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Дякуємо за придбання цього виробу Panasonic. Уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації
перед використанням виробу та збережіть її для майбутнього використання.
Використовуйте лише батареї з комплекту поставки і заряджайте їх приблизно 6 годин або вставте
повністю заряджені батареї перед першим використанням слухавки. Для отримання додаткової
інформації читайте розділ  “Заряджання акумуляторних батарей”, Cтоp. 79 у цьому посібнику.

Примітка
R В цьому керівництві суфікс кожної моделі не вказується, якщо він не потрібен.
R Наведені зображення, наприклад, деяких клавіш, можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду

фактичного виробу.
R Певні продукти та особливості, які описані у цьому керівництві можуть бути не доступними у

вашій країні або регіоні. За додатковою інформацією зверніться до постачальника телефонної
системи/обслуговуючої організації.

R Склад та характеристики програмного забезпечення можуть бути змінені без попереднього
повідомлення.
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Основні засади
В цьому керівництві надаються відомості щодо встановлення та експлуатації пристрою KX-TGP600,
KX-TPA60 та KX-TPA65.

Додаткова документація
R Стислий посібник

Опис основних відомостей щодо встановлення та правил безпеки для запобігання тілесних ушкоджень, та/
або пошкодження майна.

R Керівництво з адміністрування
Надаються детальні відомості щодо налаштування та керування цим пристроєм.
У цьому посібнику подано інформацію лише про KX-TGP600.

Керівництва та інформація з підтримки надаються на веб-сайті Panasonic за адресою:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Для використання у майбутньому
Запишіть інформацію про виріб у наведених нижче полях для майбутнього посилання.

Примітка
R Серійний номер цього виробу можна знайти на ярлику, який наклеєний на пристрої в наступному місці:

– Базова станція (KX-TGP600): на зворотньому боці пристрою
– Слухавка (KX-TPA60): всередині батарейного відсіку на зворотньому боці слухавки
– Зарядний пристрій (KX-TPA60): нижня сторона зарядного пристрою
– Настільний телефон (KX-TPA65): нижня сторона телефону
Вам необхідно записати серійний номер пристрою у відведеному для цього місці та зберігати цей посібник
як доказ купівлі, що допоможе під час ідентифікації в разі крадіжки.

НОМЕР МОДЕЛІ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРИДБАННЯ

ІМ’Я ДИЛЕРА

АДРЕСА ДИЛЕРА

НОМЕР ТЕЛ. ДИЛЕРА
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Важлива інформація

Захист даних
R Цей телефон функціонує, використовуючи цифрові сигнали, які важко перехопити. Однак, можливо, що

вони можуть бути перехоплені іншою стороною.
R Для запобігання несанкціонованому доступу до виробу:

– Не розголошуйте пароль (PIN для реєстрації).
– Змініть пароль за замовчанням.
– Оберіть випадковий пароль, який не можна легко вгадати.
– Регулярно змінюйте пароль.

R На цьому пристрої може зберігатися ваша особиста й конфіденційна інформація. Щоб захистити Вашу
конфіденційність і приватність, ми рекомендуємо Вам стерти всю інформацію, зокрема телефонну книгу
або журнал дзвінків, з пам’яті перед знищенням, передаванням, поверненням або ремонтом виробу.

R У разі реєстрації слухавки/настільного телефону на базовій станції встановлюйте пароль.
R Телефонну книгу або журнал викликів рекомендується блокувати, щоб запобігти витоку інформації під час

перенесення слухавки або в разі її втрати.

Утилізація відпрацьованого обладнання і батарей
Лише для Європейського союзу та країн із системами повторної переробки
відходів

Ці символи на виробах, упакуванні та/або супровідній документації означають, що відпраць-
овані електричні та електронні вироби й батареї забороняється викидати разом зі звичай-
ним побутовим сміттям.
Для належної обробки, утилізації та повторної переробки відпрацьовані вироби та батареї
необхідно здавати до спеціальних приймальних пунктів відповідно до внутрішнього законо-
давства.
Правильна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти негативному впливу на
здоров’я людей та навколишнє середовище.
Докладну інформацію про збір та повторну переробку відходів можна дізнатися в місцевих
органах управління.
Відповідно до внутрішнього законодавства, за неправильну утилізацію цього виробу на Вас
можуть накласти штраф.
Примітка щодо символу батареї (нижнього символу)
Цей символ може використовуватися разом із символом хімічного елементу. У такому разі
він відповідає вимозі, встановленій Директивою, яка стосується відповідного хімічного еле-
менту.
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Для якісної роботи пристрою
Робочий діапазон
R Робочий діапазон залежить від топографії у Вашому офісі, погоди та умов використання, тому що сигнали

передаються між базовою станцією та слухавкою/настільним телефоном за допомогою радіохвиль.
R Зазвичай діапазон надворі більший, ніж у приміщенні. Якщо існують перешкоди, такі як стіни, шум може

завадити телефонним викликам. Високі металеві полиці або залізобетонні стіни будуть обмежувати
робочий діапазон.

R Залежно від конструкції будівлі слухавка/настільний телефон можуть не працювати, якщо вони
перебувають дуже далеко від базової станції.

R Ми наполегливо рекомендуємо тримати слухавку за її нижню частину–це дасть змогу забезпечити кращу
якість зв’язку. (Антена знаходиться у верхній частині слухавки (лише KX-TPA60)).

Шум
Унаслідок електромагнітного випромінювання від предметів, таких як холодильники, мікрохвильові печі,
факси, телевізори, радіо або комп’ютери, інколи можуть виникати шум або перешкоди. Якщо шум заважає
Вашим телефонним розмовам, тримайте слухавку/настільний телефон подалі від таких електричних
пристроїв.

Навколишнє середовище
R Тримайте виріб подалі від нагрівальних приладів та пристроїв, які генерують електричний шум, таких як

люмінесцентні лампи та двигуни. Ці джерела шуму можуть заважати експлуатації виробу.
R Не розміщуйте виріб у приміщеннях, де температура нижче 0 °C (32 °F) або вище 40 °C (104 °F).
R Щоб запобігти пошкодженню, заряджайте батарею лише за температури від 5 °C (41 °F) до 40 °C (104 °F).
R Для належної вентиляції залишайте 10 см (cm) (3–15/16 дюймів) вільного місця навколо виробу.
R Уникайте використання виробу в середовищах із високим вмістом диму, пилу, вологи, наявністю механічної

вібрації, ударів або прямих сонячних променів.
R Виріб розроблено для встановлення та експлуатації у визначених межах температури навколишнього

середовища та відносної вологості.

Регулярний догляд
R Від’єднайте вилку мережевого адаптера від розетки змінного струму та відключіть кабель Ethernet перед

чищенням.
R Протріть виріб сухою тканиною.
R Забороняється чистити виріб за допомогою шліфувального порошку або хімічної рідини, наприклад

бензолу або розчинника.
R Забороняється використовувати рідкі або аерозольні очисники.
R Періодично очищайте роз’єм зарядного пристрою.

Розміщення
R Не кладіть важкі предмети на пристрій.
R Запобігайте падінню предметів на виріб та потраплянню всередину нього рідини.
R Розмістіть зарядний пристрій на рівній поверхні.
R Розмістіть KX-TPA65 у місці, де індикатор рівня сигналу показує середній (" ") або сильний (" ") сигнал.
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Інформація про батарею (тільки KX-TPA60)
Після того, як батареї повністю заряджені (при температурі 25 °C [77 °F]):

Операція Час експлуатації
Під час розмови (підсвічування вимк.*1, вузькосмуговий режим) Прибл. до 11 годин

Під час розмови (підсвічування увімк.*2, широкосмуговий режим) Прибл. до 8 годин
Коли не використовується (режим очікування) Прибл. до 200 годин

*1 Коли для параметра "РОЗМОВА" з пункту "ПІДСВІЧУВАННЯ" встановлено значення "ВИМК". Детальніше
див. у розділі  “ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ”, Cтоp. 92.

*2 Коли для параметра "РОЗМОВА" з пункту "ПІДСВІЧУВАННЯ" встановлено значення "УВІМК". Детальніше
див. у розділі  “ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ”, Cтоp. 92.

R Час роботи може скорочуватися в залежності від умов використання та температури навколишнього
середовища та дещо відрізнятися від наведеної вище інформації.

R Батареї повільно розряджаються, навіть коли слухавка вимкнена.
R Слухавка може приймати виклики під час зарядження.
R Розрядження батареї прискорюється, коли слухавка перебуває за межами діапазону (якщо миготить " ",

вимкніть живлення слухавки).
R Чистіть слухавку та контакти зарядного пристрою м’якою сухою тканиною раз на місяць.

Рекомендовано чистити пристрій частіше, якщо він забруднився, запилився, або, якщо він
експлуатується в умовах високої вологості. Інакше батареї можуть не заряджатися належним чином.

Попередження про розрядження батареї
Батареї необхідно заряджати в наступних випадках:
R На індикаторі рівня заряду відображається символ порожньої батареї (" "), лунає сигнал попередження*1.
R Відображається напис "ЗАРЯДІТЬ БАТАРЕЮ". У цьому випадку користуватися слухавкою неможливо.
*1 Якщо попередження про розрядження батареї з’явиться під час розмови, через 1 хвилину розмову буде

перервано, а ще через 1 хвилину слухавка вимкнеться.

Заміна батарей
Якщо після нетривалого використання телефону на індикаторі рівня заряду відображається символ
розрядженої батареї (" "), навіть коли батареї були повністю заряджені, необхідно їх замінити.
Перш ніж замінити батареї, переконайтесь у тому, що відображається попередження про низький заряд
батарей, після чого вимкніть живлення, щоб запобігти втраті даних із пам’яті. Замініть батареї і заряджайте
нові батареї приблизно 6 годин.
Якщо батареї були замінені перед появою попереджувального сигналу про малий заряд, то індикатор рівня
заряду на екрані може відтворювати невірну інформацію. В такому випадку слід використовувати слухавку з
новими батареями як зазвичай.
При появі попереджувального сигналу про низький заряд батарей заряджайте батареї протягом приблизно
6 годин або вставте повністю заряждені батареї. Тоді позначка заряджання батареї буде відображати
правильне значення. Про встановлення батарей читайте в розділі  “Встановлення батареї”, Cтоp. 79.

Примітка

R Після заміни батарей увімкніть слухавку кнопкою живлення ( ) безпосередньо перед зарядженням.
Якщо ви не увімкнете живлення безпосередньо перед зарядженням, показання індикатора заряду можуть
бути некоректними.
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R Використовуйте тільки батареї AAA Ni-MH 1,2 В (V), 630 мАг (mAh). (За додатковою інформацією зверніться
до постачальника телефонної системи/обслуговуючої організації).

R У випадку неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху.

(Лише для США та Канади)
Джерелом електроживлення придбаного вами виробу є нікель-металгідридні ба-
тареї, які підлягають утилізації. Зателефонуйте за номером 1-800-8-BATTERY
для отримання докладних відомостей з утилізації батарей.

Важлива примітка відносно правильного використання та зарядження Ni-MH батарей
Батареї внаслідок своєї конструкції зазнають деякого зносу. Термін використання батарей також залежить від
правильного використання. Зарядження та розрядження є найбільш важливими факторами. Ви повинні
звернути увагу на наступне для підтримання максимально можливого строку служби батарей.
Батареї нікель-металгідридного (Ni-MH) типу мають так званий "ефект пам’яті". Якщо використовувати
повністю заряджені батареї у слухавці протягом лише 15 хвилин і потім заряджати їх, повторюючи це декілька
разів поспіль, ємність батарей зменшиться, і час їх роботи скоротиться до 15 хвилин внаслідок ефекту пам’яті.
Тому слід розряджати батареї повністю, тобто використовувати їх у слухавці доти, доки на індикаторі рівня
заряду не відобразиться символ порожньої батареї (" "). Потім розрядіть їх, як зазначено в інструкції. Після
проявлення ефекту пам’яті можливо відновити майже повну ємність нікель-металгідридних батарей,
зарядивши і розрядивши їх декілька разів поспіль.
Ni-MH батареї можуть розрядитися самі. Саморозрядження залежить від навколишньої температури. При
температурах нижче 0 °C (32 °F), саморозрядження буде найменшим. Висока вологість та високі температури
підсилюють саморозрядження. Довготермінове зберігання також веде до саморозрядження.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ БАТАРЕЙ НЕПРИПУСТИМОГО ТИПУ ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ. ВИКОРИСТАНІ
БАТАРЕЇ СЛІД УТИЛІЗУВАТИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

7

Важлива інформація



Перед початком експлуатації телефонів

Огляд системи
<Якщо базова станція – KX-TGP600>
KX-TGP600 – це бездротовий SIP-телефон, який складається із базової станції, бездротової слухавки й
бездротового настільного телефону та має подані далі функції. Слухавка така ж, як і KX-TPA60, а настільний
телефон такий же, як і KX-TPA65.
R Можливість збільшення до бездротових слухавок/настільних телефонів [KX-TPA60, KX-TPA65, моделі серії

KX-UDT*1 (крім KX-UDT111)].
Усього до 8 телефонів.

R До 8 одночасних викликів (вузькосмуговий режим) або до 4 одночасних викликів (широкосмуговий режим)
R Високоякісний звук із використанням технології усунення шумів та виправлення помилок
R Можна збільшити діапазон сигналу базової станції за допомогою KX-A406.

Примітка
R Перед підключенням до KX-TGP600 слухавки моделі серії KX-UDT*1 (крім KX-UDT111) спочатку оновіть

програмне забезпечення KX-TGP600, завантаживши його із зазначеного нижче веб-сайта. Потім, під час
реєстрації на KX-TGP600 слухавки моделі серії KX-UDT, цю слухавку буде оновлено автоматично.
Однак слухавки KX-TPA60/KX-TPA65 та моделі серії KX-UDT мають деякі відмінності у функціональності.
Щоб отримати докладну інформацію, відвідайте зазначений нижче веб-сайт.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
"Download" ® "KX-TGP600 series"

*1 Для моделей серії KX-UDT: файл програмного забезпечення версії 06.000 або пізнішої.
Пристрої серії KX-UDT не працюють разом з KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG або
KX-TGP600BR.

KX-TPA65KX-TPA60

KX-TGP600

KX-A406 KX-TPA60

Для моделей серії KX-UDT*1

: Інтернет
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<Якщо базова станція інша, ніж KX-TGP600>
KX-TPA60 та KX-TPA65 підтримують стандарт CAT-iq (Cordless Advanced Technology-internet and quality) 2.0.
Їх можна під’єднати та використовувати з будь-якою базовою станцією, яка підтримує цей стандарт. У цьому
посібнику подано інформацію про під’єднання до іншої базової станції, ніж KX-TGP600; доступність певних
функцій та характеристики певних налаштувань та операцій залежатимуть від базової станції, яка
використовується.

KX-TPA65KX-TPA60

: Інтернет

: інша базова станція, ніж KX-TGP600
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Інформація щодо приладдя

Приладдя в комплекті постачання

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

Мережевий адаптер для базової
станції: 1

Номер моделі Номер деталі

 

Вихід постійного струму: 6,5 B 
(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
     
Мережевий адаптер для зарядного
пристрою: 1*1

Номер моделі Номер деталі

 

Вихід постійного струму: 5,5 B 
(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
 

Вихід постійного струму: 6,5 B 
(V)

KX-TPA60BR PQLV219LB

Зарядний пристрій: 1 Батареї*2: 2 Затискач на пояс: 1
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Кабель Ethernet: 1 Гвинти: 2
Шайби: 2

*1 Мережевий адаптер постачається під’єднаним до зарядного пристрою.
*2 Акумуляторні батареї нікель-металгідридного (Ni-MH) типу розміру AAA з напругою 1,2 В (V) та ємністю

630 мАг (mAh)

KX-TGP600G/KX-TGP600CEG/KX-TGP600UKG

Мережевий адаптер для базо-
вої станції: 1

Вихід постійного струму: 6,5 B 
(V)

 Номер моделі Номер деталі  
 KX-TGP600G PQLV219  
 KX-TGP600CEG PQLV219CE  
 KX-TGP600UKG PQLV219E  

Кабель Ethernet: 1 Гвинти: 2
Шайби: 2
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KX-TPA60

Мережевий адаптер для зарядного
пристрою: 1

Номер моделі Номер деталі

 

Вихід постійного струму: 5,5 B 
(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
 

Вихід постійного струму: 6,5 B 
(V)

KX-TPA60BR PQLV219LB

Зарядний пристрій: 1 Батареї*1: 2 Затискач на пояс: 1

*1 Акумуляторні батареї нікель-металгідридного (Ni-MH) типу розміру AAA з напругою 1,2 В (V) та ємністю
630 мАг (mAh)

KX-TPA65

Мережевий адаптер для на-
стільного телефону: 1

Вихід постійного струму: 6,5 B 
(V)

    
 Номер моделі Номер деталі  
 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  
    

Шнур слухавки: 1 Слухавка: 1 Підставка: 1  
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Примітка
Лише для користувачів у США
Щоб замовити аксесуари, зателефонуйте за безкоштовним номером 1-800-332-5368.

Додаткове приладдя

KX-TPA65

Характеристики Номер моделі
Комплект для настінно-
го монтажу

KX-TPA65/KX-TPA65C:
KX-A440

KX-TPA65A/KX-TPA65AL/KX-TPA65CE/KX-TPA65LA/KX-TPA65LC/
KX-TPA65RU/KX-TPA65UK/KX-TPA65X:
KX-A440X
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Розташування клавіш керування

Базова станція (KX-TGP600)

Індикатор стану

Стан
Значення

Колір Візуальна інди-
кація

Зелений Увімкнено R Базова станція підключена до мережі Інтернет. Процес за-
пуску завершено і тепер ви можете здійснювати та прийма-
ти виклики через Інтернет.

Повільно мигає R Базова станція використовується для виклику.
R Базова станція завантажує дані. Не від’єднуйте кабель

Ethernet або мережевий адаптер від базової станції до того
часу, поки індикатор STATUS не припинить мигати та не бу-
де постійно світитися зеленим світлом.

Швидко мигає R Слухавка/настільний телефон зайнятий.
Червоний Увімкнено R Під час ввімкнення базової станції індикатор STATUS засві-

чується червоним світлом приблизно на 40 секунд.
Повільно мигає R Виконується реєстрація слухавки/настільного телефону на

базовій станції.
Швидко мигає R Базова станція виконує виклик слухавок/настільних телефо-

нів (за допомогою кнопки пошуку слухавки).
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Стан
Значення

Колір Візуальна інди-
кація

Жовтий Увімкнено R IP-адреса базової станції може конфліктувати з IP-адресами
інших пристроїв у локальній мережі. За подробицями звер-
ніться до адміністратора.

Повільно мигає R Базова станція отримує IP-адресу або системні налаштуван-
ня. Зачекайте.

R Виконується реєстрація базової станції у вашій телефонній
системі. Зачекайте

R Якщо індикатор STATUS продовжує мигати, перевірте на-
ступне:
– Можуть бути неправильно налаштовані параметри мере-

жі. Звертайтесь до свого адміністратора.
– Багато проблем установки можуть бути вирішені виконан-

ням скидання обладнання. Спочатку вимкніть модем, мар-
шрутизатор, концентратор, базову станцію та ПК. Потім
знов увімкніть пристрої один за одним у такій послідовно-
сті: модем, маршрутизатор, концентратор, базову стан-
цію, ПК.

– Якщо не вдається отримати доступ із ПК до веб-сторінок
Інтернету, перевірте наявність проблем із підключенням
телефонної системи у своєму районі.

– Для отримання допомоги з питань усунення несправнос-
тей зверніться до вашого адміністратора.

Швидко мигає R Від’єднайте мережевий адаптер базової станції, щоб скину-
ти пристрій, потім під’єднайте його знов. Якщо індикатор
STATUS продовжує швидко мигати, можливі проблеми з апа-
ратним забезпеченням пристрою. За додатковою інформа-
цією зверніться до постачальника телефонної системи/об-
слуговуючої організації.

Повільне перемикання
(червонийaзеленийaжов-
тийaне світиться)

Базова станція знаходиться у режимі обслуговування. Вим-
кніть, а потім знову ввімкніть базову станцію.

Швидке перемикання
(червонийaзеленийaжов-
тийaне світиться)

Базова станція перезапускається. Трохи зачекайте.

Не світиться — R Живлення базового блоку вимкнено.
R Кабель Ethernet не підключений належним чином. Підклю-

чить кабель.
R Мережеві пристрої (концентратор, маршрутизатор и т.д.)

вимкнено. Перевірте стан світлодіодних індикаторів на вка-
заних пристроях.

Примітка
R Нижче подано моделі блимання індикатора.

– Повільне блимання: 60 разів на хвилину
– Швидке блимання: 240 разів на хвилину

Кнопка пошуку слухавки
Можна знайти загублену слухавку/настільний телефон, викликавши її/його.
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Якщо натиснути цю кнопку знову або через 60 секунд, виклик слухавки/настільного телефону буде
зупинено.
Можна також зареєструвати слухавку/настільний телефон на базовій станції натисненням та утриманням
кнопки протягом приблизно 3 секунд.
Детальніше див. у розділі  “Реєстрація слухавки/настільного телефону за допомогою базової станції”,
Cтоp. 83.
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Слухавка (KX-TPA60)

 [Вид ззаду]

(лише

 KX-TPA60)

(лише

 KX-TPA60C)

(лише

 KX-TPA60RU)

 (Усі інші моделі)  

Індикатор дзвінка/заряджання/повідомлення

Стан
Значення

Колір Візуальна інди-
кація

Червоний Увімкнено Заряджання
Повільно мигає Пропущено новий дзвінок або повідомлення голосової пошти.
Швидко мигає Отримання виклику

Не світиться — Пристрій заряджено повністю або слухавку не під’єднано до за-
рядного пристрою.
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Роз’єм для гарнітури

Із цим пристроєм можна використовувати гарнітури. (Не всі дії з
гарнітурами можна гарантувати).
Для отримання актуальної інформації щодо гарнітур, які було пе-
ревірено з цим пристроєм, відвідайте веб-сайт за такою адре-
сою:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Клавіша  (РОЗМОВА/гучномовець)
Дає змогу здійснювати та отримувати виклики або переключатися між режимом динаміка та режимом
гучномовного зв’язку під час розмови. Якщо під час розмови використовується гарнітура, режим
гучномовного зв’язку не працює.
Джойстик
Джойстик складається з чотирьох клавіш зі стрілками й центральної клавіші. Клавіші зі стрілками слугують
для регулювання гучності дзвінка й динаміка або для пересування курсора під час вибору елемента.
Центральна клавіша використовується для підтвердження вибору. У режимі очікування натисканням
клавіш виконуються такі функції:

ЛІВОРУЧ ( ) ® Відображення журналу вхідних викликів.*1

ВГОРУ ( ) ® Регулювання рівня гучності дзвінка.

ПРАВОРУЧ ( ) ® Відкривання телефонної книги.*1

ВНИЗ ( )

 ® Коротке натиснення: Використовується для відображення журналу вихідних викликів.
® Довге натиснення: Використовується для відображення стану лінії.

ЦЕНТР ® Відображення меню.
Якщо згідно з інструкціями цього посібника необхідно "натиснути OK ", для підтвердження вибору
можна також натиснути клавішу [ЦЕНТР].

*1 Коли ввімкнути функцію BroadCloud (присутності), телефон працюватиме так, як подано далі. За
подробицями зверніться до адміністратора.
ЛІВОРУЧ: використовується для відображення присутності.
ПРАВОРУЧ: використовується для відображення вибраного.

Клавіша /  /[HOLD/MSG]
Під час розмови використовується для переведення виклику в режим утримання. У режимі очікування
використовується для відновлення виклику, що знаходиться на утриманні (якщо такий є), або для доступу
до скриньки голосової пошти, якщо виклик не утримується.
Клавіша  (беззвучний режим)
Дає змогу ввімкнути та вимкнути беззвучний режим, якщо натиснути та утримувати її в режимі очікування
протягом 2 секунд. Детальніше див. у розділі  “Беззвучний режим”, Cтоp. 51.
Клавіша /[LINE]
Використовується для підтвердження стану лінії або зайняття лінії.
Динамік
Дисплей
Детальніше див. у розділі  “Дисплей”, Cтоp. 26.
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Програмні клавіші
Програмні клавіші (А/В/С) (розташовані зліва направо) використовуються для вибору елементу, що
відображається у нижньому рядку дисплея. Детально про програмні клавіші, що відображаються тут,
читайте в розділі  “Програмні клавіші”, Cтоp. 28.
Клавіша  (ЖИВЛЕННЯ/СКАСУВАННЯ)
Слугує для завершення розмови, виходу з телефонної книги чи функціонального режиму. Для ввімкнення
або вимкнення слухавки натисніть і утримуйте цю клавішу.
Клавіша / /[XFER/CLR]
Використовується для переадресації виклику на іншого абонента або для стирання цифр чи символів.
Клавіша /[FUNC]
Натисненням цієї клавіші та цифри на клавіатурі (0–9) можна швидко виконувати різноманітні функції, що
часто використовуються. Детальніше див. у розділі  “Функціональні клавіші”, Cтоp. 37.
Мікрофон
Зарядні контакти
Отвори для ремінця
Дає змогу підвішувати ремінці для телефону та схожі аксесуари.
Гучномовець

19

Перед початком експлуатації телефонів



Настільний телефон
KX-TPA65

A

CB D E

QK M OH I J L N PF G
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KX-TPA65AL, KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC, KX-TPA65UK, KX-TPA65X

A

CB D E

QK M OF G H I J L N P
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KX-TPA65C

A

CB D E

QK M OF G H I J L N P
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KX-TPA65A, KX-TPA65CE

A

CB D E

QK M OH I J L N PF G
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KX-TPA65RU

A

CB D E

QK M OH I J L N PF G

Гачок слухавки
Тримає слухавку, коли пристрій змонтовано на стіні. Детальніше див. у розділі  “Підвішування слухавки
(KX-TPA65)”, Cтоp. 81.
Індикатор дзвінка/повідомлення
Якщо надходить вхідний дзвінок, індикатор блимає відповідно до типу світлодіодної індикації.

Стан
Значення

Колір Візуальна інди-
кація

Синій Повільно мигає Пропущено новий дзвінок або повідомлення голосової пошти.
Швидко мигає Отримання виклику

Не світиться — Живлення вимкнено

Дисплей
Програмні клавіші (А/В/С)
Програмні клавіші (А/В/С) (розташовані зліва направо) використовуються для вибору елементу, що
відображається у нижньому рядку дисплея. Детально про програмні клавіші, що відображаються тут,
читайте в розділі  “Програмні клавіші”, Cтоp. 28.

24

Перед початком експлуатації телефонів



Джойстик
Джойстик складається із чотирьох клавіш зі стрілками та клавіші введення. Клавіші зі стрілками слугують
для регулювання гучності дзвінка й динаміка або для пересування курсора під час вибору елемента.
Клавіша введення використовується для підтвердження вибору. У режимі очікування натисканням клавіш
виконуються такі функції:

ЛІВОРУЧ (F) ® Відображення журналу вхідних викликів.*1

ВГОРУ (D) ® Регулювання рівня гучності дзвінка.
ПРАВОРУЧ (E) ® Відкривання телефонної книги.*1

ВНИЗ (C)
 ® Коротке натиснення: Використовується для відображення журналу вихідних викликів.
® Довге натиснення: Використовується для відображення стану лінії.

ENTER: ® Відображення меню.

*1 Коли ввімкнути функцію BroadCloud (присутності), телефон працюватиме так, як подано далі. За
подробицями зверніться до адміністратора.
ЛІВОРУЧ: використовується для відображення присутності.
ПРАВОРУЧ: використовується для відображення вибраного.

Якщо згідно з інструкціями цього посібника необхідно "натиснути OK ", для підтвердження вибору
можна також натиснути клавішу [ENTER].
Клавіша /[MESSAGE]
Використовується для отримання доступу до скриньки голосової пошти.
Клавіша /[FUNCTION]
Натисненням цієї клавіші та цифри на клавіатурі (0–9) можна швидко виконувати різноманітні функції, що
часто використовуються. Детальніше див. у розділі  “Функціональні клавіші”, Cтоp. 37.
Клавіша / /[REDIAL]
Використовується для повторного набору останнього набраного номера.
Клавіша /[MUTE]
Використовується для вимикання мікрофону/слухавки під час розмови.
Клавіша /[VOL]
Використовується для регулювання рівня гучності.
Клавіша /[SP-PHONE] (гучномовець)
Використовується для дій у режимі гучномовного зв’язку.
Клавіша /[LINE]
Використовується для підтвердження стану лінії або зайняття лінії.
Клавіша / /[TRANSFER/CLEAR]
Використовується для переадресації виклику на іншого абонента або для стирання цифр чи символів.
Клавіша / /[HOLD]
Під час розмови використовується для переведення виклику в режим утримання. У режимі очікування
використовується для повернення виклику з утримування, якщо такий є.
Клавіша /[CONF]
Використовується для встановлення з’єднання між кількома абонентами.
Клавіша /[CANCEL]
Використовується для скасування вибору.
Роз’єм для гарнітури
Із цим пристроєм можна використовувати гарнітури. (Не всі дії з гарнітурами можна гарантувати).
Для отримання актуальної інформації про гарнітури, які було перевірено із цим пристроєм, відвідайте
веб-сайт за такою адресою:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
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Дисплей і піктограми

Дисплей
[Приклад]

1

2

3

4

5

6

Позначки

Індикатор рівня сигналу - Сильний Індикатор батареї*1 - Повністю заряд-
жена

Індикатор рівня сигналу - Середній Індикатор батареї*1 - Середній рівень
заряду

Індикатор рівня сигналу - Слабкий Індикатор батареї*1 - Низький рівень за-
ряду

Індикатор рівня сигналу - Дуже слабкий Індикатор батареї*1 - Дуже низький рі-
вень заряду

Індикатор рівня сигналу - Поза зоною
радіозв’язку

Індикатор батареї*1 - Потребує заряд-
ження.

Приймання чи здійснення виклику Журнал вхідних викликів

Індикатор внутрішнього виклику*2 Журнал вихідних викликів

Голосове повідомлення Телефонна книга

Вказівки для джойстіка  

*1 Лише KX-TPA60.
*2 Не відображається у разі під’єднання до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
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Інформація про стан слухавки/настільного телефону

Суфікс
Значення(немає)/C/LA/

LC/AG/BR
A/UK/AL/RU/

CE
Дзвінок вимкнено

Беззвучний режим

Автовідповідь

Номер базової станції (у разі реєстрації на кількох базових станці-
ях)*1

Реєстраційний номер слухавки/настільного телефону*1

Fwd
Переадресація виклику

DND Не турбувати*1

*1 Не відображається у разі під’єднання до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.

Відображення часу
Дата, нове повідомлення або відображення пропущеного виклику
Номер слухавки/настільного телефону та Ім’я (тільки у разі під’єднання до KX-TGP600)
Час розмови (коли лінія знаходиться в режимі виклику) й відображення вхідного виклику (якщо
приймається виклик або здійснюється повторний виклик)
Програмні клавіші
Докладніше див.  “Програмні клавіші”, Cтоp. 28.

Примітка
R Подані в цьому посібнику рисунки екранів є лише прикладами, колір та/або зовнішній вигляд реального

екрана телефону може відрізнятися.
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Програмні клавіші
Іконки та інформація, що відображаються на дисплеї, залежать від контексту. Для вибору пункту на дисплеї
натискайте відповідні функціональні клавіші.

Програмна клавіша A (ліва клавіша)

Суфікс
Значення(немає)/C/LA/

LC/AG/BR
A/UK/AL/RU/

CE
Повернення на попередній екран.

Відкриття телефонної книги. Натискаючи на цю клавішу довше 2 се-
кунд, Ви блокуєте телефонну книгу.
Відображається, коли телефонна книга заблокована. Натискання на цю
клавішу та введення пароля (за замовчанням: не зареєстровано) тим-
часово розблоковує телефонну книгу. Натискання на цю клавішу до-
вше 2 секунд і введення пароля (за замовчанням: не зареєстровано)
розблоковує телефонну книгу. Якщо пароль не встановлено, заблокува-
ти телефонну книгу неможливо. Детально про встановлення пароля чи-
тайте в розділі  “Установлення пароля”, Cтоp. 40.
Під час вхідного виклику виводить на дисплей інформацію про абонен-
та, збережену у телефонній книзі слухавки.

БАЗА Відображення інформації про абонента, яку збережено в базовій стан-
ції, під час вхідного виклику.

CONF Початок розмови між декількома абонентами (Конференція).

MUTE Вимикання або вмикання мікрофона під час розмови. Блимає, якщо гуч-
ність мікрофона вимкнена.

ANSWER Клавіша відповіді
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Програмна клавіша B (середня клавіша)

Суфікс
Значення(немає)/C/LA/

LC/AG/BR
A/UK/AL/RU/

CE

OK Підтвердження введення.

MENU Відкриття головного меню. Якщо в режимі очікування натиснути й утри-
мувати цю клавішу більше 2 секунд, можна заблокувати всі клавіші.

MENU Відкриття меню списку (змінити/стерти в телефонній книзі та ін.).

Зберігання нової позиції в телефонній книзі.

ВИКЛК Здійснення виклику.

Виводиться на дисплей у режимі блокування клавіш. Натискаючи на цю
клавішу довше 2 секунд, Ви розблоковуєте клавіші.
Вимикання дзвінка.

Програмна клавіша C (права клавіша)

Суфікс
Значення(немає)/C/LA/

LC/AG/BR
A/UK/AL/RU/

CE

Далі Перехід на наступний екран.

Виводить на дисплей журнал вихідних викликів.

Відкриває журнал вхідних викликів.

REDIAL*3 *3 Відображає останній набраний номер.

      P *3 Клавіша паузи

П. БВ *1 Здійснення відкритої (прямої) переадресації виклику.

ABC Відображається в режимі введення латинських символів.

0 - 9 Відображається в режимі введення цифрових символів.

Відображається в режимі введення розширених символів (Розширений
1).
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Суфікс
Значення(немає)/C/LA/

LC/AG/BR
A/UK/AL/RU/

CE
Відображається в режимі введення розширених символів (Розширений
2).
Відображається в режимі введення грецьких символів.

ОЧИСТ Стирання цифр або символів.

Пошук позиції в телефонній книзі за алфавітом.

Використовується для вибору елементів у режимі налаштування.

AM/PM Використовується для вибору настройки "до полудня" або "після полуд-
ня" під час налаштування функції сигналу пам’ятки.

FLASH *4 RECALL*4 Роз’єднує Вас з абонентом і дає змогу зробити новий виклик, не вішаю-
чи слухавку.

CANCEL Скасування налаштування.

DELETE Скасування настройки.

AVC Увімкнення/вимкнення функції усунення шумів.*2

ЗБЕР Використовується для збереження настройки.

Відображається в режимі введення російських символів.

INT Дозволяє надсилати та отримувати внутрішні виклики.

REJECT Відхилення вхідного виклику.

*4 У режимі очікування використовується для встановлення/скасування ре-
жиму автовідповідача. Під час виклику використовується для вимкнен-
ня/ввімкнення мікрофона.
Детально про функцію вимкнення звуку/автовідповідача читайте в роз-
ділі  “Функціональні клавіші”, Cтоp. 37.

Fwd/DND *4 *4 Використовується для налаштування режиму переадресації та режиму
"Не турбувати".

ПАРК. *3*4 Використовується для повернення паркованого виклику (паркування ви-
клику).

ГАР0…ГАР9 *4 Набір номера, призначеного гарячій клавіші.

СПОВ. *3*4 Використовується для здійснення багатоадресного голосового пейджин-
гового виклику.

*4 Використовується для встановлення сигналу пам’ятки.

*1 Не відображається у разі під’єднання до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
*2 Лише KX-TPA60.
*3 Ця програмна клавіша відображається лише в разі налаштування на телефоні.
*4 Цю програмну клавішу можна налаштувати, щоб вона відображалася як програмна клавіша A, B або C.
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Редагування програмних клавіш
Повернення до настроєк за умовчанням
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЯ КЛАВІШІ" a OK

4. [D]/[C]: "РЕДАГ ФУНК КЛАВ" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну програмну клавішу. a OK

6. [D]/[C]: "ОЧІКУВАННЯ"/"РОЗМОВА" a OK

7. [D]/[C]: "ЗА ЗАМОВЧ" a OK

Призначення функціональних клавіш
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЯ КЛАВІШІ" a OK

4. [D]/[C]: "РЕДАГ ФУНК КЛАВ" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну програмну клавішу. a OK

6. [D]/[C]: "ОЧІКУВАННЯ"/"РОЗМОВА" a OK

7. [D]/[C]: "ФУНКЦІЯ КЛАВІШІ" a OK

8. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a OK

Призначення клавіш набору гарячими клавішами
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЯ КЛАВІШІ" a OK

4. [D]/[C]: "РЕДАГ ФУНК КЛАВ" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну програмну клавішу. a OK

6. [D]/[C]: "ОЧІКУВАННЯ"/"РОЗМОВА" a OK

7. [D]/[C]: "ГАРЯЧА КЛАВІША" a OK

8. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a OK
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Клавіша LINE
Клавішу LINE можна використовувати, щоб зайняти лінію для здійснення або отримання виклику. У режимі
очікування натискайте клавішу LINE для відображення списку доступних ліній. Колір номера кожної лінії
вказує на стан лінії або стан функції, призначеної клавіші. Піктограма, що відображається на наступній лінії,
показує стан кожної лінії. Доступні лінії можна змінити за допомогою багатолінійного налаштування. див.  “Сис
налаштування”, Cтоp. 98.
Однак у разі під’єднання до іншої базової станції, ніж KX-TGP600, зайняти лінію можна лише за допомогою
цієї клавіші. Перевірити стан ліній неможливо.

[Приклад]
R У разі під’єднання до KX-TGP600

R Щоб вибрати потрібну клавішу, натисніть [D] або [C]. a OK
R Якщо натиснути клавішу набору під час відображення стану лінії, відображається лише обмежена лінія.
R Можна змінити назву лінії. За подробицями зверніться до адміністратора.

Індикація стану*1

Стан
Значення

Колір Візуальна інди-
кація

Зелений Увімкнено "В роботі"
R Ви приймаєте виклик.

Повільно мигає "Утримання"
R Виклик утримується.

Швидко мигає "ВХІДНИЙ ВИКЛИК/ПОВТ ВИКЛИК"
R Надходить виклик (включаючи повторний виклик з утримуван-

ням).
Червоний Увімкнено "В роботі"

R Лінія загального доступу використовується або встановлена на
приватне утримання на іншому пристрої.

Повільно мигає "Утримання"
R Лінія загального доступу утримується на іншому пристрої.

Швидко мигає "ВХІДНИЙ ВИКЛИК"
R Надходить виклик на лінію загального доступу.

Не світиться — "Вільна"
R лінія вільна.
"<n>вільна"
R Лінія загального доступу вільна.

*1 Значення цих кольорів номерів клавіш залежить від стану зовнішньої лінії.
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Піктограма стану

Піктограми Опис
Відображення номера (1–8) слухавки/настільного телефону, що використовується або ут-
римується.

Відображення налаштування блокування анонімних викликів. Детальніше про роботу з
ним див. на  “Налаштув-я вик-в”, Cтоp. 99.

Відображається, коли вибрано налаштування анонімних викликів. Детальніше про роботу
з ним див. на  “Налаштув-я вик-в”, Cтоp. 99.

Відображається, коли вибрано функцію переадресації викликів.

Відображається, коли вибрано режим "Не турбувати".

Відображається, коли вимкнено налаштування приватності.

<x> Відображення порядкового номера лінії загального доступу.
(x: порядковий номер)
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Загальна інформація про роботу слухавки
Схема переходів між екранами
Перейти до функцій слухавки/настільного телефону можна з меню дисплея, а вибрати – за допомогою
програмних клавіш.

[Приклад]

<Стан лінії>*1 <У режимі очікування> <Функціональні клаві-
ші>*3

LINE FUNC 

*2

/MENU

<Телефонна книга слу-
хавки>

<Головне меню>  <Журнал вихідних викли-
ків>

 

<Журнал вхідних викли-
ків>

*1 Екран стану лінії відрізняється залежно від того, чи пристрій під’єднано до KX-TGP600 чи до іншої базової
станції. Детальніше див. у розділі  “Клавіша LINE”, Cтоp. 32.

*2 /[FUNCTION] для KX-TPA65.
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*3 Екран з функціональними клавішами відрізняється залежно від того, чи пристрій під’єднано до
KX-TGP600 чи до іншої базової станції. Детальніше див. у розділі  “Функціональні клавіші”, Cтоp. 37.

R Вибраний елемент підсвічується.
R Про введення символів див. розділ  “Таблиця режимів символів”, Cтоp. 86.
R Про пошук запису у телефонній книзі див. на  “Використання телефонної книги”, Cтоp. 59.
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Екран меню функцій

Для відображення головного меню та підменю натисніть /MENU  або клавішу [ЦЕНТР]/[ENTER]
джойстика.

Головне меню – у режимі очікування

ЖУРН ВХІДНИЙ (Cтоp. 38)
Відкриття журналу вхідних викликів.

ГУЧНІСТЬ ДЗВІНКА (Cтоp. 37)
Перехід до налаштування "ГУЧНІСТЬ ДЗВІНКА".

НОВА ТЕЛ КНИГА (Cтоp. 60)
Зберігання нової позиції в телефонній книзі.

ВСТАН СЛУХАВКИ (Cтоp. 72)
Перехід до налаштування "ВСТАН СЛУХАВКИ".

Сис налаштування (Cтоp. 72)
Перехід до налаштування "Сис налаштування".

СИГНАЛ ПАМ’ЯТКА (Cтоp. 70)
Перехід до налаштування "СИГНАЛ ПАМ’ЯТКА".

Підменю – під час зняття слухавки/протягом розмови

ТЕЛ. КНИГА (Cтоp. 63)
Відкриття телефонної книги.

НОВА ТЕЛ КНИГА (Cтоp. 60)
Зберігання нової позиції в телефонній книзі.

ЖУРН ВИХ ВИКЛ (Cтоp. 38)
Відкриття журналу вихідних викликів.

ЖУРН ВХІДНИЙ (Cтоp. 38)
Відкриття журналу вхідних викликів.

ВИМК ЗВУК (Cтоp. 56)
Вимикання або вмикання мікрофона під час розмови.

Зниження шуму (Cтоp. 51) (лише KX-TPA60)
Вмикання або вимикання функції зниження шуму.
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Функціональні клавіші
Функції слухавки/настільного телефону можна ввімкнути за допомогою списку клавіш дисплея.
Щоб відобразити список функціональних клавіш, у режимі очікування або під час розмови натискайте /
[FUNC]/[FUNCTION].
Подане далі встановлено за замовчуванням, і можна змінити список клавіш. Порядок списку може різнитися
залежно від країни/регіону. Детальніше див. у розділі  “Зміна функціональних клавіш”, Cтоp. 71.

1: ПОВТОР НАБІР (Cтоp. 45)
Повторний набір останнього набраного номера.
2: ПЕР/НЕ ТУРБ*1 (Cтоp. 58)
Відображення та/або налаштування режиму переадресації чи режиму "Не турбувати".
3: КОНФЕРЕНЦІЯ (Cтоp. 55)
Початок розмови між декількома абонентами.
4: АВТО ВІДПОВ
Автоматична відповідь на вхідний виклик у режимі "вільні руки".
5: ПОВТОР ВИКЛИК (Cтоp. 44)
Роз’єднує Вас з абонентом і дає змогу зробити новий виклик, не вішаючи слухавку.
6: ЖУРН ВХІДНИЙ (Cтоp. 38)
Можливість зробити виклик із використанням журналу вхідних викликів.
7: ЖУРН ВИХ ВИКЛ (Cтоp. 38)
Дозволяє зробити виклик з використанням журналу вихідних викликів.
8: ТЕЛ. КНИГА (Cтоp. 59)
Здійснення виклику з використанням телефонної книги.
9: ПАРКУВАННЯ*2 (Cтоp. 54)
Використовується для паркування виклику або звільнення виклику із заздалегідь заданої зони паркування.
0: ОПОВІЩЕННЯ*2 (Cтоp. 48)
Одночасне надсилання голосового повідомлення слухавкам або настільним телефонам.
#: Перехоплення*2

Використовується, щоб відповісти на груповий виклик.

*1 "Переадресація" у разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
*2 Цей елемент відображається, лише коли він увімкнений у налаштуваннях. За подробицями зверніться до

адміністратора.

Регулювання рівня гучності
Регулювання гучності слухавки/гучномовця/гарнітури
Для регулювання рівня гучності (рівень 1–6) під час розмови натискайте [D] або [C].

Примітка
R У разі використання KX-TPA65 регулювати рівень гучності можна також за допомогою /[VOL].

Регулювання рівня гучності дзвінка або його вимкнення
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK
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3. [D]/[C]: виберіть потрібний параметр. a OK *1

*1 У разі використання KX-TPA65 регулювати рівень гучності можна також за допомогою /[VOL].

Примітка
R Замість виконання кроків 1 та 2 можна натиснути клавішу [D].
R Детально про налаштування типу дзвінка читайте в розділі  “ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ”, Cтоp. 88.

Регулювання рівня гучності дзвінка або його вимкнення під час виклику
Для регулювання рівня гучності дзвінка або його вимкнення виконуйте описані нижче дії.

Примітка
R Якщо Ви підключаєте гарнітуру під час вхідного виклику, сигнал дзвінка не перейде зі слухавки до

гарнітури. Якщо Ви підключили гарнітуру до отримання вхідного виклику, а для налаштування дзвінка
гарнітури встановлено значення "УВІМК", Ви почуєте сигнал виклику через гарнітуру.

Регулювання рівня гучності дзвінка
1. [D]/[C]: відрегулюйте рівень гучності.*1
2. KX-TPA60:

, / /[XFER/CLR]: вихід
KX-TPA65:

/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR]: вихід
*1 Відрегульований рівень гучності буде також використовуватися для наступних викликів.

У разі використання KX-TPA65 регулювати рівень гучності можна також за допомогою /[VOL].

Вимкнення дзвінка
1.

Журнал вхідних/вихідних викликів
У разі паралельного під’єднання настільного телефону та слухавки доступ до журналу вхідних/вихідних
викликів надається настільному телефону та слухавці. Детально про налаштування паралельного з’єднання
читайте в розділі  “Режим паралельного підключення (лише KX-TPA65)”, Cтоp. 39.

Відображення журналу вхідних викликів
[У режимі очікування]
1. [F]
2. [D]/[C]: "ЖУРН ВХІДНИЙ" a OK *1

*1 Якщо в режимі очікування параметр "ПРОПУЩ ВИКЛИК" не відображається на РК-екрані, цей крок можна
пропустити.
Якщо пристрій під’єднано до іншої базової станції, ніж KX-TGP600 (оскільки "ЖУРН ВХІДНИЙ" не
відображається), виберіть параметр "ПРОПУЩ ВИКЛИК"/"Прийнятий виклик".

Примітка
R Детально про інші операції читайте в розділі  “Схема переходів між екранами”, Cтоp. 34.

Відображення журналу вихідних викликів
[У режимі очікування]
1. [C]*1
*1 Можна також натиснути / .
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Примітка
R Детально про інші операції читайте в розділі  “Схема переходів між екранами”, Cтоp. 34.

Здійснення виклику з використанням журналу вхідних/вихідних викликів
див.  “Використання журналу вхідних/вихідних викликів”, Cтоp. 46.

Збереження елемента з використанням журналу вхідних/вихідних викликів
див.  “Збереження позиції з використанням журналу вхідних або вихідних викликів”, Cтоp. 61.

Видалення журналу вхідних викликів
[Коли відображається журнал вхідних викликів]
1. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a /MENU

2. [D]/[C]: "ВИДАЛИТИ"*1 a OK

3. [D]/[C]: "ТАК" a OK
Щоб видалити інші пункти, поверніться до кроку 1.

*1 Натомість можна вибрати пункт "ВИДАЛИТИ ВСЕ" для видалення усіх позицій.

Видалення журналу вихідних викликів
[Коли відображається журнал вихідних викликів]
1. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a /MENU

2. [D]/[C]: "ВИДАЛИТИ"*1 a OK

3. [D]/[C]: "ТАК" a OK
Щоб видалити інші пункти, поверніться до кроку 1.

*1 Натомість можна вибрати пункт "ВИДАЛИТИ ВСЕ" для видалення усіх позицій.

Режим паралельного підключення (лише KX-TPA65)
Використовуючи настільний телефон як головний (KX-TPA65), можна налаштувати слухавку (KX-TPA60) на
з’єднання у пару з ним для того, щоб номер телефону (обліковий запис) головного настільного телефону
застосовувався до підпорядкованої (з’єднаної в пару) слухавки. Налаштування з’єднання у пару дозволяють
використовувати настільний телефон за столом, а підпорядковану слухавку в іншому місці.
KX-TPA65:
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Сис налаштування" *1a OK

4. [D]/[C]: "Налаш-я паралел."a OK

5. [D]/[C]: виберіть настільний телефон (KX-TPA65), який має використовуватися як головний. a OK

6. [D]/[C]: "Парування" a OK
7. [D]/[C]: виберіть слухавку (KX-TPA60), яка має використовуватися як з’єднана в пару.
R Для скасування з’єднання в пару: "ВИМК" a OK

8. [D]/[C]: "РЕЖИМ" a OK
9. [Щоб налаштувати один пристрій отримувати сигнал "зайнято", коли інший приймає виклик]

[D]/[C]: "ЗАЙНЯТО" a OK
[Щоб налаштувати один пристрій на перехоплення виклику, коли інший приймає виклик]
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[D]/[C]: "Перехоп. Виклик" a OK
Докладніше про налаштування читайте Налаш-я паралел. (тільки моделі KX-TPA65) Cтоp. 98.
*1 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до

адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

Установлення пароля
За замовчуванням пароль для слухавки/настільного телефону не встановлено. Перед використанням
необхідно зареєструвати пароль слухавки/настільного телефону (4 цифри). Ви не можете користуватися
наведеними нижче функціями, якщо не встановите пароль:
R блокування телефонної книги (див. розділ  “Блокування телефонної книги слухавки”, Cтоp. 65);
R "ВРУЧН З ПАРОЛЕМ" або "АВТО З ПАРОЛЕМ" для "СПОСІБ БЛОК КЛАВ" (див.  “ОПЦІЯ КЛАВІШІ”,

Cтоp. 90).
R скидання налаштувань слухавки (див. розділ  “ІНШЕ”, Cтоp. 95).

Примітка
R Для запобігання несанкціонованому доступу до виробу:

– Оберіть випадковий пароль, який не можна легко вгадати.
– Регулярно змінюйте пароль.

R Запишіть пароль, щоб не забути його.

Для встановлення
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ІНШЕ" a OK

4. [D]/[C]: "ЗМІНА ПАРОЛЯ" *1 a OK
5. Введіть новий пароль (4 цифри [0–9]).
6. Підтвердіть пароль, ввівши його знову, як у кроці 5.

*1 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

Блокування клавіш
Можна заблокувати всі клавіші, крім джойстика, якщо слухавка/настільний телефон знаходиться у режимі
очікування. Можна обрати один з 4 типів блокування клавіш. Детальніше див. у розділі  “ОПЦІЯ КЛАВІШІ”,
Cтоp. 90.

Примітка
R Якщо для параметра "СПОСІБ БЛОК КЛАВ" вибрано значення "ВРУЧН З ПАРОЛЕМ" або "АВТО З

ПАРОЛЕМ", для розблокування слухавки/настільного телефону потрібно ввести пароль.
Якщо 3 рази введено невірний пароль, наступне введення пароля стане можливим приблизно за 30 секунд.

R Якщо паролю не було встановлено, вибрати значення "ВРУЧН З ПАРОЛЕМ" або "АВТО З ПАРОЛЕМ" для
параметра "СПОСІБ БЛОК КЛАВ" неможливо. Про встановлення пароля читайте в розділі  “Установлення
пароля”, Cтоp. 40.
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R Коли вибрано параметр "АВТО" або "АВТО З ПАРОЛЕМ", можна встановити час затримки автоматичного
блокування клавіш (АВТОМ ЧАС БЛОКУВ). див.  “ОПЦІЯ КЛАВІШІ”, Cтоp. 90.

Для блокування

Щоб заблокувати клавіші слухавки/настільного телефону, натисніть та утримуйте /MENU  або клавішу
[ЦЕНТР]/[ENTER] джойстика понад 2 секунди. Відобразиться іконка , яка вказує на те, що клавіші
заблоковано.

Для розблокування
Щоб розблокувати клавіші слухавки/настільного телефону, натисніть та утримуйте  або клавішу
[ЦЕНТР]/[ENTER] джойстика понад 2 секунди. Піктограма  зміниться на /MENU , що означатиме,
що клавіші розблоковано.

Вибір мови дисплея
Можна вибрати мову дисплея слухавки/настільного телефону.

[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ" a OK

4. [D]/[C]: "МОВА" a OK

5. [D]/[C]: виберіть мову. a OK

R Після зміни мови дисплея слухавка/настільний телефон перезапуститься.
R Список доступних мов можна знайти в розділі  “ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ”, Cтоp. 92.

Введення символів
Можна вводити символи та цифри за допомогою клавіш набору номера.
Можна вибрати один із режимів введення символів, натискаючи праву програмну клавішу під час введення
імені. Іконка функції над функціональною клавішею відображає поточний режим набору символів.
Доступні символи дивіться у розділі  “Таблиця режимів символів”, Cтоp. 86.
Щоб змінити режим введення символів під час редагування імені в телефонній книзі, натисніть праву
програму клавішу.

Номер моделі Зміна режиму введення символів
KX-TPA60, KX-TPA60C
KX-TPA65, KX-TPA65C

 (Латинська абетка)
  ¯

 (Цифри)
  ¯

 (Розширений 1)
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Номер моделі Зміна режиму введення символів
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

 (Латинська абетка)
  ¯

 (Цифри)
  ¯

 (Грецька абетка)
  ¯

 (Розширений 1)
  ¯

 (Розширений 2)

KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

 (Кирилична абетка)
  ¯

 (Цифри)
  ¯

 (Латинська абетка)
  ¯

 (Розширений 1)
  ¯

 (Розширений 2)

Приклад: введення слова "Anne" латиницею.
2 a [E] a [G] a 6 a 6 a [E] a 6 a 6 a [E] a 3 a 3
R Для переходу від верхнього регістру до нижнього і навпаки натисніть

KX-TPA60:

KX-TPA65:

R Для введення символу, який знаходиться на тій самій клавіші набору номера, що й попередній символ,
перемістіть курсор за допомогою джойстика [E], а потім введіть потрібний символ.

R Редагування введеного символу
1. Натисніть [F] або [E], щоб виділити символ.
2. Видаліть символ.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

3. Введіть правильний символ.
R Очищення цілої лінії відбувається наступним чином.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
Натисніть та утримуйте / /[TRANSFER/CLEAR] довше 1 секунди.

R Щоб перемістити курсор, натискайте на клавіші джойстика [F], [E], [D] або [C].
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Увімкнення/вимкнення живлення (лише KX-TPA60)
Щоб увімкнути або вимкнути слухавку, натисніть та утримуйте .

Режим зберігання акумулятора
У режимі заощадження енергії через задану кількість секунд після приймання виклика автоматично
вимикаються дзвінок, підсвічування дисплея та/або клавіш. Детально про налаштування параметрів режиму
заощадження енергії читайте в розділі  “ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ”, Cтоp. 88.

Основні принципи роботи
Тут подано основні принципи роботи KX-TPA65.

Підняття та вішання слухавки
Існує кілька можливих способів підняття та вішання слухавки.
R Використання дротової слухавки
R Використання клавіші /[SP-PHONE], /[CANCEL]
R Використання програмної клавіші

Підняття слухавки
Коли в цьому посібнику згадується фраза "підняти слухавку", можна виконати будь-яку з поданих нижче дій.
R Зняти дротову слухавку з підставки.
R Натисніть /[SP-PHONE], поки дротова слухавка на важелі. Так активується режим гучномовного зв’язку.
R Натисніть /[SP-PHONE], коли використовується гарнітура.
R Натисніть /[LINE], потім натисніть клавішу набору або [D]/[C], щоб обрати номер рядка.

Примітка
R Деякі програмні клавіші, наприклад ANSWER , працюють як клавіша /[SP-PHONE].

Вішання слухавки
Коли в цьому посібнику згадується фраза "покласти слухавку", можна виконати будь-яку з поданих нижче дій.
R Покласти дротову слухавку на підставку.
R Натисніть /[SP-PHONE] у разі використання гарнітури або в режимі гучномовного зв’язку.
R Натисніть /[CANCEL].
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Виконання викликів
R Про введення символів див. розділ  “Введення символів”, Cтоp. 41.
R Перед здійсненням виклику можна перевірити, чи номер набрано правильно (попередній набір номера).

Для цього введіть номер та
KX-TPA60:
Натисніть .
KX-TPA65:
Слухавка піднята

R Для видалення усього номера під час попереднього набору номера,
KX-TPA60:
Натисніть / /[XFER/CLR] довше 1 секунди.
KX-TPA65:
Натисніть / /[TRANSFER/CLEAR] довше 1 секунди.

R Для скасування набору натисніть
KX-TPA60:

KX-TPA65:
/[CANCEL]

R Якщо блимає , підійдіть ближче до базової станції та наберіть номер знову.

R Щоб зробити 3-секундну паузу між номерами телефону, натисніть       P *1.
Це потрібно, коли Ви хочете керувати послугою голосової пошти, наприклад без прослуховування
попередньо записаного повідомлення. У разі потреби повторіть цю дію, щоб зробити довші паузи.

*1 Ця програмна клавіша відображається лише в разі налаштування на телефоні. За подробицями
зверніться до адміністратора.

Варіанти викликів

Здійснення виклику з набором номера
1. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

2. Наберіть номер зовнішнього абонента.
3. ВИКЛК

4. KX-TPA60:
: завершення виклику

KX-TPA65:
Слухавка покладена: завершення виклику

Примітка
Щоб набрати новий номер, не кладучи слухавки, виконайте наступні кроки.
1. /[FUNC]/[FUNCTION]: завершення виклику
2. [D]/[C]: "ПОВТОР ВИКЛИК"
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3. OK

Попередній набір номера
[У режимі очікування]
1. Наберіть номер, не знімаючи слухавки.
2. Після набору номера

KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

Здійснення внутрішнього виклику
Внутрішні виклики можна здійснювати між слухавками/настільними телефонами.

[У режимі очікування]
1. /MENU

2. / INT

3. [D]/[C]: виберіть потрібну слухавку/настільний телефон. a OK
4. KX-TPA60:

: завершення виклику
KX-TPA65:
Слухавка покладена: завершення виклику

Легкий набір номера

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору
Останній набраний номер телефону зберігається у списку номерів повторного набору (макс. по 32 цифри).

[У режимі очікування]
1. /[FUNC]/[FUNCTION] a 1

Примітка
R Якщо клавішу повторного набору не призначено клавіші набору 1, натисніть поточну призначену клавішу

набору.
R У разі використання KX-TPA65 можна також використовувати / /[REDIAL].

Набір номера за допомогою гарячих клавіш
Кожній цифровій клавіші можна призначити номер телефону та набирати його, просто натискаючи й
утримуючи призначену цифрову клавішу.
1. Натисніть та утримуйте клавішу набору (0–9), що виконує функцію гарячої клавіші, понад 1 секунду.
2. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята
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Примітка
R Коли відображається інформація про гарячу клавішу, можна натиснути [D] або [C], щоб вибрати інший

номер гарячої клавіші.
R Якщо для функції набору номера за допомогою гарячої клавіші вибрано параметр "АВТО", номер гарячої

клавіші можна також набрати, натиснувши й утримуючи призначену клавішу набору протягом визначеної
кількості секунд. Детальніше див. у розділі  “Вибір типу набору номера за допомогою гарячої клавіші”,
Cтоp. 70.

R Детально про призначення гарячих клавіш читайте в розділі  “Призначення гарячих клавіш із телефонної
книги”, Cтоp. 69.

Використання "гарячої" лінії
Якщо адміністратор налаштував цю функцію, можна автоматично зателефонувати за зареєстрованим
номером телефону. За подробицями зверніться до адміністратора.

[У режимі очікування]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

Використання журналу вхідних/вихідних викликів

Використання журналу вхідних викликів
[Коли відображається журнал вхідних викликів]
1. [D]/[C]: виберіть журнал вхідних викликів.
2. Здійснення виклику

KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

3. Завершення виклику
KX-TPA60:

KX-TPA65:
покладіть слухавку

Використання журналу вихідних викликів
[Коли відображається журнал вихідних викликів]
1. [D]/[C]: виберіть журнал вихідних викликів.
2. Здійснення виклику

KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

3. Завершення виклику
KX-TPA60:

KX-TPA65:
покладіть слухавку
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Використання телефонної книги

Використання телефонної книги слухавки
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "ТЕЛ. КНИГА" a OK *1

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK
4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію.*2
5. Натисніть навігаційну клавішу [CENTER]/[ENTER].
6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

8. KX-TPA60:
: завершення виклику

KX-TPA65:
Слухавка покладена: завершення виклику

*1 Якщо дозволено користуватися лише телефонною книгою слухавки, цей крок пропускається.
*2 Якщо натиснути й утримувати [D]/[C], наступні/попередні позиції відображатимуться автоматично.

Примітка
R Якщо користуватися телефонною книгою слухавки не дозволено, цю функцію використовувати неможливо.

Для отримання детальної інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.
R Детально про здійснення виклику з використанням телефонної книги слухавки читайте в розділі  “Пошук

позиції у телефонній книзі слухавки”, Cтоp. 63.

Використання телефонної книги базової станції (лише в разі під’єднання до іншої базової станції, ніж
KX-TGP600)
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "Тел. Книга Бази" a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK
4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію.*1
5. Натисніть навігаційну клавішу [CENTER]/[ENTER].
6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

8. KX-TPA60:
: завершення виклику

KX-TPA65:
Слухавка покладена: завершення виклику

*1 Якщо натиснути й утримувати [D]/[C], наступні/попередні позиції відображатимуться автоматично.
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Примітка
R Детально про здійснення виклику з використанням телефонної книги базової станції читайте в розділі

“Пошук позиції у телефонній книзі базової станції”, Cтоp. 67.

Використання віддаленої телефонної книги (лише в разі під’єднання до іншої базової станції, ніж
KX-TGP600)
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "Дист. Тел. Книга" a OK *1

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK

4. [D]/[C]: виберіть потрібний пункт. a /MENU *2

5. За допомогою [D] або [C] виберіть потрібний номер телефону.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

7. KX-TPA60:
: завершення виклику

KX-TPA65:
Слухавка покладена: завершення виклику

*1 Якщо дозволено користуватися лише віддаленою телефонною книгою, цей крок пропускається.
*2 Якщо натиснути й утримувати [D]/[C], наступні/попередні позиції відображатимуться автоматично.

Примітка
R Якщо користуватися віддаленою телефонною книгою не дозволено, цю функцію використовувати

неможливо. Для отримання детальної інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.
R Детально про здійснення виклику з використанням віддаленої телефонної книги читайте в розділі  “Пошук

позиції у віддаленій телефонній книзі”, Cтоp. 68.

Здійснення багатоадресного голосового пейджингового
виклику
Під час здійснення пейджингового виклику зі слухавки/настільного телефону голос буде чути через
гучномовець інших слухавок/настільних телефонів.

[У режимі очікування]
1. /[FUNC]/[FUNCTION]
2. [D]/[C]: "ОПОВІЩЕННЯ" a OK

3. [D]/[C]: виберіть потрібну групу каналів. a OK

Примітка
R Цю функцію можна ввімкнути за допомогою програмування через веб-інтерфейс користувача. Для

отримання детальної інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.
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Отримання викликів
R Можна встановити дзвінок для кожного типу вхідних викликів. див.  “ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ”, Cтоp. 88.
R Для відповіді на виклик можна також використовувати функції "ВІДП Б-ЯКОЮ КЛАВ"*1, "ШВИДКА ВІДП"*1

або "АВТО ВІДПОВ". див.  “ОПЦІЇ ВІДПОВІДІ”, Cтоp. 89.
R Гучність дзвінка можна налаштувати або вимкнути. див.  “Регулювання рівня гучності дзвінка або його

вимкнення”, Cтоp. 37.
R Якщо Ви підключили гарнітуру до отримання вхідного виклику, а для налаштування дзвінка гарнітури

встановлено значення "УВІМК", Ви почуєте сигнал виклику через гарнітуру.
R Якщо для параметра "ШВИДКА ВІДП"*1 встановлено значення "УВІМК", враховуйте наступне. Якщо

відбудеться короткочасний збій живлення, коли слухавка приймає виклик на зарядному пристрої:
– якщо для параметра "РОЗМОВА НА БАЗІ" встановлено значення "ВИМК" (за замовчуванням), виклик

може бути роз’єднаний після відповіді;
– якщо для параметра "РОЗМОВА НА БАЗІ" встановлено значення "УВІМК", може спрацювати

автоматична відповідь на виклик. Майте на увазі, що це може призвести до порушення прав, пов’язаних
із приватністю, або витоку конфіденційної інформації до сторонніх осіб.

R Якщо був отриманий дзвінок із номера телефону, збереженого в телефонній книзі, номер і ім’я абонента
будуть вказані в журналі викликів.

*1 Лише KX-TPA60.

Ідентифікація абонента, який телефонує
У разі надходження зовнішнього виклику, який містить інформацію про ідентифікацію абонента (ім’я та номер
телефону абонента), цю інформацію буде збережено в журналі вхідних викликів і відображено на слухавці/
настільному телефоні.
У разі надходження виклику з номера, який збігається з номером, введеним у телефонну книгу, разом із
номером відображатиметься ім’я, збережене в телефонній книзі для цього номера.
Якщо телефонною системою надсилається інформація про абонента, а також є інформація, яка зберігається
у телефонній книзі для того самого номера, можна вибрати, яка інформація відображатиметься на слухавці/
настільному телефоні. За замовчуванням відображається інформація про абонента, яка надсилається
телефонною системою. Детальніше див. у розділі  “ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ”, Cтоp. 92.
Якщо на слухавці/настільному телефоні настроїти відображення інформації про абонента, збереженої в
телефонній книзі, інформація про абонента, надіслана телефонною системою, відображатиметься лише у
тому разі, якщо номер телефону абонента не збережений у телефонній книзі.

Відповідь на виклики
Відповідь на вхідний виклик

– KX-TPA60: 
– KX-TPA65: підніміть слухавку

Примітка
R У разі отримання внутрішнього виклику на дисплеї відображається назва слухавки.

Відповідь на вхідний виклик на певній лінії (лише у разі під’єдання до KX-TGP600)
1. /[LINE]: відображення клавіш лінії.
2. Натисніть клавішу набору або [D]/[C], щоб вибрати номер лінії. a OK

Ви також можете відповісти на виклик, використовуючи такі функції:
– ВІДП Б-ЯКОЮ КЛАВ*1

49

Отримання викликів



– ШВИДКА ВІДП*1

– АВТО ВІДПОВ
Детальніше про налаштування цих функцій див. у розділі  “ОПЦІЇ ВІДПОВІДІ”, Cтоp. 89.

*1 Лише KX-TPA60.

Примітка
R Під час вхідних викликів клавіші ліній швидко миготять зеленим.
R Якщо електроживлення на короткий час зникне тоді, коли для параметра "ШВИДКА ВІДП"*1 встановлено

значення "УВІМК", а слухавка на зарядному пристрої отримує виклик, може статися наступне:
– Якщо для параметра "РОЗМОВА НА БАЗІ" встановлено значення "ВИМК" (за замовчуванням), виклик

може бути роз’єднаний після відповіді.
– Якщо для параметра "РОЗМОВА НА БАЗІ" встановлено значення "УВІМК", може спрацювати

автоматична відповідь на виклик. Майте на увазі, що це може призвести до порушення прав, пов’язаних
із приватністю, або витоку конфіденційної інформації до сторонніх осіб.

*1 Лише KX-TPA60.
R Можна встановити стиль дзвінка для кожного типу вхідних викликів. Детальніше див. у розділі  “ОПЦІЇ ВХ

ВИКЛ”, Cтоp. 88.

Відхилення вхідного виклику
Відхилити вхідний виклик можна зі слухавки/настільного телефону.
1. Під час дзвінка, що сигналізує про вхідний виклик, натисніть /REJECT.
2. Виклик буде відхилено, а слухавка/настільний телефон повернеться в режим очікування.

Примітка
R Виклики з певних номерів можна відхиляти автоматично. Детальніше див. у розділі  “Заборона вхідних

викликів (лише для користувачів послуги ідентифікатора абонента)”, Cтоp. 73.

Режим гучномовного зв’язку
У режимі гучномовного зв’язку можна розмовляти та слухати іншого абонента, не використовуючи слухавку.
Цей режим є корисний для виконання інших завдань під час бесіди, наприклад, запис.

Примітка
[KX-TPA60]
R Під час розмови із використанням гарнітури клавіша  недоступна.
R Коли слухавка в режимі гучномовного зв’язку знаходиться на зарядному пристрої, скасувати цей режим

неможливо.
R Якщо покласти слухавку в режимі гучномовного зв’язку на зарядний пристрій, коли для параметра

"РОЗМОВА НА БАЗІ" встановлено значення "УВІМК", можна продовжити розмову.
[KX-TPA65]
R Під час розмови з використанням слухавки натисніть клавішу /[SP-PHONE], щоб роз’єднати виклик.
R Якщо в режимі гучномовного зв’язку натиснути /[SP-PHONE], виклик роз’єднається.

Активація режиму гучномовного зв’язку
[KX-TPA60]
Якщо під час розмови натиснути , можна увімкнути режим гучномовного зв’язку.
Після цього слухавку можна покласти на зарядний пристрій.
[KX-TPA65]
Якщо у режимі очікування натиснути клавішу /[SP-PHONE], можна увімкнути режим гучномовного зв’язку. У
режимі гучномовного зв’язку можна покласти слухавку, не перериваючи виклику.
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Скасування режиму гучномовного зв’язку
[KX-TPA60]
Ви можете вимкнути режим гучномовного зв’язку наступним чином:
R Під час розмови у режимі гучномовного зв’язку натисніть .
R Під час розмови у режимі гучномовного зв’язку, коли слухавка знаходиться на зарядному пристрої, підніміть

слухавку із зарядного пристрою.
[KX-TPA65]
Під час розмови у режимі гучномовного зв’язку покладіть слухавку.

Відповідь на внутрішній виклик
1. KX-TPA60:

: відповідь на виклик.
KX-TPA65:
Зняття слухавки: відповідь на виклик.

Беззвучний режим
Під час отримання виклику у беззвучному режимі дзвінок вимкнений. Цією можливістю можна користуватися,
якщо Ви не хочете, щоб Вам заважали, наприклад, під час засідання.
У беззвучному режимі перелічені нижче функції вимкнено або для них активуються спеціальні автоматичні
настройки, незалежно від початкових установок.
– ГУЧНІСТЬ ДЗВІНКА
– ДЗВІН НА ЗАРЯДН*1

– АВТО ВІДПОВ
– СИГНАЛ КЛАВІШ
*1 Лише KX-TPA60.

Примітка
R У беззвучному режимі сигнал розрядженої батареї в режимі очікування не лунає.
R У беззвучному режимі не лунають звуки підтвердження після встановлення стилю або рівня гучності

дзвінка.

Установлення або скасування
1. KX-TPA60:

Натисніть і утримуйте  довше 2 секунд.
KX-TPA65:
Натисніть і утримуйте  довше 2 секунд.

Зниження шуму (тільки моделі KX-TPA60)
Функція зниження перешкод заглушує навколишній шум для покращення та підтримання якості звуку для
іншого абонента під час розмови. Гучність динаміка також підвищується залежно від рівня навколишнього
шуму. Це може стати в нагоді в шумних приміщеннях, наприклад на складі, виробничому підприємстві, у
ресторані або гаражі. Зниження перешкод можна встановити як функцію за замовчанням для постійного
використання або вмикати та вимикати під час виклику.
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Примітка
R Зниження перешкод можна використовувати лише в режимі слухавки або з гарнітурою. Цю функцію не

можна використовувати в режимі гучномовного зв’язку.
R Під час розмови в режимі зниження перешкод миготітиме програмна клавіша / AVC  або на

РК-дисплеї відображатиметься "Зниження шуму".
R Під час розмови з гарнітурою у режимі зниження перешкод за замовчуванням, навіть якщо від’єднати

гарнітуру від слухавки, режим зниження перешкод і надалі буде активним.
R Під час розмови без гарнітури у режимі зниження перешкод за замовчуванням, навіть якщо під’єднати

гарнітуру до слухавки, режим зниження перешкод і надалі буде активним.

Увімкнення та вимкнення функції зниження перешкод
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЇ РОЗМОВИ" a OK

4. [D]/[C]: "Зниження шуму" a OK

5. [D]/[C]: "УВІМК"/"ВИМК" a OK

Тимчасове ввімкнення та вимкнення функції зниження перешкод під час виклику
Під час виклику ввімкнути або вимкнути функцію зниження перешкод можна одним із наведених нижче
способів:
a. / AVC

Для відображення програмної клавіші / AVC  відредагуйте програмні клавіші, що відображаються.
див.  “ОПЦІЯ КЛАВІШІ”, Cтоp. 90.

b. /[FUNC]/[FUNCTION] a [D]/[C]: "Зниження шуму" a OK

c. /MENU  a [D]/[C]/[F]/[E]: "Зниження шуму" a OK
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Під час розмови

Переадресація виклику
Виклик можна переадресувати іншому абоненту (по внутрішній чи зовнішній лінії).

Переадресація виклику
[Під час розмови]
1. KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]
2. Наберіть номер абонента, якому потрібно переадресувати виклик. a ВИКЛК
3. Зачекайте на відповідь іншого абонента для повідомлення про переадресацію.
4. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65:
покладіть слухавку*1

*1 Коли пристрій під’єднано до іншої базової станції, ніж KX-TGP600, процедура наступна.
KX-TPA60:

/ /[XFER/CLR]
KX-TPA65:

/ /[TRANSFER/CLEAR]

Примітка

R Щоб повернутися до виклику до відповіді абонента, на якого переадресовується виклик, натисніть CANCEL .

Здійснення сліпої переадресації (лише у разі підключення до KX-TGP600)

1. Натисніть П. БВ *1 під час розмови.

2. Наберіть номер абонента, якому потрібно переадресувати виклик. a ВИКЛК
*1 Якщо "сліпу" переадресацію виклику не дозволено, ця програмна клавіша не відображається. За

подробицями зверніться до адміністратора.

Переадресація внутрішнього виклику
Зовнішні виклики можна переадресовувати між 2 слухавками/настільними телефонами.

[У режимі очікування]
1. /MENU  під час розмови.

2. / INT

3. [D]/[C]: виберіть потрібну слухавку/настільний телефон. a OK
4. Дочекайтеся відповіді абонента.
5. KX-TPA60:

*1

KX-TPA65:
покладіть слухавку*1

*1 Коли пристрій під’єднано до іншої базової станції, ніж KX-TGP600, процедура наступна.
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KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

Утримання виклику
Виклик можна встановити на утримання, утримуючи його на внутрішній лінії.

Утримання
Утримання поточного виклику
1. KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65:

/ /[HOLD]

Примітка
R Якщо вибрати іншу клавішу LINE, ніж ту, що відповідає поточному виклику, виклик буде встановлено на

утримання або роз’єднано, залежно від налаштувань автоматичного утримання виклику. Для отримання
детальної інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.

Повернення виклику на утримання
1. KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65:

/ /[HOLD]

Повернення виклику на утримування на Вашій лінії (лише у разі підключення до KX-TGP600)
1. /[LINE]
2. Натисніть клавішу набору, що відповідає індикатору LINE, який повільно миготить зеленим, або

натискайте клавіші [D] або [C], щоб вибрати індикатор LINE, що повільно миготить зеленим. a OK

Утримання виклику в системній зоні паркування (Паркування виклику)
Ця функція може використовуватись для переадресації викликів.
Якщо дозволено паркування виклику, у списку функціональних клавіш доступний елемент "ПАРКУВАННЯ".
Однак, номер функції паркування виклику потрібно встановити заздалегідь. Також, залежно від системи
телефону, може знадобитися ввести номер зони паркування для повернення паркованого виклику. Ця
функція залежить від телефонної системи. За подробицями зверніться до адміністратора.

Для встановлення
1. /[FUNC]/[FUNCTION] a 9 ("ПАРКУВАННЯ")

Повернення виклику (Повернення виклику з паркування)
[У режимі очікування]
1. Введіть номер функції повернення виклику з паркування.
2. KX-TPA60: 

KX-TPA65: підніміть слухавку

Примітка

R Залежно від телефонної системи програмна клавіша ПАРК.  може мигати для сповіщення, що ця лінія має

припаркований виклик. У такому разі можна прийняти виклик натисненням програмної клавіші ПАРК. , що
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мигає. Однак, для повернення паркованого виклику за допомогою програмної клавіші потрібно заздалегідь
встановити номер функції повернення виклику з паркування. За подробицями зверніться до адміністратора.

Поперемінна розмова з двома абонентами (Утримання виклику "по колу")
Впродовж розмови з одним абонентом під час утримання виклику іншого абонента можна переключати ці
виклики (міняти їх місцями).

Щоб зателефонувати третьому абоненту, а потім перемикати між двома абонентами
1. KX-TPA60:

/ /[HOLD/MSG]
KX-TPA65:

/ /[HOLD]
2. Наберіть внутрішній номер іншого абонента. a ВИКЛК
3. Після розмови з іншим абонентом натисніть

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]

4. Розмовляйте з першим абонентом.

Багатостороння розмова
Під час розмови можна підключати до неї додаткових абонентів і встановлювати конференц-зв‘язок.

Примітка
R Телефонна система може підтримувати розширені функції конференц-зв’язку, наприклад

конференц-виклик між чотирма (чи більше) учасниками. В цьому разі процедура роботи з
конференц-викликом може відрізнятися від наведеної в даному розділі. Для отримання детальної
інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.

Виконання виклику конференц-зв’язку
1. /[FUNC]/[FUNCTION] під час розмови. a "КОНФЕРЕНЦІЯ"
2. Наберіть номер абонента, якого треба додати до розмови. a ВИКЛК

3. CONF /

Примітка

R Програмну клавішу CONF /  також можна використовувати безпосередньо для доступу до функції
конференц-зв’язку. Для відображення цієї клавіші відредагуйте програмні клавіші, що відображаються.
Детальніше див. у розділі  “ОПЦІЯ КЛАВІШІ”, Cтоp. 90.

R У разі використання KX-TPA65 клавішу /[CONF] можна також використовувати у кроках 1 та 3.

Від’єднання абонента від конференції (лише у разі підключення до KX-TGP600)
Під час конференц-виклику Ви можете від’єднувати від нього інших абонентів. Однак, виконувати цю дію
можна тільки для конференц-викликів, розпочатих Вами.
1. Під час конференц-виклику натисніть

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]
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2. /[LINE]
3. Натисніть клавішу набору або натисніть клавішу [D] чи [C], після чого натисніть OK  для вибору номера

LINE, що відповідає абонентові, якого потрібно від’єднати.
4. KX-TPA60:

 a /[LINE]
KX-TPA65:
Покладіть слухавку a /[LINE]

5. Натисніть клавішу набору або клавіші [D] чи [C], після чого натисніть OK  для вибору номера LINE, що
відповідає абонентові, підключеному до конференції.

Примітка
R Щоб відновити конференцію, не від’єднуючи жодного учасника, натисніть /[FUNC]/[FUNCTION], а потім

"КОНФЕРЕНЦІЯ" після кроку 3.

Завершення конференц-виклику
Щоб покласти слухавку й завершити конференц-виклик,
KX-TPA60:
натисніть .
KX-TPA65:
покладіть слухавку

Вимкнення мікрофону
Щоб конфіденційно порадитися з іншими присутніми в приміщенні особами і одночасно чути свого
співрозмовника через гучномовець телефонного апарата або по слухавці, можна вимкнути мікрофон апарата
або мікрофон слухавки.

Налаштування/скасування
1. /MUTE

Примітка

R Коли миготить /MUTE, мікрофон вимкнено.

Якщо програмна клавіша /MUTE не відображається на дисплеї, у 1-му рядку дисплея
відображається /MUTE.

R У разі вимкнення мікрофона, навіть якщо перемикатися з/на телефон із гучномовцем, мікрофон вмикатися
не буде.

R У разі вимкнення мікрофона, навіть якщо під’єднувати/від’єднувати гарнітуру, телефон вмикатися не буде.
R У разі використання KX-TPA65 можна також використовувати клавішу /[MUTE].

Очікування виклику
Якщо другий виклик надходить під час розмови, пролунає тональний сигнал сповіщення про виклик, що
очікує. Можна відповісти на другий виклик, роз’єднавши або встановивши на утримання поточний виклик.
Ця послуга надається не всіма телефонними компаніями. Абонент може прийняти тональний сигнал
сповіщення про виклик, що очікує, та інформацію про абонента, який телефонує. Для отримання детальної
інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.
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Роз’єднання поточного виклику та розмова з новим абонентом
[Коли лунає тональний сигнал сповіщення про виклик]
1. KX-TPA60:

KX-TPA65:
покладіть слухавку

2. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

Встановлення поточного виклику на утримання та розмова з новим абонентом

1. /ANSWER

Примітка
R Відповісти на виклик, що очікує, можна й таким чином:

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/ /[HOLD]

Прослуховування розмови при піднятій слухавці (лише KX-TPA65)
Під час розмови між двома абонентами з використанням дротової слухавки можна дозволити іншим особам
прослуховувати розмову через гучномовець, а саму розмову продовжити, використовуючи дротову слухавку.

Запуск/скасування
1. /[SP-PHONE]

Примітка
R Якщо покласти слухавку на важіль у режимі прослуховування розмови при піднятій дротовій слухавці,

увімкнеться режим гучномовного зв’язку.
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Переадресація викликів/режим "Не турбувати"
Ви можете переадресовувати вхідні виклики на інший апарат. Також ви можете відхиляти вхідні виклики
(Режим "Не турбувати").

Примітка
R Режим "Не турбувати" доступний лише у разі підключення до KX-TGP600.

Доступ до параметрів FWD (постійна переадресація викликів)/DND ("Не турбувати")
1. У режимі очікування натисніть /[FUNC]/[FUNCTION], а потім 2 ("ПЕР/НЕ ТУРБ"*1).
2. Якщо пристрій обладнано багаторядковим дисплеєм, натискайте [D] або [C], щоб вибрати потрібний рядок.
a OK

3. [D]/[C]: виберіть тип параметра FWD або DND, який потрібно застосувати. a OK
Доступні такі параметри:
R DND: увімкнення режиму "Не турбувати"*2

(усі вхідні виклики будуть автоматично відхилені);
R ПЕР(УСІ): увімкнення постійної переадресації викликів

(усі вхідні виклики будуть переадресовані);
R ПЕР(ЗАЙН): увімкнення переадресації із зайнятої лінії

(виклики буде переадресовано, якщо внутрішня лінія зайнята);
R ПЕР(БВ): увімкнення переадресації в разі відсутності відповіді

(усі вхідні виклики буде переадресовано, якщо відповіді немає протягом визначеного проміжку часу).
4. Якщо вибрано параметр переадресації, введіть новий номер для переадресації викликів або перевірте та

змініть попередньо встановлений номер для переадресації. a OK
*1 "Переадресація" у разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
*2 Лише в разі підключення до KX-TGP600.

Примітка
R Якщо ввімкнена переадресація викликів та/або режим "Не турбувати", у режимі очікування на дисплеї

відображається індикація /Fwd та/або /DND.
R З лінією спільного доступу параметри FWD використовувати не можна.

Прослуховування повідомлень голосової пошти (лише в разі
підключення до KX-TGP600)
Якщо отримано голосове повідомлення, відображається напис "Голос. MSG" і позначка .
Перевірити нові повідомлення можна, увійшовши в поштову скриньку.

[У режимі очікування]
1. Натисніть та утримуйте

KX-TPA60:
/ /[HOLD/MSG]

KX-TPA65:
/[MESSAGE]

2. [D]/[C]: виберіть лінію, на якій стоїть позначка . a OK

Примітка
R Крок 2 виконувати не потрібно, якщо слухавку/настільний телефон налаштовано на одну лінію.
R У разі використання KX-TPA60 цю функцію неможливо використовувати під час виклику на утримуванні.
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Використання телефонної книги
KX-TGP600 має 3 типи телефонних книг.
1. Телефонна книга слухавки

Ця телефонна книга зберігається у слухавці/настільному телефоні.
2. Телефонна книга базової станції (лише в разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600)

Ця телефонна книга зберігається у базовій станції.
3. Віддалена телефонна книга (лише в разі підключення до KX-TGP600)

Якщо ваша телефонна компанія надає послугу віддаленої телефонної книги, її можна використовувати.
Для отримання детальної інформації зверніться до постачальника телефонної системи/послуг.

Телефонна книга
слухавки

Телефонна книга
базової станції

Віддалена теле-
фонна книга

Збереження нових позицій ü ü —
Редагування збережених позицій ü ü —
Видалення збережених позицій ü ü —
Пошук в телефонній книзі за ім’ям ü ü ü

Пошук у телефонній книзі за категорією ü — —
Кількість телефонних номерів для кож-
ної позиції

До 5 До 2 До 5*1

Приватний дзвінок ü — —

*1 Це число залежить від використовуваної послуги.
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Використання телефонної книги слухавки
Для швидкого доступу на слухавці/настільному телефоні можна зберігати до 500 номерів з іменами. Для
ідентифікації вхідних викликів можна також установлювати унікальні стилі дзвінків для різних категорій. Усі
записи телефонної книги збережено в алфавітному порядку. З міркувань безпеки телефонну книгу можна
блокувати.
R Про пошук запису у телефонній книзі див. на  “Пошук позиції у телефонній книзі слухавки”, Cтоp. 63.
R Про іншу телефонну книгу, що може містити понад 500 позицій див. у розділі  “Використання віддаленої

телефонної книги”, Cтоp. 68.

Примітка
R Рекомендовано створювати копії даних телефонної книги слухавки та настільного телефону на випадок

збою в роботі, у результаті якого буде неможливо відновити дані.
R До однієї позиції (напр., ім’я) може належати кілька номерів телефонів. Оскільки місткість телефонної книги

обмежено кількістю збережених номерів, зберігання багатьох номерів в одній позиції знижує максимальну
кількість позицій.

R Крім того, якщо постачальник телефонних послуг підтримує такі дані телефонної книги, їх можна
завантажити через мережу.
Якщо ім’я містить понад 24 символи, "зайві" символи буде видалено.
Номери телефонів, які містять понад 32 цифри, є недійсними.

Приватний дзвінок
Ви можете організувати записи в телефонній книзі в одну із 9 категорій приватного дзвінка. Можливо
встановити інший дзвінок*1 для кожної категорії.
*1 Про стилі дзвінків читайте в розділі  “ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ”, Cтоp. 88.

Збереження позиції в телефонну книгу слухавки

Збереження нової позиції
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. Введіть ім’я (макс. 24 символів). a OK

4. [D]/[C]: виберіть тип номера телефону (від  до ). a OK

5. Введіть номер телефону (макс. 32 цифр). a OK
6. Повторіть кроки 4 і 5, щоб додати телефонні номери інших типів.
7. [D]/[C]: "БЕЗ КАТЕГОРІЇ" a OK

8. Виберіть категорію. a OK
9. Щоб вибрати номер за замовчанням для позиції, натискайте [D] або [C] для вибору "НОМ ТЕЛ ЗА ЗАМОВ".
a OK

10. [D]/[C]: виберіть номер, який потрібно використовувати за замовчуванням. a OK

11. ЗБЕР

Примітка
R Якщо призначати категорію не потрібно, кроки 7 і 8 можна пропустити.
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R Якщо призначати номер за замовчанням не потрібно, кроки 9 і 10 можна пропустити. (У якості номера за
замовчанням автоматично використовуватиметься перший введений для запису номер.)

R Можливі для використання цифри від "0" до "9", "G", "B", "J", "P".
R Якщо позиція з ідентичним ім’ям і номером вже існує, нові відомості, що додаються, будуть поєднані з

існуючими.
R Про введення символів див. розділ  “Введення символів”, Cтоp. 41.

Збереження позиції з використанням набору номера
Можна спершу набрати номер, а потім зберегти його як позицію телефонної книги.

[У режимі очікування]
1. Наберіть номер.
2.
3. Введіть ім’я (макс. 24 символів). a OK

4. [D]/[C]: виберіть тип номера телефону (від  до ). a OK

5. Якщо потрібно, відредагуйте номер телефону. a OK
6. Повторіть кроки 4 і 5, щоб додати телефонні номери інших типів.
7. [D]/[C]: "БЕЗ КАТЕГОРІЇ" a OK

8. Виберіть категорію. a OK
9. Щоб вибрати номер за замовчанням для позиції, натискайте [D] або [C] для вибору "НОМ ТЕЛ ЗА ЗАМОВ".
a OK

10. [D]/[C]: виберіть номер, який потрібно використовувати за замовчуванням. a OK

11. ЗБЕР

Примітка
R Якщо призначати категорію не потрібно, кроки 7 і 8 можна пропустити.
R Якщо призначати номер за замовчанням не потрібно, кроки 9 і 10 можна пропустити. (У якості номера за

замовчанням автоматично використовуватиметься перший введений для запису номер.)
R Можливі для використання цифри від "0" до "9", "G", "B", "J", "P".
R Якщо позиція з ідентичним ім’ям і номером вже існує, нові відомості, що додаються, будуть поєднані з

існуючими.
R Про введення символів див. розділ  “Введення символів”, Cтоp. 41.

Збереження позиції з використанням журналу вхідних або вихідних викликів
До телефонної книги слухавки можна додати номер, що міститься в журналі вхідних або вихідних викликів.

[У режимі очікування]
1. Відкрийте журнал вхідних або вихідних викликів. Детальніше див. у розділі  “Журнал вхідних/вихідних

викликів”, Cтоp. 38.
2. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a /MENU

3. [D]/[C]: "ЗБЕР ТЕЛ КНИГУ" a OK

4. За необхідності відредагуйте ім’я. a OK

5. [D]/[C]: виберіть тип номера телефону (від  до ). a OK

6. Якщо потрібно, відредагуйте номер телефону. a OK
7. Повторіть кроки 5 і 6, щоб додати телефонні номери інших типів.
8. [D]/[C]: "БЕЗ КАТЕГОРІЇ" a OK

9. Виберіть категорію. a OK
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10. Щоб вибрати номер за замовчанням для позиції, натискайте [D] або [C] для вибору "НОМ ТЕЛ ЗА ЗАМОВ".
a OK

11. [D]/[C]: виберіть номер, який потрібно використовувати за замовчуванням. a OK

12. ЗБЕР

Примітка
R Якщо призначати категорію не потрібно, кроки 8 і 9 можна пропустити.
R Якщо призначати номер за замовчанням не потрібно, кроки 10 і 11 можна пропустити. (У якості номера за

замовчанням автоматично використовуватиметься перший введений для запису номер.)
R Можливі для використання цифри від "0" до "9", "G", "B", "J", "P".
R Якщо позиція з ідентичним ім’ям і номером вже існує, нові відомості, що додаються, будуть поєднані з

існуючими.
R Про введення символів див. розділ  “Введення символів”, Cтоp. 41.
R У разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600, між кроками 3 та 4 на дисплеї відображається

меню для вибору місця збереження телефонної книги.

Редагування збереженої позиції у телефонній книзі слухавки

Редагування збереженої позиції
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "ТЕЛ. КНИГА" a OK *1

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK

4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a /MENU

5. [D]/[C]: "РЕДАГУВАТИ" a OK
6. [D]/[C]: виберіть потрібне ім’я, номер телефону, категорію або номер телефону за замовчуванням. a

OK

7. Відредагуйте дані, якщо потрібно. a OK
8. Повторіть кроки від 6 до 7 і відредагуйте позиції, які потрібно змінити.
9. ЗБЕР
*1 Якщо дозволено користуватися лише телефонною книгою слухавки, цей крок пропускається.

Примітка
R Зміна символу або цифри відбувається наступним чином.

1. Натисніть [F] або [E], щоб виділити символ або цифру.
2. Видаліть символ або цифру.

KX-TPA60:
/ /[XFER/CLR]

KX-TPA65:
/ /[TRANSFER/CLEAR]

3. Введіть новий символ або цифру.
R Очищення цілої лінії відбувається наступним чином.

KX-TPA60:
Натисніть та утримуйте / /[XFER/CLR] довше 1 секунди.
KX-TPA65:
Натисніть та утримуйте / /[TRANSFER/CLEAR] довше 1 секунди.

R Для переміщення курсора вліво або вправо натисніть відповідно [F] або [E].
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R Детальніше про введення символів читайте в розділі  “Введення символів”, Cтоp. 41.

Редагування імен категорій
Ви можете редагувати назви категорій у телефонній книзі.

[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ" a OK

4. [D]/[C]: "НАЗВА КАТЕГОР" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібний номер категорії (1–9). a OK

6. Введіть назву категорії (макс. 13 символів). a OK
7. Повторіть кроки 5 та 6 для редагування назви кожної категорії.

Примітка
R Детальніше про введення символів читайте в розділі  “Введення символів”, Cтоp. 41.

Видалення збереженої позиції у телефонній книзі слухавки

Видалення збереженої позиції
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "ТЕЛ. КНИГА"*1 a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK
4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію.
5. /MENU

6. [D]/[C]: "ВИДАЛИТИ" a OK *2

7. [D]/[C]: "ТАК" a OK
*1 Якщо дозволено користуватися лише телефонною книгою слухавки, цей крок пропускається.
*2 Щоб видалити всі позиції, виберіть "ВИДАЛИТИ ВСЕ" замість "ВИДАЛИТИ".

Пошук позиції у телефонній книзі слухавки
Ви можете шукати позицію в телефонній книзі, виконуючи наступні кроки.

Пошук за ім’ям
Ви можете знайти позицію в телефонній книзі, ввівши ім’я:

[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "ТЕЛ. КНИГА"*1 a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK
4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію.*2
5. Натисніть навігаційну клавішу [CENTER]/[ENTER].
6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону.
7. KX-TPA60:
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KX-TPA65:
Слухавка піднята

*1 Якщо дозволено користуватися лише телефонною книгою слухавки, цей крок пропускається.
*2 Якщо натиснути й утримувати [D]/[C], наступні/попередні позиції відображатимуться автоматично.

Пошук за категорією
Якщо позиції в телефонній книзі впорядковано за категоріями, можна здійснювати пошук за категорією.

[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "ТЕЛ. КНИГА"*1 a OK
3. [#]
4. [D]/[C]: виберіть категорію. a OK

5. Введіть ім’я позиції в категорії. a OK
6. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

*1 Якщо дозволено користуватися лише телефонною книгою слухавки, цей крок пропускається.

Пошук шляхом натиснення клавіш набору
Можна також виконати пошук позиції в телефонній книзі, натискаючи різні клавіші набору, коли
відображається список телефонної книги.
1. Натискайте клавіші набору, щоб ввести потрібне ім’я відповідно до таблиць символів*1.
*1 Докладніше про символи, призначені клавішам набору, див. у таблиці нижче.

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

Клаві-
ші ABC (латиниця) ΑΒΓ (грецька) АБВ (кирилічна абетка)

1 B®G®1 B®G®1 B®G®1
2 A®B®C®2 Α®Β®Γ®2 А®Б®В®Г®2®A®B®C®2
3 D®E®F®3 Δ®Ε®Ζ®3 Д®Е®Ё®Ж®З®3®D®E®F®3
4 G®H®I®4 Η®Θ®Ι®4 И®Й®К®Л®4®G®H®I®4
5 J®K®L®5 Κ®Λ®Μ®5 М®Н®О®П®5®J®K®L®5
6 M®N®O®6 Ν® ®Ο®6 Р®С®Т®У®6®M®N®O®6

7 P®Q®R®S®7 Π®Ρ®Σ®7 Ф®Х®Ц®Ч®7®P®Q®R®S®7
8 T®U®V®8 Τ®Υ®Φ®8 Ш®Щ®Ъ®Ы®8®T®U®V®8
9 W®X®Y®Z®9 Χ®Ψ®Ω®9 Ь®Э®Ю®Я®9®W®X®Y®Z®9
0 0®пробіл 0®пробіл 0®пробіл

*1 Лише KX-TPA65.

R Натискайте клавішу для вибору потрібного символу. Наприклад, для введення літери "С" латиницею
натисніть 2 3 рази.
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R Зображення клавіш у таблиці можуть відрізнятися за виглядом від клавіш на слухавці/настільному
телефоні.

Таблиця символів у разі пошуку в телефонній книзі слухавки
Ця таблиця доступна лише для клавіш набору під час пошуку в телефонній книзі слухавки. Докладніше про
таблицю символів для інших операцій див. у розділі  “Таблиця режимів символів”, Cтоp. 86.

Приклад: введення слова "ANNE" латиницею.
2 a 6 a 6 a [E] a 6 a 6 a 3 a 3

Примітка
R Доступність залежить від телефонної системи. За подробицями зверніться до адміністратора.

Блокування телефонної книги слухавки
Можна заблокувати/розблокувати телефонну книгу, коли слухавка/настільний телефон перебуває у режимі
очікування. Якщо пароль не встановлено, заблокувати телефонну книгу неможливо. Детально про
встановлення пароля читайте в розділі  “Установлення пароля”, Cтоp. 40.

Блокування/розблокування телефонної книги
Для блокування
1. Натисніть та утримуйте  понад 2 секунди. Відобразиться .*1

Для розблокування
1. Натисніть і утримуйте  довше 2 секунд.
2. Введіть пароль.*2
3. Для повернення в режим очікування натисніть

KX-TPA60:

KX-TPA65:
/[CANCEL]

Тимчасове розблокування телефонної книги
1.
2. Введіть пароль.*2

*1 Також блокується і журнал викликів.
Якщо пароль не встановлений, подається звуковий тон помилки й виводиться повідомлення про помилку
"ПАРОЛЕМ НЕ ЗБЕРЕЖ".

*2 Якщо 3 рази введено невірний пароль, наступне введення пароля стане можливим приблизно за 30
секунд.
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Використання телефонної книги базової станції (лише у разі
підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600)

Збереження позиції у телефонній книзі базової станції

Збереження нової позиції

1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Тел. Книга Бази" a OK

4. Введіть ім’я (макс. 24 символи). a OK *1

5. [D]/[C]: виберіть тип номера телефону (від A до C*2). a OK

6. Введіть номер телефону (макс. 32 цифр). a OK
7. Повторіть кроки 4 і 5, щоб додати телефонні номери інших типів.
8. ЗБЕР
*1 Якщо телефонну книгу неможливо зареєструвати, відображається напис "Unavailable".
*2 Для кожної позиції можна зареєструвати до 2 телефонних номерів.

Примітка
R Можна використовувати цифри від "0" до "9", "G", "B", "J".
R Якщо позиція з ідентичним ім’ям і номером вже існує, нові відомості, що додаються, будуть поєднані з

існуючими.
R Про введення символів див. розділ  “Введення символів”, Cтоp. 41.

Редагування збережених позицій у телефонній книзі базової станції
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "Тел. Книга Бази" a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK

4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a /MENU

5. [D]/[C]: "РЕДАГУВАТИ" a OK

6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону. a OK
7. За необхідності відредагуйте ім’я та номер телефону.
8. ЗБЕР

Видалення збережених позицій у телефонній книзі базової станції

Телефонна книга базової станції
[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "Тел. Книга Бази" a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK
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4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a /MENU

5. [D]/[C]: "ВИДАЛИТИ" a OK *1

6. [D]/[C]: "ТАК" a OK
*1 У кроці 5 можна натомість вибрати пункт "ВИДАЛИТИ ВСЕ" для видалення всіх позицій.

Пошук позиції у телефонній книзі базової станції

Пошук за ім’ям
Ви можете знайти позицію в телефонній книзі, ввівши ім’я:

[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "Тел. Книга Бази" a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK
4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію.*1
5. Натисніть навігаційну клавішу [CENTER]/[ENTER].
6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону.
7. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

*1 Якщо натиснути й утримувати [D]/[C], наступні/попередні позиції відображатимуться автоматично.

67

Використання телефонної книги



Використання віддаленої телефонної книги (лише в разі
підключення до KX-TGP600)
Крім телефонної книги слухавки, можна також використовувати віддалену телефонну книгу, якщо така
доступна.

Примітка
R Радимо налаштовувати цю функцію разом із адміністратором. За подробицями зверніться до

адміністратора.

Пошук позиції у віддаленій телефонній книзі

Пошук за ім’ям
Ви можете знайти позицію в телефонній книзі, ввівши ім’я:

[У режимі очікування]
1.
2. [D]/[C]: "Дист. Тел. Книга"*1. a OK

3. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK

4. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a OK *2

5. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону.
6. KX-TPA60:

KX-TPA65:
Слухавка піднята

*1 Якщо дозволено користуватися лише віддаленою телефонною книгою, цей крок пропускається.
*2 Якщо натиснути й утримувати [D]/[C], наступні/попередні позиції відображатимуться автоматично.
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Самостійне налаштування телефону

Зміна номера слухавки та відображення назви
Можна змінити номер та назву слухавки, що відображається, коли слухавка/настільний телефон перебуває в
режимі очікування.
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ" a OK

4. [D]/[C]: "ДИСП В РЕЖ ОЧІК" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a OK

Гарячі клавіші
Призначивши телефонні номери клавішам набору, можна здійснювати виклик шляхом натиснення й
утримування клавіші набору.
R “Набір номера за допомогою гарячих клавіш”, Cтоp. 45

Призначення гарячих клавіш із телефонної книги
Номери телефонів, збережені в телефонній книзі слухавки, можна набрати гарячою клавішею.
1. У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу набору (0–9) довше 1 секунди.
2. /MENU

3. [D]/[C]: виберіть "КОПІЮВ З ТЕЛ КН". a OK

4. Введіть ім’я або перші символи потрібного імені. a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну позицію. a OK

6. [D]/[C]: виберіть номер. a OK

7. "ЗБЕРЕГТИ" a OK

Примітка
R Докладніше про пошук позиції в телефонній книзі читайте в розділі  “Пошук позиції у телефонній книзі

слухавки”, Cтоp. 63.

Редагування гарячих клавіш
1. У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу набору (0–9) довше 1 секунди.
2. /MENU

3. [D]/[C]: "РЕДАГУВАТИ" a OK

4. За потреби відредагуйте назву гарячої клавіші. a OK

5. За потреби відредагуйте номер гарячої клавіші. a OK

6. "ЗБЕРЕГТИ" a OK

Видалення гарячої клавіші
1. У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу набору, що виконує функцію гарячої клавіші, понад 1

секунду.*1
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2. /MENU

3. [D]/[C]: "ВИДАЛИТИ" a OK *2

4. [D]/[C]: "ТАК" a OK
*1 Коли відображається інформація про гарячу клавішу, можна натиснути [D] або [C], щоб вибрати інший

номер гарячої клавіші.
*2 Щоб видалити всі позиції, виберіть "ВИДАЛИТИ ВСЕ" замість "ВИДАЛИТИ".

Вибір типу набору номера за допомогою гарячої клавіші
Ви можете вибрати один з 2 типів набору номера за допомогою гарячої клавіші для кожної призначеної
гарячої клавіші.
1. У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу набору (0–9) довше 1 секунди.
2. /MENU

3. [D]/[C]: "АВТОМАТ ДЗВІНОК" a OK

4. "ВРУЧНУ"/"АВТО" a OK
R ВРУЧНУ:

Виконання дій набору здійснює виклик на номер, призначений гарячій клавіші. Детальніше див. у розділі
“Набір номера за допомогою гарячих клавіш”, Cтоp. 45.

R АВТО:
Після натиснення й утримання призначеної гарячої клавіші протягом визначеної кількості секунд одразу
здійснюється набір номера, призначеного цій гарячій клавіші.

Примітка
R Про кількість секунд до того, як виклик буде здійснено автоматично, читайте у пункті "ШВИД ГАР КЛАВ" у

розділі  “ОПЦІЯ КЛАВІШІ”, Cтоp. 90.

Налаштування режиму подання сигналу пам’ятки
Сигнал прозвучить у заданий час. Пам’ятка також може бути відображена на дисплеї. Режим подання сигналу
пам’ятки працює, тільки коли слухавка/настільний телефон перебуває в зоні дії базової станції.

Примітка
R Для кожного сигналу пам’ятки можна встановити стиль дзвінка. Детальніше див. у розділі  “ОПЦІЇ ВХ

ВИКЛ”, Cтоp. 88.
R Якщо Ви розмовляєте у той час, коли повинен спрацювати сигнал, Ви почуєте його після того, як

завершите розмову.

Установлення сигналу пам’ятки
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: виберіть номер сигналу (1–3). a OK

4. [D]/[C]: виберіть режим сигналу. a OK
Доступні такі режими сигналу:
R ВИМК: вимкнення вибраного сигналу пам’ятки.
R ОДНОРАЗОВО: сигнал вибраної пам’ятки лунає один раз.
R ЩОДЕННО: сигнал вибраної пам’ятки лунає кожного дня в той самий час.
R ЩОТИЖНЯ: сигнал вибраної пам’ятки лунає в установлений час у вибрані дні тижня.

5. Установіть час і дату сигналу пам’ятки. Інформація, яку необхідно ввести, залежить від режиму сигналу.
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R ОДНОРАЗОВО: введіть дату й час за допомогою джойстика та/або клавіш набору. a OK

R ЩОДЕННО: введіть щоденний час за допомогою джойстика та/або клавіш набору. a OK
R ЩОТИЖНЯ:

a. [D]/[C]: виберіть день тижня. a 
Поруч із кожним вибраним днем тижня відобразиться позначка ü. Таким чином можна вибрати
кілька днів тижня.

b. Виберіть 1 або більше днів тижня. a OK

c. За допомогою джойстика та/або клавіш набору введіть час. a OK

6. Введіть текстове повідомлення, що відображатиметься під час сигналу пам’ятки. a OK

7. OK

8. "ЗБЕРЕГТИ" a OK

Примітка
R Детальніше про введення символів читайте в розділі  “Введення символів”, Cтоp. 41.
R Під час введення часу натискайте [AM/PM] для перемикання між значеннями AM або PM. Якщо вибрати

24-годинне відображення часу, [AM/PM] на дисплеї не відображатиметься.

Видалення сигналу пам’ятки
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: виберіть номер сигналу (1–3). a DELETE/

4. [D]/[C]: "ТАК" a OK

Зупинення сигналу пам’ятки
[Коли лунає сигнал]
1. KX-TPA60:

, / /[XFER/CLR],  або встановіть слухавку на зарядний пристрій
KX-TPA65:

/[CANCEL], / /[TRANSFER/CLEAR] або 

Зміна функціональних клавіш
[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "ОПЦІЯ КЛАВІШІ" a OK

4. [D]/[C]: "ФУНКЦІЯ КЛАВІШІ" a OK

5. [D]/[C]: виберіть позицію, яку потрібно змінити. a OK *1

6. [D]/[C]: виберіть нову позицію, яку слід призначити. a OK *1

*1 Щоб прокрутити донизу, натисніть Далі .
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Примітка
R Ту саму функцію можна призначити кільком клавішам набору.
R Кожній клавіші потрібно призначити якусь функцію.

Зміна стандартних налаштувань слухавки
Вибір головної позиції в режимі очікування
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: виберіть головну позицію. a OK

Головна позиція Підпозиція Сторінка
ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ ГУЧНІСТЬ ДЗВІНКА ТИП ДЗВІНКА ДЗВІН НА ЗАРЯДН Cтоp. 88

СИГНАЛ ПАМ’ЯТКА ЗБЕР АКУМУЛ ДЗВІНОК ГАРНІТ
ОПЦІЇ РОЗМОВИ Зниження шуму ГУЧН ДИНАМІКА ГУЧН СЛУХАВКИ Cтоp. 89

ГУЧН ГАРНІТУРИ ГУЧН МІКР ГАРНІТ РОЗМОВА НА БАЗІ
Еквалайзер

ОПЦІЇ ВІДПОВІДІ ВІДП Б-ЯКОЮ КЛАВ ШВИДКА ВІДП АВТО ВІДПОВ Cтоp. 89
ТАЙМЕР АВТОВІДП

ОПЦІЯ КЛАВІШІ ФУНКЦІЯ КЛАВІШІ РЕДАГ ФУНК КЛАВ ІМ’Я ФУНКЦ КЛАВ Cтоp. 90
СПОСІБ БЛОК КЛАВ АВТОМ ЧАС БЛОКУВ ШВИД ГАР КЛАВ

ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ МОВА ПІДСВІЧУВАННЯ ЯСКРАВІСТЬ РКД Cтоp. 92
ДИСП В РЕЖ ОЧІК Ім’я Слухавки НАЗВА КАТЕГОР
ФОРМАТ ДАТИ ФОРМАТ ЧАСУ ВІДОБР ІДЕНТИФ
СХЕМА КОЛЬОРІВ Монітор Бази Попередження

ОПЦІЇ СИГНАЛІВ СИГНАЛ КЛАВІШ СИГН ДІЇ РАД БАЗ Cтоp. 94
СИСТЕМНА ОП-
ЦІЯ

РЕЄСТР СЛУХАВКИ ВІДМІНИТИ БАЗУ ОБРАТИ БАЗУ Cтоp. 94
СИСТЕМА ЗАБЛО-
КОВ

ЗМІНИТИ PIN ВІДОМОСТІ СЛУХ

ІНШЕ ЗМІНА ПАРОЛЯ ПОВТ НАСТР СЛУХ Вбудований web Cтоp. 95

Зміна стандартних налаштувань системи
УВАГА
R Ця функція залежить від телефонної системи. За подробицями зверніться до адміністратора.

[У режимі очікування]
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: виберіть головну позицію. a OK
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Головна позиція Підпозиція Сторінка
Статус Статус лінії Версія ПЗ IP Режим Cтоp. 96

Налашт. IPv4 Налашт. IPv6 MAC Адреса
LLDP CDP VLAN

Налашт-я мережi Вибір IP-режиму Налашт. IPv4 Налашт. IPv6 Cтоp. 96
LLDP CDP VLAN
Швидк. з’єднання Вбудований web Тест мережі

Сис налаштуван-
ня

РЕЄСТР СЛУХАВКИ Скас Слухавки Зміна PIN Бази Cтоp. 98
Уст. Час/Дату ПІДСИЛЮВАЧ Налашт. Лiній
Аутентифікація доступу до лінії Налаштування XSI
Налаштування UC Налаш-я паралел.

Налаштув-я вик-в ПЕР/НЕ ТУРБ Блок. Аноніма АНОНІМНИЙ ВИК-
ЛИК

Cтоp. 99

Блок. Caller ID Будь-якого Віддалений офіс
Одночас дзвон

Блокування анонімних викликів (лише в разі підключення KX-TGP600)
Ця функція дозволяє відхиляти виклики, які отримуються пристроєм без номера телефону. Значенням за
замовчанням є "ВИМК".

УВАГА
R Радимо виконувати налаштування разом із адміністратором. За подробицями зверніться до адміністратора.
R Ця функція недоступна для ліній загального доступу.

1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Налаштув-я вик-в" a OK

4. [D]/[C]: "Блок. Аноніма" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну лінію. a OK

6. [D]/[C]: "УВІМК"/"ВИМК" a OK

Заборона вхідних викликів (лише для користувачів послуги ідентифікатора
абонента)
За допомогою цієї функції пристрій може відхиляти виклики з певних телефонних номерів, на які ви не хочете
відповідати, наприклад, виклики спамерів.
У разі отримання виклику, поки відбувається ідентифікація абонента, пристрій не дзвонить. Якщо номер
телефону співпадає із позицією в списку заборонених викликів, пристрій відхилить виклик.

Збереження небажаних абонентів (лише в разі підключення до KX-TGP600)
Для однієї лінії можна зберегти до 20 телефонних номерів у списку заборонених викликів, використовуючи
список абонентів або вводячи безпосередньо номери.
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK
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3. [D]/[C]: "Налаштув-я вик-в" a OK

4. [D]/[C]: "Блок. Caller ID" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну лінію. a OK

6. [D]/[C]: Виберіть порожню лінію. a /MENU

7. [D]/[C]: "РЕДАГУВАТИ" a OK

8. Введіть номер телефону (макс. 32 цифр). a OK

9. ЗБЕР

Редагування телефонних номерів, які потрібно відхиляти (лише в разі підключення до KX-TGP600)

1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Налаштув-я вик-в" a OK

4. [D]/[C]: "Блок. Caller ID" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну лінію. a OK

6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону. a /MENU

7. [D]/[C]: "РЕДАГУВАТИ" a OK

8. Введіть номер телефону. a OK

9. ЗБЕР

Видалення телефонних номерів, які потрібно відхиляти (лише в разі підключення до KX-TGP600)

1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Налаштув-я вик-в" a OK

4. [D]/[C]: "Блок. Caller ID" a OK

5. [D]/[C]: виберіть потрібну лінію. a OK

6. [D]/[C]: виберіть потрібний номер телефону. a /MENU

7. [D]/[C]: "ВИДАЛ НОМЕР"*1 a OK

8. [D]/[C]: "ТАК" a OK
*1 Щоб видалити всі позиції, виберіть "ВИДАЛ УСІ НОМЕРИ" замість "ВИДАЛ НОМЕР".

Здійснення анонімного виклику (лише в разі підключення до KX-TGP600)
Перш ніж здійснювати виклик, вкажіть наступне:

УВАГА
R Радимо виконувати налаштування разом із адміністратором. За подробицями зверніться до адміністратора.

1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Налаштув-я вик-в" a OK
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4. [D]/[C]: "АНОНІМНИЙ ВИКЛИК" a OK

5. [D]/[C]: виберіть лінію. a OK

6. [D]/[C]: "УВІМК"/"ВИМК" a OK

Програмування через веб-інтерфейс користувача
Пристрій має веб-інтерфейс користувача для налаштування різних параметрів і функцій, включно з деякими,
які не можна програмувати безпосередньо із слухавки/настільного телефону. В наведеному нижче списку
містяться деякі корисні функції, які можна програмувати через веб-інтерфейс користувача.
За подробицями зверніться до адміністратора.
R Мова веб-інтерфейсу
R Пароль користувача (для доступу до веб-інтерфейсу користувача)
R Основні налаштування слухавки
R Групування слухавки / Вибір слухавки для отримання викликів
R Вибір слухавки і номера лінії для здійснення виклику
R Імпорт та експорт телефонної книги

Примітка
R Кожного разу, коли потрібно отримати доступ до веб-інтерфейсу користувача, необхідно вмикати функцію

програмування через веб-інтерфейс (Вбудований web). див.  “ІНШЕ”, Cтоp. 95.
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Встановлення й налаштування
Примітка
R Компанія Panasonic не несе відповідальності за травми або пошкодження майна, що виникли в результаті

неправильного встановлення або в разі експлуатації, що не відповідає вимогам цього документа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
R Не перевантажуйте розетки і подовжувачі. Це може призвести до виникнення пожежі або ураження

електричним струмом.
R Повністю вставляйте мережевий адаптер/штепсель у розетку змінного струму. Інакше може виникнути

небезпека удару струмом та/або перегріву, який може призвести до пожежі.
R Регулярно витирайте пил і т. ін. з мережевого адаптера/штепселя сухою тканиною, витягнувши їх із

розетки. Пил, що зібрався, разом з вологою і т. ін. може спричинити дефект ізоляції, який може викликати
пожежу.

Приєднання підставки (KX-TPA65)
Приєднайте підставку до настільного телефону.
1. Вставте захвати підставки у гачки на пристрої.
2. Обережно повертайте підставку у вказаному напрямку, доки вона не вивільниться.

Налаштування положення підставки (KX-TPA65)
Пересуньте позначки PUSH у вказаному напрямку, тримаючи обома руками, та нахиліть підставку, поки вона
не зафіксується в потрібному положенні.
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R Високе положення ® Низьке положення

PUSH

PUSH

R Низьке положення ® Високе положення

PUSH

PUSH

Від’єднання підставки (KX-TPA65)
Нахиліть підставку у вказаному напрямку, натискаючи позначки PUSH обома руками.

PUSH

PUSH
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Підключення
KX-TPA65 (настільний телефон)
Приєднайте до настільного телефону мережевий адаптер, дротову слухавку та гарнітуру.

PQLV219xx

KX-TGP600 (Базова станція)
Підлючіть мережевий адаптер та кабель Ethernet до базової станції.

Концентратор

PQLV219xx

R Якщо доступна функція живлення через Ethernet (PoE), використовувати блок живлення непотрібно.
R Кількість приладів, які можна підключати одночасно до концентратора PoE, визначається потужністю, яку

забезпечує концентратор.
R Початкове налаштування IP-адреси для KX-TGP600 – "DHCP – АВТО". Інформацію про середовище

мережі запитуйте в адміністратора. Детальніше див. у розділі  “Налашт-я мережi”, Cтоp. 96.

Зарядний пристрій для KX-TPA60
Підключення мережевого адаптера до зарядного пристрою.

PNLV226xx
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R Підключіть мережевий адаптер до розташованої вертикально або підлогової розетки змінного струму. Не
підключайте мережевий адаптер до розетки, вмонтованої на стелі, тому що вага адаптера може стати
причиною роз’єднання.

R Прикріпіть шнур мережевого адаптера до тримача шнура.
R Використовуйте лише мережевий адаптер Panasonic.

Встановлення батареї
Відкрийте кришку батарейного відсіку, встановіть батареї та закрийте кришку, як зображено нижче.

Використання затискача на пояс
Ви можете підвісити слухавку на пояс, виконавши описані нижче дії.
1. Натисніть на затискач на зворотному боці слухавки.
2. Вставте затискач у спеціальні пази на корпусі слухавки.

Заряджання акумуляторних батарей
Батарея постачається незарядженою. Заряджайте батареї щонайменше 6 годин або вставте повністю
заряджені батареї перед першим використанням слухавки.

R Коли батареї зарядяться повністю, індикатор заряджання згасне.
R Якщо батареї вже повністю заряджені й слухавка знаходиться в зарядному при-

строї, коли живлення вимкнене, індикатор заряджання буде увімкнений і потім
вимкнений.

R Заряджання батареї почнеться приблизно через 3 секунд після встановлення слу-
хавки в зарядний пристрій, коли живлення вимкнене.
Докладніше про заряджання батарей див. у розділі  “Інформація про батарею
(тільки KX-TPA60)”, Cтоp. 6.

R Під час заряджання слухавка та зарядний пристрій можуть дещо нагріватися, що
є нормальним явищем.

R Пристрої, чутливі до магнітних полів, тримайте подалі від зарядного пристрою.
R Користуйтеся тільки зарядним пристроєм із комплекту поставки.
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Настінний монтаж
Примітка
R Переконайтеся, що стіна, на яку закріплюється прилад, та спосіб кріплення мають достатню міцність, щоб

витримати вагу пристрою.

KX-TGP600 (Базова станція)
1. Закрутіть гвинти у стіну на відстані 55 мм (mm) (2 5/32 дюйм.) один від одного і повісьте пристрій на стіну.

*2

*1

*3

*1 55 мм (mm) (2 5/32 дюйм.)
*2 Шайба
*3 Закрутіть гвинт до цього рівня.

KX-TPA65 (настільний телефон)
1. Під’єднайте шнур слухавки.
2. Вставте фіксатори адаптера для настінного монтажу у відповідні отвори на задній панелі корпусу

пристрою, а потім посуньте адаптер у напрямку, вказаному стрілкою, доки не почуєте клацання.

3. Закріпіть адаптер для настінного монтажу на базі за допомогою гвинта.
(Рекомендований момент закручування: від 0,4 Н·м [4,08 кгс·см/3,54 фтс·дюйм.] до 0,6 Н·м [6,12 кгс·см/
5,31 фтс·дюйм.])

4. Під’єднайте мережевий адаптер.
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5. Закрутіть гвинти у стіну на відстані 83 мм (mm) (3 1/4 дюйм.) або 100 мм (mm) (3 15/16 дюйм.) один від
одного і повісьте пристрій на стіну.

*3

*4
*1

*2 *5

*6

3 5

*1 Мережевий адаптер
*2 Шнур слухавки
*3 Шайба
*4 Закрутіть гвинт до цього рівня.
*5 83 мм (mm) (3 1/4 дюйм.)
*6 100 мм (mm) (3 15/16 дюйм.)

R Зразок шаблону для настінного монтажу можна знайти в кінці цього керівництва.
R Під час вставляння гвинтів будьте обережні, щоб не пошкодити труби, електричні дроти і т.д., які можуть

бути прокладені/приховані у стіні.
R Головки гвинтів не мають прилягати до стіни.
R Для здійснення монтажу на деяких типах стін може знадобитися кріплення дюбелів для вставлення гвинтів.

Підвішування слухавки (KX-TPA65)
Підвішування слухавки під час розмови
1. Підвісьте слухавку за верхній край приладу.

Приєднання гачка слухавки в разі настінного монтажу пристрою
KX-TPA65 (настільний телефон)
1. Від’єднайте гачок слухавки від гнізда.
2. Переверніть його.
3. Посуньте гачок слухавки назад у гніздо до його фіксації.
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4. Слухавка надійно закріплена, коли висить на важелі.

Оновлення програмного забезпечення
Коли базова станція подасть запит щодо оновлення програмного забезпечення слухавок/настільних
телефонів, зареєстровані на базовій станції слухавки/настільні телефони почнуть оновлення свого
програмного забезпечення автоматично.

Оновлення програмного забезпечення слухавок/настільних телефонів
Подані нижче слухавки/настільні телефони можуть оновлювати власне програмне забезпечення, яке можна
автоматично завантажувати через KX-TGP600:
– KX-TPA60
– KX-TPA65
– Моделі серії KX-UDT (окрім KX-UDT111)*1
Після того як базова станція подасть запит для запуску завантаження програмного забезпечення для
слухавок/настільних телефонів, натискати жодних клавіш не можна.
Оновлення здійснюється автоматично. Дотримуйтесь вказівок на дисплеї та очікуйте завершення оновлення.
*1 Пристрої серії KX-UDT не працюють разом з KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG або

KX-TGP600BR.

Примітка
R Якщо виникне помилка оновлення, зверніться до адміністратора.

Реєстрація/скасування реєстрації слухавки/настільного
телефону на KX-TGP600

Реєстрація слухавки/настільного телефону на KX-TGP600
Слухавку/настільний телефон можна зареєструвати щонайбільше на 4 базових станціях.
Базову станцію можна зареєструвати щонайбільше на 8 слухавках/настільних телефонах (KX-TPA60/
KX-TPA65/моделі серії KX-UDT*1).
Існує 2 способи реєстрації.
R Реєстрація слухавки/настільного телефону за допомогою базової станції
R Реєстрація слухавки/настільного телефону за допомогою слухавки/настільного телефону
Слухавка/настільний телефон та базова станція, що входять у комплект, є попередньо зареєстровані. Якщо з
певних причин слухавку/настільний пристрій не зареєстровано на базовій станції (наприклад, потужність
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сигналу є за межами діапазону, навіть якщо слухавка/настільний телефон знаходяться поряд із базовою
станцією), повторно зареєструйте слухавку/настільний телефон.
*1 Пристрої серії KX-UDT не працюють разом з KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG або

KX-TGP600BR.

Реєстрація слухавки/настільного телефону за допомогою базової станції
У разі додавання нової слухавки/настільного телефону:
1. Базова станція:

a. Натисніть та утримуйте кнопку пошуку слухавки протягом 3 секунд.
Індикатор STATUS на базовій станції почне мигати червоним світлом (повільно).

2. Незареєстрована слухавка/настільний телефон:
[У разі додавання нової слухавки/настільного телефону]
R Спрощена реєстрація

У режимі очікування натисніть та утримуйте OK , поки не почне відображатися напис "ЗАЧЕКАЙТЕ...".
Відображення на дисплеї напису "ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ" означає, що реєстрацію завершено.
Дії від кроку a до кроку e можна пропустити.

[У разі реєстрації слухавки/настільного телефону на іншій базовій станції]
R Звичайна реєстрація

a. /MENU

b. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

c. [D]/[C]: "СИСТЕМНА ОПЦІЯ" *1 a OK

d. [D]/[C]: "РЕЄСТР СЛУХАВКИ" a OK

e. Виберіть базову станцію. a OK
Відображення на дисплеї напису "ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ" означає, що реєстрацію завершено.

R Якщо на слухавці/настільному телефоні зареєстровано 4 базові станції, на екрані в кроці d відображається
напис "ПАМ’ЯТЬ ЗАПОВН".

*1 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

Реєстрація слухавки/настільного телефону за допомогою слухавки/настільного телефону
Якщо робота пристрою з використанням базової станції є складною або якщо ви хочете вказати номер
слухавки/настільного телефону під час реєстрації, можна використовувати зареєстровану слухавку/
настільний телефон для додавання нових слухавок/настільних телефонів.
Перш ніж користуватися слухавкою/настільним телефоном, переконайтеся, що індикатор STATUS базової
станції є зеленим (світиться/повільно миготить/швидко миготить).
1. Зареєстрована слухавка/настільний телефон:

a. /MENU

b. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

c. [D]/[C]: "Сис налаштування" *1 a OK

d. [D]/[C]: "РЕЄСТР СЛУХАВКИ" a OK

e. Виберіть слухавку/настільний телефон. a OK

Якщо зареєстровано понад 5 слухавок/настільних телефонів, можна натиснути Далі  для
прокручування донизу.
Індикатор STATUS на базовій станції почне мигати червоним світлом (повільно).

2. Незареєстрована слухавка/настільний телефон:
Виконайте дії від кроку 2 вище зі слухавкою/настільним телефоном, які потрібно додати.

83

Встановлення й налаштування



*1 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

Скасування реєстрації слухавки/настільного телефону
Слухавка/настільний телефон може скасувати власну реєстрацію (або реєстрацію іншої слухавки/настільного
телефону), що зберігається на базовій станції. Це дозволяє слухавці/настільному телефону завершити своє
бездротове підключення до системи.
1. Слухавка/настільний телефон:

У режимі очікування натисніть /MENU , після чого натисніть [E] та [C], щоб вибрати . a OK

2. Слухавка/настільний телефон:
[D]/[C]: "Сис налаштування" *1a OK

3. Слухавка/настільний телефон:
[D]/[C]: "Скас Слухавки" a OK

4. Слухавка/настільний телефон:
Виберіть слухавку/настільний телефон. a OK

*1 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

Реєстрація/скасування реєстрації слухавки/настільного телефону на іншій
базовій станції, ніж KX-TGP600

Реєстрація слухавки/настільного телефону
Операції/налаштування базової станції потрібно здійснювати згідно вказівок базової станції.

Реєстрація слухавки/настільного телефону за допомогою базової станції
1. Базова станція:

Увійдіть у режим реєстрації слухавки/настільного телефону.
2. Слухавка/настільний телефон:

Використовуючи незареєстровану слухавку/настільний телефон, натисніть OK  та виконайте екранні
вказівки, поки реєстрацію не буде завершено.

Скасування реєстрації слухавки/настільного телефону
Слухавка/настільний телефон може видалити власну реєстрацію (або реєстрацію іншої слухавки/настільного
телефону), що зберігається на базовій станції. Це дозволяє слухавці/настільному телефону завершити своє
бездротове підключення до системи.
1. /MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E]:  a OK

3. [D]/[C]: "Сис налаштування" *1 a OK

4. [D]/[C]: "Список внут. №" a OK

5. [D]/[C]: "Гарнітура" a OK

6. [D]/[C]: "ВИДАЛИТИ" a OK

7. [D]/[C]: "ТАК"/"НІ" a OK
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*1 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.
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Додаток

Таблиця режимів символів

KX-TPA60/KX-TPA65 (Суфікс: RU)

Клаві-
ші

АБВ
(Кирилічна

абетка)

0–9
(Цифри)

ABC
(Латинсь-
ка абетка)

AÄÃ
(Розширений 1)

SŚŠ
(Розширений 2)

1
Пробіл B & ’
( ) G , – . / 1 1 Пробіл B & ’ ( ) G , – . / 1

2

А Б В Г 2
2

A B C 2

а б в г 2 a b c 2

3
Д Е Ё Ж З 3

3
D E F 3

д е ё ж з 3 d e f 3

4
И Й К Л 4

4
G H I 4

и й к л 4 g h i 4

5
М Н О П 5

5
J K L 5 J K L 5

м н о п 5 j k l 5 j k l 5

6

Р С Т У 6
6

M N O 6

р с т у 6 m n o 6

7
Ф Х Ц Ч 7

7
P Q R S 7

ф х ц ч 7 p q r s 7

8
Ш Щ Ъ Ы 8

8
T U V 8

ш щ ъ ы 8 t u v 8

9

Ь Э Ю Я Ґ Є
І Ї Ў 9

9
W X Y Z 9

ь э ю я ґ є і ї
ў 9 w x y z 9

0 Пробіл ! ? " :
; + = < > 0 0 Пробіл ! ? " : ; + = < > 0

# #

R Для перемикання між символами верхнього і нижнього регістрів перед чи після введення символу
натискайте
KX-TPA60:
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KX-TPA65:

R Натискайте клавішу для вибору потрібного символу. Наприклад, для введення літери "С" латиницею
натисніть 2 3 рази.

R Натискайте клавішу для вибору потрібного символу. Наприклад, для введення літери "B" кирилицею,
натисніть 2 3 рази.

R Символи, введені за допомогою клавіші # (наприклад, "$"), не можна вводити під час пошуку в телефонній
книзі. див.  “Пошук позиції у телефонній книзі слухавки”, Cтоp. 63.

R Зображення клавіш у таблиці можуть відрізнятися за виглядом від клавіш на слухавці/настільному
телефоні.

Таблиця символів для пароля адміністратора

Клавіші ABC
(Латинська абетка)

0–9
(Цифри)

1 B & ’ ( ) G , – . / ~ 1 1

2
A B C 2

2
a b c 2

3
D E F 3

3
d e f 3

4
G H I 4

4
g h i 4

5
J K L 5

5
j k l 5

6
M N O 6

6
m n o 6

7
P Q R S 7

7
p q r s 7

8
T U V 8

8
t u v 8

9
W X Y Z 9

9
w x y z 9

0 Пробіл ! ? " : ; + = < > | 0 0
# $ % & @ [ \ ] ^ _ ` { } #

R У верхньому рядку для кожної клавіші відображені символи, які вводяться у верхньому регістрі, а в
нижньому рядку відображені символи, які вводяться в нижньому регістрі.

R До або після введення символу натисніть * для переходу від великих літер до малих і навпаки.
R Натискайте клавішу для вибору потрібного символу. Наприклад, для введення літери "С" латиницею

натисніть 2 3 рази.
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Компонування меню налаштування слухавки

ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
ГУЧНІСТЬ ДЗВІНКА Регулювання рівня гучності

дзвінка
 БІЛЬШЕ
 МЕНШЕ
 РІВЕНЬ 1–6
 ВИМК

РІВЕНЬ 3

ТИП ДЗВІНКА (у разі
використання
KX-TGP600)
R Лінія 1–8
R ДЗВІН ВН ЗВ’ЯЗ
R ПЕРС ДЗВІНОК

(КАТЕГОРІЯ 1–9)

СТИЛЬ ДЗВІНКА
Вибирає тональний сигнал
дзвінка для кожного типу викли-
ку.*1

 СИГНАЛ ДЗВІНК1–19,
25–32

Лінія 1–8: СИГ-
НАЛ ДЗВІНК1–8
ДЗВІН ВН
ЗВ’ЯЗ: СИГНАЛ
ДЗВІНК9
ПЕРС ДЗВІНОК:
СИГНАЛ
ДЗВІНК1

КОЛІР ДИСПЛЕЯ*2

Вибір стилю кольору для кожно-
го типу виклику.

 ЗВИЧАЙНИЙ
 ЖОВТИЙ
 ЧЕРВОНИЙ

ЗВИЧАЙНИЙ

ТИП ДЗВІНКА (у разі
використання іншої
базової станції, ніж
KX-TGP600)
R Зовн. виклик
R ДЗВІН ВН ЗВ’ЯЗ
R ПЕРС ДЗВІНОК

(КАТЕГОРІЯ 1–9)

СТИЛЬ ДЗВІНКА
Вибирає тональний сигнал
дзвінка для кожного типу викли-
ку.*1

Зовн. виклик
 Мелодія 1–7 —

ДЗВІН ВН ЗВ’ЯЗ
 СИГНАЛ ДЗВІНК1–19,

25–32
—

КОЛІР ДИСПЛЕЯ*2

Вибір стилю кольору для кожно-
го типу виклику.

 ЗВИЧАЙНИЙ
 ЖОВТИЙ
 ЧЕРВОНИЙ

—

ДЗВІН НА ЗАРЯДН
(тільки моделі
KX-TPA60)

Вибирає режим виклику (увімк.
або вимк.), поки слухавка пере-
буває на зарядному пристрої.*3

 УВІМК
 ВИМК

УВІМК

СИГНАЛ ПАМ’ЯТКА СТИЛЬ ДЗВІНКА
Вибирає тональний сигнал
дзвінка для кожного сигналу
пам’ятки.

 СИГНАЛ ДЗВІНК1–19,
25–32

ЗБЕР АКУМУЛ (тіль-
ки моделі KX-TPA60)

ЧАС ЗБЕР АКУМ
Вибирає кількість секунд перед
автоматичним вимкненням поз-
ицій режиму заощадження енер-
гії, наведених нижче, під час
вхідного виклику.

0 СЕК–60 СЕК 30 СЕК

ВИМКН ДЛЯ ЗБЕР
Вибирає позиції для вимкнення.

 ДЗВІНОК
 ПІДСВІЧУВАННЯ

Не вибрано

ДЗВІНОК ГАРНІТ Вибирає, чи лунатиме тональ-
ний сигнал у підключеній гарні-
турі під час отримання виклику.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

*1 Мелодії, встановлені в цьому пристрої заздалегідь, використовуються з дозволу © Copyrights Vision Inc.,
2010.
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*2 Відображається тільки у режимі "ПЕРС ДЗВІНОК".
*3 Коли для параметра "ДЗВІН НА ЗАРЯДН" встановлено значення "УВІМК", а для параметра "ГУЧНІСТЬ

ДЗВІНКА" – "ВИМК", гучність дзвінка слухавки відповідає рівню 1.

ОПЦІЇ РОЗМОВИ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Зниження шуму (тіль-
ки моделі KX-TPA60)

Увімкнення/вимкнення функції
зниження перешкод.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

ГУЧН ДИНАМІКА Регулює рівень гучності задньо-
го динаміка.

РІВЕНЬ 1–6 РІВЕНЬ 3

ГУЧН СЛУХАВКИ Регулює рівень гучності динамі-
ка.

РІВЕНЬ 1–6 РІВЕНЬ 2

ГУЧН ГАРНІТУРИ Регулює рівень гучності гарніту-
ри.

РІВЕНЬ 1–6 РІВЕНЬ 2

ГУЧН МІКР ГАРНІТ Регулює рівень гучності мікро-
фона гарнітури.

РІВЕНЬ 1–6 РІВЕНЬ 6

РОЗМОВА НА БАЗІ
(Лише в моделі
KX-TPA60)

Вибирає, чи продовжувати роз-
мову, якщо слухавку поставити
на зарядний пристрій під час
розмови.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

Еквалайзер Вибирає тип якості прийому.  ЗВИЧАЙНИЙ
 Потроїти *1

ЗВИЧАЙНИЙ

*1 Підкреслює високі частоти.

ОПЦІЇ ВІДПОВІДІ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
ВІДП Б-ЯКОЮ КЛАВ
(Лише в моделі
KX-TPA60)

Відповідь на виклик будь-якою
клавішею набору.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

ШВИДКА ВІДП
(Лише в моделі
KX-TPA60)

Відповідь на виклик під час за-
рядження телефону зняттям
слухавки із зарядного пристрою.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

АВТО ВІДПОВ Вибирає типи викликів, на які
можна відповісти за допомогою
Автовідповіді.

 ТІЛЬКИ ВНУТР
 ЗОВН ТА ВНУТР

ЗОВН ТА ВНУТР

ТАЙМЕР АВТОВІДП Вибирає кількість секунд перед
автоматичною відповіддю на
виклик, якщо обраний режим ав-
товідповіді.

0 СЕК–20 СЕК 6 СЕК

89

Додаток



ОПЦІЯ КЛАВІШІ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
ФУНКЦІЯ КЛАВІШІ Редагує список функціональних

клавіш.
Суфікс: A/CE/UK/AL/RU/LA/
LC/AG/BR

 ПОВТОР НАБІР
 ПЕР/НЕ ТУРБ*1

 КОНФЕРЕНЦІЯ
 АВТО ВІДПОВ
 ПОВТОР ВИКЛИК
 ЖУРН ВХІДНИЙ
 ЖУРН ВИХ ВИКЛ
 ТЕЛ. КНИГА
 ПАРКУВАННЯ*2*3

 ВНУТР ЗВ’ЯЗОК
 ПАУЗА*3

 БУДИЛЬНИК
 Зниження шуму*4

 ОПОВІЩЕННЯ*2*3

 Перехоплення*3

 ЖОДНА

1: ПОВТОР НА-
БІР
2: ПЕР/НЕ
ТУРБ*1

3: КОНФЕРЕН-
ЦІЯ
4: АВТО ВІДПОВ
5: ПОВТОР ВИК-
ЛИК
6: ЖУРН ВХІД-
НИЙ
7: ЖУРН ВИХ
ВИКЛ
8: ТЕЛ. КНИГА
9: —
0: —

: —
#: —

Суфікс: (немає/C)
 ПОВТОР НАБІР
 ПЕР/НЕ ТУРБ*1

 ПОВТОР ВИКЛИК
 АВТО ВІДПОВ
 КОНФЕРЕНЦІЯ
 ЖУРН ВХІДНИЙ
 ЖУРН ВИХ ВИКЛ
 ТЕЛ. КНИГА
 ПАРКУВАННЯ*2*3

 ВНУТР ЗВ’ЯЗОК
 ПАУЗА*3

 БУДИЛЬНИК
 Зниження шуму*4

 ОПОВІЩЕННЯ*2*3

 Перехоплення*3

 ЖОДНА

1: ПОВТОР НА-
БІР
2: ПЕР/НЕ
ТУРБ*1

3: ПОВТОР ВИК-
ЛИК
4: АВТО ВІДПОВ
5: КОНФЕРЕН-
ЦІЯ
6: ЖУРН ВХІД-
НИЙ
7: ЖУРН ВИХ
ВИКЛ
8: ТЕЛ. КНИГА
9: —
0: —

: —
#: —

РЕДАГ ФУНК КЛАВ
R ФУНК КЛАВІША А
R ФУНК КЛАВІША B
R ФУНК КЛАВІША C

Редагування програмних кла-
віш у таких ситуаціях.
R ОЧІКУВАННЯ
R РОЗМОВА

 ЗА ЗАМОВЧ
 ФУНКЦІЯ КЛАВІШІ
 ГАРЯЧА КЛАВІША*5

Не збережено

ІМ’Я ФУНКЦ КЛАВ
R ФУНК КЛАВІША А
R ФУНК КЛАВІША B
R ФУНК КЛАВІША C

Редагування назв програмних
клавіш у таких ситуаціях.
R ОЧІКУВАННЯ
R РОЗМОВА

Макс. 5 символів Не збережено
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Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
СПОСІБ БЛОК КЛАВ Вибирає спосіб блокування кла-

віш.
 ВРУЧНУ
 ВРУЧН З ПАРОЛЕМ*6*7

 АВТО
 АВТО З ПАРОЛЕМ*6*7

ВРУЧНУ

АВТОМ ЧАС БЛОКУВ Встановлення кількості секунд
перед блокуванням клавіш слу-
хавки/настільного телефону, як-
що для параметра "СПОСІБ
БЛОК КЛАВ" вибрано значення
"АВТО".

0 СЕК–60 СЕК 1O СЕК

ШВИД ГАР КЛАВ Вибір кількості секунд перед
тим, як виклик здійснюється ав-
томатично, якщо гаряча клаві-
ша, запрограмована на "АВТО",
натиснута й утримується.

1 СЕК–20 СЕК 2 СЕК

*1 "Переадресація" у разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
*2 Недоступно в разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
*3 Цей елемент відображається, лише коли він увімкнений у налаштуваннях. За подробицями зверніться до

адміністратора.
*4 Лише KX-TPA60.
*5 Відображається тільки у режимі "ОЧІКУВАННЯ".
*6 Для запобігання несанкціонованому доступу до виробу:

R Оберіть випадковий пароль, який не можна легко вгадати.
R Регулярно змінюйте пароль.

*7 Якщо паролю не було встановлено, вибрати значення "ВРУЧН З ПАРОЛЕМ" або "АВТО З ПАРОЛЕМ"
для параметра "СПОСІБ БЛОК КЛАВ" неможливо. Детально про встановлення пароля читайте в розділі
“Установлення пароля”, Cтоp. 40.
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ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
МОВА Вибирає мову дисплея.

Із базової станції можна заван-
тажити до 10 мов. Ця функція
залежить від телефонної систе-
ми. За подробицями зверніться
до адміністратора.

Суфікс: A/CE/UK/AL
 АВТО
 English
 Deutsch
 Español
 FRANÇAIS
 Italiano
 Svenska*1

 Nederlands*1

 Português*1

 Čeština

АВТО

Суфікс: (немає/C)
 АВТО
 English
 Español
 FRANÇAIS

АВТО

Суфікс: RU
 АВТО
 English
 PУCCKИЙ
 Українська

АВТО

Суфікс: LA/LC/AG/BR
 АВТО
 English
 Español
 Português

АВТО

ПІДСВІЧУВАННЯ Увімкнення підсвічування дис-
плея та клавіатури*2. Можна
встановити для:
R ОТРИМАННЯ
R РОЗМОВА
R ОЧІКУВАННЯ (тільки моделі

KX-TPA65)

 УВІМК
 ВИМК

ОТРИМАННЯ:
ВИМК
РОЗМОВА:
УВІМК
ОЧІКУВАННЯ:
УВІМК

ЯСКРАВІСТЬ РКД Регулює яскравість підсвічуван-
ня дисплея.

РІВЕНЬ 1–6 РІВЕНЬ 3

ДИСП В РЕЖ ОЧІК*3 Вибір інформації, що відобра-
жається на дисплеї в режимі очі-
кування.

 Ім’я Слухавки
 НОМ ТЕЛЕФОНУ
 Тел. № та Iм’я
 ВИМК

Ім’я Слухавки

Ім’я Слухавки*4 Редагує напис, що відобра-
жається на дисплеї в режимі очі-
кування.

Макс. 16 символів Гарнітура y
(y: номер слу-
хавки)

НАЗВА КАТЕГОР Редагує назви категорій. Макс. 13 символів x категорії
(1–9)

Не збережено
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Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
ФОРМАТ ДАТИ Вибирає формат дати, яка відо-

бражається на дисплеї у режимі
очікування.

 ДД-ММ-РРРР
 ММ-ДД-РРРР
 РРРР-ММ-ДД

Суфікс: A/CE/
UK/AL/LA/LC/
RU/AG/BR
ДД-ММ-РРРР
Суфікс: (немає/
C)
ММ-ДД-РРРР

ФОРМАТ ЧАСУ Вибирає формат часу, що відо-
бражається на дисплеї у режимі
очікування.

 12Г
 24Г

Суфікс: A/CE/
UK/AL/LA/LC/
RU/AG/BR
24Г
Суфікс: (немає/
C)
12Г

ВІДОБР ІДЕНТИФ*4 Вибирає, яка інформація відо-
бражається про абонента, коли
від нього надходить виклик.
Може відображатися інформа-
ція, збережена у телефонній
книзі слухавки або мережі.

 ТЕЛ КНИГА
 Мережа

Мережа

СХЕМА КОЛЬОРІВ Вибір кольорової гами дисплея.  ТЕМНИЙ
 СВІТЛИЙ

ТЕМНИЙ

Монітор Бази Вибір режиму відображення но-
меру базової станції в режимі
обслуговування.

 ВИМК
 Поточна база
 ПОТОЧН+ПЕРЕГЛЯН

ВИМК

Попередження Вибирає метод сповіщення (по-
відомлення, світловий індика-
тор або звуковий сигнал) для
пропищених викликів і голосо-
вих повідомлень.
Повідомлення: Відображення
повідомлення на екрані
LED: Світиться індикатор
Сигнал: Подається звуковий сиг-
нал

 ПРОПУЩ ВИКЛИК
     Повідомлення
         УВІМК
         ВИМК
     LED
         УВІМК
         ВИМК

 Голос. MSG
     Повідомлення
         УВІМК
         ВИМК
     LED
         УВІМК
         ВИМК
     Сигнал
         УВІМК
         ВИМК

Всі опції: УВІМК

*1 Неможливо вибрати в разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
*2 Підсвічування клавіатури доступно лише для KX-TPA60.
*3 Не відображається в разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
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*4 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

ОПЦІЇ СИГНАЛІВ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
СИГНАЛ КЛАВІШ Вмикає або вимикає сигнал кла-

віш.
 УВІМК
 ВИМК

УВІМК

СИГН ДІЇ РАД БАЗ Вибирає, чи буде працювати
сигнал зони дії радіобази.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

СИСТЕМНА ОПЦІЯ
Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”, Cтоp. 87.

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
РЕЄСТР СЛУХАВКИ Реєструє слухавку/настільний

телефон на базовій станції.
БАЗА 1–4 Не збережено

ВІДМІНИТИ БАЗУ*1 Відміняє реєстрацію слухавки/
стільникового телефону.

БАЗА 1–4*2 Не вибрано

ОБРАТИ БАЗУ*1 Вибирає базу.  АВТО
 БАЗА 1–4

АВТО

СИСТЕМА ЗАБЛО-
КОВ

Вибирає, чи блокувати налашту-
вання системи.

 УВІМК*3

 ВИМК
ВИМК

ЗМІНИТИ PIN Перед тим як зареєструвати слу-
хавку/настільний телефон на ба-
зовій станції, введіть PIN-код ба-
зової станції тут. Як тільки Ви за-
реєстрували слухавку/настіль-
ний телефон на базовій станції,
можна змінити цей PIN-код,
щоб можна було зареєструвати
слухавку/настільний телефон
на іншій базовій станції.

Введіть PIN-код
(макс. 8 цифр).

1234

ВІДОМОСТІ СЛУХ Відображення версії програмно-
го забезпечення.

— —

*1 Відображаються тільки зареєстровані бази.
*2 Ви можете обрати декілька баз одночасно.
*3 Потрібен пароль (4 цифри). Детальніше про встановлення пароля можна дізнатися в адміністратора.
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ІНШЕ

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
ЗМІНА ПАРОЛЯ*1*2 Змінює пароль слухавки/на-

стільного телефону (4 цифри)
для розблокування телефонної
книги слухавки, використовуючи
параметр "ПОВТ НАСТР
СЛУХ", та для розблокування
клавіш.

Введіть старий пароль.*3
¯
Введіть новий пароль.
¯
Підтвердьте новий пароль.

Не зареєстрова-
но

ПОВТ НАСТР СЛУХ Повертає налаштовані парамет-
ри слухавки/настільного теле-
фону до значень за замовчан-
ням.

Введіть пароль (4 цифри).*4
¯
Виберіть потрібні позиції.
¯
Натисніть .

Не вибрано

Вбудований web*2*5 Можна вибрати, чи доступна
функція веб-доступу і входу в
систему.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

*1 Для запобігання несанкціонованому доступу до виробу:
R Оберіть випадковий пароль, який не можна легко вгадати.
R Регулярно змінюйте пароль.
Запишіть пароль, щоб не забути його.

*2 Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”,
Cтоp. 87.

*3 Якщо пароль ще не встановлено, перший крок можна пропустити.
*4 Детально про встановлення пароля читайте в розділі  “Установлення пароля”, Cтоp. 40.
*5 Не відображається в разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
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Схема меню налаштувань системи (у разі підключення до KX-TGP600)

Статус

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Статус лінії Відображення стану лінії. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ*1/РЕ-

ЄСТРАЦІЯ*1/(Немає)
—

Версія ПЗ Вибирає, що відображається на
дисплеї, – номер моделі та вер-
сія програмного забезпечення.

–Базова станція
–Гарнітура

—

IP Режим Відображення режиму IP-мере-
жі.

IPv4/IPv6/IPv4 та IPv6 —

Налашт. IPv4 Відображення інформації про
налаштування IPv4.

–IP-Адреса*2

–Маска Підмережі*2
–Default Gateway*2

–DNS*2

—

Налашт. IPv6 Відображення інформації про
налаштування IPv6.

–IP-Адреса*3

–Префікс*3

–Default Gateway*3

–DNS*3

—

MAC Адреса Відображення MAC-адреси ба-
зової станції.

— —

LLDP Відображення стану LLDP. УВІМК/ВИМК —
CDP Відображення стану CDP. УВІМК/ВИМК —
VLAN Відображення ідентифікатора

VLAN і пріоритету.
— —

*1 Якщо вибрати цей пункт меню і натиснути OK , відобразиться номер телефону, що відповідає
обраному рядку.

*2 Якщо цієї позиції не встановлено, відображається "0.0.0.0". Якщо базова станція не під’єднується до
Ethernet, відображається "…".

*3 Якщо цієї позиції не встановлено, відображається "0::0". Якщо базова станція не під’єднується до
Ethernet, відображається "::".

Налашт-я мережi
Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”, Cтоp. 87.

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Вибір IP-режиму Зміна налаштування мережі ба-

зової станції. Поточні налашту-
вання відображаються виділе-
ними.

–IPv4
–IPv6
–IPv4 та IPv6

IPv4
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Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Налашт. IPv4 Встановлення налаштувань

IPv4.
 DHCP

     АВТО
     ВРУЧНУ
        –DNS 1
        –DNS 2

 STATIC
    –IP-Адреса
    –Маска Підмережі
    –Default Gateway
    –DNS 1
    –DNS 2

DHCP–АВТО

Налашт. IPv6 Встановлення налаштувань
IPv6.

 DHCP
     АВТО
     ВРУЧНУ
        –DNS 1
        –DNS 2

 СР для IPv6
    –DNS 1
    –DNS 2

 STATIC
    –IP-Адреса
    –Префікс
    –Default Gateway
    –DNS 1
    –DNS 2

DHCP–АВТО

LLDP Встановлення налаштувань
LLDP.

 УВІМК
 ВИМК

УВІМК

CDP Встановлення налаштувань
CDP.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

VLAN Встановлення налаштувань
VLAN.

Увімкнути VLAN
 ТАК
 НІ

VLAN ID: 0–4094
Пріоритет VLAN: 0–7

Увімкнути VLAN:
НІ
VLAN ID: 2
Пріоритет VLAN:
7

Швидк. з’єднання Встановлення налаштувань ре-
жиму Ethernet PHY.

 АВТО
 100M-Full
 100M-Half
 10M-Full
 10M-Half

АВТО

Вбудований web*1 Можна вибрати, чи доступна
функція веб-доступу і входу в
систему.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

Тест мережі Встановлення IP-адреси для
пінгу.

IP-адреса (IPv4) Не збережено

*1 Не відображається в разі підключення до іншої базової станції, ніж KX-TGP600.
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Сис налаштування
Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”, Cтоp. 87.

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
РЕЄСТР СЛУХАВКИ Реєстрація вибраної слухавки/

настільного телефону зі списку
на базовій станції, яку наразі під-
ключено.

Виберіть слухавку/настіль-
ний телефон.

—

Скас Слухавки Скасування реєстрації слухавки/
настільного телефону між слу-
хавкою/настільним телефоном і
базовою станцією.

Виберіть слухавку/настіль-
ний телефон.

—

Зміна PIN Бази Зміна PIN-коду (4 цифр) базової
станції.

Введіть PIN
¯
Введіть новий PIN
¯
Підтвердіть новий PIN

1234

Уст. Час/Дату*1 Встановлення часу та дати слу-
хавки/настільного пристрою.

— —

ПІДСИЛЮВАЧ Можливість вибрати, чи викори-
стовувати проміжний підсилю-
вач.

 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

Налашт. Лiній Встановлення багатолінійного
режиму.

 ВХІДНИЙ ВИКЛИК*2

     Лінія 1–8
         Гарнітура 1–8

 Виклик*3

     Гарнітура 1–8
         Лінія 1–8

 Лін. за замовл.*4

ВХІДНИЙ ВИК-
ЛИК: Гарнітура
1–8
Виклик: Лінія 1–8
Лін. за замовл.:
Лінія 1

Аутентифікація*5 Встановлення ідентифікатора і
пароля для автентифікації
HTTP.

–ID користувача*5

–ПАРОЛЕМ*5
Не збережено

доступу до лінії*6 Встановлення коду доступу для
доступу до сервера перенаправ-
лення.

Макс. 16 символів Не збережено

Налаштування XSI*7 Встановлення ідентифікатора
та пароля для послуги Xsi.

Лінія 1–8
 ID користувача*5

 ПАРОЛЕМ*5

Не збережено

Налаштування UC*7 Встановлення ідентифікатора
та пароля для послуги Broadsoft
UC (IM&P).

Гарнітура 1–8
 ID користувача*5

 ПАРОЛЕМ*5

Не збережено

Налаш-я паралел.
(тільки моделі
KX-TPA65)

Реєстрація/скасування реєстра-
ції спареної слухавки настільно-
го телефону.

Головна Cлухавка
 Парування*8

 РЕЖИМ
    ЗАЙНЯТО
    Перехоп. Виклик

Парування:
ВИМК
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Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Перезапуск (база)*9 Перезапуск базового пристрою.  ТАК

 НІ
—

*1 Доступність залежить від телефонної системи. За подробицями зверніться до адміністратора.
*2 Після вибору лінії виберіть слухавки/настільні телефони, призначені лінії.

Цю функцію за замовчуванням увімкнено для усіх слухавок/настільних телефонів.
*3 Після вибору слухавки/настільного телефону виберіть лінію(ї), призначені слухавці/настільному телефону.

Цю функцію за замовчуванням увімкнено для усіх слухавок/настільних телефонів.
*4 Після вибору слухавки/настільного телефону виберіть лінію за замовчуванням, призначену слухавці/

настільному телефону.
*5 Макс. 128 символів
*6 Ця позиція відображається лише під час початкового налаштування.
*7 Якщо доступна послуга Xsi, можна вибрати ці позиції. За подробицями зверніться до адміністратора.
*8 Якщо слухавка та настільний телефон вже спарені, слухавку буде виділено.
*9 Перезапуск базового пристрою здійснюється, якщо всі під’єднані пристрої знаходяться в режимі

очікування.

Налаштув-я вик-в

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
ПЕР/НЕ ТУРБ Встановлює переадресацію ви-

кликів й режим "Не турбувати".
Лінія 1–8

 DND
     УВІМК
     ВИМК

 ПЕР(УСІ)
     УВІМК/ВИМК
         УВІМК
         ВИМК
     НОМ ТЕЛЕФОНУ

 ПЕР(ЗАЙН)
     УВІМК/ВИМК
         УВІМК
         ВИМК
     НОМ ТЕЛЕФОНУ

 ПЕР(БВ)
     УВІМК/ВИМК
         УВІМК
         ВИМК
     НОМ ТЕЛЕФОНУ
     КІЛЬК ДЗВІНКІВ

ВИМК

Блок. Аноніма Встановлює, чи блокувати ано-
німні вхідні виклики.

Лінія 1–8
 УВІМК
 ВИМК

ВИМК

АНОНІМНИЙ ВИК-
ЛИК

Встановлює, чи здійснювати
анонімні вихідні виклики.

Лінія 1–8
 УВІМК
 ВИМК

ВИМК
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Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Блок. Caller ID Редагування/видалення номе-

рів телефонів, вхідні виклики за
якими відхилятимуться.

Лінія 1–8
–РЕДАГУВАТИ
–ВИДАЛ НОМЕР
–ВИДАЛ УСІ НОМЕРИ

Не збережено

Будь-якого*3 Встановлення/редагування на-
лаштувань "Будь-де" послуги
Xsi.

–Будь-якого*1

  УВІМК
  ВИМК
–Ім’я
–НОМ ТЕЛЕФОНУ*2

—

Віддалений офіс*3 Встановлення налаштувань
"Віддалений офіс" послуги Xsi.

–Віддалений офіс
  УВІМК
  ВИМК
–НОМ ТЕЛЕФОНУ*2

—

Одночас дзвон*3 Встановлення налаштувань
"Одночасний дзвінок" послуги
Xsi.

–Одночас дзвон
  УВІМК
  ВИМК
–НОМ ТЕЛЕФОНУ*2

*1 Відображається лише під час редагування.
*2 Якщо номер телефону містить понад 32 цифри, "зайві" цифри не відображатимуться.
*3 Якщо доступна послуга Xsi, можна вибрати ці позиції. За подробицями зверніться до адміністратора.
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Схема меню налаштувань системи (у разі підключення до іншої базової станції,
ніж KX-TGP600)

Сис налаштування
Для цього налаштування може знадобитися пароль адміністратора. За подробицями зверніться до
адміністратора. Доступні символи дивіться у розділі “Таблиця символів для пароля адміністратора”, Cтоp. 87.

Підпозиція Опис Налаштування За умовчанням
Зміна PIN Бази Зміна PIN-коду (8 цифр) базової

станції.
Введіть PIN
¯
Введіть новий PIN
¯
Підтвердіть введений PIN

—

Уст. Час/Дату*1 Встановлення часу та дати слу-
хавки.

— —

Перезапуск бази Скидання налаштувань базової
станції.

— —

Версія бази Відображення версії базової
станції.

— —

Налашт. Лінії Встановлення налаштувань лі-
нії.

–Назва лінії*2
–Слухавку приєдн.
–Режим Multicall
  УВІМК
  ВИМК

—

Список внут. № Встановлення списків внут-
рішнього зв’язку.

–Ім’я*2

–Перехоплення
  УВІМК
  ВИМК
–ВИДАЛИТИ

—

*1 Доступність залежить від телефонної системи. За подробицями зверніться до адміністратора.
*2 Макс. 16 символів
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Специфікації

KX-TGP600 (Суфікс: усі)

Характеристики Специфікації
Живлення Мережевий адаптер/PoE (IEEE 802.3af)
Максимальне електроживлення 2,6 Вт (W)
Кліматичні умови при експлуата-
ції

Від 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)

Порт Ethernet (локальної мере-
жі)

1 (RJ45)

Інтерфейс Ethernet 10Base-T/100Base-TX
(АВТО/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/10MB-HALF)

CAT-iq 2.0
Широкосмуговий кодек G.722/G.722.2
Вузькосмуговий кодек G.711a-law/G.711µ-law/G.729a
Кількість одночасно підтримува-
них ліній

8

Кількість слухавок/настільних
телефонів

8

Кількість одночасних голосових
викликів
(Вузькосмуговий режим)

Розмова 8 + Конференц-зв’язок 2

Кількість одночасних голосових
викликів
(Широкосмуговий режим)

Розмова 4 + Конференц-зв’язок 2
(AMR-WB: Розмова 2)

Габарити
(ширина ´ глибина ´ висота)

118,7 мм (mm) ´ 45,0 мм (mm) ´ 88,1 мм (mm)
(4,67 дюйм. ´ 1,77 дюйм. ´ 3,47 дюйм.)

Вага 126 г (g) (0,28 фунт.)

KX-TPA60/KX-TPA65

Характеристики KX-TPA60 KX-TPA65
Живлення — Мережевий адаптер
Максимальне електроживлення 1,6 Вт (W) 1,52 Вт (W)
Кліматичні умови при експлуатації Від 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F) Від 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)
CAT-iq 2.0 2.0
Підсвічування клавіш Так (біле) Ні
Отвір для ремінця Так —
Затискач на пояс Так —
Дисплей 1,8-дюймовий РК-дисплей (TFT) з

LED-підсвіткою, 65 000 кольорів
1,8-дюймовий РК-дисплей (TFT) з
LED-підсвіткою, 65 000 кольорів

Роз’єм для гарнітури 1 (Д 2,5 мм (mm) [3/32 дюйм.]) 1 (Д 2,5 мм (mm) [3/32 дюйм.])
Батареї Ni-MH AAA ´ 2

(1,2 В (V), 630 мАг (mAh))
—
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Час роботи від батареї Під час розмови: до 11 годин
У режимі очікування: до 200 годин

—

Час заряджання 6 годин —
Габарити
(ширина ´ глибина ´ висота)

47,8 мм (mm) ´ 25,5 мм (mm) ´
153,2 мм (mm)
(1,88 дюйм. ´ 1,00 дюйм. ´
6,03 дюйм.)

"Високе" положення:
192 мм (mm) ´ 170 мм (mm) ´
182 мм (mm)
(7,56 дюйм. ´ 6,69 дюйм. ´
7,17 дюйм.)
"Низьке" положення:
192 мм (mm) ´ 185 мм (mm) ´
150 мм (mm)
(7,56 дюйм. ´ 7,28 дюйм. ´
5,91 дюйм.)

Вага 117 г (g) (0,26 фун.) 675 г (g) (1,49 фун.)

Радіочастотні специфікації

KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65

Характеристики США, Канада Латинська Америка Інші країни/регіони
Бездротовий інтерфейс DECT 6.0 DECT DECT
Частотна стрічка Від 1920 МГц (MHz) до

1930 МГц (MHz)
Від 1910 МГц (MHz) до
1920 МГц (MHz)

Від 1880 МГц (MHz) до
1900 МГц (MHz)

Кількість носіїв 5 5 10
Зусилля на виході
трансмісії

Пік 111 мВт (mW) Пік 250 мВт (mW) Пік 250 мВт (mW)
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Пошук та усунення несправностей

Проблема Можлива причина Рішення
Слухавка не працює. Батарея розряджена. Повністю зарядіть батарею.

Докладніше див. у розділі "Заряд-
жання акумуляторних батарей" на
Cтоp. 79.

Живлення вимкнено. R Увімкніть живлення.
Докладніше див. у розділі "Розта-
шування клавіш керування" на
Cтоp. 14.

R Вийміть і знову вставте батарею,
а потім встановіть слухавку на за-
рядний пристрій.
Докладніше див. у розділі "Вста-
новлення батареї" на Cтоp. 79 та
у розділі "Заряджання акумуля-
торних батарей" на Cтоp. 79.

Слухавка/настільний теле-
фон не дзвонить.

Для рівня гучності дзвінка встано-
влено значення "ВИМК".
(Якщо для рівня гучності дзвінка
встановлено значення "ВИМК", ві-
дображається позначка .)

Відрегулюйте рівень гучності дзвін-
ка.
Див. розділ "Регулювання рівня гуч-
ності" на Cтоp. 37.

Увімкнено беззвучний режим.
(Якщо увімкнено беззвучний ре-
жим, відображається позначка

.)

Вимкніть беззвучний режим.
Докладніше див. у розділі "Беззвуч-
ний режим" на Cтоp. 51.

Складно вести розмову в
режимі гучномовного
зв’язку.

Під час розмови мікрофон спря-
мований у неправильний бік або
загороджений.

Слухавка має бути спрямована до
вас передньою стороною, а мікро-
фон не має бути закритий.
Докладніше див. у розділі "Розташу-
вання клавіш керування" на
Cтоp. 14.

Не вдається робити/при-
ймати виклики.

Слухавка знаходиться за межами
діапазону радіозв’язку або базо-
ва станція зайнята.

Підійдіть ближче до базової станції
або повторіть спробу пізніше.

Лінія зайнята або виникла помил-
ка радіозв’язку.

Повторіть спробу пізніше.

Не вдається набрати но-
мер.

Номер, який Ви набирали, заборо-
нений телефонною системою.

Зверніться до адміністратора або по-
стачальника телефонної системи/
послуг.

Увімкнено режим блокування кла-
віш.

Для скасування режиму натисніть
 і утримуйте протягом 2 се-

кунд.
Докладніше див. у розділі "Блокуван-
ня клавіш" на Cтоp. 40.

Лінія зайнята або виникла помил-
ка радіозв’язку.

Повторіть спробу пізніше.
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Проблема Можлива причина Рішення
Слухавка перестає працю-
вати під час експлуатації.

Виникла невідома помилка. R Вимкніть, а потім знову ввімкніть
живлення слухавки.
Докладніше див. у розділі "Розта-
шування клавіш керування" на
Cтоp. 14.

R Вийміть і знову вставте батарею
та повторіть спробу.
Докладніше див. у розділі "Вста-
новлення батареї" на Cтоp. 79.

Не вдається користувати-
ся слухавкою/настільним
телефоном під час збою
живлення.

Слухавка/настільний телефон не
функціонує під час збою живлен-
ня, тому що базова станція припи-
няє випромінювати радіохвилі.

—

Гарнітура не працює. Дзвінок слухавки не можливо по-
чути під час отримання виклику,
якщо підключена гарнітура.

R Переконайтеся, що для налашту-
вання дзвінка гарнітури встано-
влено значення "УВІМК". Див. роз-
діл "ОПЦІЇ ВХ ВИКЛ" на Cтоp. 88.

R Впевніться, що гніздо гарнітури
з‘єднано правильно. Див. розділ
"Розташування клавіш керуван-
ня" на Cтоp. 14.

Часто чути шум. Електричні прилади, розташовані
поруч, створюють перешкоди,
або Ви надто далеко від базової
станції.

R Перемістіть слухавку/настільний
телефон та базову станцію пода-
лі від електричних пристроїв.

R Підійдіть ближче до базової стан-
ції.

Під час розмови лунають
два коротких сигнали.

Слабкий радіосигнал. Підійдіть ближче до базової станції.

Індикатор, який показує рі-
вень заряду, часто мигає
червоним.

Зарядний пристрій не з’єднаний
належним чином.

R Будьте упевнені, що батарея вста-
новлена правильно.

R Встановіть слухавку в зарядний
пристрій належним чином.

R За додатковою інформацією звер-
ніться до постачальника телефон-
ної системи/обслуговуючої органі-
зації.

Ви заряджали батареї про-
тягом 6 годин, але при цьо-
му Ви чуєте сигнал та ми-
гає  (потребує заряд-
ження) після декількох те-
лефонних дзвінків.

Можливо, забруднені зарядні кон-
такти батареї.

Обережно прочистіть зарядні контак-
ти батареї і зарядіть знову.

Прийшов час замінити батареї. Вставте нову батарею на місце ста-
рої.

Під час заряджання бата-
реї слухавка й мережевий
адаптер нагріваються.

Це нормальне явище. —
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Проблема Можлива причина Рішення
На дисплеї відображаєть-
ся "НЕ ОБСЛУГОВ" і луна-
ють сигнали.

Слухавка/настільний телефон пе-
ребуває за межами діапазону ра-
діозв’язку.

Підійдіть ближче до базової станції
або повторіть спробу пізніше.

Базова станція або сервер не пра-
цюють.

За додатковою інформацією звер-
ніться до постачальника телефон-
ної системи/обслуговуючої організа-
ції.

Під час заряджання бата-
реї світлодіодний індика-
тор швидко блимає, а слу-
хавка не видає сигналів.

Температура батареї, що заряд-
жається, вища за допустиму.

Переконайтеся, що температура по-
вітря в приміщенні, де заряджається
слухавка, становить від 5 °C (41 °F)
до 40 °C (104 °F), і дочекайтеся зни-
ження температури батареї.

Під час заряджання бата-
реї світлодіодний індика-
тор швидко блимає, а слу-
хавка видає швидкі сигна-
ли.

Через відключення живлення ба-
тарея не заряджається належним
чином.

Витягніть мережевий адаптер з ро-
зетки змінного струму, вийміть бата-
рею зі слухавки й зверніться до по-
стачальника телефонної системи/
послуг.

Було встановлено батарею нена-
лежного типу, наприклад лужну
або марганцеву.

Використовуйте лише акумуляторні
нікель-металгідридні батареї, вказа-
ні на Cтоp. 6, 7.

Я не пам’ятаю PIN-код. — За додатковою інформацією звер-
ніться до постачальника телефон-
ної системи/обслуговуючої організа-
ції.

Не вдається виконати опе-
рацію "ВИДАЛИТИ ВСЕ"
для видалення всіх запи-
сів телефонної книги.

Операцію неможливо виконати
через низький рівень заряду бата-
рей.

Зарядіть батарею повністю, а потім
спробуйте знову.
Докладніше див. у розділі "Заряд-
жання акумуляторних батарей" на
Cтоp. 79.
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Повідомлення про помилки

Повідомлення про помил-
ку Можлива причина Рішення

РЕЄСТР ПРИСТРОЮ Реєстрацію слухавки/настільного
телефону було скасовано або слу-
хавка/настільний телефон не за-
реєстровані.

Зверніться до дилера.

НЕ ОБСЛУГОВ Слухавка/настільний телефон пе-
ребуває за межами діапазону ра-
діозв’язку.

Підійдіть ближче до базової станції.

Базову станцію вимкнено. Впевніться, що шнур живлення при-
єднаний.

НЕВІДОМІ Абонент, якому здійснюється
внутрішній виклик, відхиляє Ваші
виклики.

Почекайте трохи та спробуйте знову.

Канали зайняті Базова станція зайнята. Повторіть спробу пізніше.
ЗАЧЕКАЙТЕ... Слухавка/настільний телефон

під’єднуються до базової станції
або сервера.

Почекайте деякий час.

ЗАРЯДІТЬ БАТАРЕЮ Заряд батареї майже вичерпано. Повністю зарядіть батарею. Див.
розділ "Заряджання акумуляторних
батарей" на Cтоp. 79.

НЕМАЄ ЗАПИСІВ Під час перегляду телефонної кни-
ги: жодного запису не збережено.
Див. розділ "Збереження позиції
в телефонну книгу слухавки" на
Cтоp. 60.
Під час перегляду журналу вхід-
них і вихідних викликів: жодного
журналу не збережено.

ПАМ’ЯТЬ ЗАПОВН Телефонна книга заповнена. Не-
можливо занести новий запис до
неї.

Видалити непотрібні дані в телефон-
ній книжці та доповнити її.

ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ За додатковою інформацією звер-
ніться до постачальника телефон-
ної системи/обслуговуючої організа-
ції.

Не відповідає Слухавка/настільний телефон не
відповідає під час здійснення ви-
клику.

Слухавка/настільний телефон пере-
буває за межами діапазону ра-
діозв’язку або у вимкненому стані.

СКАСОВАНО Виникла помилка бездротової пе-
редачі під час завантаження теле-
фонної книги зі стільникового те-
лефону або на нього.

Користуйтеся слухавкою/стаціонар-
ним телефоном ближче до бази.
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Повідомлення про помил-
ку Можлива причина Рішення

ПОМИЛ ТЕЛ КНИГИ Під час завантаження телефонної
книги виникла помилка передачі,
було пошкоджено дані або пере-
повнено пам’ять.

R Видаліть непотрібні дані з теле-
фонної книги або з’ясуйте в адмі-
ністратора допустиму кількість за-
писів для завантаження.

R Користуйтеся слухавкою/стаціо-
нарним телефоном ближче до ба-
зи.

R Це повідомлення зникає під час
звернення до телефонної книги.
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Хронологія змін

Файл програмного забезпечення версії 01.129 або пізнішої

Новий зміст
R Сис налаштування—Перезапуск (база) (Cтоp. 99)

Зміна змісту
R Статус—Статус лінії (Cтоp. 96)

Файл програмного забезпечення версії 02.100 або пізнішої

Новий зміст
R Функціональні клавіші—#: Перехоплення (Cтоp. 37)
R ФУНКЦІЯ КЛАВІШІ—Перехоплення (Cтоp. 90)
R Статус—CDP (Cтоp. 96)
R Налашт-я мережi—CDP (Cтоp. 97)
R Налашт-я мережi—Вбудований web (Cтоp. 97)
R Налаштув-я вик-в—ПЕР/НЕ ТУРБ (Cтоp. 99)

Зміна змісту
R Слухавка (KX-TPA60)—Джойстик (Cтоp. 18)
R Настільний телефон—Джойстик (Cтоp. 25)
R Дисплей—Позначки (Cтоp. 26)
R ОПЦІЇ СИГНАЛІВ—СИГН ДІЇ РАД БАЗ (Cтоp. 94)

Файл програмного забезпечення версії 03.000 або пізнішої

Новий зміст
R ОПЦІЇ ДИСПЛЕЯ—Попередження (Cтоp. 93)

Файл програмного забезпечення версії 06.000 або пізнішої

Новий зміст
R Налашт-я мережi—Тест мережі (Cтоp. 97)

Файл програмного забезпечення версії 07.000 або пізнішої

Новий зміст
R Таблиця символів для пароля адміністратора (Cтоp. 87)
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ШАБЛОН НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

1. Закрутіть гвинти в стіну, як показано.

2. Повісьте пристрій на головки гвинтів.
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