

4: Hämta parkerat*1

Används för att hämta ett parkerat samtal.

5: Gruppsvar*1

Används för att besvara ett gruppsamtal.

6: Hämta samtal*1

Används för att svara på ett inkommande samtal på det anvisade telefonnumret.

7: Sökning*1

Används för att skicka ett röstmeddelande till handenheterna eller bordstelefonerna
samtidigt.

8: Närvaro*1

Används för att får tillgång till "Närvaro"-funktionen.

9: Min telefon*1

Används för att får tillgång till "Min telefon"-funktionen.

10: Tidslarm
Används för tillgång till "Tidslarm"-inställningen.

11: Interkom
Används för att ringa samtal mellan telefonlurar/bordstelefoner.

12: Ingen
Används för att avbryta funktionen.

*1 Det här alternativet kan endast användas när funktionen är aktiverad i inställningar.
Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

2.4.9 Programknappar (KX-TPA68)
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2.4.10  Linjeavisering (KX-TPA68)
Genom att tilldela "Linje anmälan" till en programknapp kan du visa linjens status samt
sköta samtal genom att trycka på knappen bredvid statusvisningen för linjen.
Statusvisning och samtalskontroll kan vara avaktiverat beroende på inställningarna.
(Exempel: "Linje anmälan" är tilldelad till 6 linjer från linje 1 till linje 6 på sidan 2.)

Anm
Om funktionen Telefonavisering är tillgänglig är funktionen Linjeavisering inte tillgäng-
lig. Detta beror på systeminställningarna. Kontakta administratören.

A

B C D

 Ikon (linjens status)
 Antal samtal *1

 Etikettens namn
 Linjeinformation

*1 När antalet samtal är mellan 2 och 9, visas antalet samtal. Om det är fler än 9 samtal,
visas 9+.

Display objekt

Ikon Blink-
mönster Linjestatus Linjeinforma-

tion

Antal
samtal

(C)

Händelse på
knapptryck-

ning*1

Av Ledig linje (din
eller annan te-
lefon)

Ingen visning,
eller visning av
etikettnamn

C=0 • Ta linjen
• Genomför ett

samtal (när
knappen är
tryck efter för-
uppringning)

2.4.10 Linjeavisering (KX-TPA68)

63



Ikon Blink-
mönster Linjestatus Linjeinforma-

tion

Antal
samtal

(C)

Händelse på
knapptryck-

ning*1

På Används på
din telefon
(linjen uppta-
gen, ringer ett
samtal, i sam-
tal, konferens
eller parallell-
telefon an-
vänds)

Den andra
partens namn,
den andra par-
tens telefon-
nummer, "Kon-
ferens", eller
"Upptagen"

C=1 Ingen (knapp-
tryckning är in-
aktiverad)

C≥2 Visar linjens sta-
tus på registre-
rade linjer

På Används på en
annan telefon
(linjen uppta-
gen, ringer ett
samtal, i sam-
tal, konferens)

"Upptagen" C=1 Intervenera (3-
parts konferens)

C≥2 Visar linjens sta-
tus på registre-
rade linjer

Snabbt
blinkande
 

Samtal som
kommer till din
telefon (inklu-
sive väntretur)

Den andra
partens namn
eller den andra
partens tele-
fonnummer

C=1 Svara på samta-
let

C≥2 Visar linjens sta-
tus på registre-
rade linjer

Snabbt
blinkande

Samtal som
kommer in till
en annan tele-
fon

"Samtal in" C=1 Svara på samta-
let (plocka upp
samtal)

C≥2 Visar linjens sta-
tus på registre-
rade linjer

Blinkar
långsamt

Samtal vänt-
kopplat på din
telefon, vänt-
kopplad konfe-
rens eller
parallell-
telefonen är i
väntekopplat
läge

Den andra
partens namn,
den andra par-
tens telefon-
nummer, "Kon-
ferens", eller
"Sätt på vänt"

C=1 Hämta det vänt-
kopplade samta-
let

C≥2 Visar linjens sta-
tus på registre-
rade linjer

2.4.10 Linjeavisering (KX-TPA68)
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Ikon Blink-
mönster Linjestatus Linjeinforma-

tion

Antal
samtal

(C)

Händelse på
knapptryck-

ning*1

Blinkar
långsamt

Väntkopplat
samtal eller
väntretur till en
annan telefon

"Sätt på vänt" C=1 Hämta det vänt-
kopplade samta-
let från den and-
ra telefonen

C≥2 Visar linjens sta-
tus på registre-
rade linjer

*1 Beroende på inställningarna eller samtalsstatus, kan vissa funktioner vara inaktivera-
de. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer infor-
mation.

Ordning på visningsprioritet
Om en rad har flera samtal är visningsprioriteten följande:
Inkommande samtal [din telefon]  I ett samtal [din telefon]  Samtal väntar [din tele-
fon]  Inkommande samtal [annan telefon]  Samtal väntar [annan telefon]  I ett
samtal [annan telefon]  ledig linje

2.4.10 Linjeavisering (KX-TPA68)
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2.4.11  Telefonavisering (KX-TPA68 )
Genom att tilldela "Handenhet anmälan" till en programknapp kan du visa handenhetens
status samt sköta samtal genom att trycka på knappen bredvid statusvisningen för han-
denheten.
Statusvisning och samtalskontroll kan vara avaktiverat beroende på inställningarna.
(Exempel: "Handenhet anmälan" är tilldelad de 5 handenheterna, från handenhet 1 till
handenhet 5 på sidan 2.)

Anm
Om funktionen Linjeavisering är tillgänglig är funktionen Telefonavisering inte tillgäng-
lig.
Detta beror på systeminställningarna. Kontakta administratören.

A

B C

 Ikon (handenhetsstatus)
 Etikettens namn
 Statusinformation för handenhet

2.4.11 Telefonavisering (KX-TPA68 )
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Ikon
Blink
mön
ster

Status

Statusinformation
för handenhet

Terminal-
status

Åtgärd vid
knapptryckningEgen

handen-
het

Annan
handen-

het

*1

Av
Tillgäng-
lig
(Ledig)

-

Tillgänglig
(ledig)

Ring upp han-
denhet (inter-
nsamtal).
*Det går inte att
ringa sin egen
handenhet.

Väntkopp-
ling (par-
kerat sam-
tal)

Samtal
(används)

Det pågående
samtalet parker-
as och samtalet
kopplas över till
handenheten (in-
tersamtal).

Ta emot
(inkom-
mande
samtal)

Ogiltigt

Snab
bt
blin-
kan-
de

Ta emot
(Inkom-
mande
samtal)

Informa-
tion om
uppring-
aren
 
t.ex. In-
ternt
samtal

 
t.ex. Lin-
je

Inkom-
mande
samtal

Tillgänglig
(ledig)

Svara på det in-
kommande sam-
talet i den andra
handenheten.

Väntkopp-
ling (par-
kerat sam-
tal)

Svara på det in-
kommande sam-
talet i den andra
handenheten.
(behåll det egna
parkerade sam-
talet)

Samtal
(används) Ogiltigt

Ta emot
(inkom-
mande
samtal)

Ogiltigt

2.4.11 Telefonavisering (KX-TPA68 )
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Ikon
Blink
mön
ster

Status

Statusinformation
för handenhet

Terminal-
status

Åtgärd vid
knapptryckningEgen

handen-
het

Annan
handen-

het

*1

Blin-
kar
lång-
samt

Parkerat
(linje
väntkopp-
lad) Informa-

tion om
uppring-
aren
 
t.ex. In-
ternt
samtal

 
t.ex. Lin-
je

Linje
vänt-
kopplad

Tillgänglig
(ledig)

Hämta parkerat
samtal från and-
ra handenheter.

Väntkopp-
ling (par-
kerat sam-
tal)

Hämta parkerat
samtal från and-
ra handenheter.
(behåll det egna
parkerade sam-
talet)

Samtal
(används)

Det pågående
samtalet parker-
as och samtalet
kopplas över till
handenheten (in-
tersamtal).
* Vid väntretur
får internsamta-
let upptagetton.

Ta emot
(inkom-
mande
samtal)

Ogiltigt

På
Samtal
(an-
vänds)

Används

Tillgänglig
(ledig)

Ogiltigt

Väntkopp-
ling (par-
kerat sam-
tal)

Samtal
(används)

Ta emot
(inkom-
mande
samtal)

2.4.11 Telefonavisering (KX-TPA68 )
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Ikon
Blink
mön
ster

Status

Statusinformation
för handenhet

Terminal-
status

Åtgärd vid
knapptryckningEgen

handen-
het

Annan
handen-

het

*2

Av Ej till-
gänglig*2 Ej tillgänglig

Tillgänglig
(ledig)

Ogiltigt

Väntkopp-
ling (par-
kerat sam-
tal)

Samtal
(används)

Ta emot
(inkom-
mande
samtal)

*1 Ikonens färg beror på systeminställningarna. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/
tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

*2 Visningen av Status som ej tillgänglig beror på systeminställningarna. Kontakta tele-
fonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Ordning på visningsprioritet
Om en handenhet har flera samtal används följande visningsprioritet som standard:
Ta emot (inkommande samtal)  Samtal (används)  Väntkoppling (parkerat samtal)

2.5  Ställa in volymen

Ändra mottagarens/högtalarens/headsetets volym
KX-TPA60/KX-TPA65:
Under ett samtal trycker du på [ ] eller [ ] för att ställa in volymen (nivå 1–6).*1

KX-TPA68:
Under ett samtal, trycker du på /[VOL] för att ställa in volymen (nivå 1–8).
*1 Om du använder KX-TPA65 kan volymen även ställas in med /[VOL].

Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

2. KX-TPA60/KX-TPA65:

2.5 Ställa in volymen

69



[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Ringvolym"  OK

3. [ ]/[ ]: Välj inställning.  OK *1

*1 Om du använder KX-TPA65/KX-TPA68, kan volymen även ställas in med /[VOL].

Anm
• Du kan trycka på [ ] istället för att utföra steg 1 och 2.
• Mer information inställning av ringsignalen finns i Inkommande alt., sid 138.

Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen medan det ringer
När ett samtal kommer in, gör på följande sätt för att ställa in ringvolymen eller stänga av
ringsignalen:

Anm
• Om du kopplar in ett headset under ett inkommande samtal växlar inte ringsignalen

från luren till headsetet. Om du kopplar in ett headset innan du tar emot ett samtal
och headsetets ringsignal är inställd på "PÅ" hörs ringsignalen från headsetet.

Ställa in ringvolymen
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

[ ]/[ ]: Ställ in volymen.*1

KX-TPA68:
/[VOL]: Ställ in volymen.

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

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

*1 Den ändrade volymen används även vid efterföljande samtal.
Om du använder KX-TPA65 kan volymen även ställas in med /[VOL].

Stänga av ringsignalen
1.

2.6  Inkommande/utgående samtalslogg
Vid anslutning av bordstelefonen och handenheten parallellt delas inkommande/utgåen-
de samtalslogg mellan bordstelefonen och handenheten. Mer information om inställning-
ar för parallell anslutning finns i 2.7 Parallellt läge (KX-TPA65/KX-TPA68), sid 72.

2.6 Inkommande/utgående samtalslogg
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Visa den inkommande samtalsloggen

[I standby-läge]

1. [ ]/

2. KX-TPA60/KX-TPA65
[ ]/[ ]: "Ink. Logg"  OK *1

KX-TPA68
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]: Välj ett alternativ från "Ink. Logg"*2  OK

*1 Om "Obesv. Samtal" inte visas på LCD-displayen i standby-läge kan du hoppa över
det här steget.
Vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600, eftersom "Ink. Logg" inte visas,
väljer du "Obesv. Samtal"/"Besvarat samtal".

*2 Visa all typer av inkommande samtal i listan med den inkommande samtalsloggen.
：Missat samtal
：Besvarat samtal

Anm
• Mer information om de övriga funktionerna finns i Menyöversikt, sid 58.

Visa den utgående samtalsloggen

[I standby-läge]

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

Du kan även trycka på [ ].

Anm
• Mer information om de övriga funktionerna finns i Menyöversikt, sid 58.

Ringa ett samtal med den inkommande/utgående samtalsloggen
Se 3.3.4 Använda den inkommande/utgående samtalsloggen, sid 81.

Spara en post med hjälp av den inkommande/utgående samtalsloggen
Se Spara en post med hjälp av den inkommande eller utgående samtalsloggen, sid 102.

Ta bort den inkommande samtalsloggen

[När den inkommande samtalsloggen visas]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: Välj önskat alternativ.  /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "JA"  OK

2.6 Inkommande/utgående samtalslogg
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Om du vill ta bort fler poster går du tillbaka till steg 1.
*1 Endast KX-TPA68.
*2 Du kan istället välja "Radera alla" för att ta bort alla poster.

Ta bort den utgående samtalsloggen

[När den utgående samtalsloggen visas]

1. [ ]/[ ]/[ ]*1/[ ]*1: Välj önskat alternativ.  /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "JA"  OK
Om du vill ta bort fler poster går du tillbaka till steg 1.

*1 Endast KX-TPA68.
*2 Du kan istället välja "Radera alla" för att ta bort alla poster.

2.7  Parallellt läge (KX-TPA65/KX-TPA68)
Genom att använda en bordstelefon som en mastertelefon (KX-TPA65/KX-TPA68), kan
en trådlös telefonlur (KX-TPA60) parkopplas med den, så att telefonnumret (kontot) för
masterenheten, bordstelefonen, tillämpas på slavenheten, den trådlösa telefonluren (par-
kopplad). Med parkopplingsinställningar kan bordstelefonen användas när du sitter vid
skrivbordet och slavenheten, den trådlösa telefonluren, kan användas när du rör på dig.
KX-TPA65/KX-TPA68:
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Systeminställn."*1  OK

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

5. [ ]/[ ]: Välj bordstelefonen (KX-TPA65/KX-TPA68) som masterenhet.  OK

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

7. [ ]/[ ]: Välj handenheten (KX-TPA60) som parkopplad enhet.

• Avbryt parkoppling: "AV"  OK

8. [ ]/[ ]: "Läge"  OK

9. [Om du vill göra så att en enhet tutar upptaget när den andra är i ett samtal]
[ ]/[ ]: "Upptagen"  OK

2.7 Parallellt läge (KX-TPA65/KX-TPA68)
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[Om du vill göra så att en enhet tar över ett samtal när den andra är i ett samtal]
[ ]/[ ]: "Ta över samtal"  OK

Mer information om inställningen finns i Systeminställn., sid 151.
*1 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se "10.1.2 Teckenta-
beller för administratorslösenordet", sid 136.

2.8  Ställa in ett lösenord
Handenhetens/bordstelefonens lösenord är inte inställt som standard. Du måste själv re-
gistrera ett lösenord (4 siffror) innan du använder handenheten/bordstelefonen. Du mås-
te ställa in lösenordet för att kunna använda följande funktioner:
• Telefonbokslåset (Se 7.2.6 Låsa handenhetens telefonbok, sid 107).
• "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" för "Knapplåstyp" (se Knappalternativ, sid

141).
• Återställa luren (se Andra alternativ, sid 148).

Anm
• För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:

–Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
–Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

• Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det.

Aktivera

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Andra alternativ"  OK

4. [ ]/[ ]: "Ändra lösenord"*1  OK

5. Ange ett nytt lösenord (4 siffror [0–9]).
6. Bekräfta lösenordet genom att ange det igen som i steg 5.
*1 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se "10.1.2 Teckentabeller
för administratorslösenordet", sid 136.

2.8 Ställa in ett lösenord

73



2.9  Knapplås
Du kan låsa alla knappar utom navigeringsknappen medan handenheten/bordstelefonen
är i standby-läget. Du kan välja en av 4 knapplåstyper. Läs mer i avsnittet Knappalterna-
tiv, sid 141.

Anm
• Om du väljer "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" för "Knapplåstyp" måste du ange

lösenordet för att låsa upp handenheten/bordstelefonen.
Om du anger ett felaktigt lösenord 3 gånger, kan du inte ange ett annat lösenord på
ungefär 30 sekunder.

• Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte välja "Manuell&Lösen." eller
"Auto&Lösenord" för "Knapplåstyp". Mer information om hur du ställer in ett lösenord
finns i 2.8 Ställa in ett lösenord, sid 73.

• När du väljer "Auto" eller "Auto&Lösenord" kan du ställa in hur lång tid enheten kan
vara inaktiv innan knapparna låses automatiskt (Automat. låstid). Se Knappalternativ,
sid 141.

Spärra
Tryck på och håll ned /MENU/Meny  [MITTEN]/[ENTER] i mer än 2 sekunder för att
låsa handenhetens/bordstelefonens knappsats. Ikonen  kommer att visas för att in-
dikera att knapparna är låsta.

Öppna
Lås upp handenhetens/bordstelefonens knappar genom att trycka på och hålla ned

 eller [MITTEN]/[ENTER] i mer än 2 sekunder. Ikonen  kommer att ändras till
att visa /MENU/Meny  för att indikera att knappsatsen är upplåst.

2.10  Välja displayspråk
Du kan välja vilket språk som ska visas på handenhetens/bordstelefonens display.
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Display alternat"  OK

4. [ ]/[ ]: "Språk"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj ett språk.  OK

2.9 Knapplås
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• Handenheten/bordstelefonen startar om när du ändrat visningsspråk.
• En lista över alla språk som kan väljas finns i Display alternat, sid 144.

2.11  Ange tecken
Du kan ange tecken och siffror med knapparna.
Du kan välja ett av teckenlägena genom att trycka på höger systemknapp när du matar
in ett namn. Funktionsikonen över systemknappen visar aktuellt teckenläge.
För tillgängliga tecken, se 10.1.1 Tabell över teckenlägen, sid 135.
Tryck på höger systemknapp om du vill byta teckenläge medan du redigerar ett namn i
telefonboken.

Modellnr Teckenläge

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

 (latinskt)

 (numeriskt)

 (Utökat 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

 (latinskt)

 (numeriskt)

 (grekiskt)

 (Utökat 1)

 (Utökat 2)

KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

 (kyrilliskt)

 (numeriskt)

 (latinskt)

 (Utökat 1)

 (Utökat 2)

 
Exempel: Så här matar du in "Anne" med den latinska teckenuppsättningen.

  [ ]  [ ]      [ ]      [ ]    
• Växla mellan stora och små bokstäver genom att trycka på

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

2.11 Ange tecken
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• Om du vill ange ett tecken från samma knapp som föregående tecken flyttar du markö-
ren genom att trycka på navigeringsknappen [ ] och anger önskat tecken.

• Redigera ett inmatat tecken
1. Markera tecknet genom att trycka på [ ] eller [ ].
2. Ta bort tecknet.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Radera

3. Ange det rätta tecknet.
• Radera en hel rad.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
Håll / /[TRANSFER/CLEAR] intryckt i mer än 1 sekund.
KX-TPA68:
Håll Radera  intryckt i mer än 1 sekund.

• Flytta markören med navigeringsknappen [ ], [ ], [ ] eller [ ].

2.12  Slå på/stänga av (endast KX-TPA60)
Tryck på och håll ned  när du vill slå på eller stänga av handenheten.

2.13  Energisparläge (endast KX-TPA60)
I energisparläget stängs ringsignalen, LCD-bakgrundsbelysningen och/eller knapparnas
belysning av automatiskt efter ett inställt antal sekunder när ett samtal tas emot. Mer in-
formation om hur du justerar inställningarna för energisparläget finns i Inkommande alt.,
sid 138.

2.14  Grundläggande funktioner
Här beskrivs de grundläggande funktionerna för KX-TPA65/KX-TPA68.

Lyfta och lägga på luren
Det finns flera sätt att lyfta och lägga på luren:
• Använda telefonluren
• Använda /[SP-PHONE], /[SP-PHONE/HEADSET], eller /[CANCEL]-knappen

2.12 Slå på/stänga av (endast KX-TPA60)
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• Använda systemknappen

Lyfta luren
Välj ett av alternativen nedan när du ser frasen "lyfta luren" i bruksanvisningen:
• Lyft telefonluren ur klykan.
• Tryck på /[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET] medan telefonluren ligger i

klykan. Detta aktiverar handsfree-läge.
• Tryck på /[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET] när du använder headset.
• Tryck på /[LINE], och tryck därefter en uppringningsknapp [ ]/[ ] för att välja linjenum-

mer.
• Tryck på en programknapp en el linje registrerad till sig (endast KX-TPA68).

Anm

• Vissa systemknappar, t.ex. / , fungerar som knappen /[SP-PHONE] eller
/[SP-PHONE/HEADSET]-knappen.

Lägga på luren
Välj ett av alternativen nedan när du ser frasen "lägga på luren" i bruksanvisningen:
• Lägg tillbaka telefonluren i klykan.
• Tryck på /[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET] när du använder headset

eller är i handsfree-läge.
• Tryck på /[CANCEL].

2.14 Grundläggande funktioner
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3  Ringa samtal
3.1  Ringa samtal

• Se 2.11 Ange tecken, sid 75 för information om hur tecken anges.
• Du kan bekräfta att numret har matats in rätt innan du ringer (Föruppringning) genom

att mata in numret och sedan
KX-TPA60:
Tryck på .
KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

• Du kan radera ett helt nummer vid föruppringning:
KX-TPA60:
Håll / /[XFER/CLR] intryckt i mer än 1 sekund.
KX-TPA65:
Håll / /[TRANSFER/CLEAR] intryckt i mer än 1 sekund.
KX-TPA68:
Håll Radera  intryckt i mer än 1 sekund.

• Du kan avbryta uppringningen genom att trycka på
KX-TPA60:

KX-TPA65:
/[CANCEL]

KX-TPA68:
[CANCEL]

• Om  blinkar flyttar du närmare basenheten och ringer igen.

• Symbolen "+" (landsnummer) kan matas in genom att hålla knappen " " nedtryckt.
• Om du vill infoga en "P"-symbol (3 sekunder lång paus) mellan telefonnummer, trycker

du på       P /Paus *1.
Det är användbart när du till exempel vill använda röstbrevlådan utan lyssna på det in-
spelade meddelandet. Upprepa om du vill skapa längre pauser.

*1 Systemknappen visas endast när den är konfigurerad på telefonen. Kontakta din admi-
nistratör om du vill ha mer information.

3.2  Vanlig uppringning

3.2.1  Ringa genom att slå numret
1. KX-TPA60:

3 Ringa samtal
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KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

2. Slå numret till den andra parten.

3. RING/Ring

4. KX-TPA60:
: Avsluta samtalet

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren: Avsluta samtalet

Anm
Om du vill slå ett nytt nummer utan att lägga på luren följer du proceduren nedan.
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]: Avsluta samtalet
2. [ ]/[ ]: "Flash/Upprng"

3. OK

KX-TPA68:

1. /

Föruppringning
[I standby-läge]
1. Slå numret när luren är på.
2. När du har slagit numret

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

3.2.2  Ringa ett internsamtal
Internsamtal kan ringas mellan trådlösa telefonlurar och bordstelefoner.

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Välj en handenhet/bordstelefon.  OK

4. KX-TPA60:
: Avsluta samtalet

KX-TPA65/KX-TPA68:

3.2.2 Ringa ett internsamtal
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Lägg på luren: Avsluta samtalet

3.3  Enkel uppringning

3.3.1  Ringa ett samtal från återuppringningslistan
Det senast ringda telefonnumret sparas i återuppringningslistan (max. 32 siffror).

[I standby-läge]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]  

Anm
• Om återuppringningsknappen inte har tilldelats till uppringningsknapp  trycker du

på den faktiskt tilldelade uppringningsknappen.
• På kan du även använda KX-TPA65, / /[REDIAL].

1. KX-TPA68:
/ /[REDIAL]

3.3.2  Ringa med snabbval
Du kan tilldela ett telefonnummer till varje sifferknapp för att senare ringa upp telefon-
numret bara genom att hålla önskad sifferknapp intryckt.
[I standby-läge]
1. Tryck på och håll ned sifferknappen (0–9) som har tilldelats som en snabbvalsk-

napp i mer än 1 sekund.
2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

Anm
• När snabbvalsinformationen visas kan du trycka på [ ] eller [ ] och välja ett annat

snabbvalsnummer.
• Om snabbuppringning är inställt på "Auto", kan ett snabbvalsnummer också ringas

upp genom att hålla den tilldelade uppringningsknappen intryckt under ett antal se-
kunder. Läs mer i avsnittet Välja typ av snabbvalsuppringning, sid 112.

• Mer information om tilldelning av snabbvalsknappar finns i Tilldela snabbvalsknappar
från telefonboken, sid 111.

3.3.3  Använda snabblinjen
Om administratören har konfigurerat funktionen kan du ringa ett samtal till ett registrerat
telefonnummer automatiskt. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

3.3 Enkel uppringning
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[I standby-läge]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

3.3.4  Använda den inkommande/utgående samtalsloggen

Använda den inkommande samtalsloggen

[När den inkommande samtalsloggen visas]
1. [ ]/[ ]: Välj en inkommande samtalslogg.
2. Ringa ett samtal

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

3. Avsluta samtalet
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren

Använda den utgående samtalsloggen

[När den utgående samtalsloggen visas]
1. [ ]/[ ]: Välj en utgående samtalslogg.
2. Ringa ett samtal

KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

3. Avsluta samtalet
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren

3.3.4 Använda den inkommande/utgående samtalsloggen
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3.3.5  Använda telefonboken

Använda handenhetens telefonbok

[I standby-läge]
1.

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

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.*2

5. Tryck på navigeringsknappen [MITTEN]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Välj telefonnumret.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

8. KX-TPA60:
: Avsluta samtalet

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren: Avsluta samtalet

*1 Om bara handenhetens telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
*2 Om du håller [ ]/[ ] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Om lurens telefonbok inte är tillåten kan den här funktionen inte användas. Kontakta

telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.
• Mer information om hur du ringer via handenhetens telefonbok finns i 7.2.5 Söka ef-

ter en post i handenhetens telefonbok, sid 105.

Via basenhetens telefonbok (endast vid anslutning till en annan basenhet än
KX-TGP600)

[I standby-läge]
1.

2. [ ]/[ ]: "Telefonbok bas"  OK

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.*1

5. Tryck på navigeringsknappen [MITTEN]/[ENTER].

3.3.5 Använda telefonboken
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6. [ ]/[ ]: Välj telefonnumret.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

8. KX-TPA60:
: Avsluta samtalet

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren: Avsluta samtalet

*1 Om du håller [ ]/[ ] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Mer information om hur du ringer via basenhetens telefonbok finns i 7.3.4 Söka efter

poster i basenhetens telefonbok, sid 109.

Via den externa telefonboken (endast vid anslutning till en annan basenhet än
KX-TGP600)

[I standby-läge]
1.

2. [ ]/[ ]: "Nätverks tfn.bok"  OK *1

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.  /MENU/Meny *2

5. Välj telefonnummer genom att trycka på [ ] eller [ ].
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

7. KX-TPA60:
: Avsluta samtalet

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren: Avsluta samtalet

*1 Om bara extern telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
*2 Om du håller [ ]/[ ] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Om extern telefonbok inte är tillåten kan den här funktionen inte användas. Kontakta

telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

3.3.5 Använda telefonboken
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• Mer information om hur du ringer via den externa telefonboken finns i 7.4.1 Söka ef-
ter poster i den externa telefonboken, sid 110.

3.4  Ringa ett söksamtal (personsökning)
När du ringer ett sökningssamtal från handenheten/bordstelefonen hörs rösten genom
högtalartelefonen på de andra handenheterna/bordstelefonerna.

[I standby-läge]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. /[FUNC]/[FUNCTION]

2. [ ]/[ ]: "Sökning"  OK

3. [ ]/[ ]: Välj en kanalgrupp.  OK
KX-TPA68:
1. Tryck på programknappen tilldelad som "Sökning".

2. [ ]/[ ]: Välj en kanalgrupp.  OK

Anm
• Det här alternativet visas endast när aktiverad i inställningar. Denna funktion kan akti-

veras med programmering via webbgränssnitt. Kontakta telefonsystemets åter-
försäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

3.4 Ringa ett söksamtal (personsökning)
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4  Ta emot samtal
4.1  Ta emot samtal

• Du kan välja ringsignal för varje typ av inkommande samtal. Se Inkommande alt., sid
138.

• Du kan även svara på ett samtal med "Svara med knapp"*1, "Snabbsvar"*1 eller "Auto-
svar". Se Svarsalternativ, sid 140.

• Ringvolymen kan ställas in, eller stängas av. Se Ändra ringvolymen eller stänga av
ringsignalen, sid 69.

• Om du kopplar in ett headset innan du tar emot ett samtal och headsetets ringsignal är
inställd på "PÅ" hörs ringsignalen från headsetet.

• Tänk på följande när "Snabbsvar"*1 är inställt på "PÅ". Om ett kortvarigt strömavbrott
sker när handenheten sitter i laddaren,
–om "Samtal i laddare" är inställt på "AV" (standard) kan samtalet kopplas ner efter det

att det besvarats.
–Om "Samtal i laddare" är inställt på "PÅ", kan samtalet besvaras automatiskt. Obser-

vera att sekretessen i sådana fall kan äventyras och att känslig information kan tas
emot av obehöriga.

• Om ett externt samtal tas emot från ett telefonnummer som finns i lurens telefonbok vi-
sas både numret och namnet i samtalsloggen.

*1 Endast KX-TPA60.

4.1.1  Uppringarens ID
Om du tar emot ett samtal som innehåller information om uppringarens ID (uppringarens
namn och telefonnummer) sparas informationen i den inkommande samtalsloggen och
visas i handenhetens/bordstelefonens display.
Om du tar emot ett samtal från ett nummer som finns i telefonboken, kommer det namn
som numret är registrerat för att visas tillsammans med numret.
Om uppringarens information skickas via telefonsystemet och det även finns information
sparad i telefonboken för samma nummer, kan du välja vilken information som ska visas
i handenheten/bordstelefonen. Den information som skickas via telefonsystemet visas
som standard. Läs mer i avsnittet Display alternat, sid 144.
Om du ställer in handenheten//bordstelefonen på att visa den information som finns spa-
rad i telefonboken, kommer uppringarens information bara att visas om det inte finns nå-
gon information om uppringarens nummer sparad i telefonboken.

4.2  Besvara samtal

Besvara ett inkommande samtal

–KX-TPA60: 

4 Ta emot samtal
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–KX-TPA65/KX-TPA68: Lyft luren

Anm
• När du tar emot ett internsamtal visas namnet på på handenheten i displayen.

Besvara ett inkommande samtal på en specifik linje (endast vid anslutning till
KX-TGP600)

1. /[LINE]: Visa linjeknapparna.

2. Tryck på sifferknappen eller [ ]/[ ] för att välja linjenummer.  OK
Du kan även besvara samtal med hjälp av följande funktioner:

–Svara med knapp*1

–Snabbsvar*1

–Autosvar
Mer information om inställning av de här funktionerna finns i Svarsalternativ, sid
140.

*1 Endast KX-TPA60.

Anm
• Linjeknappar med inkommande samtal blinkar grönt snabbt.

• Om "Snabbsvar"*1 är inställt på "PÅ" och ett kortvarigt strömavbrott inträffar medan
telefonluren får ett inkommande samtal stående i sitt ställ, kan följande inträffa:
–Om "Samtal i laddare" är inställt på "AV" (standard), kan samtalet kopplas ner efter

det att det besvarats.
–Om "Samtal i laddare" är inställt på "PÅ", kan samtalet besvaras automatiskt. Ob-

servera att sekretessen i sådana fall kan äventyras och att känslig information kan
tas emot av obehöriga.

*1 Endast KX-TPA60.

• Du kan välja ringsignalsmönster för varje typ av inkommande samtal. Läs mer i av-
snittet Inkommande alt., sid 138.

Avvisa inkommande samtal
Du kan avvisa ett inkommande samtal från handenheten/bordstelefonen.

1. När ett inkommande samtal ringer, tryck på /REJECT/Reject .

2. Samtalet avvisas och handenheten/bordstelefonen återgår till standby-läge.

Anm
• Samtal från oönskade nummer kan avvisas. Läs mer i avsnittet 8.1.8 Spärra inkom-

mande samtal (endast användare med uppringar-ID-tjänst), sid 118.

4.2 Besvara samtal
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4.3  Handsfree-läge
I handsfree-läge kan du prata och höra den andra personen i ett samtal utan att använda
handenheten. Det här läget är praktiskt när du vill utföra andra uppgifter under telefon-
samtalet, till exempel att skriva.

Anm
[KX-TPA60]

• Under ett samtal med headset är knappen  inte tillgänglig.

• När en handenhet i handsfree-läge är på laddaren kan du inte avbryta läget.
• När "Samtal i laddare" är inställt på "PÅ" kan du fortsätta samtalet om du placerar

handenheten i handsfree-läge på laddaren.
[KX-TPA65/KX-TPA68]
• Om du använder headset under ett samtal, avslutas samtalet om du trycker på /

[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET].

• Om du trycker på /[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET] i handsfree-
läge avslutas samtalet.

Aktivera handsfree-läget
[KX-TPA60]
Du kan aktivera handsfree-läget om du trycker på  under ett samtal.
Sedan kan du lägga tillbaka handenheten på laddaren.
[KX-TPA65/KX-TPA68]
Om du trycker på /[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET] i standby-läge, kan
du aktivera handsfree-läge. I handsfree-läge kan du lägga på luren utan att samtalet
bryts.

Avbryta handsfree-läget
[KX-TPA60]
Avbryt handsfree-läget på ett av nedanstående sätt:

• Tryck på  under ett samtal i handsfree-läge.

• Under ett samtal i handsfree-läge med handenheten på laddaren: lyft av luren från lad-
daren.

[KX-TPA65/KX-TPA68]
Under ett samtal i handsfree-läge: lyft luren.

4.4  Besvara ett internsamtal
1. KX-TPA60:

: Besvara personsökningen.
KX-TPA65/KX-TPA68:

4.3 Handsfree-läge
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Lyft luren: Besvara personsökningen.

4.5  Tyst läge
Tyst läge stänger av ringsignalen vid inkommande samtal. Detta kan vara användbart i
situationer där du inte vill bli störd, som under ett möte.
När Tyst läge är aktivt, kommer följande funktioner att stängas av eller ställas in
automatiskt enligt specifikationerna, oavsett sina tidigare inställningar.
–Ringvolym

–Ringa i laddare*1

–Autosvar
–Knappljud
*1 Endast KX-TPA60.

Anm
• När Tyst läge är inställt hörs inte larmet om svagt batteri i standby-läge.
• När Tyst läge är aktiverat kommer bekräftelseljud vid inställning av ringsignal och

ringvolym inte att höras.

För att aktivera eller avbryta
1. KX-TPA60:

Håll  intryckt i mer än två 2 sekunder.
KX-TPA65/KX-TPA68:
Håll  intryckt i mer än två 2 sekunder.

4.6  Brusreduktion (KX-TPA60/KX-TPA68)
När brusreduceringen är aktiverad kommer omgivningsljud att dämpas för att förbättra
och upprätthålla ljudkvaliteten för den andra parten under konversationen. Mottagnings-
volymen ökas också efter omgivningsljudet. Detta är användbart i bullriga miljöer som
varuhus, fabriker, restauranger och garage. Brusreducering kan aktiveras som standard
för daglig användning, eller aktiveras/stängas av under ett samtal.

Anm
• Brusreducering kan endast användas i mottagarläge eller med ett headset. Det går

inte att använda i handsfreeläg.

• Under ett samtal i brusreduceringsläge blinkar systemknappen / AVC  eller så
visas "Brusreduktion" i displayen.

• Under ett samtal med ett headset med brusreducering som standardläge är brusre-
duceringen fortsatt aktiv även om du kopplar från headsetet från handenheten.

• Under ett samtal utan headset med brusreducering som standardläge är brusredu-
ceringen fortsatt aktiv även om du ansluter headsetet till handenheten.

4.5 Tyst läge
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Aktivera eller stänga av brusreducering

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

2. KX-TPA60:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Inst. Handenhet"  OK

3. [ ]/[ ]: "Samtalsalternat."  OK

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

5. [ ]/[ ]: "PÅ"/"AV"  OK

Aktivera eller stänga av brusreducering tillfälligt under ett samtal
Du kan aktivera eller stänga av brusreducering under ett samtal genom att göra något av
följande:

a. / AVC
Redigera vilka systemknappar som visas för att ta fram systemknappen /
AVC . Se Knappalternativ, sid 141.

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

KX-TPA68:
/MENU  [ ]/[ ]/[ ]/[ ]: "Brusreduktion"  OK

4.6 Brusreduktion (KX-TPA60/KX-TPA68)
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5  Under pågående samtal
5.1  Under pågående samtal

5.1.1  Överflytta ett samtal (Överflytta samtal)
Du kan flytta över ett samtal till en annan destination (anknytning eller externt nummer).

Flytta över

[Under pågående samtal]
1. KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

2. Ring den part som du överflytta till.  RING/Ring

3. Vänta tills den andra personen svarar och annonsera överflyttningen.
4. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren*1

*1 Vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600 är funktionen följande.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

Anm
• Tryck på CANCEL / avbryta  om du vill gå tillbaka till samtalet innan överflyttningsdestinatio-

nen svarar.

Göra en obevakad (blind) överflyttning (endast vid anslutning till KX-TGP600)

1. Tryck på BLIND/Blind *1 under ett samtal.

2. Ring den part som du överflytta till.  RING/Ring
*1 Om obevakade (blinda) överflyttningar inte är tillåtna visas inte systemknappen. Kon-

takta din administratör om du vill ha mer information.

5 Under pågående samtal
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Överflytta ett internsamtal
Externa samtal kan överflyttas mellan 2 handenheter/bordstelefoner.

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny  under ett pågående samtal.

2. / INT / Intercom

3. [ ]/[ ]: Välj en handenhet/bordstelefon.  OK

4. Vänta på att den sökta parten svarar.
5. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren*1

*1 Vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600 är funktionen följande.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
KX-TPA68:

/ /[TRANSFER]

5.1.2  Väntkoppla ett samtal
Du kan väntkoppla ett samtal genom att hålla kvar det på din anknytning.

Väntkoppla

Väntkoppla pågående samtal
1. KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]

Anm
• Om du väljer en annan LINE-knapp än den för det aktuella samtalet väntkopplas

samtalet eller avslutas, beroende på de automatiska inställningarna för väntkoppling.
Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer informa-
tion.

Hämta ett väntkopplat samtal
1. KX-TPA60:

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

Hämta ett samtal som är väntkopplat på din linje (endast vid anslutning till
KX-TGP600)
1. /[LINE]
2. Tryck på den sifferknapp som motsvarar den långsamt grönt blinkande LINE-

indikatorn eller tryck på [ ] eller [ ] för att välja en långsamt grönt blinkande LINE-
indikator.  OK

Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal)
Du kan använda funktionen när du vill överflytta samtal.
När samtalsparkering tillåts är "Samtal park." tillgängligt i listan över funktionsknappar.
Men samtalsparkeringsfunktionens nummer måste ställas in i förväg. Beroende på vilket
telefonsystem du använder kan du även behöva ange parkeringszonens nummer för att
hämta ett parkerat samtal. Funktionen beror på ditt telefonsystem. Kontakta din admini-
stratör om du vill ha mer information.

Aktivera
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("Samtal park.")
KX-TPA68:
Tryck på programknappen tilldelad som "Samtal park.".

Hämta (Hämta parkerat samtal)
[I standby-läge]
KX-TPA60/KX-TPA65:
1. Ange numret för funktionen Hämta parkerat samtal.

2. KX-TPA60: 
KX-TPA65: Lyft luren

KX-TPA68:
1. Ange numret för funktionen Hämta parkerat samtal.
2. Tryck på programknappen tilldelad som "Hämta parkerat".
3. Lyft luren.

Anm
• Beroende på telefonsystemet kan systemknappen PARK /Park  blinka för att visa att

ett parkerat samtal finns på linjen. Hämta i så fall samtalet genom att trycka på den
blinkande systemknappen PARK /Park . Men för att kunna hämta ett parkerat samtal

5.1.2 Väntkoppla ett samtal
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med systemknappen måste numret för funktionen Hämta parkerat samtal anges i för-
väg. Det här alternativet visas endast när aktiverad i inställningar. Kontakta din
administratör om du vill ha mer information.

Samtala med två personer växelvis (Pendling)
När du samtalar med en person och ett annat samtal är väntkopplat kan du alternera
mellan de båda samtalen.

Ringa en tredje part och sedan växla mellan parterna
1. KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]  Lägg på luren
2. Ring till den person som du vill lägga till i samtalet.

3. KX-TPA60: 
KX-TPA65/KX-TPA68: Lyft luren

4. När du har pratat med den andra parten trycker du på
KX-TPA60:

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

/ /[HOLD]
5. Prata med den ursprungliga parten.

5.1.3  Trepartssamtal
Under ett samtal kan du lägga till en ytterligare person i samtalet och starta ett konfe-
renssamtal.

Anm
• Ditt telefonsystem kan ha stöd för avancerade konferensfunktioner, exempelvis kon-

ferenssamtal med fyra eller fler parter. I detta fall kan procedurerna för hantering av
ett konferenssamtal skilja sig från det som beskrivs i detta avsnitt. Kontakta telefon-
systemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Ringa ett konferenssamtal
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION] under pågående samtal.  "Konferens"
KX-TPA68:

/[CONF] under pågående samtal.

2. Ring till den person som du vill lägga till i samtalet.  RING/Ring

3. CONF/ /Conf

5.1.3 Trepartssamtal
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Anm
• Systemknappen CONF/ /Conf  kan också användas för att få tillgång till konfe-

rensfunktionen direkt. För att ta fram denna systemknapp, redigera de visade sy-
stemknapparna. Läs mer i avsnittet Knappalternativ, sid 141.

• På KX-TPA65 kan du även använda /[CONF] i steg 1 och 3.

Ta bort en person från konferenssamtalet (endast vid anslutning till KX-TGP600)
Under en konferens kan du koppla bort andra personer från samtalet. Den här åtgärden
är dock bara tillgänglig för konferenssamtal som du startar själv.
1. Under ett konferenssamtal trycker du på

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

2. /[LINE]

3. Tryck på uppringningsknappen eller tryck på [ ] eller [ ] och tryck därefter på OK
för att välja linjenumret som motsvarar den deltagare du vill koppla bort.

4. KX-TPA60:
  /[LINE]

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren  /[LINE]

5. Tryck på sifferknappen eller tryck på [ ] eller [ ] och tryck därefter på OK  för att
välja linjenumret som motsvarar den kvarvarande parten.

Anm
KX-TPA65/KX-TPA68:
• Du kan återuppta konferenssamtalet utan att ta bort den andra parten genom att

trycka på /[FUNC]/[FUNCTION] och sedan på "Konferens" efter steg 3.

Avsluta ett konferenssamtal
Lägga på och avsluta konferenssamtalet:
KX-TPA60:
tryck på .
KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren

5.1.3 Trepartssamtal
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5.1.4  Sekretess
Du kan koppla från mikrofonen eller telefonluren om du behöver föra ett privat samtal
med andra i ditt rum, medan du lyssnar på samtalsparten via högtalaren eller
telefonluren.

Aktivera/avbryta

1. /MUTE/Mute

Anm
• När /MUTE/Mute  blinkar är sekretess aktiverad.

Om systemknappen /MUTE/Mute  inte visas på displayen visas /MUTE på
displayens 1:a rad.

• Sekretessfunktionen förblir aktiverad även om du aktiverar/inaktiverar högtalartelefo-
nen.

• Sekretessfunktionen förblir aktiverad även om du ansluter/kopplar från ett headset.

• När du använder en KX-TPA65/KX-TPA68, /[MUTE] eller /[AUTO ANS/MUTE]
kan också användas.
När du använder en KX-TPA68, /[AUTO ANS/MUTE] lyser upp under sekretess.

5.1.5  Samtal väntar
Om någon ringer under ett pågående samtal hörs en samtal väntar-ton. Du kan besvara
det andra samtalet genom att koppla ned eller väntkoppla det pågående samtalet.
Det här är en tillvalstjänst från teleoperatören. Du kan ta emot en samtal väntar-ton och
information om uppringaren. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör
om du vill ha mer information.

Koppla ned pågående samtal och sedan tala med den nya personen

[När du hör samtal väntar-tonen]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Lägg på luren

2. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

Väntkoppla pågående samtal och sedan tala med den nya personen

1. / /

5.1.4 Sekretess

95



Anm
• Du kan även besvara ett väntande samtal så här:

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

5.1.6  Luren lyft (KX-TPA65/KX-TPA68)
När ett samtal förs mellan två personer och telefonluren används kan du låta andra per-
soner lyssna på samtalet via högtalaren medan du fortsätter samtalet via bordstelefonen.

Starta/avbryta
1. /[SP-PHONE] eller /[SP-PHONE/HEADSET]

Anm
• När medlyssning med avlyft lur används kan du aktivera handsfree-läget genom att

lägga tillbaka telefonluren i klykan.

5.1.6 Luren lyft (KX-TPA65/KX-TPA68)
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6  Innan du lämnar skrivbordet
6.1  Vidarekoppling/stör ej

Du kan automatiskt vidarekoppla inkommande samtal till en annan destination. Du kan
också avvisa inkommande samtal (stör ej).

Anm
• Stör ej är endast tillgängligt vid anslutning till KX-TGP600.

Komma åt inställningarna för vidarekoppling/stör ej

[I standby-läge]
1. KX-TPA60/KX-TPA65:

/[FUNC]/[FUNCTION]   ("VK/St.Ej"*1).
KX-TPA68:
Visa sidan 1-skärmen.*2  "VK/St.Ej"/" "

2. Om enheten har flera linjer trycker du på [ ] eller [ ] för att välja linjen.  OK

3. [ ]/[ ]: Välj vilken typ av vidarekopplings- eller stör ej-inställning som ska användas.
 OK

De tillgängliga inställningarna är följande:

• St.Ej: Aktivera Stör ej*3
(Alla inkommande samtal kommer att avvisas automatiskt.)

• VK (alla): Aktivera Vidarekoppla alla samtal
(Alla samtal vidarekopplas.)

• VK (uppt.): Aktivera Vidarekoppla vid upptaget
(Alla samtal vidarekopplas bara när din anknytning är upptagen.)

• VK (ej sv): Aktivera Vidarekoppla vid inget svar
(Ett inkommande samtal vidarekopplas om du inte svarar på samtalet inom en viss
tid.)

4. Om en inställning för vidarekoppling är vald, mata in ett vidarekopplingsnummer,
eller bekräfta ett tidigare valt nummer för vidarekoppling.  OK

*1 "Vidarekoppla" vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*2 Se 2.4.2 Display (KX-TPA68), sid 43.
*3 Endast vid anslutning till KX-TGP600.

Anm
• KX-TPA60/KX-TPA65:

När Vidarekoppling och/eller Stör ej är aktiverat visas /Fwd och/eller /DND på
displayen i standby-läge.

6 Innan du lämnar skrivbordet
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6.2  Lyssna på röstmeddelanden (endast vid anslutning till
KX-TGP600)

KX-TPA60/KX-TPA65:
När du får ett röstmeddelande, visas "Röstmedd." och  visas.
KX-TPA68:
När du har nytt röstmeddelande, visas  på "Röstmeddelande"-programknappen. Antal
nya röstmeddelanden kan visas till vänster om .
Du kan lyssna på dina nya meddelanden genom att öppna din röstbrevlåda.
När du lyssnat på alla röstmeddelanden, ändras ikonen till .

[I standby-läge]
1. Tryck på och håll ned

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

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

2. [ ]/[ ]: Välj linjen som  visas för.  OK

Anm
• Steg 2 är inte nödvändigt om endast en linje är konfigurerad för handenheten/bords-

telefonen.
• Om du använder KX-TPA60 kan den här funktionen inte användas när du har ett

väntkopplat samtal.
*1 KX-TPA68:

Du kan också använda "Röstmeddelande"-programknappen. Se 2.4.2 Display
(KX-TPA68), sid 43.

6.2 Lyssna på röstmeddelanden (endast vid anslutning till KX-TGP600)
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7  Använda telefonboken
7.1  Använda telefonboken

KX-TGP600 har 3 telefonbokstyper.
1. Handenhetens telefonbok

Den här telefonboken sparas i handenheten/bordstelefonen.
2. Basenhetens telefonbok (endast vid anslutning till en annan basenhet än

KX-TGP600)
Den här telefonboken sparas i basenheten.

3. Extern telefonbok (endast vid anslutning till KX-TGP600)
Om ditt telefonföretag tillhandahåller en extern telefonbokstjänst kan du använda
den. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer in-
formation.

 Lurens tele-
fonbok

Basenhetens
telefonbok

Extern tele-
fonbok

Spara nya poster ü ü —

Redigera sparade poster ü ü —

Ta bort sparade poster ü ü —

Söka i telefonboken efter
namn

ü ü ü

Söka i telefonboken via kate-
gori

ü — —

Telefonnummer för varje post Upp till 5 Upp till 2 Upp till 5*1

Privata ringkategorier ü — —

*1 Numret beror på vilken tjänst som används.

7 Använda telefonboken
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7.2  Använda handenhetens telefonbok
Du kan lagra upp till 500 telefonnummer med namn i handenheten/bordstelefonen och
ha dem nära till hands. Du kan även välja unika ringsignaler och för olika kategorier av
inkommande samtal. Alla telefonboksposter sparas i bokstavsordning. Av säkerhetsskäl
går det att låsa telefonboken.
• Om du vill söka efter en post i telefonboken, se 7.2.5 Söka efter en post i handenhe-

tens telefonbok, sid 105.
• Om du vill använda en annan telefonbok som har fler än 500 poster läser du 7.4 An-

vända den externa telefonboken (endast vid anslutning till en annan basenhet än
KX-TGP600), sid 110.

Anm
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar handenhetens/bordstelefonens telefon-

bok, eftersom data kan raderas vid fel på produkten.
• En enskild post (dvs. namn) kan ha flera telefonnummer. Eftersom telefonbokens ka-

pacitet begränsas med antal sparade telefonnummer minskar det högsta antalet pos-
ter om du sparar flera telefonnummer i en post.

• Om din tjänsteleverantör dessutom stödjer följande telefonboksdata kan du ladda
ned dem via nätverket.
I ett namn som överstiger 24 tecken tas de överstigande tecknen bort.
Telefonnummer med fler än 32 siffror är ogiltiga.

7.2.1  Privata ringkategorier
Du kan ordna telefonbokens poster i 9 privata ringkategorier. Det går att ställa in olika
ringsignalsmönster*1 för varje kategori.
*1 Information om ringsignalsmönster finns i Inkommande alt., sid 138.

7.2.2  Spara en post i lurens telefonbok

Spara en ny post

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. Ange ett namn (max. 24 tecken).  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en telefonnummertyp (  till ).  OK

7.2 Använda handenhetens telefonbok
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5. Ange telefonnumret (max. 32 siffror).  OK

6. Upprepa steg 4 och 5 för att lägga till fler typer av telefonnummer.

7. [ ]/[ ]: "Ingen kategori"  OK

8. Välj en kategori.  OK

9. För att välja ett standardnummer för posten, trycker du på [ ] eller [ ] för att välja
"Standardtel.nr".  OK

10. [ ]/[ ]: Välj numret som ska användas som standardnummer.  OK

11. SPAR /Spara

Anm
• Du kan hoppa över steg 7 och 8 om du inte vill tilldela numret till en kategori.
• Du kan hoppa över steg 9 och 10 om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det för-

sta nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)
• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " ", " " och "P".

För att gå till " " eller "P", se 3 Ringa samtal, sid 78.
• Om det redan finns en post med samma namn och nummer läggs den nya informa-

tionen till den befintliga posten.
• Se 2.11 Ange tecken, sid 75 för information om hur tecken anges.

Spara en post med uppringning
Du kan slå telefonnumret först och sedan lägga till det som en post i telefonboken.

[I standby-läge]
1. Slå ett nummer.
2.

3. Ange ett namn (max. 24 tecken).  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en telefonnummertyp (  till ).  OK

5. Redigera telefonnumret vid behov.  OK

6. Upprepa steg 4 och 5 för att lägga till fler typer av telefonnummer.

7. [ ]/[ ]: "Ingen kategori"  OK

8. Välj en kategori.  OK

9. För att välja ett standardnummer för posten, trycker du på [ ] eller [ ] för att välja
"Standardtel.nr".  OK

10. [ ]/[ ]: Välj numret som ska användas som standardnummer.  OK

7.2.2 Spara en post i lurens telefonbok
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11. SPAR /Spara

Anm
• Du kan hoppa över steg 7 och 8 om du inte vill tilldela numret till en kategori.
• Du kan hoppa över steg 9 och 10 om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det för-

sta nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)
• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " ", " " och "P".

För att gå till " " eller "P", se 3 Ringa samtal, sid 78.
• Om det redan finns en post med samma namn och nummer läggs den nya informa-

tionen till den befintliga posten.
• Se 2.11 Ange tecken, sid 75 för information om hur tecken anges.

Spara en post med hjälp av den inkommande eller utgående samtalsloggen
Du kan lägga till ett nummer i den inkommande eller utgående samtalsloggen i handen-
hetens telefonbok.

[I standby-läge]
1. Visa den inkommande eller utgående samtalsloggen. Läs mer i avsnittet 2.6 Inkom-

mande/utgående samtalslogg, sid 70.

2. [ ]/[ ]: Välj en post.  /MENU/Meny

3. [ ]/[ ]: "Spara telefonbok"  OK

4. Redigera namnet vid behov.  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en telefonnummertyp (  till ).  OK

6. Redigera telefonnumret vid behov.  OK

7. Upprepa steg 5 och 6 för att lägga till fler typer av telefonnummer.

8. [ ]/[ ]: "Ingen kategori"  OK

9. Välj en kategori.  OK

10. För att välja ett standardnummer för posten, trycker du på [ ] eller [ ] för att välja
"Standardtel.nr".  OK

11. [ ]/[ ]: Välj numret som ska användas som standardnummer.  OK

12. SPAR /Spara

Anm
• Du kan hoppa över steg 8 och 9 om du inte vill tilldela numret till en kategori.
• Du kan hoppa över steg 10 och 11 om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det

första nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)

7.2.2 Spara en post i lurens telefonbok
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• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " ", " " och "P".
För att gå till " " eller "P", se 3 Ringa samtal, sid 78.

• Om det redan finns en post med samma namn och nummer läggs den nya informa-
tionen till den befintliga posten.

• Se 2.11 Ange tecken, sid 75 för information om hur tecken anges.
• Vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600 visas en meny där du kan välja

var telefonboken ska sparas mellan steg 3 och 4.

7.2.3  Redigera en sparad post i handenhetens telefonbok

Redigera en lagrad post

[I standby-läge]
1.

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

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.  /MENU/Meny

5. [ ]/[ ]: "Ändra"  OK

6. [ ]/[ ]: Välj namn, telefonnummer, kategori eller standardtelefonnummer.  OK

7. Ändra uppgifterna.  OK

8. Upprepa steg 6 till 7 och redigera de poster du vill ändra.

9. SPAR /Spara
*1 Om bara handenhetens telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.

Anm
• Ändra ett tecken eller en siffra.

1. Markera ett tecken eller en siffra genom att trycka på [ ] eller [ ].
2. Ta bort tecknet eller siffran.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

KX-TPA68:
Radera

3. Ange det nya tecknet eller den nya siffran.
• Radera en hel rad.

7.2.3 Redigera en sparad post i handenhetens telefonbok
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KX-TPA60:
Håll / /[XFER/CLR] intryckt i mer än 1 sekund.
KX-TPA65:
Håll / /[TRANSFER/CLEAR] intryckt i mer än 1 sekund.
KX-TPA68:
Håll Radera  intryckt i mer än 1 sekund.

• Flytta markören till höger eller vänster genom att trycka på [ ] eller [ ].
• Mer information om hur du anger tecken finns i 2.11 Ange tecken, sid 75.

Redigera kategorinamn
Du kan redigera namnen på kategorierna i telefonboken.

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Display alternat"  OK

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

5. [ ]/[ ]: Välj ett kategorinummer (1–9).  OK

6. Ange ett namn på kategorin (max. 13 tecken).  OK

7. Upprepa steg 5 och 6 för varje kategorinamn som ska redigeras.

Anm
• Mer information om hur du anger tecken finns i 2.11 Ange tecken, sid 75.

7.2.4  Ta bort en sparad post i handenhetens telefonbok

Ta bort en sparad post

[I standby-läge]
1.

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

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj posten.

7.2.4 Ta bort en sparad post i handenhetens telefonbok
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5. /MENU/Meny

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

7. [ ]/[ ]: "JA"  OK
*1 Om bara handenhetens telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
*2 För att ta bort alla poster välj "Radera alla" i stället för "Radera".

7.2.5  Söka efter en post i handenhetens telefonbok
Du kan söka efter en post i telefonboken genom att följa nedanstående steg.

Söka efter namn
Du kan söka efter en post i telefonboken genom att mata in ett namn:

[I standby-läge]
1.

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

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.*2

5. Tryck på navigeringsknappen [MITTEN]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Välj telefonnumret.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

*1 Om bara handenhetens telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
*2 Om du håller [ ]/[ ] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Söka efter kategori
Om poster i telefonboken har tilldelats kategorier kan du söka efter kategori.

[I standby-läge]
1.

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

3. [#]

4. [ ]/[ ]: Välj en kategori.  OK

5. Lägg till postens namn i kategorin.  OK

6. [ ]/[ ]: Välj posten.

7.2.5 Söka efter en post i handenhetens telefonbok
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7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

*1 Om bara handenhetens telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.

Söka genom att trycka på sifferknappar
Du kan även söka efter en post i telefonboken genom att trycka på flera knappar när
telefonbokslistan visas.

1. Ange namnet genom att trycka på sifferknapparna enligt teckentabellerna*1.
*1 Mer information om tecknen som är tilldelade till uppringningsknapparna finns i följan-

de tabell.

Suf-
fix

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

Kna
pp ABC (latinskt) ΑΒΓ (grekiskt) АБВ (kyrilliskt)

1 1 1

A B C 2 Α Β Γ 2 А Б В Г 2 A B C 2

D E F 3 Δ Ε Ζ 3 Д Е Ё Ж З 3 D E
F 3

G H I 4 Η Θ Ι 4 И Й К Л 4 G H I 4

J K L 5 Κ Λ Μ 5 М Н О П 5 J K L
5

M N O 6 Ν Ο 6 Р С Т У 6 M N O
6

P Q R S 7 Π Ρ Σ 7 Ф Х Ц Ч 7 P Q R
S 7

T U V 8 Τ Υ Φ 8 Ш Щ Ъ Ы 8 T U V
8

W X Y Z 9 Χ Ψ Ω 9 Ь Э Ю Я 9 W X Y
Z 9

0 Blanksteg 0 Blanksteg 0 Blanksteg

*1 Endast KX-TPA65.
• Om du trycker flera gånger på en knapp bläddrar du igenom de tecken som är koppla-

de till knappen. Om du till exempel vill mata in "C" i latinskt läge, trycker du på  3
gånger.

7.2.5 Söka efter en post i handenhetens telefonbok
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• Bilderna av knapparna i tabellen kan skilja sig i utseende från de verkliga knapparna på
handenheten/bordstelefonen.

Teckentabell vid sökning i handenhetens telefonbok
Den här tabellen är endast tillgängligt för uppringningsknapparna när du söker i handen-
hetens telefonbok. Mer information om teckentabellerna för övriga funktioner finns i
10.1.1 Tabell över teckenlägen, sid 135.
 

Exempel: Så här matar du in "ANNE" med den latinska teckenuppsättningen.
      [ ]        

Anm
• Tillgängligheten beror på ditt telefonsystem. Kontakta din administratör om du vill ha

mer information.

7.2.6  Låsa handenhetens telefonbok
Du kan låsa/låsa upp telefonboken medan handenheten/bordstelefonen är i standby-
läget. Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Mer informa-
tion om hur du ställer in lösenordet finns i 2.8 Ställa in ett lösenord, sid 73.

Spärra/öppna telefonboken
[I standby-läge]

Spärra
1. Håll  intryckt i mer än två 2 sekunder.  visas.*1

Öppna
1. Håll  intryckt i mer än två 2 sekunder.

2. Ange ditt lösenord.*2

3. Återgå till standby-läge genom att trycka på
KX-TPA60:

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

Öppna telefonboken tillfälligt
1.
2. Ange ditt lösenord.*2

*1 Samtalsloggen är också låst.

7.2.6 Låsa handenhetens telefonbok
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Om ett lösenord inte är inställt hörs en felton och felmeddelandet "Lösenord Ej la-
grad" visas.

*2 Om du anger ett felaktigt lösenord 3 gånger, kan du inte ange ett annat lösenord på
ungefär 30 sekunder.

7.3  Använda basenhetens telefonbok (endast vid anslutning till
en annan basenhet än KX-TGP600)

7.3.1  Spara en post i basenhetens telefonbok

Spara en ny post
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Telefonbok bas"  OK

4. Ange ett namn (max. 24 tecken).  OK *1

5. [ ]/[ ]: Välj en telefonnummertyp (  till *2).  OK

6. Ange telefonnumret (max. 32 siffror).  OK

7. Upprepa steg 4 och 5 för att lägga till fler typer av telefonnummer.

8. SPAR /Spara
*1 Om telefonboken inte kan registreras visas "Ej tillgänglig".
*2 Du kan registrera upp till 2 telefonnummer per post.

Anm
• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " " och " ".

För att ange " ", läs 3 Ringa samtal, sid 78.
• Om det redan finns en post med samma namn och nummer läggs den nya informa-

tionen till den befintliga posten.
• Se 2.11 Ange tecken, sid 75 för information om hur tecken anges.

7.3.2  Redigera sparade poster i basenhetens telefonbok

[I standby-läge]
1.

2. [ ]/[ ]: "Telefonbok bas"  OK

7.3 Använda basenhetens telefonbok (endast vid anslutning till en annan basenhet
än KX-TGP600)
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3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.  /MENU/Meny

5. [ ]/[ ]: "Ändra"  OK

6. [ ]/[ ]: Välj telefonnumret.  OK

7. Ändra namn- och telefonnummerinställningen efter behov.

8. SPAR /Spara

7.3.3  Ta bort sparade poster i basenhetens telefonbok

Basenhetens telefonbok

[I standby-läge]
1.

2. [ ]/[ ]: "Telefonbok bas"  OK

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.  /MENU/Meny

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

6. [ ]/[ ]: "JA"  OK
*1 Under steg 5 kan du välja "Radera alla" i stället för att radera alla poster.

7.3.4  Söka efter poster i basenhetens telefonbok

Söka efter namn
Du kan söka efter en post i telefonboken genom att mata in ett namn:

[I standby-läge]
1.

2. [ ]/[ ]: "Telefonbok bas"  OK

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.*1

5. Tryck på navigeringsknappen [MITTEN]/[ENTER].
6. [ ]/[ ]: Välj telefonnumret.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

7.3.3 Ta bort sparade poster i basenhetens telefonbok
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Luren lyft
*1 Om du håller [ ]/[ ] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

7.4  Använda den externa telefonboken (endast vid anslutning
till en annan basenhet än KX-TGP600)

Utöver handenhetens telefonbok kan du använda den externa telefonboken, om den ex-
terna telefonboken finns tillgänglig.

Anm
• Vi rekommenderar att du tar hjälp av din administratör vid inställning av den här funk-

tionen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

7.4.1  Söka efter poster i den externa telefonboken

Söka efter namn
Du kan söka efter en post i telefonboken genom att mata in ett namn:

[I standby-läge]
1.

2. [ ]/[ ]: "Nätverks tfn.bok"*1.  OK

3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

4. [ ]/[ ]: Välj en post.  OK *2

5. [ ]/[ ]: Välj telefonnumret.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:
Luren lyft

*1 Om bara extern telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
*2 Om du håller [ ]/[ ] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

7.4 Använda den externa telefonboken (endast vid anslutning till en annan basenhet
än KX-TGP600)
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8  Anpassa telefonen
8.1  Anpassa telefonen

8.1.1  Ändra telefonens visning av namn och nummer
Du kan ändra så att handenhetens namn och nummer visas när handenheten/bordstele-
fonen är i standby-läge.

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Display alternat"  OK

4. [ ]/[ ]: "Display: Passn."  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en post.  OK

8.1.2  Snabbvalsknappar
Genom att tilldela telefonnummer till sifferknappar kan du ringa ett samtal genom att hål-
la en sifferknapp intryckt.
• 3.3.2 Ringa med snabbval, sid 80

Tilldela snabbvalsknappar från telefonboken
Du kan tilldela ett telefonnummer som är lagrat i lurens telefonbok till en knapp som ska
användas som snabbvalsknapp.
1. Håll en sifferknapp (0–9) intryckt i mer än en 1 sekund i standby-läget.

2. /MENU/Meny

3. [ ]/[ ]: Välj "Kop fr tel.bok".  OK

4. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet.  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en post.  OK

6. [ ]/[ ]: Välj ett nummer  OK

7. "Spara"  OK

Anm
• Mer information om att söka efter en post i telefonboken finns i 7.2.5 Söka efter en

post i handenhetens telefonbok, sid 105.

8 Anpassa telefonen
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Redigera snabbvalsknappar
1. Håll en sifferknapp (0–9) intryckt i mer än en 1 sekund i standby-läget.

2. /MENU/Meny

3. [ ]/[ ]: "Ändra"  OK

4. Ändra snabbvalsknappens namn vid behov.  OK

5. Ändra snabbvalsknappens nummer vid behov.  OK

6. "Spara"  OK

Ta bort en snabbvalsknapp
1. I standby-läge trycker du på och håller ned den sifferknapp som har tilldelats som

snabbvalsknapp i mer än 1 sekund.*1

2. /MENU/Meny

3. [ ]/[ ]: "Radera"  OK *2

4. [ ]/[ ]: "JA"  OK
*1 När snabbvalsinformationen visas kan du trycka på [ ] eller [ ] och välja ett annat

snabbvalsnummer.
*2 För att ta bort alla poster välj "Radera alla" i stället för "Radera".

Välja typ av snabbvalsuppringning
Du kan välja en av 2 typer av snabbvalsuppringning för varje tilldelad snabbvalsknapp.
1. Håll en sifferknapp (0–9) intryckt i mer än en 1 sekund i standby-läget.

2. /MENU/Meny

3. [ ]/[ ]: "Auto uppringn."  OK

4. "Manuell"/"Auto"  OK

• Manuell:
Om du utför uppringningen så ringer du numret som har tilldelats till snabbvalsk-
nappen. Läs mer i avsnittet 3.3.2 Ringa med snabbval, sid 80.

• Auto:
Om du håller en tilldelad snabbvalsknapp intryckt under några sekunder kommer
det nummer som finns lagrat under knappen att ringas upp.

Anm
• Se "Snabbknappstid" i Knappalternativ, sid 141 för information om hur du ställer in

antalet sekunder innan telefonen ringer automatiskt.

8.1.2 Snabbvalsknappar
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8.1.3  Tidslarmsinställning
Ett larm aktiveras vid den inställda tidpunkten. En påminnelse kan också visas. Tidslarm
kan bara användas när den trådlösa telefonluren/bordstelefonen är inom räckvidden för
en basenhet.

Anm
• Du kan välja ringsignalsmönster för varje tidslarm. Läs mer i avsnittet Inkommande alt.,

sid 138.
• Om du är mitt i ett samtal när larmet ska aktiveras kommer det att skjutas upp tills sam-

talet har avslutats.

Ställa in ett tidslarm

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: Välj ett larmnummer (1–3).  OK

4. [ ]/[ ]: Välj ett larmläge.  OK
Följande larmlägen kan väljas:
• AV: Inaktiverar det valda tidslarmet.
• En gång: Det valda tidslarmet aktiveras bara en gång.
• Rep. dagligen: Det valda tidslarmet aktiveras vid samma tidpunkt varje dag.
• Rep. veckovis: Det valda tidslarmet aktiveras vid samma tidpunkt på de valda

veckodagarna.
5. Ställ in klockslag och datum för tidslarmet. Vilken information som ska anges varie-

rar med det valda larmläget.
• En gång: Ange datum och klockslag med hjälp av navigeringsknapparna och/eller

sifferknapparna.  OK

• Rep. dagligen: Ange det dagliga klockslaget med hjälp av navigeringsknapparna
och/eller sifferknapparna.  OK

• Rep. veckovis:
a. [ ]/[ ]: Välj en veckodag.  

En ü-markering visas bredvid varje vald veckodag. Du kan välja flera vecko-
dagar på det här sättet.

8.1.3 Tidslarmsinställning
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b. När du har valt 1 eller flera veckodagar.  OK

c. Ange klockslag med hjälp av navigeringsknapparna och/eller sifferknapparna.
 OK

6. Skriv ett meddelande som ska visas när tidslarmet aktiveras.  OK

7. OK

8. "Spara"  OK

Anm
• Mer information om hur du anger tecken finns i 2.11 Ange tecken, sid 75.
• När du anger klockslag trycker du på [AM/PM] för att växla mellan för- och eftermid-

dag. [AM/PM] visas inte om 24-timmarsformat är valt.

Radera ett tidslarm

[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: Välj ett larmnummer (1–3).  DELETE/ /Delete

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

Stoppa ett tidslarm

[När larmet ringer]
1. KX-TPA60:

, / /[XFER/CLR],  eller placera telefonluren på laddaren
KX-TPA65/KX-TPA68:

/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR] eller 

8.1.4  Ändra funktionsknapparna/programknapparna
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

8.1.4 Ändra funktionsknapparna/programknapparna
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KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Inst. Handenhet"  OK

3. [ ]/[ ]: "Knappalternativ"  OK

4. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]: "Funktionsknapp"  OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Programknapp"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj posten som ska ändras.  OK *1

6. [ ]/[ ]: Välj den nya posten som ska tilldelas.  OK *1

*1 Rulla ned genom att trycka på NÄSTA /Nästa .

Anm
• Du kan tilldela samma funktion till flera sifferknappar.
• Du måste tilldela varje knapp en funktion.

8.1.5  Ändra handenhetens standardinställningar

Välja huvudposten i standby-läge
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: Välj huvudposten.  OK

Huvudpost Underpost Sida

Inkommande
alt.

Ringvolym Ringtyp Ringa i laddare sid 138

Tidslarm Strömspara Ringa i hörlur

Samtalsalter-
nat.

Brusreduktion Högtalarvolym Ljudvolym sid 139

Hörlursvolym Mickvolym hör-
lur

Samtal i ladda-
re

Equalizer

8.1.5 Ändra handenhetens standardinställningar
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Huvudpost Underpost Sida

Svarsalternativ Svara med
knapp

Snabbsvar Autosvar sid 140

Autosv. fördröj

Knappalternativ Funktions-
knapp/Pro-
gramknapp

Systemknapp-
sändr

Systemknapps-
namn

sid 141

Knapplåstyp Automat. låstid Snabbknapps-
tid

Display alternat Språk Bakgr.belysn. LCD ljusstyrka sid 144

Display: Passn. Namn Tel.lur Kategorinamn

Datumformat Tidsformat Nummerpres.

Färgschema Bas monitor Meddelande

Tonalternativ Knappljud Räckviddslarm sid 146

Systemalterna-
tiv

Registr.tel.lur Ta Bort Bas Välj bas sid 146

System låst Ändra PIN Handenh. In-
form.

Andra alternativ Ändra lösenord Standard inst. Embedded web sid 148

8.1.6  Ändra systemets standardinställningar

VIKTIGT
• Funktionen beror på ditt telefonsystem. Kontakta din administratör om du vill ha mer

information.
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: Välj huvudposten.  OK

8.1.6 Ändra systemets standardinställningar
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Huvudpost Underpost Sida

Status Linjestatus Mjukvaruver-
sion

IP Läge sid 149

IPv4 inställn. IPv6 Inställn. MAC Address

LLDP CDP VLAN

Nätverksinst. Välj IP läge IPv4 inställn. IPv6 Inställn. sid 149

LLDP CDP VLAN

Länk hastighet Embedded web Nätverkstest

Systeminställn. Registr.tel.lur Avregistr. Ändra Bas PIN sid 151

Ställ tid &datum Repeaterläge Multiline Inst.

Autentisering Linjeaccesskod Xsi inställn.

UC inställning Parallellinst.  

Samtalsinställn. VK/St.Ej Blockera Ano-
nym

Anonymt sam-
tal

sid 153

Visa ej ID Någonstans Fjärrkontor

Samtidig ringn.

8.1.7  Blockera anonyma samtal (endast vid anslutning till KX-TGP600)
Med den här funktionen kan enheten avvisa samtal när det kommer in samtal utan tele-
fonnummer. Standardinställningen är "AV".

VIKTIGT
• Vi rekommenderar att du ställer in funktionen tillsammans med din administratör. Kon-

takta din administratör om du vill ha mer information.
• Funktionen är inte tillgänglig på delade linjer.
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Samtalsinställn."  OK

4. [ ]/[ ]: "Blockera Anonym"  OK

8.1.7 Blockera anonyma samtal (endast vid anslutning till KX-TGP600)
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5. [ ]/[ ]: Välj en linje.  OK

6. [ ]/[ ]: "PÅ"/"AV".  OK

8.1.8  Spärra inkommande samtal (endast användare med uppringar-ID-
tjänst)

Med den här funktionen kan enheten avvisa samtal från angivna telefonnummer, till ex-
empel skräpsamtal.
När ett samtal kommer in ringer inte enheten medan uppringaren identifieras. Om tele-
fonnumret matchar en post i listan med spärrade nummer avvisar enheten samtalet.

Spara oönskade nummer (endast vid anslutning till KX-TGP600)
Du kan spara upp till 20 telefonnummer per linje i listan med spärrade nummer med hjälp
av telefonlistan eller genom att ange numren direkt.
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Samtalsinställn."  OK

4. [ ]/[ ]: "Visa ej ID"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en linje.  OK

6. [ ]/[ ]: Välj en tom linje.  /MENU/Meny

7. [ ]/[ ]: "Ändra"  OK

8. Ange telefonnumret (max. 32 siffror).  OK

9. SPAR /Spara

Redigera telefonnummer som ska avvisas (endast vid anslutning till KX-TGP600)
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

8.1.8 Spärra inkommande samtal (endast användare med uppringar-ID-tjänst)
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3. [ ]/[ ]: "Samtalsinställn."  OK

4. [ ]/[ ]: "Visa ej ID"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en linje.  OK

6. [ ]/[ ]: Välj ett telefonnummer.  /MENU/Meny

7. [ ]/[ ]: "Ändra"  OK

8. Ange telefonnumret.  OK

9. SPAR /Spara

Ta bort telefonnummer som ska avvisas (endast vid anslutning till KX-TGP600)
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

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

3. [ ]/[ ]: "Samtalsinställn."  OK

4. [ ]/[ ]: "Visa ej ID"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en linje.  OK

6. [ ]/[ ]: Välj ett telefonnummer.  /MENU/Meny

7. [ ]/[ ]: "Radera nummer"*1  OK

8. [ ]/[ ]: "JA"  OK
*1 För att ta bort alla poster välj "Radera alla nr." i stället för "Radera nummer".

8.1.9  Ringa ett anonymt samtal (endast vid anslutning till KX-TGP600)
Ange följande innan du ringer ett samtal:

VIKTIGT
• Vi rekommenderar att du ställer in funktionen tillsammans med din administratör. Kon-

takta din administratör om du vill ha mer information.
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

2. KX-TPA60/KX-TPA65:

8.1.9 Ringa ett anonymt samtal (endast vid anslutning till KX-TGP600)
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[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Systeminställn."  OK

3. [ ]/[ ]: "Samtalsinställn."  OK

4. [ ]/[ ]: "Anonymt samtal"  OK

5. [ ]/[ ]: Välj en linje.  OK

6. [ ]/[ ]: "PÅ"/"AV"  OK

8.1.10  Programmering via webbgränssnittet
Produkten har ett webbaserat gränssnitt för konfiguration av olika inställningar och funk-
tioner, inklusive några stycken som inte kan programmeras direkt från handenheten/
bordstelefonen. Listan nedan innehåller några användbara funktioner som kan program-
meras via webbgränssnittet.
Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
• Webbspråk
• Användarlösenord (för åtkomst till webbgränssnittet)
• Grundläggande telefoninställningar
• Gruppera/välja telefoner för att ta emot samtal
• Välja telefon och linje för att ringa samtal
• Import från och export till telefonboken

Anm
• Varje gång som du vill få åtkomst till webbgränssnittet måste du aktivera webbpro-

grammering (Embedded web). Se Andra alternativ, sid 148.

8.1.10 Programmering via webbgränssnittet
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9  Installation och konfiguration
9.1  Installation och konfiguration

Anm
• Panasonic tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår

på grund av installationer eller handhavanden som inte överensstämmer med denna
dokumentation.

 

VARNING
• Minska risken för brand och elstötar genom att inte överbelasta strömuttag och för-

längningssladdar.
• Sätt i nätadaptern/strömkontakten ordentligt i vägguttaget. Underlåtenhet att göra det

kan leda till elstötar och/eller överhettning med risk för brand.
• Ta regelbundet bort damm och annat från nätadaptern/strömkontakten genom att ta

ut den från vägguttaget och torka av den med en torr trasa. Dammansamlingar kan
orsaka isoleringsfel pga fukt mm, och det kan börja brinna.

9.1.1  Montera stativet (KX-TPA65/KX-TPA68)
Montera stativet på bordstelefonen.
1. För in stativet i krokarna på enheten.
2. Vrid försiktigt stativet enligt riktningen som visas tills det fastnar i önskad position.

Exempel: KX-TPA65

9.1.2  Anpassa stativets position (KX-TPA65/KX-TPA68)
Tryck på PUSH-märkena i riktningen som visas, med båda händerna, och luta stativet
tills den fästs i önskad position.
• Hög position → Låg position

Exempel: KX-TPA65

9 Installation och konfiguration
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PUSH

PUSH

• Låg position → Hög position
Exempel: KX-TPA65

PUSH

PUSH

9.1.3  Ta bort stativet (KX-TPA65/KX-TPA68)
Luta stativet i den angivna riktningen samtidigt som du trycker på PUSH-märkena med
båda händerna.
Exempel: KX-TPA65

9.1.3 Ta bort stativet (KX-TPA65/KX-TPA68)
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PUSH

PUSH

9.2  Anslutningar

KX-TPA65 (bordstelefon)
Anslut nätadaptern, telefonluren med sladd och headsetet till bordstelefonen.

PQLV219xx

9.2 Anslutningar
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KX-TPA68 (bordstelefon)
Anslut nätadaptern, telefonluren med sladd och headsetet till bordstelefonen.

PQLV219xx

KX-TGP600 (basenhet)
Anslut nätadaptern och Ethernet-kabeln till basenheten.

Hubb

PQLV219xx

• Om PoE är tillgängligt behövs ingen nätadapter.
• Om du använder en PoE-hubb begränsas antalet enheter som du kan ansluta samtidigt

av mängden ström som hubben kan leverera.

9.2 Anslutningar
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• Ursprunglig inställning för KX-TGP600-enhetens IP-adress är "DHCP-Auto". Kontakta
administratören om du vill ha information om nätverksmiljön. Läs mer i avsnittet Nät-
verksinst., sid 149.

Laddare till KX-TPA60
Anslut nätadaptern till laddaren.

PNLV226xx

• Nätadaptern ska kopplas till ett vägg- eller golvmonterat strömuttag. Koppla inte adap-
tern till ett takmonterat strömuttag eftersom dess vikt kan få adaptern att lossna.

• Sätt i nätadapterns sladd i sladduttaget.
• Använd bara den medföljande nätadaptern från Panasonic.

9.2.1  Sätta i batterierna
Öppna batterilocket, sätt i batterierna och stäng locket enligt bilden nedan.

9.2.2  Fästa bältesklämman
Du kan fästa telefonluren på bältet med hjälp av nedanstående metod.
1. Tryck fast klämman på handenheten.
2. Sätt i klämman i spåren på luren.

9.2.1 Sätta i batterierna
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9.2.3  Ladda batterierna
Batterierna är inte laddade vid leveransen. Ladda batterierna i cirka 6 timmar innan du
använder handenheten första gången.

• Laddningsindikatorn slocknar när batterierna är fulladdade.
• När en handenhet placeras i laddaren medan den är påslagen, vi-

sas "Laddning klar" när den är fulladdad.
Om en handenhet som är fulladdad placeras i laddaren medan
den är påslagen visas, "Laddning klar".

• Om batterierna redan är fullladdade och handenheten är placerad i
laddaren medan strömmen är avstängd, slås laddningsindikatorn
på och stängs sedan av.

• Batterierna börjar laddas ungefär 3 sekunder efter att du har satt
handenheten i laddaren när strömmen är avstängd.
Mer information om hur batterierna ska laddas finns i 1.4 Batteriin-
formation (endast KX-TPA60), sid 11.

• Det är normalt att handenheten och laddaren blir varma när batte-
rierna laddas.

• Enheter som är känsliga för magnetfält ska hållas borta från ladda-
ren.

• Använd bara den medföljande laddaren.

9.2.3 Ladda batterierna
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9.2.4  Väggmontering

Anm
• Kontrollera att väggen och fästmetoden är tillräckligt starka för enhetens vikt.

KX-TGP600 (basenhet)
1. Skruva i skruvarna i väggen med 55 mm (2 5/32 tum) mellanrum och montera en-

heten på väggen.

*2

*1

*3

*1 55 mm (2 5/32 tum)
*2 Bricka
*3 Skruva i skruven så här långt.

KX-TPA65/KX-TPA68 (bordstelefon)
1. Anslut telefonlurssladden.
2. För in flikarna på väggmonteringsadaptern i de avsedda öppningarna i basen och

dra sedan väggmonteringsadaptern i pilens riktning tills det hörs ett klick.
 
KX-TPA65

9.2.4 Väggmontering

127



KX-TPA68

3. Fäst väggmonteringsadaptern i basen med skruven.
(Rekommenderat vridmoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·tum] till 0,6 N·m [6,12
kgf·cm/5,31 lbf·tum])

4. Anslut nätadaptern.
5. Skruva i skruvarna i väggen med 83 mm (3 1/4 tum) eller 100 mm (3 15/16 tum)

mellanrum och montera enheten på väggen.
 
KX-TPA65

*3

*4
*1

*2 *5

*6

3 5

KX-TPA68

9.2.4 Väggmontering
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*5
*6

3 5

*1

*2

*3

*4

*1 Nätadapter
*2 Telefonlurssladd
*3 Bricka
*4 Skruva i skruven så här långt.
*5 83 mm (3 1/4 tum)
*6 100 mm (3 15/16 tum)
• Det finns en schablon för väggmontering i slutet av den här bruksanvisningen.
• Se till så att du inte skruvar i synliga eller dolda rör och elkablar när du drar i skruvarna.
• Huvudet på skruven ska inte ligga mot väggen.
• På vissa väggtyper måste skruvarna förankras med pluggar.

Haka fast telefonluren (KX-TPA65/KX-TPA68)

Haka fast telefonluren under ett samtal
1. Haka fast telefonluren över enhetens övre kant.

Exempel: KX-TPA65

Låsa telefonlurens klyka när enheten är väggmonterad

KX-TPA65/KX-TPA68 (bordstelefon)
1. Ta bort telefonlurens klyka från skåran.

9.2.4 Väggmontering
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2. Vänd den upp och ned.
3. Skjut telefonlurens klyka tillbaka in i skåran tills den låses fast.
4. Telefonluren sitter nu säkert fasthakad när den är i klykan.

Exempel: KX-TPA65

9.3  Uppdatera programvaran
När basenheten begär uppdatering av den trådlösa telefonlurens/bordstelefonens pro-
gramvara börjar uppdateringen automatiskt i alla trådlösa telefonlurar/bordstelefoner
som är registrerade på basenheten.

9.3.1  Uppdatera handenhetens/bordstelefonens programvara
Följande handenheter/bordstelefoner kan uppdatera sin egen programvara, som kan
hämtas automatiskt via KX-TGP600:
–KX-TPA60
–KX-TPA65/KX-TPA68

–KX-UDT-serien (förutom KX-UDT111)*1

När basenheten begär att starta nedladdningen av handenhetens/bordstelefonens pro-
gramvara kan du inte använda knapparna.
Uppdateringen utförs automatiskt. Följ instruktionerna på displayen och vänta tills uppda-
teringen slutförs.
*1 KX-UDT-serien är inte tillgänglig för KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,

KX-TGP600AG eller KX-TGP600BR.

Anm
• Kontakta din administratör om uppdateringen inte utförs.

9.4  Registrera/avregistrera handenhet/bordstelefon på
KX-TGP600

9.4.1  Registrera en handenhet/bordstelefon på KX-TGP600
Du kan registrera handenhet/bordstelefon på upp till 4 basenheter.
Du kan registrera en basenhet på upp till 8 handenheter/bordstelefoner (KX-TPA60-/
KX-TPA65-/KX-TPA68-/KX-UDT-serien*1).

9.3 Uppdatera programvaran

130



Det finns 2 typer av registreringsmetoder.
• Registrering av handenhet/bordstelefon med hjälp av basenheten
• Registrering av handenhet/bordstelefon med hjälp av hanenheten/bordstelefonen
Den medföljande handenheten/bordstelefonen och basenheten är registrerade i förväg.
Om handenheten/bordstelefonen inte är registrerad på basenheten (om till exempel sig-
nalstyrkan är utanför räckvidden även när handenheten/bordstelefonen är nära basenhe-
ten) registrerar du handenheten/bordstelefonen på nytt.
*1 KX-UDT-serien är inte tillgänglig för KX-TGP600LA, KX-TGP600LC,

KX-TGP600AG eller KX-TGP600BR.

Anm
Du kan utföra en platsundersökning av förlängare med hjälp av en oregistrerad han-
denhet/bordstelefon (endast KX-TPA60, KX-TPA65 och KX-TPA68) på följande sätt:
1. Slå på den oregistrerade handenheten/bordstelefonen.
2. Tryck på systemknappen [MON.].
3. Öppna läget för platsundersökning. Detaljerade instruktioner finns i installations-

handbok till förlängaren.
4. Om du vill avsluta platsundersökningsläget stänger du av handenheten/bordstele-

fonen och slår sedan på den igen.

Registrering av handenhet/bordstelefon med hjälp av basenheten
När du lägger till en ny handenhet/bordstelefon:
1. Basenhet:

a. Tryck på och håll ned telefonsökningsknappen i cirka 3 sekunder tills lampan
blinkar rött.
STATUS-indikatorn på basenheten blinkar rött (långsamt).

2. Oregistrerad handenhet/bordstelefon:
[När du lägger till en ny handenhet/bordstelefon]
• Enkel registrering

I standby-läge håller du OK  intryckt tills "VÄNTA…" visas.
När "Registrerad" visas på LCD-displayen är registreringen klar.
Du kan hoppa över steg a till d.

[När du registrerar en handenhet/bordstelefon på en annan basenhet]
• Normal registrering

[I standby-läge]

a. /MENU/Meny

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

9.4.1 Registrera en handenhet/bordstelefon på KX-TGP600
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[ ]/[ ]: "Inst. Handenhet"  OK

c. [ ]/[ ]: "Systemalternativ"*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Registr.tel.lur"  OK

e. Välj en basenhet.  OK
När "Registrerad" visas på displayen är registreringen klar.

• Om 4 basenheter har registrerats på en handenhet/bordstelefon visas "Minnet fullt" på
LCD-displayen i steg c.

*1 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-
stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabel-
ler för administratorslösenordet, sid 136.

Registrering av handenhet/bordstelefon med hjälp av hanenheten/bordstelefonen
Om du har problem när du använder av basenheten, eller om du vill ange handenhetens/
bordstelefonens nummer vid registreringen, kan du använda en registrerad handenhet/
bordstelefon till att lägga till nya handenheter/bordstelefoner.
Innan du använder handenheten/bordstelefonen bekräftar du att STATUS-indikatorn är
grön (på/blinkar långsamt/blinkar snabbt).
1. Registrerad handenhet/bordstelefon:

[I standby-läge]

a. /MENU/Meny

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Systeminställn."  OK

c. [ ]/[ ]: "Systeminställn."*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Registr.tel.lur"  OK

e. Välj en handenhet/bordstelefon.  OK
Om fler än 5 handenheter/bordstelefoner är registrerade kan du rulla nedåt ge-
nom att trycka på NÄSTA /Nästa .
STATUS-indikatorn på basenheten blinkar rött (långsamt).

2. Oregistrerad handenhet/bordstelefon:
Utför proceduren från steg 2 ovan med den handenhet/bordstelefon du vill lägga till.

*1 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-
stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabel-
ler för administratorslösenordet, sid 136.

9.4.1 Registrera en handenhet/bordstelefon på KX-TGP600
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9.4.2  Avregistrera en handenhet/bordstelefon
En handenhet/bordstelefon kan ta bort sin egen registrering (eller en annan handenhets/
bordstelefons registrering) som är sparad på basenheten. På så sätt kan den handenhe-
ten/bordstelefonen avsluta sin trådlösa anslutning till systemet.
1. Handenhet/bordstelefon:

[I standby-läge]

a. /MENU/Meny

b. KX-TPA60/KX-TPA65:
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Systeminställn."  OK

c. [ ]/[ ]: "Systeminställn."*1  OK

d. [ ]/[ ]: "Avregistr."  OK

e. Välj en handenhet/bordstelefon.  OK
*1 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabel-
ler för administratorslösenordet, sid 136.

9.4.3  Registrera/avregistrera handenheten/bordstelefonen på en annan
basenhet än KX-TGP600

Registrera handenheten/bordstelefonen
Basenhetens funktioner/inställningar ska utföras enligt basenhetens instruktioner.

Registrering av handenhet/bordstelefon med hjälp av basenheten
1. Basenhet:

Aktivera den handenhetens/bordstelefonens registreringsläge.
2. Handenhet/bordstelefon:

Tryck på OK  på en oregistrerad handenhet/bordstelefon och slutför registreringen
med hjälp av instruktionerna på displayen.

Avregistrera handenheten/bordstelefonen
Handenheten/bordstelefon kan ta bort sin egen registrering (eller en annan handenhets/
bordstelefons registrering) som är sparad på basenheten. På så sätt kan den handenhe-
ten/bordstelefonen avsluta sin trådlösa anslutning till systemet.
[I standby-läge]

1. /MENU/Meny

2. KX-TPA60/KX-TPA65:

9.4.2 Avregistrera en handenhet/bordstelefon
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[ ]/[ ]/[ ]/[ ]:   OK
KX-TPA68:
[ ]/[ ]: "Systeminställn."  OK

3. [ ]/[ ]: "Systeminställn."*1  OK

4. [ ]/[ ]: "Intercom lista"  OK

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

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

7. [ ]/[ ]: "JA"/"NEJ"  OK
*1 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabel-
ler för administratorslösenordet, sid 136.

9.4.3 Registrera/avregistrera handenheten/bordstelefonen på en annan basenhet än
KX-TGP600
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10  Bilaga
10.1  Bilaga

10.1.1  Tabell över teckenlägen

KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68 (Suffix: A/CE/UK/AL/LA/LC/X/AG/BR)

Knap
p

ABC
(La-

tinskt)

0–9
(Nume-
riskt)

ΑΒΓ
(Gre-
kiskt)

AÄÃ
(Utökat 1)

SŚŠ
(Utökat 2)

Blank-
steg 
& ’ ( )

 , – . /
1

1 Blanksteg  & ’ ( )  , – . / 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 Bilaga
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Knap
p

ABC
(La-

tinskt)

0–9
(Nume-
riskt)

ΑΒΓ
(Gre-
kiskt)

AÄÃ
(Utökat 1)

SŚŠ
(Utökat 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

Blank-
steg ! ?
" : ; + =
< > 0

0 Blanksteg ! ? " : ; + = < > 0

#

• Om du vill byta mellan versaler och gemener innan du anger ett tecken trycker du på
KX-TPA60:

KX-TPA65/KX-TPA68:

• Om du trycker flera gånger på en knapp bläddrar du igenom de tecken som är koppla-
de till knappen. Om du till exempel vill mata in "C" i latinskt läge, trycker du på  3
gånger.

• Tecken som är inmatade med  (till exempel "$") kan inte matas in vid sökning i tele-
fonboken. Se 7.2.5 Söka efter en post i handenhetens telefonbok, sid 105.

• Bilderna av knapparna i tabellen kan skilja sig i utseende från de verkliga knapparna på
handenheten/bordstelefonen.

10.1.2  Teckentabeller för administratorslösenordet

Knapp ABC
(Latinskt)

0–9
(Numeriskt)

 & ’ ( )  , – . / ~ 1 1

A B C 2
2

a b c 2

10.1.2 Teckentabeller för administratorslösenordet
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Knapp ABC
(Latinskt)

0–9
(Numeriskt)

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

Blanksteg ! ? " : ; + = < > | 0 0

$ % & @ [ \ ] ^ _ ` { } #

• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den ned-
re raden visar tecknen som gemener.

• Tryck på  före eller efter att du har matat in ett tecken för att växla mellan stora och
små bokstäver.

• Om du trycker flera gånger på en knapp bläddrar du igenom de tecken som är koppla-
de till knappen. Om du till exempel vill mata in "C" i latinskt läge, trycker du på  3
gånger.

10.1.2 Teckentabeller för administratorslösenordet
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10.1.3  Översikt över handenhetens/skrivbordstelefonens
inställningsmeny

Inkommande alt.

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Ringvolym Ställer in ringsignalens
volym

 Stega ner
 Stega upp
 Nivå 1–6*2

 AV

Nivå 3*1

Ringtyp (vid an-
vändning av
KX-TGP600)
• Linje 1–8
• Ringsignal INT
• Privat rington

(Kategori 1–9)

Ringmönster
Anger ringsignal för varje
samtalstyp.*3

 Ringsig. 1–19, 25–
32

Linje 1–8:
Ringsig. 1–8
Ringsignal
INT:
Ringsig. 9
Privat ring-
ton:
Ringsig. 1

Färgmönster*4

Anger färgmönster för
varje samtalstyp.

 Normalt
 Gult
 Röd

Normalt

Ringtyp (vid an-
vändning av en
annan basenhet
än KX-TGP600)
• Extern ringning
• Ringsignal INT
• Privat rington

(Kategori 1–9)

Ringmönster
Anger ringsignal för varje
samtalstyp.*3

Extern ringning
 Mönster 1–7 —

Ringsignal INT
 Ringsig. 1–19, 25–

32
—

Färgmönster*4

Anger färgmönster för
varje samtalstyp.

 Normalt
 Gult
 Röd

—

Ringa i laddare
(endast
KX-TPA60)

Anger ringläge (På eller
Av) när luren är i ladda-
ren.*5

 PÅ
 AV

PÅ

Tidslarm Ringmönster
Anger ringsignal för varje
tidslarm.

 Ringsig. 1–19, 25–
32

10.1.3 Översikt över handenhetens/skrivbordstelefonens inställningsmeny

138



Underpost Beskrivning Inställning Standard

Strömspara
(endast
KX-TPA60)

Strömsparstid
Anger antalet sekunder
innan nedanstående
energisparfunktioner
stängs av automatiskt
när ett samtal tas emot.

0s–60s 30s

Strömsparsval
Anger vilka funktioner
som ska stängas av.

 Ringsignal
 Bakgr.belysn.

Ej valt

Ringa i hörlur Anger om en ton ska hö-
ras från det anslutna
headsetet när ett samtal
tas emot.

 PÅ
 AV

AV

*1 KX-TPA68: Nivå 4
*2 KX-TPA68: Nivå 1–8
*3 De förinställda melodierna i den här produkten används med tillstånd från © 2010

Copyrights Vision Inc.
*4 Visas bara när "Privat rington" har valts.
*5 När "Ringa i laddare" är inställt på "PÅ" och "Ringvolym" är inställt på "AV" ringer

luren med nivå 1.

Samtalsalternat.

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Brusreduktion
(KX-TPA60/
KX-TPA68)

Aktivera/stäng av brusre-
duceringen.

 PÅ
 AV

AV

Högtalarvolym Ställer in den bakre hög-
talarens volym.

Nivå 1–6*1 Nivå 3*2

Ljudvolym*3 Ändrar lurens volym. Nivå 1–6*1 Nivå 2*2

Hörlursvolym Ställer in headsetets
högtalarvolym.

Nivå 1–6*1 Nivå 2*2

Mickvolym hör-
lur

Ställer in headsetets mik-
rofonvolym.

Nivå 1–6*1 Nivå 6*2

Samtal i laddare
(endast
KX-TPA60)

Anger om samtalet ska
fortsätta när luren place-
ras på laddaren under ett
samtal.

 PÅ
 AV

AV

10.1.3 Översikt över handenhetens/skrivbordstelefonens inställningsmeny
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Equalizer Anger typen av motta-
garkvalitet.

 Normalt
 Diskant*5

Normalt

*1 KX-TPA68: Nivå 1–8
*2 KX-TPA68: Nivå 4
*3 KX-TPA65/KX-TPA68:

"Volym handenhet" visas.
*4 KX-TPA68: Nivå 8
*5 Betonar högfrekvensen.

Svarsalternativ

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Svara med
knapp
(endast
KX-TPA60)

Besvarar ett samtal ge-
nom att valfri knapp
trycks in.

 PÅ
 AV

AV

Snabbsvar
(endast
KX-TPA60)

Besvarar ett samtal me-
dan telefonen laddas ge-
nom att lyfta handenhe-
ten från laddaren.

 PÅ
 AV

AV

Autosvar Anger vilken typ av sam-
tal som kan besvaras
med automatsvar.

 Endast internt
 Int&Externt

Int&Externt

Autosv. fördröj Anger hur många sekun-
der som ska gå innan ett
samtal besvaras
automatiskt när automat-
svar är påslaget.

0s–20s 6s
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Knappalternativ

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Funktions-
knapp
(KX-TPA60/
KX-TPA65)

Ändrar funktions-
knappslistan.

Suffix: A/CE/UK/AL/RU/
LA/LC/AG/BR

 Återuppring.
 VK/St.Ej*1
 Konferens
 Autosvar
 Flash/Upprng
 Ink. Logg
 Utgående logg
 Telefonbok
 Samtal park.*2*3

 Interkom
 Paus*3

 Alarm
 Brusreduktion*4

 Sökning*2*3

 Gruppsvar*3

 Ingen

1: Återuppring.
2: VK/St.Ej*1
3: Konferens
4: Autosvar
5: Flash/
Upprng
6: Ink. Logg
7: Utgående
logg
8: Telefonbok
9: —
0: —

: —
#: —

Suffix: (inget/C)
 Återuppring.
 VK/St.Ej*1
 Flash/Upprng
 Autosvar
 Konferens
 Ink. Logg
 Utgående logg
 Telefonbok
 Samtal park.*2*3

 Interkom
 Paus*3

 Alarm
 Brusreduktion*4

 Sökning*2*3

 Gruppsvar*3

 Ingen

1: Återuppring.
2: VK/St.Ej*1
3: Flash/
Upprng
4: Autosvar
5: Konferens
6: Ink. Logg
7: Utgående
logg
8: Telefonbok
9: —
0: —

: —
#: —
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Program-
knapp
(KX-TPA68)

Ställ in program-
knapparna för si-
dorna 2 och 3 på
standby-skärmen.

 Linje anmälan
 Handenhet anmälan*3

 Kortnummer
 Samtal park.*3

 Hämta parkerat*3

 Gruppsvar*3

 Hämta samtal
 Sökning*3

 Närvaro*3

 Min telefon*3

 Tidslarm
 Interkom*3

 Ingen

Ingen

System-
knappsändr
• System-

knapp A
• System-

knapp B
• System-

knapp C

Redigerar system-
knapparna i följan-
de situationer.
• Passning
• Pratar

 Grundinställn.
 Funktionsknapp
 Slå snabbval*5

Ej sparad

System-
knappsnamn
• System-

knapp A
• System-

knapp B
• System-

knapp C

Ändrar system-
knapparnas namn
i följande situatio-
ner.
• Passning
• Pratar

Max. 5 tecken Ej sparad

Knapplåstyp Anger typ av
knapplås.

 Manuell
 Manuell&Lösen.*6*7

 Auto
 Auto&Lösenord*6*7

Manuell
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Automat. lås-
tid

Anger antalet se-
kunder innan den
handenhetens/
bordstelefonens
knapplås aktiveras
när "Auto" har
valts som "Knapp-
låstyp".

0s–60s 10s

Snabbk-
nappstid

Anger antalet se-
kunder innan ett
samtal rings
automatiskt när en
snabbvalsknapp
som tilldelats till
"Auto" hålls in.

1s–20s 2s

*1 "Vidarekoppla" vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*2 Inte tillgängligt vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*3 Det här alternativet visas endast när aktiverad i inställningar. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information.
*4 Endast KX-TPA60.
*5 Visas bara när "Passning" har valts.
*6 För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:

• Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
• Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

*7 Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte välja "Manuell&Lösen." eller
"Auto&Lösenord" för "Knapplåstyp". Mer information om hur du ställer in lösenordet
finns i 2.8 Ställa in ett lösenord, sid 73.
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Display alternat

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Språk Anger visningsspråk.
Upp till 10 språk kan lad-
das ned från basenhe-
ten. Funktionen beror på
ditt telefonsystem. Kon-
takta din administratör
om du vill ha mer infor-
mation.

Suffix: A/CE/UK/AL
 Auto
 English
 Deutsch
 Español
 FRANÇAIS
 Italiano
 Svenska*1

 Nederlands*1

 Português*1

 Čeština

Auto

Suffix: (inget/C)
 Auto
 English
 Español
 FRANÇAIS

Auto

Suffix: RU
 Auto
 English
 PУCCKИЙ
 Українська

Auto

Suffix: LA/LC/AG/BR
 Auto
 English
 Español
 Português

Auto

Bakgr.belysn. Slår på displayens och
knapparnas bakgrunds-
belysning*2. Inställningen
kan aktiveras för följande
lägen:
• Tar emot
• Pratar
• Passning (KX-TPA65/

KX-TPA68)

 PÅ
 AV

Tar emot:
AV*3

Pratar: PÅ
Passning:
PÅ

LCD ljusstyrka Justerar ljusstyrkan för
displayens bakgrundsbe-
lysning.

Nivå 1–6 Nivå 3
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Display:
Passn.*4

Anger vad som visas på
displayen i standby-
läget.

 Namn Tel.lur
 Telefonnummer
 Telefonnr.&Namn
 AV

Namn Tel.lur

Namn Tel.lur*5 Ändrar det namn som vi-
sas på displayen i
standby-läget.

Max. 16 tecken Handenhet
y
(y: Lurens
nummer)

Kategorinamn Ändrar kategoriernas
namn.

Max. 13 tecken x
kategori (1–9)

Ej sparad

Datumformat Anger det datumformat
som visas på displayen i
standby-läget.

 DD-MM-ÅÅÅÅ
 MM-DD-ÅÅÅÅ
 ÅÅÅÅ-MM-DD

Suffix:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
DD-MM-
ÅÅÅÅ

Suffix:
(inget/C)
MM-DD-
ÅÅÅÅ

Tidsformat Anger format för det
klockslag som visas på
displayen i standby-
läget.

 12 tim
 24 tim

Suffix:
A/CE/
UK/AL/LA/L
C/
RU/AG/BR
24 tim

Suffix:
(inget/C)
12 tim

Nummerpres.*5 Anger vilken uppringarin-
formation som visas när
ett samtal tas emot. Du
kan välja att visa infor-
mationen i lurens eller i
nätverkets telefonbok.

 H/S tfn.bok
 Nätverk

Nätverk

Färgschema Anger displayens färg-
schema.

 Mörk
 Ljus

Mörk
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Bas monitor Väljer basnumrets vis-
ningsläge i underhållslä-
get.

 AV
 Nuvarande bas
 Nuvarande+skan.

AV

Meddelande Välj aviseringsmetod
(meddelande, LED eller
larm) för missade samtal
och röstmeddelanden.
Meddelande: Visar ett
meddelande på skärmen
LED: Indikator tänds
Alarm: Ett larm ljuder

 Obesv. Samtal
 Meddelande

 PÅ
 AV

 LED
 PÅ
 AV

 Röstmedd.
 Meddelande

 PÅ
 AV

 LED
 PÅ
 AV

 Alarm
 PÅ
 AV

Alla inställ-
ningar: PÅ

*1 Kan inte väljas vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*2 Bakgrundsbelysning för knappsatsen är bara tillgängligt för KX-TPA60.
*3 Standardinställningen för KX-TPA68 är "PÅ".
*4 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
*5 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabel-
ler för administratorslösenordet, sid 136.

Tonalternativ

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Knappljud Slår på och stänger av
knappljudet.

 PÅ
 AV

PÅ

Räckviddslarm Anger om räckviddslar-
met ska höras eller inte.

 PÅ
 AV

AV

Systemalternativ
Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabeller för admi-
nistratorslösenordet, sid 136.
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Registr.tel.lur Registrerar en handen-
het/bordstelefon till en
basenhet.

Bas 1–4 Ej sparad

Ta Bort Bas*1 Tar bort den handenhe-
tens/bordstelefonens re-
gistrering.

Bas 1–4*2 Ej valt

Välj bas*1 Väljer en basstation.  Auto
 Bas 1–4

Auto

System låst Anger om inställningen
Systemalternativ ska lå-
sas eller inte.

 PÅ*3

 AV
AV

Ändra PIN Innan du registrerar han-
denheten/bordstelefonen
på en basenhet anger du
basenhetens PIN-kod
här. När du har registre-
rat handenheten/bordste-
lefonen på en basenhet
kan PIN-koden ändras
så att handenheten/
bordstelefonen kan regi-
streras på ytterligare en
basenhet.

Ange PIN-numret.
(max. 8 siffror)

1234

Handenh. In-
form.

Visar firmwareversionen. — —

*1 Endast registrerade baser visas.
*2 Du kan välja flera baser samtidigt.
*3 Ett lösenord krävs (4 siffror). Kontakta din administratör för mer information om hur

du ställer in lösenordet.
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Andra alternativ

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Ändra lösen-
ord*1*2

Ändrar handenhetens/
bordstelefonens lösenord
(4 siffror) som används
för att låsa upp lurens te-
lefonbok med hjälp av al-
ternativet "Standard
inst.", och som även lå-
ser upp knapplåset.

Ange det gamla
lösenordet.*3

Ange det nya lösen-
ordet.

Bekräfta det nya
lösenordet.

Inte registre-
rat

Standard inst. Återställer handenhe-
tens/bordstelefonens
standardinställningar.

Ange lösenordet. (4
siffror)*4

Välj önskade poster.

Tryck på OK .

Ej valt

Embedded
web*2*5

Väljer om webbfunktio-
nen och loggningsfunk-
tionen är tillgänglig.

 PÅ
 AV

AV

*1 För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:
• Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
• Ändra lösenordet med jämna mellanrum.
Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det.

*2 Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din admini-
stratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabel-
ler för administratorslösenordet, sid 136.

*3 Om ett lösenord inte redan har ställts in kan du hoppa över det första steget.
*4 Mer information om hur du ställer in lösenordet finns i 2.8 Ställa in ett lösenord, sid

73.
*5 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.
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10.1.4  Systeminställningsmenyns layout (vid anslutning till KX-TGP600)

Status

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Linjestatus Visar linjestatusen. Registrerad*1/Regi-
strerar*1/(NULL)

—

Mjukvaruversion Väljer vad som visas på
displayen – modellnum-
ret och versionen av fast
programvara.

–Basenhet
–Handenhet

—

IP Läge Visar IP-nätverksläget. IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 —

IPv4 inställn. Visar information om
IPv4-inställningar.

–IP-adress*2

–Subnätmask*2

–Default gateway*2

–DNS*2

—

IPv6 Inställn. Visar information om
IPv6-inställningar.

–IP-adress*3

–Prefix*3

–Default gateway*3

–DNS*3

—

MAC Address Visar basenhetens MAC-
adress.

— —

LLDP Visar status för LLDP. PÅ/AV —

CDP Visar status för CDP. PÅ/AV —

VLAN Visar ID och prioritet för
VLAN.

— —

*1 Om du väljer detta alternativ och trycker OK , visas telefonnumret för den valda
linjen.

*2 "0.0.0.0" visas om inga inställningar har gjorts. Om basenheten inte är ansluten till
Ethernet visas "…".

*3 "0::0" visas om inga inställningar har gjorts. Om basenheten inte är ansluten till
Ethernet visas "::".

Nätverksinst.
Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabeller för admi-
nistratorslösenordet, sid 136.
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Välj IP läge Ändrar basenhetens nät-
verksinställningar. Aktu-
ella inställningar visas
markerat.

–IPv4
–IPv6
–IPv4&IPv6

IPv4

IPv4 inställn. Anger IPv4-
inställningarna.

 DHCP
 Auto
 Manuell
–DNS 1
–DNS 2

 Statisk
–IP-adress
–Subnätmask
–Default gateway
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Auto

IPv6 Inställn. Anger IPv6-
inställningarna.

 DHCP
 Auto
 Manuell
–DNS 1
–DNS 2

 RA
–DNS 1
–DNS 2
 Statisk
–IP-adress
–Prefix
–Default gateway
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Auto

LLDP Anger LLDP-
inställningarna.

 PÅ
 AV

PÅ

CDP Anger CDP-
inställningarna.

 PÅ
 AV

AV

VLAN Anger VLAN-
inställningarna.

Slå på VLAN
 JA
 NEJ

VLAN ID: 0–4094
VLAN Prioritet: 0–7

Slå på
VLAN: NEJ
VLAN ID: 2
VLAN Priori-
tet: 7
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Länk hastighet Anger inställningarna för
Ethernet PHY-läget.

 Auto
 100M-Full
 100M-Halv
 10M-Full
 10M-Halv

Auto

Embedded
web*1

Väljer om webbfunktio-
nen och loggningsfunk-
tionen är tillgänglig.

 PÅ
 AV

AV

Nätverkstest Anger en IP-adress att
pinga.

IP-adress (IPv4) Ej sparad

*1 Visas inte vid anslutning till en annan basenhet än KX-TGP600.

Systeminställn.
Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabeller för admi-
nistratorslösenordet, sid 136.

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Registr.tel.lur Registrerar handenhe-
ten/bordstelefonen från
listan på den basenhet
som är ansluten.

Välj handenheten/
bordstelefonen.

—

Avregistr. Tar bort handenhetens/
bordstelefonens registre-
ring från basenheten.

Välj handenheten/
bordstelefonen.

—

Ändra Bas PIN Ändrar basenhetens
PIN-kod (4 siffror).

Ange PIN

Ange ny PIN

Bekräfta ny PIN

1234

Ställ tid &da-
tum*1

Anger handenhetens/
bordstelefonens tid och
datum.

— —

Repeaterläge Väljer om repeatern ska
användas.

 PÅ
 AV

AV
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Multiline Inst. Anger läget för flera lin-
jer.

 Samtal in*2

 Linje 1–8
 Handenhet 1–

8
 Utgående samtal*3

 Handenhet 1–8
 Linje 1–8

 Default linje*4

Samtal in:
Handenhet
1–8
Utgående
samtal: Linje
1–8
Default linje:
Linje 1

Autentisering*5 Anger ID och lösenord
för HTTP-autentisering.

–ID*5

–Lösenord*5

Ej sparad

Linjeaccesskod*6 Anger åtkomstkoden för
åtkomst till omdirigering-
sservern.

Max. 16 tecken Ej sparad

Xsi inställn.*7 Anger ID och lösenord
för Xsi-tjänsten.

Linje 1–8
ID*5

Lösenord*5

Ej sparad

UC inställning*7 Anger ID och lösenord
för Broadsoft UC-
tjänsten (IM&P).

Handenhet 1–8
ID*5

Lösenord*5

Ej sparad

Parallellinst.
(KX-TPA65/
KX-TPA68)

Registrerar/avregistrerar
parkoppling mellan han-
denhet och bordstelefon.

Master handenhet
 Parning*8

 Läge
 Upptagen
 Ta över samtal

Parning: AV

Starta om
(Bas)*9

Starta om basenheten.  JA
 NEJ

—

*1 Tillgängligheten beror på ditt telefonsystem. Kontakta din administratör om du vill ha
mer information.

*2 När du har valt linje så väljs en eller flera handenheter/bordstelefoner som är tillde-
lade till linjen.
Den här funktionen är aktiverad som standard för alla handenheter/bordstelefoner.

*3 När du har valt handenheten/bordstelefonen så väljs en eller flera linjer som är till-
delade till den handenheten/bordstelefonen.

10.1.4 Systeminställningsmenyns layout (vid anslutning till KX-TGP600)

152



Den här funktionen är aktiverad som standard för alla handenheter/bordstelefoner.
*4 När du har valt handenheten/bordstelefonen så väljs en standardlinje som är tillde-

lad till den handenheten/bordstelefonen.
*5 Max. 128 tecken
*6 Alternativet visas endast när det första inställningarna görs.
*7 Om Xsi-tjänsten är tillgänglig kan du välja de här alternativen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information.
*8 Om en handenhet och en bordstelefon redan har parkopplats markeras den han-

denheten.
*9 Basenheten startar igen om alla anslutna enheter är i standby-läget.

Samtalsinställn.

Underpost Beskrivning Inställning Standard

VK/St.Ej*1 Anger Vidarekoppling
och Stör ej.

Linje 1–8
 St.Ej*1

 PÅ
 AV

 VK (alla)*1

 På/Av
 PÅ
 AV

 Telefonnummer
 VK (uppt.)*1

 På/Av
 PÅ
 AV

 Telefonnummer
 VK (ej sv)*1

 På/Av
 PÅ
 AV

 Telefonnummer
 Antal signaler

AV

Blockera Ano-
nym

Anger om inkommande
anonyma samtal ska
blockeras.

Linje 1–8
 PÅ
 AV

AV

Anonymt samtal Anger om utgående ano-
nyma samtal ska ringas.

Linje 1–8
 PÅ
 AV

AV
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Underpost Beskrivning Inställning Standard

Visa ej ID Redigerar/tar bort tele-
fonnummer för vilka in-
kommande samtal avvi-
sas.

Linje 1–8
–Ändra
–Radera nummer
–Radera alla nr.

Ej sparad

Någonstans*4 Anger/redigerar Valfri
plats-inställningarna för
Xsi.

–Någonstans*2

 PÅ
 AV

–Namn

–Telefonnummer*3

—

Fjärrkontor*4 Anger inställningen för
Fjärrkontor för Xsi.

–Fjärrkontor
 PÅ
 AV

–Telefonnummer*3

—

Samtidig ringn.*4 Anger inställningen för
Samtidig ringsignal för
Xsi.

–Samtidig ringn.
 PÅ
 AV

–Telefonnummer*3

*1 Förkortningarna används inte vid visning på engelska på LCD-skärmen för
KX-TPA68. Visas enligt följande:
Do Not Disturb
Forward All Calls
Forward Busy
Forward No Answer

*2 Visas endast vid redigering.
*3 I ett telefonnummer som överstiger 32 siffror visas inte de överstigande siffrorna.
*4 Om Xsi-tjänsten är tillgänglig kan du välja de här alternativen. Kontakta din admini-

stratör om du vill ha mer information.
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10.1.5  Systeminställningsmenyns layout (vid anslutning till en annan
basenhet än KX-TGP600)

Systeminställn.
Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se 10.1.2 Teckentabeller för admi-
nistratorslösenordet, sid 136.

Underpost Beskrivning Inställning Standard

Ändra Bas PIN Ändrar basenhetens
PIN-kod (8 siffror).

Ange PIN

Ange ny PIN

Bekräfta PIN

—

Ställ tid &da-
tum*1

Anger den trådlösa tele-
fonlurens tid och datum.

— —

Nollställ bas Återställer basenhetens
inställningar.

— —

Basversion Visar basenhetens ver-
sion.

— —

Linje inst. Anger linjeinställningar-
na.

–Linjenamn*2

–Ansluten enhet
–Multisamtalsläge

 PÅ
 AV

—

Intercom lista Anger internsamtalslistor. –Namn*2

–Avbrytning
 PÅ
 AV

–Radera

—

*1 Tillgängligheten beror på ditt telefonsystem. Kontakta din administratör om du vill ha
mer information.

*2 Max. 16 tecken
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10.1.6  Specifikationer

KX-TGP600 (suffix: alla)

Alternativ Specifikationer

Strömförsörjning Nätadapter/PoE (IEEE 802.3af)

Maximal strömförbruk-
ning

2,6 W

Användningsmiljö 0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃ (104 ℉)

Ethernetport (LAN) 1 (RJ45)

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

CAT-iq 2.0

Wideband-codec G.722/G.722.2

Narrowband-codec G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Flera linjer 8

Flera telefoner 8

Samtidiga röstsamtal
(Narrowband-läge)

Samtal 8 + konferenssamtal 2

Samtidiga röstsamtal
(Wideband-läge)

Samtal 4 + konferenssamtal 2
(AMR-WB : Samtal 2)

Mått
(Bredd × djup × höjd)

118,7 mm × 45,0 mm × 88,1 mm
(4,67 tum × 1,77 tum × 3,47 tum)

Vikt 126 g (0,28 lb)

KX-TPA60/KX-TPA65

Alternativ KX-TPA60 KX-TPA65

Strömförsörjning — Nätadapter

Maximal strömförbrukning 1,6 W 1,52 W

Användningsmiljö 0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃
(104 ℉)

0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃
(104 ℉)

CAT-iq 2.0 2.0

Knappbelysning Ja (vit) Nej

10.1.6 Specifikationer
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Alternativ KX-TPA60 KX-TPA65

Remhål Ja —

Bältesklämma Ja —

Display 1,8-tums bakgrundsbelyst
TFT LCD-display, 65 000
färger

1,8-tums bakgrundsbelyst
TFT LCD-display, 65 000
färger

Uttag för headset 1 (ø 2,5 mm [3/32 tum]) 1 (ø 2,5 mm [3/32 tum])

Batterier Ni-MH AAA × 2
(1,2 V, 630 mAh)

—

Batteritid Samtalstid: upp till 11 tim-
mar
Standby-läge: upp till 200
timmar

—

Laddningstid 6 timmar —

Mått
(Bredd × djup × höjd)

47,8 mm × 25,5 mm ×
153,2 mm
(1,88 tum × 1,00 tum ×
6,03 tum)

"Uppfällt" läge:
192 mm × 170 mm ×
182 mm
(7,56 tum × 6,69 tum ×
7,17 tum)
"Nedfällt" läge:
192 mm × 185 mm ×
150 mm
(7,56 tum × 7,28 tum ×
5,91 tum)

Vikt 117 g (0,26 lb) 675 g (1,49 lb)

KX-TPA68

Alternativ KX-TPA68

Strömförsörjning Nätadapter

Maximal strömförbruk-
ning

2,8 W

Användningsmiljö 0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃ (104 ℉)

CAT-iq 2.0

Knappbelysning Nej

Display 3,5-tums bakgrundsbelyst TFT LCD-display, 65 000 fär-
ger

10.1.6 Specifikationer
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Alternativ KX-TPA68

Uttag för headset 1 (ø 2,5 mm [3/32 tum])

Mått
(Bredd × djup × höjd)

"Uppfällt" läge:
205 mm × 187 mm × 197 mm
(8,07 tum × 7,36 tum × 7,76 tum)
"Nedfällt" läge:
205 mm × 187 mm × 156 mm
(8,07 tum × 7,36 tum × 6,14 tum)

Vikt 840 g (1,85 lb)

10.1.7  RF-specifikationer

KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68

Alternativ USA, Kanada Latinamerika Övriga länder/
regioner:

Trådlöst gränssnitt DECT 6,0 DECT DECT

Frekvensband 1920 MHz till
1930 MHz

1910 MHz till
1920 MHz

1880 MHz till
1900 MHz

Antal bärvågor 5 5 10

Sändningseffekt Max 110 mW Max 250 mW Max 250 mW

10.1.7 RF-specifikationer
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10.1.8  Felsökning

Problem Möjlig orsak Lösning

Handenheten funge-
rar inte som den
ska.

Batteriet är tomt. Ladda batteriet helt.
Läs mer i avsnittet
9.2.3 Ladda batterierna, sid
126.

Strömmen är avstängd. • Slå på strömmen.
Läs mer i avsnittet
2.3 Kontrollernas placer-
ing, sid 21.

• Sätt tillbaka batteriet och
sätt sedan telefonluren i
laddaren igen.
För mer information, se
9.2.1 Sätta i batterierna,
sid 125 och 9.2.3 Ladda
batterierna, sid 126.

Handenheten/bords-
telefonen ringer
inte.

Ringvolymen är inställd på
"AV".
(Om ringvolymen är in-
ställd på "AV", visas .)

Ställ in ringvolymen.
Se 2.5 Ställa in volymen, sid
69.

Ljudlöst läge är aktivt.
(Om ljudlöst läge är aktivt,
visas ikonen .)

Stäng av ljudlöst läge.
Läs mer i avsnittet 4.5 Tyst
läge, sid 88.

Det är svårt att föra
ett samtal i
Handsfree-läge.

Mikrofonen är riktad åt fel
håll eller något hindrar
rösten att nå mikrofonen.

Framsidan på handenheten
ska vara vänd mot dig och
mikrofonen får inte vara
övertäckt.
Läs mer i avsnittet 2.3 Kon-
trollernas placering, sid 21.

Det går inte att
ringa/ta emot sam-
tal.

Den trådlösa telefonluren
är utanför räckvidden eller
basenheten är upptagen.

Gå närmare basenheten
eller försök igen senare.

Radiokanalen är upptagen
eller ett radiokommunika-
tionsfel har uppstått.

Försök igen senare.

10.1.8 Felsökning
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Problem Möjlig orsak Lösning

Det går inte att
ringa.

Det slagna numret är
blockerat av ditt telefon-
system.

Kontakta din administratör
eller telefonsystemets åter-
försäljare/tjänsteleverantör.

Knapplåset är på. Håll  nedtryckt i ca 2
sekunder för att lämna läget.
Läs mer i avsnittet
2.9 Knapplås, sid 74.

Radiokanalen är upptagen
eller ett radiokommunika-
tionsfel har uppstått.

Försök igen senare.

Handenheten slutar
att fungera under
användning.

Ett okänt fel har uppstått. • Stäng av handenheten och
slå på den igen.
Läs mer i avsnittet
2.3 Kontrollernas placer-
ing, sid 21.

• Sätt i batteriet igen och för-
sök på nytt.
Läs mer i avsnittet
9.2.1 Sätta i batterierna,
sid 125.

Det går inte att an-
vända handenheten/
bordstelefonen un-
der strömavbrott.

Handenheten/bordstelefo-
nen fungerar inte vid strö-
mavbrott, eftersom basen-
heten slutar sända radio-
vågor.

—

Headsetet fungerar
inte.

Det hörs ingen ton i head-
setet under inkommande
samtal när headsetet är in-
kopplat.

• Kontrollera att headsetets
toninställning är "PÅ". Se
Inkommande alt., sid 138.

• Kontrollera att headsetets
kontakt är ordentligt anslu-
ten. Se 2.3 Kontrollernas
placering, sid 21.

Störande ljud hörs
ofta.

Elektrisk utrustning i när-
heten orsakar störningar
eller också befinner du dig
för långt från basenheten.

• Placera handenheten/
bordstelefonen och basen-
heten på avstånd från and-
ra elektriska enheter.

• Gå närmare basenheten.

Två korta pip hörs
under samtal.

Radiosignalen är svag. Gå närmare basenheten.

10.1.8 Felsökning
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Problem Möjlig orsak Lösning

Laddningsindika-
torn blinkar snabbt
med rött ljus.

Laddaren är inte ordentligt
ansluten.

• Kontrollera att batteriet är
ordentligt isatt.

• Sätt i luren ordentligt i lad-
daren.

• Kontakta telefonsystemets
återförsäljare/tjänsteleve-
rantör.

Du har laddat batte-
rierna i 6 timmar,
men pipsignaler
hörs och  (behö-
ver laddas) blinkar
efter några telefon-
samtal.

Batteriets laddningskon-
takter kan vara smutsiga.

Rengör batteriets laddnings-
kontakter utan att skada
dem och ladda igen.

Det är dags att byta ut bat-
terierna.

Byt till ett nytt batteri.

När batteriet laddas
blir handenheten
och nätadaptern
varma.

Det är normalt. —

"Ingen täckning" vi-
sas och pipsignaler
hörs.

Handenheten/bordstelefo-
nen är utanför räckvidden.

Gå närmare basenheten
eller försök igen senare.

Basenheten eller servern
är ur funktion.

Kontakta telefonsystemets
återförsäljare/tjänsteleveran-
tör.

Medan batteriet lad-
das blinkar LED-
indikatorn snabbt,
men handenheten
piper inte.

Temperaturen i ett batteri
som håller på att laddas
ligger utanför det normala
intervallet.

Kontrollera att temperaturen
vid platsen där handenheten
håller på att laddas ligger
mellan 5 ℃ (41 ℉) och 40 ℃
(104 ℉), och vänta tills bat-
teriets temperatur faller.

Medan batteriet lad-
das blinkar LED-
indikatorn snabbt
och handenheten pi-
per snabbt.

Batteriet laddas inte kor-
rekt p.g.a. ett elfel.

Dra ut nätadaptern ur elutta-
get, ta bort batteriet ur han-
denheten och rådgör med
telefonsystemets åter-
försäljare/tjänsteleverantör.

Fel batterityp, till exempel
alkaliska batterier eller
manganbatterier, har satts
i.

Använd bara de uppladd-
ningsbara Ni-MH-batterierna
som anges på sid 11 och sid
12.

10.1.8 Felsökning
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Problem Möjlig orsak Lösning

Jag kommer inte
ihåg min PIN-kod.

— Kontakta telefonsystemets
återförsäljare/tjänsteleveran-
tör.

Funktionen "Radera
alla" för att radera
alla poster i telefon-
boken fungerar inte.

Batterierna är urladdade,
vilket hindrar proceduren
från att slutföras.

Ladda batteriet helt och för-
sök sedan igen.
Läs mer i avsnittet
9.2.3 Ladda batterierna, sid
126.

10.1.8 Felsökning
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10.1.9  Felmeddelanden

Felmeddelande Möjlig orsak Lösning

Registrera enhet Handenheten/bordstelefo-
nen har avregistrerats
eller har inte registrerats.

Kontakta din återförsäljare.

Ingen täckning Handenheten/bordstelefo-
nen är utanför räckvidden.

Gå närmare basenheten.

Basenheten är avstängd. Kontrollera att nätkabeln är
inkopplad.

okända Den uppringda personen i
ett internsamtal avvisar
dina samtal.

Vänta en stund och försök
igen.

Kanal upptagen Basenheten är upptagen. Försök igen senare.

VÄNTA… Handenheten/bordstelefo-
nen ansluter till basenhe-
ten eller servern.

Vänta en stund.

Ladda batteri Lurens batteri är nästan
urladdat.

Ladda batteriet helt. Se
9.2.3 Ladda batterierna, sid
126.

Inga poster Inga poster har lagrats när
du försöker öppna telefon-
boken. Se 7.2.2 Spara en
post i lurens telefonbok,
sid 100.
När du försöker visa in-
kommande eller utgående
samtalslogg:
Inga loggar har lagrats.

Minnet fullt Telefonboken är full och
kan inte spara den nya po-
sten.

Ta bort onödiga data i tele-
fonboken och försök igen.

Reparationsbehov Kontakta telefonsystemets
återförsäljare/tjänsteleveran-
tör.

Ej funnen Handenheten/bordstelefo-
nen svarar inte vid upp-
ringning.

Handenheten/bordstelefo-
nen är utanför räckvidden
eller avstängd.

10.1.9 Felmeddelanden
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Felmeddelande Möjlig orsak Lösning

Avbruten Ett fel uppstod i den tråd-
lösa överföringen när tele-
fonboksdata laddades ned
eller upp.

Använd handenheten/bords-
telefonen närmare basenhe-
ten.

Telefonboksfel Ett fel uppstod med den
trådlösa överföringen,
överföringen innehöll kor-
rupta data eller också blev
minnet fullt medan telefon-
boksdata laddades ned.

• Radera data som inte be-
hövs ur telefonboken eller
hör med din administratör
hur många poster som lad-
das ned.

• Använd handenheten/
bordstelefonen närmare
basenheten.

• Detta meddelande försvin-
ner när du öppnar telefon-
boken.

Mismatch Firmwa-
re

Programvaruversionen är
inte den senaste versio-
nen.

Uppdatera KX-TGP600 till
den senaste programvaru-
versionen. Kontakta din ad-
ministratör för mer informa-
tion.

10.1.9 Felmeddelanden
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10.2  Revideringshistorik

10.2.1  Programfilversion 01.129 eller senare

Nytt innehåll
• Systeminställn.—Starta om (Bas)

Ändrat innehåll
• Status—Linjestatus

10.2.2  Programfilversion 02.100 eller senare

Nytt innehåll
• 2.4.8 Funktionsknappar (KX-TPA60/KX-TPA65)—#: Gruppsvar
• Knappalternativ—Gruppsvar
• Status—CDP
• Nätverksinst.—CDP
• Nätverksinst.—Embedded web
• Samtalsinställn.—VK/St.Ej

Ändrat innehåll
• 2.3.2 Handenhet (KX-TPA60)—Navigeringsknapp
• 2.3.3 Bordstelefon—Navigeringsknapp
• 2.4.1 Display (KX-TPA60/KX-TPA65)—Symbol
• Tonalternativ—Räckviddslarm

10.2.3  Programfilversion 03.000 eller senare

Nytt innehåll
• Display alternat—Meddelande

10.2.4  Programfilversion 06.000 eller senare

Nytt innehåll
• Nätverksinst.—Nätverkstest

10.2.5  Programfilversion 07.000 eller senare

Nytt innehåll
• 10.1.2 Teckentabeller för administratorslösenordet

10.2 Revideringshistorik
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10.2.6  Programfilversion 09.100 eller senare

Nytt innehåll
• Ny modell KX-TPA68 är tillagd.

10.2.7  Programfilversion 10.000 eller senare

Nytt innehåll
• 2.4.10 Linjeavisering (KX-TPA68)

10.2.8  Programfilversion 12.000 eller senare

Nytt innehåll
• 2.4.11 Telefonavisering (KX-TPA68 )

Ändrat innehåll
• 2.4.4 Systemknappar (KX-TPA68)

10.2.9  Programfilversion 13.000 eller senare

Ändrat innehåll
• 2.1.1 Systemöversikt
• 10.1.3 Översikt över handenhetens/skrivbordstelefonens inställningsmeny

10.2.6 Programfilversion 09.100 eller senare

166



8
3
 m

m
 (3

 1
/4

 tu
m

)

1
0
0
 m

m
 (3

 1
5
/1

6
 tu

m
)

En skruv härEn skruv här

En skruv här

En skruv på respektive punkt

VÄGGMONTERINGSMALL
1. Skruva in skruvarna i väggen enligt bilden.

2. Haka på enheten på skruvhuvudena.

Obs:
Kontrollera att utskriftens storlek motsvarar 

storleken på den här sidan. Om papperets mått 
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använder du de här måtten.
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