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Betjeningsvejledninger

SIP-telefon

Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt.
Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug.

KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version 01.250  eller senere

Tilføjelsen til de enkelte modelnumre (f.eks. KX-UT113NE) er udeladt i denne vejledning, medmindre den er
nødvendig.



Indledning

Funktionsoversigt
Nem betjening

Du kan let få adgang til funktioner vha. navigationstasten, faste knapper og skærmknapper.
Desuden får du besked vha. indikatoren Besked/ringer, når du har et indgående opkald eller en ventende
besked.

Talekommunikation i høj kvalitet
Denne enhed understøtter standard-SIP-protokollen og G.722 codec, der giver pålidelig talekommunikation i
høj kvalitet.

ECO-tilstand
Aktivering af ECO-tilstand sikrer, at du kan bruge denne enhed, alt imens forbruget af elektricitet reduceres
(Side 46).

Kompatibel med hovedsæt med elektronisk rørløft (EHS) (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 understøtter EHS-hovedsæt (Side 69).

Kompatibel med trådløse Bluetooth®-hovedsæt (kun KX-UT248)
KX-UT248 understøtter trådløse Bluetooth-hovedsæt (Side 69).

Oversigt
Denne vejledning indeholder oplysninger om installation og betjening af enheden.

Relateret dokumentation
Sådan kommer du i gang

Indeholder korte grundlæggende oplysninger om installation af enheden.
Administrator Guide

Indeholder oplysninger om programmering og vedligeholdelse af enheden.

Vejledninger og understøttende information er tilgængelig på Panasonics hjemmeside på:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Bemærk
• Indhold og design af softwaren kan ændres uden varsel.
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Bemærkninger om tilslutning til et Panasonic
PBX-anlæg

• Se dokumentationen til KX-NS1000 for at få oplysninger om betjening, programmering og vedligeholdelse
af enheden, hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 tilsluttes til et Panasonic KX-NS1000
PBX-anlæg. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til forhandleren.
Du skal dog se denne dokumentation for at få oplysninger om følgende funktioner:
– Telefonbog (Side 30, 41)
– Opkaldslog (Side 31)

Yderligere oplysninger
Varemærker

• Bluetooth® -mærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG Inc., og brugen af disse mærker af Panasonic er
under licens.

• Plantronics er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Plantronics, Inc.
• Alle øvrige varemærker, som er nævnt i dette dokument, tilhører deres respektive ejere.

Til senere brug
Registrér oplysningerne til senere brug i boksen nedenfor.

Bemærk
• Du kan finde produktets serienummer og MAC-adresse på mærkaten, der sidder på bunden af

enheden. Du bør notere enhedens serienummer og MAC-adresse i boksen og gemme denne
vejledning som permanent købsbevis i tilfælde af, at produktet skal identificeres ved tyveri.

MODELNR.

SERIENR.

KØBSDATO

FORHANDLERENS NAVN

FORHANDLERENS ADRESSE

FORHANDLERENS TEL.

MAC-ADRESSE
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Vigtige oplysninger

Sikkerhedsvejledning
Følg altid de følgende sikkerhedsforanstaltninger for at
reducere risikoen for personskade, dødsfald, elektrisk
stød, brand, funktionsfejl og beskadigelse af udstyr eller
ejendom.

Symbolforklaring
De følgende symboler bruges til at klassificere og
beskrive den risiko for fare og personskade, der kan
opstå, når sikkerhedsvejledningen ikke følges, og
enheden anvendes forkert.

ADVARSEL

Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig
personskade eller død.

FORSIGTIG!

Angiver en fare, der kan resultere i mindre person-
skader eller beskadigelse af enheden eller andet ud-
styr.

De følgende symboler bruges til at klassificere og
beskrive typen af vejledninger, der skal følges.

Dette symbol bruges til at advare brugere om,
at en specifik betjeningsprocedure ikke må
udføres.

Dette symbol bruges til at advare brugere om,
at en specifik betjeningsprocedure skal føl-
ges for at betjene enheden på sikker vis.

ADVARSEL

Almen sikkerhed
Det kan resultere i et alvorligt elektrisk stød at
skille denne enhed ad. Enheden må kun skil-
les ad og repareres af kvalificerede service-
teknikere.

Du må aldrig stikke ledninger, nåle, osv. ind i
enhedens åbninger eller øvrige huller.

Dette produkt må ikke udsættes for regn eller
fugt, da det kan medføre brand eller elektrisk
stød.

Sprøjt ikke vand på lysnetadapteren og/eller
strømledningen, og lad ikke disse dele blive
våde.
Det kan medføre brand, elektrisk stød eller til-
skadekomst. Hvis de skulle blive våde, skal
du omgående fjerne lysnetadapteren og/eller
strømledningen og kontakte et autoriseret
servicecenter.

Tilslut eller frakobl ikke lysnetadapteren og/
eller ledningen til denne med våde hænder.

Rør ikke ved lysnetadapteren i længere tid ad
gangen. Det kan forårsage lette forbrændin-
ger.

Tag enheden ud af stikkontakten, og få den
serviceret af kvalificeret personale i følgende
tilfælde:
A. Hvis strømforsyningsledningen eller stik-

ket er beskadiget eller flosset.
B. Hvis der er spildt væske på enheden.
C. Hvis enheden har været udsat for regn el-

ler vand.
D. Hvis enheden ikke fungerer normalt i hen-

hold til vejledningen. Juster kun på de
knapper, der er nævnt i vejledningen. For-
kert justering kan gøre reparation hos et
autoriseret servicecenter nødvendig.

E. Hvis enheden har været tabt eller er be-
skadiget.

F. Hvis enhedens ydeevne forringes.
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Tag omgående ledningen eller stikket ud, hvis
nogle af enhedens indvendige dele blotlæg-
ges i forbindelse med beskadigelse. Fjern
Ethernet-kablerne, hvis strømmen forsynes
fra netværket til SIP-telefonen [Po-
wer-over-Ethernet]. Eller fjern lysnetadapte-
rens ledning. Indlever derefter enheden til et
autoriseret servicecenter.

Ørestykket i røret er magnetiseret og kan in-
deholde mindre jerndele.

For høj lydstyrke i øretelefoner, hovedtelefo-
ner eller hovedsæt kan medføre nedsat hø-
relse.

Afbryd enheden fra stikkontakten/Ether-
net-kablet, hvis enheden udsender røg, unor-
mal lugt eller usædvanlig støj. Dette kan med-
føre brand eller elektrisk stød. Kontroller, at
enheden ikke længere udsender røg, og kon-
takt et autoriseret servicecenter.

Installering
Foretag ikke strømtilslutninger, der overstiger
klassificeringerne for stikkontakten eller det
elektriske udstyr. Hvis den nominelle effekt af
en Overspændingsbeskyttelse etc. overskri-
des, kan det medføre brand pga. varmeakku-
mulering.

Rod ikke lysnetadapterens ledning sammen.
Ledningen kan blive beskadiget, hvilket kan
medføre brand, elektrisk stød eller kortslut-
ning.

Enheden må kun tilsluttes den type strømfor-
syning, der er angivet på mærkaten på enhe-
den.

Sæt lysnetadapteren helt ind i stikkontakten.
I modsat fald kan det medføre elektrisk stød
og/eller kraftig varmeudvikling med brand til
følge.

Medicinal (kun KX-UT248)
Brug ikke enheden på hospitaler og klinikker
eller lignende, hvor opslag forbyder dette. Ho-
spitaler eller klinikker kan anvende udstyr, der
er følsomt overfor ekstern radiofrekvens.

Kontakt producenten af personligt, medicinsk
udstyr, som f.eks. pacemakers og høreappa-
rater, for at få oplysninger om, hvorvidt det er
tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofre-
kvens (produktet arbejder i frekvensområdet
2,402 GHz til 2,480 GHz og niveauet for afgi-
vet effekt er 2,5 mW [maks.]).

Placering
Sørg for at genstande ikke kan falde ned på
og væsker ikke spildes på enheden. Udsæt
ikke enheden for overdreven røg, støv, fugt,
mekaniske vibrationer, stød eller direkte sol-
lys.

Placér ikke tunge genstande oven på denne
enhed.

Placér denne enhed på en plan overflade.

Der skal være 10 cm fri plads omkring enhe-
den for at sikre god ventilation.

Vægmontering
Du må ikke montere enheden på andre må-
der end den foreskrevne i denne vejledning.

Kontrollér, at den væg, enheden skal monte-
res på, er stærk nok til at bære enheden. El-
lers skal væggen forstærkes. Se "Specifika-
tioner (Side 82)" for at få oplysninger om
enhedens vægt.

Brug kun vægmonteringssættet (ekstraud-
styr) til enheden. Vægmonteringssættet inde-
holder de nødvendige skruer, spændeskiver
og vægmonteringsadapter.

Når du skruer skruerne i væggen, skal du
undgå at berøre metallægter, stållægter eller
metalplader i væggen.

Sørg for at afmontere enheden fra væggen,
når den ikke længere skal bruges.

FORSIGTIG!
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Enheden må ikke stå i nærheden af varme-
apparater og enheder, der genererer elektrisk
støj, f.eks. lysstofrør, motorer og tv-apparater.
Disse støjkilder kan påvirke enhedens funkti-
on. Enheden må heller ikke anbringes i rum,
hvor temperaturen er under 0 °C eller over
40 °C.

Tør enheden af med en blød klud. Enheden
må ikke rengøres med slibende pulvere eller
kemiske stoffer, f.eks. benzen eller fortynder.

Gaflen til telefonrøret kan give stød. Opbevar
gaflen til telefonrøret uden for børns række-
vidde.

Når enheden ikke har været brugt i lang tid,
skal den afbrydes fra AC-stikket. Når enhe-
den modtager strøm fra en PoE-strømforsy-
ning, skal Ethernet-kablet afbrydes.

Når enheden er monteret på en væg, skal
kablerne fastgøres på væggen.

Anmærkning!
• Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du

tage lysnetadapterledningen og
Ethernet-kablerne ud og sætte dem i igen.

• Hvis du har problemer med at foretage opkald,
skal du tage Ethernet-kablerne ud og tilslutte en
SIP-telefon, som du ved er i orden. Hvis denne
SIP-telefon fungerer korrekt, skal du få den
defekte SIP-telefon repareret af et autoriseret
servicecenter. Hvis den SIP-telefon, du ved er i
orden, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere
SIP-serveren og Ethernet-kablerne.

• SIP-telefonen fungerer muligvis ikke under
strømsvigt. Sørg for, at der er separat telefon,
der ikke er afhængig af lokal strøm, til rådighed
på fjerne steder til brug i en nødsituation.

• Se "Netværks indstillinger (Side 50)" for at få
oplysninger vedrørende netværksopsætning af
SIP-telefonen som f.eks. IP-adresser.

• Kontakt forhandleren af telefonsystemet eller
netværksadministratoren, hvis der vises en
fejlmeddelelse i displayet.

• Brug kun det korrekte Panasonic-rør.

Datasikkerhed
Vi anbefaler, at sikkerhedsforanstaltningerne, der er
beskrevet i dette afsnit, overholdes for at forebygge
mod følgende:
– Tab, videregivelse, forfalskning eller tyveri af

brugeroplysninger
– Uautoriseret brug af enheden
– Forstyrrelse eller afbrydelse af brugen forårsaget af

en tredjepart
Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår
som følge af misbrug af produktet.

Brugeroplysninger defineres som følgende:
– Navne i telefonbogen, telefonnumre og IP-adresser
– Viderestilling af destinationsnumre
– Lagrede numre i knapper til direkte opkald
– Adgangskoder, der anvendes til at logge på

webbrugergrænsefladen
– Opkaldslogge

Forebyggelse mod datatab
• Behold en kopi af alle vigtige data (f.eks.

telefonbogslisten), hvis der skulle opstå en fejl i
maskinen, og dataene ikke kan gendannes.

• Der er en risiko for, at de lagrede eller gemte data
på enheden ændres eller slettes, f.eks. når
enheden repareres. Se Datasikkerhed (Side 8) for
at få oplysninger om beskyttelse af vigtige data, så
de ikke beskadiges.

Forebyggelse mod videregivelse af
data
• Opbevar sikkerhedskopier et sikkert sted.
• Gem ikke følsomme personlige oplysninger i

enheden.
• Personlige oplysninger (som f.eks.

telefonbogslisten og opkaldslog) kan registreres og/
eller gemmes på denne enhed. For at forhindre
datalækage eller uventet beskadigelse skal du lave
en optegnelse over nødvendige brugeroplysninger
osv. og initialisere enheden, så den stilles tilbage til
fabriksindstillingerne i følgende tilfælde.
– Når enheden videregives eller bortskaffes
– Når enheden udlånes
– Når enheden repareres

• Sørg for at service på enheden kun udføres af en
autoriseret tekniker.

• Når der sendes brugeroplysninger fra enheden til
en pc eller anden ekstern enhed, bliver det kundens
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ansvar at sikre, at sådanne oplysninger forbliver
fortrolige. Før en pc eller anden ekstern enhed
bortskaffes, skal det sikres, at data derpå ikke kan
læses af andre. Dette gøres ved at formatere
harddisken og/eller ødelægge den rent fysisk.

Forebyggelse mod videregivelse af
data på netværket
• Tilslut kun enheden til et sikkert netværk for at

garantere private samtalers fortrolighed.
• Tilslut kun enheden til et netværk, der er ordentligt

forvaltet for at undgå uautoriseret adgang.
• Sørg for, at alle pc’er, som er sluttet til enheden,

benytter opdaterede sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsoplysninger
• Sikkerhedsindstillinger, som f.eks. adgangskoder,

kan ikke ændres af Panasonics servicecentre. Træf
nødvendige foranstaltninger, så du ikke mister eller
glemmer adgangskoder.

• Hvis du glemmer en adgangskode, skal du
initialisere enheden og konfigurere indstillingerne
igen. Kontakt din administrator eller forhandler for
flere oplysninger.

• Du opnår den største sikkerhed ved at indstille
adgangskoder, der er svære at gætte, og ved at
ændre adgangskoderne regelmæssigt.

• Ved brug af SSL-autentificering skal du også angive
en NTP-server. Hvis der desuden udføres
SSL-autentificering uden angivelse af en
NTP-server, valideres autentificering ubetinget
uden bekræftelse af SSL-certifikatets validitet.

Yderligere oplysninger
Vigtig sikkerhedsvejledning
De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal altid
følges ved brug af denne enhed, så risikoen for brand,
elektrisk stød og personskade, herunder
nedenstående, reduceres:
1. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i

nærheden af et badekar, et vandfad, en
køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder
eller i nærheden af en swimmingpool.

2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i
tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk
stød pga. lyn.

3. Brug ikke telefonen til rapportering af en gaslækage
i nærheden af lækagen.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Gælder kun for brugere i Australien
og Storbritannien
• Denne enhed kan anvendes sam-

men med høreapparater med tele-
spole. Røret bør holdes som ved
en normal samtale. Høreapparatet
skal indstilles på dets "T" position
eller som anvist i brugervejlednin-
gen til høreapparatet.

• Denne enhed er udviklet til at hjælpe synshan-
dicappede med at finde opringningstaster og
knapper.

Gælder kun for brugere i Storbritan-
nien
• Denne enhed er udviklet til at blive installeret under

kontrollerede temperaturer og relativ luftfugtighed.
• Undgå at installere enheden i fugtige miljøer såsom

badeværelser og svømmebassiner.
• Der kan kaldes 999 og 112 på produktet efter

adgang til den udgående linje for at kunne foretage
udgående opkald til BT (999) og (112)
alarmcentralen.
Metoden til at opnå adgang til en udgående linje
afhænger af SIP-serveren. Undersøg
SIP-serverens funktioner for at få flere oplysninger.
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Gælder kun for brugere i New Zea-
land
• Dette udstyr må ikke indstilles til at foretage

automatiske opkald til Telecom
‘111’-alarmcentralen.

Generel advarsel for PTC
• At der bliver udstedt en teletilladelse til et stykke

terminaludstyr betyder kun, at Telecom har
anerkendt, at udstyret overholder
minimumbetingelserne for tilslutning til dets
netværk. Det betyder ikke, at Telecom anbefaler
produktet, og det udgør ikke nogen form for garanti.
Frem for alt giver det ingen sikkerhed for, at en
enhed vil fungere korrekt under alle forhold
sammen med udstyr af andre fabrikater eller
modeller, der også har fået en teletilladelse, og det
angiver ikke, at et produkt er kompatibelt med alle
Telecoms netværkstjenester.

Brug af IP-netværk via PSTN
• Internetprotokol (IP) introducerer på grund af sin art

en forsinkelse til talesignaler, i forbindelse med, at
hver datapakke formuleres og adresseres. Telecom
Access Standards anbefaler, at leverandører,
designere og installatører, der anvender denne
teknologi til opkald til eller fra PSTN, ser på kravene
for model ITU E i deres netværk. Det overordnede
mål er at minimere forsinkelse, forvrængning og
andre transmissionsforstyrrelser, især ved opkald til
mobil- eller internationale netværk, hvor der
allerede er stor forsinkelse.

Ekko-annullering
• Ekko-annullering er normalt ikke påkrævet i

Telecom PSTN, fordi geografisk forsinkelse er
acceptabel i tilfælde, hvor CPE-retur holdes inden
for grænserne, der defineres af Telepermit. Private
netværk, der bruger Voice over IP-teknologi skal
dog sørge for ekko-annullering for alle taleopkald.
Den kombinerede effekt af lyd/VoIP-forsinkelse og
forsinkelse i IP-routing kan nødvendiggøre en
ekko-annulleringstid på  64 mS.

Gælder brugere i EU

Kun KX-UT248NE/KX-UT248X
Panasonic Corporation erklærer hermed, at ra-
dioudstyret beskrevet i denne manuel overholder 
direktivet 2014/53/EU.
Den fulde tekst for erklæring om overholdelse af EU-
regulativer kan findes på følgende interneta-dresse:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

For information om overholdelse af relevante
EU-direktiver:
Kontakt til autoriseret repræsentant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
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Brugerinformation om indsamling
og bortskaffelse af elektronikskrot
og brugte batterier

Disse symboler på produkter, emballage
og/eller ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske produk-
ter og batterier ikke må smides ud som al-
mindeligt husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier
skal indleveres til behandling, genvinding
resp. recycling i henhold til gældende na-
tionale bestemmelser samt direktiverne
2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og
batterier på korrekt vis hjælper du med til
at beskytte værdifulde ressourcer og imø-
degå de negative påvirkninger af det men-
neskelige helbred og miljøet, som vil kun-
ne være følgen af usagkyndig affaldsbe-
handling.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produk-
ter og batterier, kan du henvende dig til din
kommune, deponeringsselskabet eller
stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronik-
skrot og batterier kan eventuelt udløse bø-
deforlæg.

For kommercielle brugere i Den Euro-
pæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller
elektroniske apparater, bedes du henven-
de dig til din forhandler eller leverandør for
nærmere information.

Information om bortskaffelse i lande
uden for Den Europæiske Union
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig
hos din forhandler eller kommune med
henblik på en hensigtsmæssig bortskaf-
felse.

Information om batterisymbol (to ek-
sempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med
et kemisk symbol. I så fald opfylder det
kravene for det direktiv, som er blevet fast-
lagt for det pågældende kemikalie.
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Inden betjening af telefonen

Oplysninger om tilbehør
Medfølgende tilbehør

Røret (1) Ledning til røret (1)

Stativ (1)

For KX-UT113/KX-UT123: For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

Bemærk
• Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende.

Ekstra tilbehør
Lysnetadapter*1 • For KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/

KX-UT248X:
KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/
KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239X (PQLV206)/KX-A239EJ
(PQLV206E)/KX-A420BR (PSLP1662)

• For KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/
KX-UT248NE:
KX-A239CE (PQLV206CE)

• For KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/
KX-UT248RU:
KX-A239BX (PQLV206CE)

Vægmonteringssæt • For KX-UT113/KX-UT123:
KX-A432X

• For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
KX-A433X

*1 For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal du bruge modelnummeret "KX-A239xx/KX-A420BR" (ikke "PQLV206xx/
PSLP1662").
For brugere i Argentina kan strøm kun leveres af PoE.
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Placering af kontrolfunktioner
Set forfra

For KX-UT113X/KX-UT123X:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

For KX-UT113NE/KX-UT123NE:

F

A B

KLMHIJG

ECD

NO PQ
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For KX-UT113RU/KX-UT123RU:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

For KX-UT133X:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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For KX-UT133NE:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOP Q R

For KX-UT133RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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For KX-UT136X:

F

A B

KLM NOPQ RHG IJ

E CD

For KX-UT136NE:

F

A B CD

KLMHG IJ

E

OP Q RN
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For KX-UT136RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R

For KX-UT248X:

F

A B CDE G JH I

MS R PNOLKSQR
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For KX-UT248NE:

F

A G J

MS

HB

LKSQ

DE IC

R R OPN

For KX-UT248RU:

F

A B G JHDE IC

M PNOS LKSQ RR

LCD (flydende krystal-display)
KX-UT113 er udstyret med en LCD-skærm på 3 linjer.
KX-UT123/KX-UT133 er udstyret med en LCD-skærm på 3 linjer og LCD-baggrundsbelysning.
KX-UT136 er udstyret med en LCD-skærm på 6 linjer og LCD-baggrundsbelysning.
KX-UT248 er udstyret med en LCD-skærm af 4,4 tommers og LCD-baggrundsbelysning.
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Skærmknapper (S1 til S4)
S1 til S4 (placeret under displayet) anvendes til at vælge det emne, der vises nederst i displayet.
Indikatoren Besked/ringer*1

Når du modtager et opkald eller genkalder et tilbageholdt opkald, blinker den grønne indikator.
Når der er blevet lagt en besked til dig, lyser den røde indikator konstant.

*1 Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg, viser Besked/ringer-indikatoren den
aktuelle status som følger:
– Blinker grønt: Du modtager et intercom-opkald, eller du modtager et Genkald tilbageholdt eller Overfør opkald fra et

lokalnummer.
– Blinker rødt: Du modtager et eksternt opkald, eller du modtager et Genkald tilbageholdt eller Overfør opkald fra et eksternt

nummer.
– Lyser rødt: Du har en besked.

Navigationstast
Bruges til at justere lydstyrken eller til at vælge ønskede emner.
ENTER
Bruges til at bekræfte det valgte emne.
Gaffel til røret
Holder røret stabilt, når enheden er monteret på en væg. Se "For at låse gaflen til røret, når enheden er
monteret på væg (Side 77)" for at få flere oplysninger.
FORWARD/DO NOT DISTURB/
Bruges til at indstille viderestilling af opkald eller Vil ikke forstyrres for dit lokalnummer.
CONF (Konference)/CONFERENCE/
Bruges til at oprette en lokal trevejskonference.
REDIAL/
Bruges til at ringe op til det sidst opkaldte nummer.
FLASH/RECALL/
Bruges til at afbryde forbindelsen og foretage et nyt opkald uden at lægge røret på.
MESSAGE/
Bruges til at få adgang til din postkasse.
HOLD/
Bruges til at tilbageholde et opkald.
Når et opkald tilbageholdes, blinker den røde indikator for tilbagehold (kun KX-UT113/KX-UT123).
MUTE/AUTO ANSWER/
Bruges til at modtage et indgående opkald i håndfri tilstand eller til at slå mikrofonen/røret fra under en
samtale.
MIC (mikrofon)
Bruges til håndfri samtale.
TRANSFER/
Bruges til at omstille et opkald til en anden modtager.
SP-PHONE (Håndfri)/HEADSET/
Bruges til at foretage håndfrie handlinger. Når SP-PHONE anvendes, bliver indikatoren på SP-PHONE
(kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) eller indikatoren over SP-PHONE (kun KX-UT113/KX-UT123) rød.
Når lyden er slået fra, blinker den røde indikator.
CANCEL
Bruges til at annullere det valgte emne.
Fleksible knapper/fleksible indikatorknapper (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Bruges til at foretage eller modtage opkald eller til at udføre den funktion, der er tildelt knappen. Den
fleksible indikatorlampe viser statussen for hver fleksible knap. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger.
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Taster til sideskift (kun KX-UT248)
Bruges til skift af side for viste fleksible knapper. Der er tre sider med otte fleksible knapper. Se "Visning
af tildelte fleksible knapper (kun KX-UT248) (Side 25)" for at få flere oplysninger.
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Venstre side
For KX-UT113/KX-UT123:

A

For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
AB

Stik til hovedsæt
EHS-stik (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Set nedefra
For KX-UT113:

A B C

For KX-UT123:

A CDB

For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

CDBA

DC-stik
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LAN-port
Stik til røret
Pc-port (kun KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Skærme
Dette afsnit beskriver knapper og ikoner, der vises på displayet.

Bemærk
• Skærmens faktiske udseende afhænger af din enhed.

For KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133:

Indstil. Log

Besked

VK/DND Auto svar

For KX-UT136:

Indstil. Log

LØR

VK/DND Auto svar

Besked
Mistet :

For KX-UT248:

BLF  1

BLF  2

DN  1

DN  2

Hovedsæt

0123456789BLF  3

BLF  4

VK/DND Auto svar

Indstil. Log

LØR

Besked
Mistet :

Statusikoner
Angiver statussen for forskellige funktioner (Side 25).
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Ikoner til skærmknapper
Angiver den funktion, som der opnås adgang til, når der trykkes på de relevante knapper. De viste ikoner
varierer alt efter enhedens status. (f.eks. er de ikoner, der vises under et opkald, forskellige fra de ikoner,
der vises, når der gemmes en kontaktperson i telefonbogen.)
Rulleindikator
Angiver, at der kan trykkes på [ ], [ ], [ ] eller [ ] for at vise det forrige eller næste emne.

Bemærk
• Selvom rulleindikatoren ikke er vist på skærmbilledet med KX-UT136/KX-UT248 ovenfor, vises

den dog på visse skærme.
Visning af tildelte fleksible knapper (kun KX-UT248)
Angiver en side med fleksible knapper (Side 40). De navne, der er tildelt de fleksible knapper, vises på
hver side (Side 20).

Statusikoner
Ikon Beskrivelse

VK/DND Vises, når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er aktiveret (Side 39).

Auto svar Vises, når Autosvar er aktiveret (Side 32).

Vises, når ringetonen er slået fra (Side 29).

ECO Vises, når ECO-tilstand er aktiveret (Side 46).

Vises, når registrering til SIP-serveren er gået tabt. Hvis dette ikon vises, skal du
kontakte administratoren eller forhandleren.

Vises ved siden af linjer, der har nye beskeder, når du kontrollerer nye beskeder
(Side 38).

Kun for KX-UT248: Vises, når et Bluetooth-hovedsæt er blevet registreret og til-
sluttet (Side 79).

Kun for KX-UT248: Vises, når et Bluetooth-hovedsæt er blevet registreret, men
ikke tilsluttet (Side 79).
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Skærmknapper og ikoner til skærmknapper
Hvis du trykker på en skærmknap (S1 til S4), kan du få adgang til den funktion, der vises direkte over den.

Indstil. Log

LØR

VK/DND Auto svar

Besked
Mistet :

S1 S2 S3 S4

I denne vejledning refereres til skærmknapper i henhold til de tilsvarende ikoner.
I dette eksempel vil "Tryk på Indstil. ", "Tryk på Log " eller "Tryk på " angive, at der trykkes på henholdsvis
S1, S2 eller S3.

Ikon Beskrivelse

Indstil. Få adgang til brugerindstillingsmenuer (Side 43).

Log Få adgang til opkaldslog (Side 31).

Få adgang til telefonbogen (Side 41).

Opsæt. Få adgang til indstillingsmenuer (Side 80).

Slet Slet tallet eller tegnet over markøren (Side 30).

Søg Søg efter en kontaktperson i telefonbogen (Side 30).

Menu Rediger en opkaldslog eller kontaktperson i telefonbogen (Side 31, Side 42).

Opnå adgang til PBX-anlæggets systemfunktioner (systemfunktionadgang).

Bemærk
• Du kan kun opnå adgang til systemfunktionerne, hvis KX-UT113/

KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-an-
læg. Se dokumentationen til KX-NS1000 for at få flere oplysninger.

OK Bekræft en omstillingshandling (Side 35).

OK Start installationen af firmware-opdateringen (Side 53).

Enter Gem eller bekræft informationen på displayet.

Bemærk
• Du kan også bruge den fysiske knap ENTER til at udføre samme handling

som med denne skærmknap.

Linje Kun for KX-UT113/KX-UT123: Hvis der er flere tilgængelige linjer på din enhed,
skal du vælge, hvilken linje der skal bruges til at foretage et opkald (Side 30).
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Ikon Beskrivelse

Svar Besvar et indgående opkald (Side 28).

Luk Luk den indgående opkaldsskærm og fortsæt med før opkald (Side 30).

Afvis Afvis et indgående opkald (Side 32).

Videres Foretag en uskærmet (blind) omstilling (Side 35).

Tilføj Tilføj en post, såsom at afvist-opkald-listen eller telefonbogen (Side 33, Si-
de 41).

Slet Slet informationen på displayet (Side 33, Side 42).

Gem Gem informationen på displayet (Side 33, Side 41).

Opkald Foretag et opkald (Side 30).

Edit Rediger informationen på displayet (Side 31, Side 33, Side 42).

Fortræk Tildel det foretrukne nummer, som du vil ringe op til, blandt flere registrerede te-
lefonnumre under samme kontaktperson i telefonbogen, når der foretages et op-
kald vha. telefonbogen (Side 41).

Nummer Vis telefonnummeret, når der søges efter en kontaktperson i telefonbogen (Si-
de 30).

Opdat. Opdater firmwaren (Side 53).

A/a Skift mellem store og små bogstaver, når du indtaster tegn (Side 56).

1/A/? Vælg indtastningstilstanden for det ønskede tegn, når du indtaster tegn (Si-
de 57).
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Grundlæggende betje-
ning
Dette afsnit beskriver den grundlæggende betjening af
enheden.

Bemærk
• Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/

KX-UT136 er tilsluttet til et Panasonic
KX-NS1000 PBX-anlæg, skal du se
dokumentationen til KX-NS1000 for at få
oplysninger om betjening af enheden.

Bekræftelse af dit lokalnummer
I standby-tilstand (f.eks. når du ikke har aktive opkald)
kan du se det lokalnummer og navn, der er registreret
for enheden.

Sådan løftes og lægges røret på
Der er forskellige måder at løfte og lægge røret på:
• Ved at bruge røret
• Brug af knappen [SP-PHONE/HEADSET/ / ]
• Brug af skærmknapper
• Brug af en DN-knap (fleksibel knap) for KX-UT133/

KX-UT136/KX-UT248

Sådan løftes røret
Når du ser "løfte røret" i denne vejledning, kan du udføre
en af følgende handlinger:
• Løfte røret fra gaflen.
• Tryk på [SP-PHONE/HEADSET/ / ], når røret

er på gaflen. Dette aktiverer tilstanden håndfri.
• Tryk på [SP-PHONE/HEADSET/ / ], når du

bruger et hovedsæt.
• Tryk på en DN-knap (fleksibel knap) for KX-UT133/

KX-UT136/KX-UT248.

Bemærk
• Visse skærmknapper, som f.eks. Svar ,

fungerer på samme måde som knappen
[SP-PHONE/ ].

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om DN-knapper.

Sådan lægges røret på
Når du ser "lægge røret på" i denne vejledning, kan du
udføre en af følgende handlinger:
• Lægge røret på gaflen igen.
• Tryk på [SP-PHONE/HEADSET/ / ], når du

bruger et hovedsæt, eller når tilstanden Håndfri er
aktiveret.

Tilstanden håndfri
I tilstanden håndfri kan du snakke med og høre
samtalens anden deltager uden at bruge røret. Denne
tilstand er anvendelig, hvis man vil udføre andre
opgaver under en samtale såsom at skrive.

Sådan aktiveres tilstanden håndfri
Du kan aktivere tilstanden håndfri på en af følgende
måder:
• Tryk på [SP-PHONE/ ] i tilstanden standby.
• Tryk på [SP-PHONE/ ], når du bruger røret under

en samtale. Du kan derefter lægge røret på gaflen
igen.

• Tryk på Svar , når du modtager et indgående
opkald.

• Tryk på en ledig DN-knap (fleksibel knap) i
tilstanden standby for KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248.

• Tryk på den blinkende grønne DN-knap (fleksibel
knap), der svarer til opkaldet, ved modtagelse eller
tilbageholdelse af et opkald for KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248.

Sådan annulleres tilstanden håndfri
Du kan nemt annullere håndfri betjening ved at løfte
røret fra gaflen.

Bemærk
• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/

KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om DN-knapper.

Medhør med røret taget af
Under en samtale vha. det trådløse rør mellem to parter
kan andre aflytte samtalen gennem højtaleren, mens du
fortsætter samtalen i røret.
• Tryk på [SP-PHONE/ ], men læg ikke røret på

gaflen igen.
• Tryk på [SP-PHONE/ ] igen for at annullere

medhør med røret taget af.
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Bemærk
• Når medhør med røret taget af er aktivt,

aktiveres tilstanden håndfri, når røret sættes
tilbage på gaflen.

• Hvis du trykker på [SP-PHONE/ ] under et
konferenceopkald, vil tilstanden håndfri blot
blive aktiveret. Røret deaktiveres.

Justering af lydstyrken
Du kan justere lydstyrken for ringetonen, røret,
hovedsættet og højtaleren med [ ] og [ ] på
navigationstasten.

Justering af lydstyrken for ringeto-
nen
Tryk på [ ] eller [ ], når du modtager et opkald.
Du kan også justere lydstyrken for ringetonen i
indstillingerne. Se "Ringer (Side 46)" for at få flere
oplysninger.

Bemærk
• Når lydstyrken for ringetonen er skruet helt ned,

vises "Fra".  vises også, når enheden er i
tilstanden standby.

Justering af lydstyrken for røret/ho-
vedsættet/højtaleren
Tryk på [ ] eller [ ] under en samtale, når du bruger
røret, hovedsættet, eller når du er i tilstanden håndfri.
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Funktioner
Bemærk

• Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 er tilsluttet til et Panasonic
KX-NS1000 PBX-anlæg, skal du se
dokumentationen til KX-NS1000 for at få
oplysninger om betjening af enheden.
Du skal dog se denne dokumentation for at få
oplysninger om følgende funktioner:
– Telefonbog (Side 30, 41)
– Opkaldslog (Side 31)

Foretage opkald
Dette afsnit beskriver de grundlæggende måder at
foretage et opkald på.

Foretage et opkald
1. Tag røret af i tilstanden standby.
2. Indtast det nummer, du ønsker at ringe til.
3. Tryk på [ENTER], eller vent et par sekunder på det

nummer, der skal kaldes op.
4. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Bemærk
• For KX-UT113/KX-UT123: Hvis der er flere

tilgængelige linjer på din enhed, kan du trykke
på Linje , inden du løfter røret, og derefter
vælge den linje, du vil bruge.

• For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 gælder
det, at du, hvis mere end én linje er tilgængelig
på enheden, kan trykke på en ledig DN-knap
(fleksibel knap), der er tildelt til den linje, du vil
bruge, inden du taster nummeret. Se "Fleksible
knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Side 40)" for at få flere
oplysninger om DN-knapper.

Før opkald
I tilstanden standby kan du starte med at ringe op
(maks. 32 cifre), mens røret stadig er lagt på.
• Tryk på Slet  for at slette et nummer, du har

indtastet.
• Tryk på og hold Slet  nede for at slette hele

nummeret.
• Tag røret af, eller tryk på [ENTER] for at tilslutte

opkaldet.

Bemærk
• Du kan også trykke på en ledig DN-knap

(fleksibel knap) for at tilslutte opkaldet for
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248. Se
"Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Side 40)" for at få flere
oplysninger om DN-knapper.

• Når du bruger direkte opkald for KX-UT113/
KX-UT123, kan du trykke på Opkald  i stedet for
at lægge røret på. Hvis der er mere end en
tilgængelig linje på din enhed, skal du vælge
den linje, du vil bruge, og derefter trykke på
[ENTER].

• Hvis du modtager et indgående opkald under et
før opkald, ændres displayet til skærmen for
indgående opkald. For KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 kan du lukke skærmen for
indgående opkald ved at trykke på Luk  og
fortsætte med før opkaldet.

Foretage et opkald fra telefon-
bogslisten
Rulle igennem alle kontaktpersoner
1. Tryk på .
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge en kontaktperson.
3. Tag røret af.
4. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Bemærk
• For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du

også trykke på en ledig DN-knap (fleksibel
knap) i trin 3 for at tilslutte opkaldet. Se
"Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Side 40)" for at få flere
oplysninger om DN-knapper.

• For KX-UT113/KX-UT123 kan du trykke på
Opkald  i stedet for at løfte røret. Hvis der er mere

end én linje tilgængelig for din enhed, skal du
vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke
på [ENTER].

• I trin 2 kan du trykke på Nummer  og derefter vælge
det telefonnummer, der skal ringes op til, hvis
der er gemt flere telefonnumre for
kontaktpersonen.

Søgning efter navn
1. Tryk på .
2. Tryk på Søg .
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3. Indtast det navn, (maks. 12 tegn), som du vil søge
efter.

4. Tryk på [ENTER].
Kontaktpersonen, der svarer til din søgning, vises.

5. Tag røret af.
6. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Bemærk
• For KX-UT113/KX-UT123 kan du trykke på

Opkald  i stedet for at løfte røret. Hvis der er mere
end én linje tilgængelig for din enhed, skal du
vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke
på [ENTER].

• Se "Indtastning af tegn (Side 56)" for at få
oplysninger om indtastning af tegn.

• I trin 4 kan du trykke på Nummer  og derefter vælge
det telefonnummer, der skal ringes op til, hvis
der er gemt flere telefonnumre for
kontaktpersonen.

• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,
går enheden tilbage til tilstanden standby.

Opkald vha. opkaldslogge
De sidste 30 indgående opkald og udgående opkald
lagres i deres respektive logge i rækkefølge fra nyeste
til ældste opkald. Ubesvarede indgående opkald vises
i opkaldsloggen for ubesvarede opkald og i
opkaldsloggen for indgående opkald.
Du kan foretage opkald til de numre, der er angivet i
opkaldslogge.
1. Tryk på Log .
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge typen af opkaldslog,

og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede

kontaktperson.
4. Tag røret af.
5. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Bemærk
• For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du

også trykke på en ledig DN-knap (fleksibel
knap) i trin 4 for at tilslutte opkaldet. Se
"Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Side 40)" for at få flere
oplysninger om fleksible knapper.

• For KX-UT113/KX-UT123 kan du trykke på
Opkald  i stedet for at løfte røret. Hvis der er mere

end én linje tilgængelig for din enhed, skal du
vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke
på [ENTER].

• Du kan tilføje en kontaktperson i opkaldsloggen
til telefonbogen. Se "Tilføjelse af en
kontaktperson til telefonbogen fra
opkaldsloggen for indgående opkald eller
ubesvarede opkald (Side 41)".

Redigering af et telefonnummer, før
der ringes op fra opkaldsloggen for
indgående opkald eller ubesvarede
opkald
Du kan redigere et telefonnummer i opkaldsloggen for
indgående opkald eller ubesvarede opkald, før du
bruger det til at ringe op.
1. Tryk på Log .
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Indkommende

log" eller "Mistet", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede

kontaktperson.
4. Udfør en af følgende handlinger afhængigt af din

enhed:
For brugere af KX-UT113/KX-UT123
• Tryk på Menu , vælg "Rediger", og tryk

derefter på [ENTER].
For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
• Tryk på Edit .

5. Rediger nummeret, og tag derefter røret af, eller
tryk på Opkald .

6. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Genkald til det sidste opkaldte
nummer (Genkald, Sidste num-
mer)
Du kan genkalde det sidste telefonnummer, som du
ringede op til.
1. Tryk på [REDIAL/ ].
2. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Bemærk
• For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 skal du

trykke på den relevante DN-knap (fleksibel
knap), før du trykker på [REDIAL/ ], for at
vælge en linje til genkald. Se "Fleksible knapper
(kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Side 40)" for at få flere oplysninger om
DN-knapper.

• Enheden kan konfigureres for at vise den
udgående opkaldslog i stedet for at genkalde
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med det samme. Du kan vælge en
kontaktperson i opkaldsloggen for at foretage et
opkald (Side 31). Kontakt administratoren eller
forhandleren for at få flere oplysninger.

Direkte opkald (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)
Du kan foretage et opkald med direkte betjening, hvis
der er blevet oprettet en knap til direkte opkald til den
ønskede person. Knapper til direkte opkald kan også
konfigureres for at få adgang til tilgængelige funktioner
i dit telefonsystem.
1. Tag røret af, og tryk derefter på knappen til direkte

opkald (fleksibel knap).
2. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Bemærk
• En BLF-knap (indikatorfelt for optaget)

(fleksibel knap) kan også anvendes til at ringe
til et lokalnummer ved blot at trykke på knappen.
Kontakt administratoren eller forhandleren for
at få flere oplysninger.

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om fleksible knapper som
f.eks. knapper til direkte opkald og
BLF-knapper.

Modtagelse af opkald
Dette afsnit beskriver de grundlæggende metoder til at
modtage et opkald.

Modtagelse af et opkald
1. Tag røret af.
2. Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Autosvar
Du kan indstille enheden til automatisk at besvare et
indgående opkald. Opkaldet tilsluttes, efter at telefonen
har ringet et forudprogrammeret antal gange.
• Sådan aktiveres autosvar:

Tryk på [AUTO ANSWER/ ] i tilstanden standby,
indtil "Auto svar til" vises.

• Sådan deaktiveres autosvar:
Tryk på [AUTO ANSWER/ ] i tilstanden standby,
indtil "Auto svar fra" vises.

Bemærk
• Når autosvar er aktiveret, vises Auto svar  på

displayet i tilstanden standby.

Afvisning af opkald
Du kan afvise et indgående opkald på din enhed eller
indstille enheden til at afvise visse opkald.

Afvisning af et opkald ved modtagel-
se
1. Tryk på Afvis , når du modtager et indgående

opkald.

Afvisning af anonyme opkald
Du kan indstille enheden til at afvise opkald, når
enheden modtager et opkald uden telefonnummer.
For at afvise anonyme opkald skal indstillingen for
blokering af anonyme opkald aktiveres via
programmering af webbrugergrænsefladen (Side 64).
Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

Bemærk
• Afviste telefonnumre lagres ikke i

opkaldsloggen for indgående eller ubesvarede
opkald.
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• Opkaldet kan muligvis ikke afvises afhængigt af
den linje, som det indgående opkald modtages
på.

Afvisning af specifikke opkald
Du kan indstille enheden til at afvise specifikke
telefonnumre.

Bemærk
• Afviste telefonnumre lagres ikke i

opkaldsloggen for indgående eller ubesvarede
opkald.

Tilføjelse af et telefonnummer
Du kan lagre op til 30 telefonnumre, som du vil afvise, i
enhedens afvisningsliste.
1. Tryk på Indstil.  i tilstanden standby.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds

blokering", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på Tilføj .
4. Indtast telefonnummeret (maks. 32 cifre), og tryk

derefter på [ENTER].

Bemærk
• Gentag proceduren i trin 3 for at registrere

yderligere telefonnumre.

Tilføjelse af et telefonnummer fra opkaldslog-
gen for indgående opkald eller ubesvarede op-
kald
Du kan tilføje et telefonnummer ved at henvise til
opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede
opkald.
1. Tryk på Log  i tilstanden standby.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Indkommende

log" eller "Mistet", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge telefonnummeret

for den kontaktperson, som du vil afvise.
4. Tryk på Gem .
5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds

blokering", og tryk derefter på [ENTER].
6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Ja", og tryk

derefter på [ENTER].

Bemærk
• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,

går enheden tilbage til tilstanden standby.

Redigering af et lagret telefonnummer
1. Tryk på Indstil.  i tilstanden standby.

2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds
blokering", og tryk derefter på [ENTER].

3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det telefonnummer,
du vil redigere, og tryk derefter på Edit .

4. Rediger telefonnummeret, hvis det er nødvendigt,
og tryk derefter på [ENTER].

Bemærk
• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,

går enheden tilbage i tilstanden standby.

Sletning af et lagret telefonnummer
1. Tryk på Indstil.  i tilstanden standby.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds

blokering", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det telefonnummer,

du vil slette, og tryk derefter på Slet .
4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Ja", og tryk

derefter på [ENTER].

Bemærk
• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,

går enheden tilbage i tilstanden standby.
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Tilbageholdelse af et op-
kald
Du kan tilbageholde et opkald ved at tilbageholde
opkaldet på dit lokalnummer.

Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald
1. Tryk på [HOLD/ ], og læg derefter røret på.

Bemærk
• Hvis automatisk tilbagehold opkald er

aktiveret på din enhed, vil opkaldet også
tilbageholdes, hvis du trykker på en
DN-knap (fleksibel knap) bortset fra den til
det aktuelle opkald for KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248. Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få
flere oplysninger.

Sådan hentes et tilbageholdt opkald på dit lo-
kalnummer
1. Tag røret af.
2. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af din

enhed:
For brugere af KX-UT113/KX-UT123
• Tryk på [HOLD/ ].
For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
• Tryk på DN-knappen (fleksibel knap), der

blinker grønt.

Bemærk
• Hvis et opkald ikke hentes inden for en bestemt

tidsperiode, mindes du om opkaldet med en
alarm (Genkald tilbageholdt opkald).

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om DN-knapper.

Modtagelse af et andet
opkald (Besvare et ven-
tende opkald)
Hvis der modtages et andet opkald under en samtale,
hører du en banke på-tone.
Du kan besvare det andet opkald ved at afbryde eller
tilbageholde det aktuelle opkald.

Sådan afbrydes det aktuelle opkald for at be-
svare det nye opkald
1. Læg røret på, når du hører banke på-tonen.
2. Tag røret af.

Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald for at
besvare det nye opkald
For brugere af KX-UT113/KX-UT123
1. Tryk på [HOLD/ ], når du hører banke på-tonen.
For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
1. Tryk på [HOLD/ ], når du hører banke på-tonen.
2. Tryk på DN-knappen (fleksibel knap), der blinker

grønt.

Bemærk
• Hvis automatisk tilbagehold opkald er aktiveret

på din enhed, skal du ikke trykke på [HOLD/
] i trin 1 for KX-UT133/KX-UT136/

KX-UT248. Opkaldet tilbageholdes automatisk,
når du trykker på DN-knappen. Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om DN-knapper.
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Skifte taleretning (Op-
kaldsdeling)
Når du snakker med en person og har en anden person
på hold, kan du skifte mellem det tilbageholdte opkald
og det aktuelle opkald.
1. Tryk på [HOLD/ ] under en samtale.
2. Ring til den anden deltager.
3. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af din

enhed:
For brugere af KX-UT113/KX-UT123
• Tryk på [HOLD/ ].
For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
• Tryk på [HOLD/ ], og tryk derefter på den

DN-knap (fleksibel knap), der blinker grønt, og
som svarer til den anden person, der
tilbageholdes.

Bemærk
• Hvis automatisk tilbagehold opkald er aktiveret

på din enhed, skal du ikke trykke på [HOLD/
] i trin 3 for KX-UT133/KX-UT136/

KX-UT248. Opkaldet tilbageholdes automatisk,
når du trykker på DN-knappen. Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om DN-knapper.

Omstilling af opkald (Om-
stilling)
Du kan omstille et opkald til en anden destination
(lokalnummer eller ekstern modtager).

Sådan foretages omstilling
1. Tryk på [TRANSFER/ ] under en samtale.
2. Ring til den person, du vil omstille opkaldet til.
3. Vent med at meddele opkaldet, til den anden

person har svaret.
4. Tryk på OK .

Bemærk
• Hvis Omstilling, når røret er lagt på, er aktiveret

på din enhed, kan du blot lægge røret på i trin
4 i stedet for at trykke på OK . Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

• Hvis dit telefonsystem understøtter blind
omstilling, kan du springe trin 3 over. Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

• For KX-UT113/KX-UT123: Hvis et opkald
holdes tilbage (Side 34), kan omstillingen ikke
udføres.

Sådan foretages en uskærmet (blind) omstil-
ling
1. Tryk på Videres  under en samtale.
2. Ring til den person, du vil omstille opkaldet til.
3. Læg røret på.

Bemærk
• For KX-UT113/KX-UT123: Hvis et opkald

holdes tilbage (Side 34), kan omstillingen ikke
udføres.

Sådan omstilles med direkte op-
kald (Omstilling med direkte op-
kald) (kun KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
1. Tryk på BLF-knappen (fleksibel knap) under en

samtale.
2. Vent med at meddele opkaldet, til den anden

person har svaret.
3. Tryk på OK .
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Bemærk
• Hvis Omstilling, når røret er lagt på, er aktiveret

på din enhed, kan du blot lægge røret på i trin
3 i stedet for at trykke på OK . Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

• Hvis dit telefonsystem understøtter blind
omstilling, kan du springe trin 2 over. Kontakt
administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om fleksible knapper.

Mute
Du kan slå din stemme fra under en samtale. Når
funktionen mute er slået til, kan du hører den anden
person, men den anden person kan ikke høre dig.
Den indbyggede mikrofon, røret og hovedsættet bliver
slået fra, når funktionen mute er slået til.

Sådan aktiveres/deaktiveres mute
1. Tryk på [MUTE/ ].
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Konferenceopkald (Lokal
trevejskonference)
Under en samtale kan du tilføje en yderligere person til
dit opkald og oprette et konferenceopkald.

Anmærkning!
• Dit telefonsystem understøtter muligvis

avancerede konferencefunktioner, som f.eks.
konferenceopkald med fire eller flere parter.
Hvis det er tilfældet, kan procedurerne for
håndtering af et konferenceopkald være
anderledes end de procedurer, der beskrives i
dette afsnit. Kontakt administratoren eller
forhandleren for at få flere oplysninger om dit
telefonsystem.

Foretagelse af et konferenceop-
kald
1. Tryk på [CONFERENCE/CONF/ ] for at

tilbageholde det aktuelle opkald.
2. Ring til den person, du vil føje til samtalen.
3. Tryk på [CONFERENCE/CONF/ ], når den

person, du ringer til, besvarer opkaldet for at
begynde konferenceopkaldet.

Fjernelse af en person fra kon-
ferencen
Under konferencen kan du fjerne andre personer fra
konferencen. Denne handling er dog kun tilgængelig
under konferenceopkald, som du starter.

For brugere af KX-UT113/KX-UT123
1. Tryk på [HOLD/ ] under et konferenceopkald.

• Den anden person tilbageholdes, men du kan
fortsat tale med den første person.

2. Læg røret på.
• Den første person afbrydes.

3. Tryk på [HOLD/ ].
• Du kan fortsætte samtalen med den anden

person.

Bemærk
• Tryk på [HOLD/ ] 2 gange i trin 1 for at

afbryde den anden person i stedet for den første
person.

• For at genoprette konferencen uden at fjerne
nogen af personerne skal du trykke på
[CONFERENCE/ ] efter trin 1.

For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
1. Tryk på [HOLD/ ] under et konferenceopkald.

• Den anden person tilbageholdes.
2. Tryk på DN-knappen (fleksibel knap), som svarer til

den person, du vil afbryde.
• Der oprettes en samtale med den person, du vil

afbryde.
3. Læg røret på.

• Personen afbrydes.
4. Tryk på DN-knappen (fleksibel knap), der svarer til

den tilbageværende person.
• Du kan fortsætte samtalen med den

tilbageværende person.

Bemærk
• For at genoprette konferencen uden at fjerne

nogen af personerne skal du trykke på
[CONFERENCE/CONF/ ] efter trin 2.

• Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få
flere oplysninger om DN-knapper.

Afslutning af et konferenceop-
kald
1. Læg røret på under en konference.
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Aflytning af beskeder

Aflytning af nye beskeder
Når du modtager en talebesked, vises "Besked" på
displayet, og indikatoren for Besked/ringer lyser rødt.
Du kan aflytte dine nye beskeder ved at gå i din
postkasse.
1. Tryk på [MESSAGE/ ].
2. Tryk på [ ] eller [ ], hvis enheden har flere linjer,

for at vælge den linje, hvor  vises, og tag
derefter røret af.

Aflytte ubesvarede op-
kald
Hvis der er nye ubesvarede opkald, vises "Mistet:
XXX" på displayet. ("XXX" angiver antallet af
ubesvarede opkald.)
1. Tryk på Log .
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Indkommende

log" eller "Mistet", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ubesvarede

opkald.

Bemærk
• I den indgående opkaldslog vises

"Ubesvarede" ved ubesvarede opkald. For
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133 skal du trykke
på [ ] for at se dette.

• Se "Opkald vha. opkaldslogge (Side 31)" for at
få oplysninger om at foretage opkald fra
opkaldsloggen.

• Der vises en markering ved siden af besvarede
opkald og ubesvarede opkald, som du allerede
har afkrydset.

Sletning af alle opkald-
slogge
1. Tryk på Log  i tilstanden standby.
2. Tryk på Slet .
3. Vælg "Ja".

Alle opkaldslogge for ubesvarede, indgående og
udgående opkald slettes.
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Viderestilling/Vil ikke for-
styrres
Du kan få indgående opkald viderestillet automatisk til
en anden destination. Du kan også få indgående opkald
afvist (Vil ikke forstyrres).

Bemærk
• Når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er

aktiveret, vises VK/DND  på displayet i tilstanden
standby.

Sådan får du adgang til FWD-/DND-indstillin-
gerne
1. Tryk på Indstil.  eller [FORWARD/DO NOT

DISTURB/ ] i tilstanden standby.
• Hvis du trykker på [FORWARD/DO NOT

DISTURB/ ], skal du fortsætte til trin
3.

2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "VK/DND", og tryk
derefter på [ENTER].

3. Tryk på [ ] eller [ ], hvis enheden har flere linjer,
for at vælge den ønskede linje, og tryk derefter på
[ENTER].

4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den type indstilling
for FWD eller DND, der skal anvendes, og tryk
derefter på [ENTER].

5. Konfigurer indstillingerne efter behov (Side 48).

Log på eller log af en
gruppe (kun KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Log på eller log af en ACD-grup-
pe (Automatic Call Distribution)
Hvis SIP-serveren understøtter ACD, og du er tildelt en
ACD-gruppe, kan du logge på eller af gruppen.
1. Tryk på den fleksible knap, der er tildelt som

ACD-knappen til at logge af og på, i tilstanden
standby.

Bemærk
• Den fleksible knaps lys angiver statussen som

følger:
Fra: Logget på ACD-gruppen
Rød til: Logget af ACD-gruppen

Sådan indstilles/annulleres til-
standen Ikke klar, og sådan for-
lades tilstanden Afslutte
Tryk på den fleksible knap, som er knyttet til knappen
Afslutte.
Statusen skifter på følgende måde:
Klar ® Ikke klar
Ikke klar ® Klar
Afslutte ® Ikke klar

Bemærk
• Knappen Afslutte lyser og viser den aktuelle

status på følgende måde:
Fra: Tilstanden Klar for indgående opkald
Rød (til): Tilstanden Ikke klar for indgående
opkald
Rød blinker: Tilstanden Afslutte
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Fleksible knapper (kun
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
De fleksible knapper på enheden kan tilpasses, så de
kan anvendes til at foretage eller modtage opkald eller
anvendes som funktionsknapper. Disse knapper er
konfigureret af administratoren eller forhandleren.
Der findes følgende typer af fleksible knapper:
DN (lokalnummer)

Vælger den linje, der er tildelt DN-knappen. Når et
opkald modtages på DN-knappen, besvares
opkaldet ved at trykke på knappen.
Indikator
• Fra: Ledig
• Grøn til: Du er i gang med et opkald vha.

DN-knappen.
• Blinker grønt hurtigt: Der modtages et opkald.
• Blinker grønt langsomt: Der tilbageholdes et

opkald.
• Rød til: Der anvendes eller tilbageholdes

(privat) en delt linje på en anden enhed.
• Lyser rødt langsomt: Der tilbageholdes

(normalt) en delt linje på en anden enhed.

Bemærk
• Der kan tildeles en ringetone til hver

DN-knap via programmering af
webbrugergrænseflade. Når der modtages
et opkald på en DN-knap, afspilles den
ringetone, der er tildelt den pågældende
knap. Kontakt administratoren eller
forhandleren for at få flere oplysninger.
Hvis du imidlertid vælger en ringetone via
enhedens indstillinger (Side 46), afspilles
den ringetone i stedet for den, der er tildelt
DN-knapperne.

• En delt linje kan anvendes af flere enheder.
Dette er en valgfri funktion, som muligvis
ikke understøttes af dit telefonsystem.

Direkte opkald
Kalder op til personen eller opnår adgang til en
funktion, der er tildelt knappen. Se "Direkte opkald
(kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Side 32)".

Hovedsæt
Aktiverer eller deaktiverer samtale vha.
hovedsættet.
Indikator
• Fra: Hovedsæt fra
• Rød til: Hovedsæt til

BLF (Indikatorfelt for optaget)
Kalder op til lokalnummeret, der er tildelt knappen.
Under en samtale kan en BLF-knap anvendes til at
omstille opkald til det tildelte lokalnummer
(Side 35).
En BLF-knaps indikator viser også den aktuelle
status for det tildelte lokalnummer.
Indikator
• Fra: Det tildelte lokalnummer er ledigt.
• Rød til: Det tildelte lokalnummer anvender

linjen.
• Blinker rødt hurtigt: Det tildelte lokalnummer

modtager et indgående opkald.
Ved aktivering gennem programmering af
webbrugergrænseflade, besvares opkaldet ved
at trykke på knappen (Hent styret opkald).

Bemærk
• BLF (indikatorfelt for optaget) er en valgfri

funktion, som muligvis ikke understøttes af
dit telefonsystem.

ACD
Logger på eller af en gruppe, når ACD (Automatic
Call Distribution) er aktiveret (Side 39).
Indikator
• Fra: Logget på
• Rød til: Logget af

Bemærk
• ACD er en valgfri funktion, som muligvis

ikke understøttes af dit telefonsystem.

Afslutte
Knappen Afslutte skifter indstilling mellem
tilstanden Afslutte, Ikke klar eller Klar for indgående
opkald.
I tilstanden Afslutte/Ikke klar for indgående opkald
vil indgående opkald ikke blive modtaget via
gruppen ACD (Automatic Call Distribution).
Indikator
• Fra: Tilstanden Klar for indgående opkald
• Rød (til): Tilstanden Ikke klar for indgående

opkald
• Rød blinker: Tilstanden Afslutte

Bemærk
• Afslutte er en valgfri funktion, som muligvis

ikke understøttes af dit telefonsystem.
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Brugertilpasning af telefonen

Telefonbogsliste

Tilføjelse af en ny kontaktper-
son i telefonbogen
Du kan tilføje maksimalt 500 (for KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) eller 100 (for KX-UT113)
kontaktpersoner til enhedens telefonbog.
Se "Foretage et opkald fra telefonbogslisten
(Side 30)" for at få oplysninger om at foretage et opkald
fra telefonbogen.
1. Tryk på .
2. Tryk på Tilføj .
3. Indtast et navn (maks. 24 tegn), og tryk derefter på

[ENTER].
4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge

telefonnummertypen (A til E) eller "Ringetone
X", og tryk derefter på [ENTER].

5. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af dit
valg i det forrige trin:
Hvis du valgte en telefonnummertype
• Indtast telefonnummeret (maks. 32 cifre), og

tryk derefter på [ENTER].
Hvis du valgte "Ringetone X"
• Vælg den ringetone, der skal afspilles, når du

modtager et opkald fra denne person, og tryk
derefter på [ENTER].

6. Gentag proceduren fra trin 4 for at tilføje et andet
telefonnummer til kontaktpersonen.

7. Tryk på Gem .

Bemærk
• Hvis du lagrer flere telefonnumre for

kontaktpersonen, kan du tildele det foretrukne
nummer, der skal anvendes, når du ringer op til
denne person. I trin 4 skal du vælge det
ønskede nummer og derefter trykke på Fortræk .

• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,
går enheden tilbage til tilstanden standby.

Tilføjelse af en kontaktperson til
telefonbogen fra opkaldsloggen
for indgående opkald eller ube-
svarede opkald
Du kan tilføje nye kontaktpersoner til telefonbogen fra
opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede
opkald.
1. Tryk på Log .
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Indkommende

log" eller "Mistet", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede

kontaktperson til opkaldsloggen, og tryk derefter på
Gem .

4. Vælg "Telefonbog", og tryk derefter på [ENTER].
5. Indtast et navn (maks. 24 tegn), og tryk derefter på

[ENTER].
6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge

telefonnummertypen (A til E) eller "Ringetone
X", og tryk derefter på [ENTER].

7. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af dit
valg i det forrige trin:
Hvis du valgte en telefonnummertype
• Indtast telefonnummeret (maks. 32 cifre), og

tryk derefter på [ENTER].
Hvis du valgte "Ringetone X"
• Vælg den ringetone, der skal afspilles, når du

modtager et opkald fra denne person, og tryk
derefter på [ENTER].

8. Gentag proceduren fra trin 6 for at tilføje et andet
telefonnummer til kontaktpersonen.

9. Tryk på Gem .

Bemærk
• Hvis der er lagret et navn i opkaldsloggen,

indtastes det automatisk i trin 5.
• Hvis du lagrer flere telefonnumre for

kontaktpersonen, kan du tildele det foretrukne
nummer, der skal anvendes, når du ringer op til
denne person. I trin 6 skal du vælge det
ønskede nummer og derefter trykke på Fortræk .

• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,
går enheden tilbage til tilstanden standby.
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Redigering af en kontaktperson
i telefonbogen
Du kan redigere de oplysninger, der er lagret i
telefonbogens kontaktpersoner.
1. Tryk på .
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vise den ønskede

kontaktperson, eller tryk på Søg , og søg efter den
ønskede kontaktperson (Side 42).

3. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af din
enhed:
For brugere af KX-UT113/KX-UT123
• Tryk på Menu , vælg "Rediger", og tryk

derefter på [ENTER].
For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
• Tryk på Edit .

4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det emne, du vil
redigere, og tryk derefter på [ENTER].

5. Rediger emnet om nødvendigt, og tryk derefter på
[ENTER].

6. Tryk på Gem .

Bemærk
• Hvis du lagrer flere telefonnumre for

kontaktpersonen, kan du tildele det foretrukne
nummer, der skal anvendes, når du ringer op til
denne person. I trin 4 skal du vælge det
ønskede nummer og derefter trykke på Fortræk .

• Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut,
går enheden tilbage til tilstanden standby.

Søgning efter en kontaktperson
i telefonbogen
Du kan søge i telefonbogen efter den ønskede
kontaktperson.
1. Tryk på .
2. Tryk på Søg .
3. Indtast navnet, som du vil søge efter, og tryk

derefter på [ENTER].

Sletning af en kontaktperson i
telefonbogen
Du kan slette kontaktpersoner i telefonbogen.
1. Tryk på .

2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vise den ønskede
kontaktperson, eller tryk på Søg , og søg efter den
ønskede kontaktperson (Side 42).

3. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af din
enhed:
For brugere af KX-UT113/KX-UT123
• Tryk på Menu , vælg "Slet", og tryk derefter på

[ENTER].
For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
• Tryk på Slet .

4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Ja", og tryk
derefter på [ENTER].

Eksporter/Importer kontaktper-
soner til telefonbogen
Du kan eksportere kontaktpersoner til telefonbogen via
webbrugergrænsefladen til din computer som en
tabulatorsepareret værdifil. Dette gør det muligt at tilføje
og redigere kontaktpersoner til telefonbogen ved hjælp
af et regneark eller et tekstredigeringsprogram på din
computer. Efter redigering skal filen importeres til
enheden.
Desuden kan kontaktpersoner til telefonbogen, der
eksporteres fra en enhed, importeres til en anden
enhed, hvilket gør det let at dele kontaktpersoner i
telefonbogen.
Kontakt administratoren eller forhandleren for at
eksportere eller importere kontaktpersoner.

Anmærkning!
• Hvis du eksporterer telefonbogen, sletter nogle

kontaktpersoner på din computer og derefter
importerer telefonbogen til enheden, bliver de
kontaktpersoner, du slettede på computeren,
ikke slettet fra enhedens telefonbog. For at
slette uønskede kontaktpersoner skal du bruge
enhedens grænseflade og ikke
webbrugergrænsefladen.

Bemærk
• Telefonopkald kan ikke foretages eller

modtages, mens kontaktpersoner i
telefonbogen importeres eller eksporteres.

• Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000
PBX-anlæg, kan du ikke eksportere eller
importere kontaktpersoner i telefonbogen.
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Brugerindstillinger
Du kan konfigurere forskellige indstillinger for at tilpasse enhedens handlinger.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne med enheden.

Adgang til indstillingerne
1. Tryk på Indstil.  i tilstanden standby.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede indstillingskategori, og tryk derefter på [ENTER].
3. Konfigurer indstillingerne efter behov.
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Tilgængelige indstillinger
Ringer Ringe volume Side 46

Ringetone Side 46

ECO Mode Side 46

LCD kontrast Side 47

Baggrundslys Side 47

Display lås Side 47

Tastetoner Side 47

VK/DND*1 (DND) Forstyr ikke Side 48

VK Alt Side 48

VK optaget Side 48

VK Ej/Sv Side 48

Sprog Side 49

Dato og tid Side 49

Informations display Side 50

Netværks indstillinger Netværk DHCP Side 50

 DNS Side 51

 DNS1*2 Side 51

 DNS2*2 Side 51

Statisk Side 51

 IP-adresse Side 51

 Subnetmaske Side 51

 Stand.gateway Side 51

 DNS1 Side 51

 DNS2 Side 51

LLDP-MED*4 Til/fra Side 51

Timer Side 51

PC port Side 51

VLAN Aktivere VLAN Side 52

IP telefon Side 52

PC*3 Side 52

Hastighed/Duplex LAN port Side 52

PC port*3 Side 52

Embedded web*4 Side 52
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Godkendelse id Side 52

Adgangskode Side 53

Netværks test   Side 53

Gestart Side 53

Firmware version Side 53

Opkalds blokering Side 54

Bluetooth hovedsæt*5 Tilføj nyt udstyr Tast PIN Side 55

Afbrudt Side 55

Forbundet Side 55

Afregistrering Side 55

*1 I dokumentationen til KX-NS1000 kan du læse mere om VK/DND-indstillingerne, når KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er
tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg.

*2 Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis "DNS" er indstillet til "TIL".
*3 Denne indstilling er kun tilgængelig på KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248.
*4 Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg.
*5 Denne indstilling er kun tilgængelig på KX-UT248.
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Indstillingsoplysninger
Ringer

Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Ringe volume Juster ringetonens lydstyrke. Niveau 0 til 6 Niveau 3

Ringetone Vælg en ringetone, der skal afspilles,
når du modtager et opkald. Hvis flere
linjer er konfigureret på din enhed,
skal du først vælge, hvilken linje rin-
getonen skal anvendes til. Du kan til-
dele forskellige ringetoner til hver lin-
je.
Hvis du vælger "Automatisk" (kun
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248),
bruges kun den ringetone, der blev
tildelt via programmering af webbru-
gergrænsefladen (Side 64).
Hver ringetone afspilles, når du mar-
kerer den.

<KX-UT113/
KX-UT123>

Ringetone 1–Ringe-
tone 32

<KX-UT133/
KX-UT136/
KX-UT248>

Automatisk, Ringe-
tone 1–Ringetone

32

<KX-UT113/
KX-UT123>
Ringetone 1

<KX-UT133/
KX-UT136/
KX-UT248>
Automatisk

Bemærk
• De forudindstillede melodier i dette produkt anvendes med tilladelse fra © 2009 Copyrights Vision Inc.
• Ringetone 20 til Ringetone 24 er den samme ringetone som Ringetone 1.
• Selv hvis du har slukket for lyden (niveau 0), afspilles ringetonerne, når du markerer dem. Der afspilles

dog ingen lyd, når du vælger "Automatisk".
• Ringetoner kan opså tildeles til individuelle kontaktpersoner i telefonbogslisten (Side 41).
• På KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan der også tildeles ringetoner til individuelle DN-knapper

(fleksible knapper, Side 40) via programmering af webbrugergrænsefladen (Side 64). Ringetoner,
der tildeles her, tilsidesætter indstillingerne for DN-knapper. Kontakt administratoren eller forhandleren
for at få flere oplysninger.

ECO Mode
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

ECO Mode Aktivering af denne tilstand reduce-
rer det elektricitetsforbrug, som en-
heden anvender.

Til, Fra Fra

Bemærk
• Når ECO-tilstanden er aktiveret, ændres indstillingen Hastighed/Duplex (Side 52) som følger:

– Hastighed/Duplex: "10M-Fuld"
– PC-port kan ikke anvendes.

• Når indstillingen for ECO-tilstanden er blevet ændret, genstarter enheden.
• Når ECO-tilstanden er aktiveret, vises ECO , mens enheden er i tilstanden standby.
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LCD kontrast
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

LCD kontrast Juster displayets kontrast. Niveau 1 til 6 Niveau 3

Baggrundslys (kun KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Baggrundslys Juster indstillingerne for baggrunds-
belysning.

Altid til
Automatisk

Altid fra

Automatisk

Hvis du vælger "Altid til" eller
"Automatisk", skal du trykke på
[ ] eller[ ] for at justere lysstyrken.

<KX-UT123/
KX-UT133/
KX-UT136>
Niveau 1 til 3

<KX-UT248>
Niveau 1 til 6

<KX-UT123/
KX-UT133/
KX-UT136>

Niveau 3

<KX-UT248>
Niveau 6

Bemærk
• Når "Automatisk" er valgt, slukkes baggrundsbelysningen, når telefonen går tilbage til en ledig

tilstand.

Display lås
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Display lås Lås adgangen til din opkaldslog og
telefonbogsliste ved at indtaste dit lo-
kalnummer-PIN (Personal Identifica-
tion Number).

Til, Fra Fra

Bemærk
• Lokalnummer-PIN-nummeret kan konfigureres via programmering af webbrugergrænsefladen.

Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Tastetoner
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Tastetoner Vælg, om der skal lyde en tone, når
der trykkes på taster. Hvis du vælger
"Automatisk", anvendes den ind-
stilling, der er tildelt via programme-
ring af webbrugergrænseflade (Si-
de 64).

Automatisk, Til, Fra Automatisk
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VK/DND
Hvis der er flere tilgængelige linjer på din enhed, skal du trykke på [ ] eller [ ] for at vælge den linje, som
indstillingerne skal anvendes til, når du vælger "VK/DND".

Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

(DND) Forstyr ikke Aktiver DND (Vil ikke forstyrres) for at
afvise alle indgående opkald.

Til, Fra Fra

VK Alt Viderestil alle indgående opkald til en
angiven destination.

— —

Til/fra Aktiver eller deaktiver indstillingen
"VK Alt".

Til, Fra Fra

Telefonnr. Angiv nummeret til viderestilling af
opkald, når "VK Alt" er aktiveret.

1–32 cifre —

VK optaget Viderestil indgående opkald til en an-
given destination, når du er i gang
med et opkald.

— —

Til/fra Aktiver eller deaktiver indstillingen
"VK optaget".

Til, Fra Fra

Telefonnr. Angiv nummeret til viderestilling af
opkald, når "VK optaget" er aktive-
ret.

1–32 cifre —

VK Ej/Sv Viderestil indgående opkald til en an-
given destination, hvis du ikke be-
svarer telefonen, efter at den har rin-
get et angivet antal gange.

— —

Til/fra Aktiver eller deaktiver indstillingen
"VK Ej/Sv".

Til, Fra Fra

Telefonnr. Angiv det nummer, som opkald skal
viderestilles til, når "VK Ej/Sv" er
aktiveret.

1–32 cifre —

Ring tæller Når du har angivet det telefonnum-
mer, som opkald skal viderestilles til,
skal du indtaste det antal gange, som
enheden skal ringe, før du viderestil-
ler opkaldet.

0, 2–20 3

Bemærk
• I dokumentationen til KX-NS1000 kan du læse mere om VK/DND-indstillingerne, når KX-UT113/

KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg.
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Sprog
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Sprog Vælg det sprog, som skal anvendes
til displayet.

Bosanski
Čeština
Dansk

Deutsch (DE)
English (UK)
English (US)

Español
Français

Français (Canada)
Hrvatski
Italiano
Magyar

Nederlands
Polski

Português
Română

Slovenčina
Slovenščina

Srpski
Svenska
Türkçe

Ελληνικά
Русский

Українська

English (US)

Dato og tid
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Dato og tid Indstil dato og klokkeslæt. Dato*1: dd/mm/yyyy
eller mm/dd/yyyy
Klokkeslæt*2: 00:00–
23:59 eller 12:00–
11:59 AM/PM

—

*1 Hvis du trykker på [#], skifter datoformatet.
*2 Hvis klokkeslætsformatet ikke er tildelt i konfigurationsoplysningerne, kan du ændre klokkeslætsformatet (12-timers eller 24-timers)

ved at trykke på [*].
Hvis klokkeslætsformatet er indstillet til 12-timers-formatet i konfigurationsoplysningerne, kan du ændre AM/PM-indstillingen ved at
trykke på [*].

Bemærk
• Sommertid kan indstilles via programmering af webbrugergrænsefladen. Kontakt administratoren eller

forhandleren for at få flere oplysninger.
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Informations display
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Informations display Se forskellige oplysninger om enhe-
den. Tryk på [ ] og [ ] for at vise de
forskellige indstillinger. Følgende
indstillinger kan vises:
• Registreringsstatussen for

SIP-serveren
• IP-adresse
• Undernetsmaskeadresse
• Standard-gateway-adresse
• IP-adresse for DNS-serveren 1
• IP-adresse for DNS-serveren 2
• LLDP-MED
• LLDP-Timer
• IP telefon-VLAN ID
• IP telefon-Prioriter
• PC-VLAN ID
• PC-Prioriter
• ACS-status
• Vis låsestatus
• Firmware-version
• Bluetooth-hovedsætstatus (kun

KX-UT248)
• MAC-adresse

— —

Netværks indstillinger
VIGTIGT

Vi anbefaler, at du konfigurerer disse indstillinger med administratoren eller forhandleren.
Netværksindstillinger kan også konfigureres via programmering af webbrugergrænsefladen (Side 64).
Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.

Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Netværk Konfigurer de grundlæggende net-
værksindstillinger. Hvis du vælger
"DHCP", skal du derefter vælge, om
DNS-indstillingen konfigureres auto-
matisk eller manuelt. Hvis du vælger
"Statisk", skal du manuelt angive
IP-adressen, undernetmasken, stan-
dard-gatewayen og DNS-serverne.

DHCP, Statisk —

  

Når DHCP er valgt
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Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

DNS Vælg, om DNS-serverens oplysnin-
ger skal hentes automatisk (f.eks. le-
veret af DHCP-serveren), eller om du
vil angive dem manuelt.
Se "DNS1" og "DNS2" herunder, hvis
du vælger "TIL".

TIL, FRA FRA

DNS1*1 (kun Manual
DNS)

Indtast IP-adressen for den primære
DNS-server.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 (kun Manual
DNS)

Indtast IP-adressen for den sekun-
dære DNS-server.
Hvis en sekundær DNS-server ikke
er påkrævet, skal du efterlade emnet
tomt.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Når Statisk er valgt

IP-adresse*1 Indtast den IP-adresse, der skal til-
deles til enheden.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Subnetmaske*1 Indtast undernetsmasken for dit net-
værk.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Stand.gateway*1 Indtast IP-adressen for standard-ga-
tewayen for dit netværk.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS1*1 Indtast IP-adressen for den primære
DNS-server.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 Indtast IP-adressen for den sekun-
dære DNS-server.
Hvis en sekundær DNS-server ikke
er påkrævet, skal du efterlade emnet
tomt.

xxx.xxx.xxx.xxx —

LLDP-MED*3*4 Konfigurer LLDP-MED-indstillinger-
ne.

— —

     

 Til/fra Aktiver eller deaktiver indstillingen
"LLDP-MED".

Til, Fra Til

 Timer Angiv LLDP-intervaltimeren. 1–3600 sekunder 30

 PC port (kun
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Angiv de nødvendige indstillinger for
brug af en pc via en VLAN.

— —

      

  VLAN ID Angiv VLAN-id’et. 0–4094 0

  Prioriter Angiv prioriteten for de pakker, der
sendes fra denne enhed.

0–7 0

VLAN Konfigurer VLAN-indstillingerne (vir-
tuel LAN).

— —
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Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

     

 Aktivere VLAN Vælg, om VLAN-funktionaliteten skal
aktiveres.

Ja, Nej Nej

 IP telefon Angiv de nødvendige indstillinger for
brug af telefonfunktionerne via en
VLAN.

— —

      

  VLAN ID Angiv VLAN-id’et. 1–4094 2

  Prioriter Angiv prioriteten for de pakker, der
sendes fra denne enhed.

0–7 7

 PC (kun KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

Angiv de nødvendige indstillinger for
brug af en pc via en VLAN.

— —

      

VLAN ID Angiv VLAN-id’et. 1–4094 1

  Prioriter Angiv prioriteten for de pakker, der
sendes fra denne enhed.

0–7 0

Hastighed/Duplex Vælg tilslutningstilstand (kombinati-
on af forbindelsens hastighed/du-
plex-indstilling) for LAN-porten og
PC-porten.

— —

     

 LAN port*2 Vælg LAN-portens tilslutningstil-
stand.

Auto, 10M-Fuld,
10M-Halv,
100M-Fuld,
100M-Halv

Auto

 PC port*2 (kun
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Vælg tilslutningstilstanden for
PC-porten.

Auto, 10M-Fuld,
10M-Halv,
100M-Fuld,
100M-Halv

Auto

Embedded web*3 Aktiver eller deaktiver programme-
ring af webbrugergrænsefladen.

Til, Fra Fra

Godkendelse Konfigurer HTTP-godkendelses-id
og adgangskode*5.

— —

id Indtast godkendelses-id. Maks. 64 tegn*6 Ikke gemt.
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Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Adgangskode Indtast adgangskode. Maks. 64 tegn*6 Ikke gemt.

*1 Tryk på [ ] og [ ] for at skifte mellem disse emner.
*2 KX-UT248 understøtter Gigabit Ethernet. Når du opretter forbindelse til et netværk, der understøtter Gigabit Ethernet, skal du vælge

"Auto". Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.
*3 Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg.
*4 LLDP: Link Layer Discovery Protocol, MED: Media Endpoint Discovery
*5 Telefonen genstarter automatisk, når disse indstillinger ændres.

Hvis disse indstillinger konfigureres ved hjælp af Programmering af webbrugergrænseflade, vises dette emne ikke.
*6 Dette emne kan ikke indeholde følgende: " & : < > mellemrum.

Netværks test
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Netværks test Bekræft, om andre netværksenheder
(f.eks. SIP-server, routere, omskif-
terhubs) svarer til netværksanmod-
ninger. Når du vælger dette emne,
skal du indtaste IP-adressen for den
enhed, som du vil teste tilslutningen
til.
Hvis en enhed ikke svarer, skal du
først kontrollere enhedens netværks-
indstillinger og derefter kontrollere
enhedens netværksindstillinger og
tilslutning.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Gestart
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Gestart Genstart enheden (Side 81). — —

Firmware version
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Firmware version Vis versionen af den aktuelt installe-
rede firmware. Hvis der er en nyere
version tilgængelig, vises denne ver-
sion også. Hvis det er tilfældet, skal
du trykke på Opdat.  for at opdatere
firmwaren.

— —

Bemærk
• Forhandleren af dit telefonsystem tilbyder muligvis nye funktioner eller en forbedret version af

enhedens software fra tid til anden. Hvis du indstiller indstillingen for enhedens softwareopdatering til
manuel tilstand via webbrugergrænsefladen, skal du downloade opdateringen, når "Opdater
version. Tryk på OK." vises. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.
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Opkalds blokering
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Opkalds blokering Registrer telefonnumre, så opkald,
der modtages fra disse numre, blo-
keres. Du kan også slette registrere-
de numre.

Registrering
1. Tryk på Tilføj .
2. Indtast telefonnummeret, der

skal blokeres, og tryk derefter på
[ENTER].

Redigering
1. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge

det blokerede telefonnummer,
der skal redigeres.

2. Tryk på Edit .
3. Rediger nummeret efter behov,

og tryk derefter på [ENTER].

Sletning
1. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge

det blokerede telefonnummer,
der skal slettes.

2. Tryk på Slet .
3. Vælg "Ja", og tryk derefter på

[ENTER].

— —
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Bluetooth hovedsæt (kun KX-UT248)
Indstilling Beskrivelse Værdiinterval Standard

Bluetooth hovedsæt Konfigurer indstillingerne for
Bluetooth-hovedsættet.

— —

 Når der ikke er registreret et Bluetooth-hovedsæt

Tilføj nyt udstyr Registrer et Bluetooth-hovedsæt på
enheden.

— —

Tast PIN Indtast adgangsnøglen til dit
Bluetooth-hovedsæt.

1–4 cifre 0000

 Når der er registreret et Bluetooth-hovedsæt

Afbrudt Fjern Bluetooth-hovedsættet fra en-
heden, når Bluetooth-hovedsættet er
blevet registreret på enheden.

— —

Forbundet Forbind Bluetooth-hovedsættet til
enheden, når Bluetooth-hovedsættet
er blevet registreret på enheden.

— —

Afregistrering Afregistrer et Bluetooth-hovedsæt på
enheden.

— —
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Indtastning af tegn
Opringningstasterne anvendes til at indtaste tegn og tal. Hver opringningstast har flere tildelte tegn. (F.eks. er
A, B og C tildelt tasten 1.)
Tryk på den relevante opringningstast, indtil det ønskede tegn vises, for at indtaste et tegn. Hvis du vil indtaste
et andet tegn, som er tildelt den samme tast, skal du først trykke på [ ] for at flytte markøren til højre.

Eksempel
For at indtaste "DESK", skal du trykke på de følgende taster:

Display:

Input:
(højre)

Se "Tegntabeller (Side 58)" for at få oplysninger om de tegn, der er tildelt hver tast.

Sletning af tegn
Tryk på Slet  for at slette det sidst indtastede tegn.

Slet

Bemærk
• Tryk på og hold Slet  nede for at slette hele den indtastede tekst.

Skift mellem store og små bogstaver
Tryk på A/a  for at skifte mellem indtastning af store og små bogstaver.

Redigering af indtastet tekst
Brug [ ] og [ ] til at flytte markøren hen til den tekst, du vil redigere. Rediger derefter teksten som følger:
• Tryk på Slet  for at slette tegnet under markøren.

Slet

• Tryk på en opringningstast for at indsætte et tegn ved markørens placering.

• Tryk på A/a  for at ændre tegnet under markøren til store eller små bogstaver.
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Bemærk
• Hvis det maksimale antal tegn er blevet indtastet, overskrives tegnet under markøren, hvis du indtaster

et andet tegn.
• Hvis den indtastede tekst fylder to eller flere linjer, kan du også flytte markøren med [ ] og [ ].

Tilstande for indtastning af tegn
Med de seks tilstande for indtastning af tegn kan du indtaste forskellige tegn.
Følgende tegntilstande er tilgængelige:
• Latinsk (ABC)
• Numerisk (0–9)
• Græsk (ΑΒΓ)
• Udvidet 1 (AÄÅ)
• Udvidet 2 (SŚŠ)
• Kyrillisk (АБВ)
Se "Tegntabeller (Side 58)" for at få flere oplysninger om, hvilke tegn der er tilgængelige i hver tilstand.

Sådan vælges en tegntilstand
1. Tryk på 1/A/? , når du indtaster tegn.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge indtastningstilstanden for det ønskede tegn.
3. Tryk på [ENTER].

Bemærk
• Afhængigt af den type information, du indtaster, kan du ikke ændre tegntilstande. Hvis du f.eks.

indtaster et telefonnummer, kan du kun anvende numerisk tilstand.
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Tegntabeller
ABC (Latinsk)

Knap Tegn

Bemærk
• For hver knap viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den

nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.
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0–9 (Numerisk)

Knap Tegn
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ΑΒΓ (Græsk)

Knap Tegn

Bemærk
• For hver knap viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den

nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.
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AÄÅ (Latinsk, udvidet 1)

Knap Tegn

Bemærk
• For hver knap viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den

nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.
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SŚŠ (Latinsk, udvidet 2)

Knap Tegn

Bemærk
• For hver knap viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den

nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.
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АБВ (Kyrillisk)

Knap Tegn

Bemærk
• For hver knap viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den

nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.
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Programmering af web-
brugergrænseflade
Enheden indeholder en webbaseret grænseflade for
konfigurering af forskellige indstillinger og funktioner,
herunder nogle, som ikke kan programmeres direkte via
webbrugergrænsefladen. Følgende liste indeholder
nogle nyttige funktioner, som kan programmeres via
webbrugergrænsefladen.
Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere
oplysninger.
• Grundlæggende netværksindstillinger*1 (Side 50)
• Brugeradgangskode (for adgang til

webbrugergrænsefladen)
• HTTP-godkendelsesindstillinger
• Indstillinger for dato og klokkeslæt*1 (Side 49)
• Standardudgående linje
• Telefonnumre for afvisning af opkald*1 (Side 54)
• Bloker opkalds-id
• Bloker anonyme opkald
• Vil ikke forstyrres*1 (Side 48)
• Viderestilling*1 (Side 48)
• Fleksible knapindstillinger (Side 40) (DN, Direkte,

Hovedsæt osv. Kun KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

• Kliktone for tast
• Lokalnummer-PIN
• Import og eksport til telefonbog (Side 42)
*1 Disse indstillinger kan også konfigureres direkte via enheden.

Anmærkning!
• Hver gang du vil opnå adgang til

webbrugergrænsefladen, skal du aktivere
webprogrammering (Side 52).

• Programmering af webbrugergrænsefladen er
ikke tilgængelig, hvis KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et
KX-NS1000 PBX-anlæg.
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Installation og opsætning
Anmærkning!

• Panasonic påtager sig intet ansvar for personskader eller beskadigelse af ejendom, der skyldes fejl, der
opstår som følge af forkert installation eller betjening i modstrid med denne dokumentation.

Montering/afmontering af stativ
Montering af stativ

Anmærkning!
• Sørg for at anbringe en blød klud under displayet, hvis du vender det nedad, når du fastgør stativet.

Gør du ikke dette, kan det beskadige displayet.

For KX-UT113/KX-UT123:
1. Isæt stativets hager i krogene på enheden.
2. Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det låser på plads.

Stativet monteres.

For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Isæt stativets hager (1) i krogene på enheden.
2. Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det låser på plads.

Stativet monteres i den høje position.

A
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Afmontering af stativ
For KX-UT113/KX-UT123:
1. Afmonter stativet i den angivne retning, mens du skubber stativets hager med begge hænder som vist.

For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Hold stativet med begge hænder.
2. Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det udløses.

Justering fra høj til lav position (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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1. Vip stativet i den angivne retning, mens du skubber markeringen PUSH (skub) med begge hænder som
vist, indtil det låser i den lave position (2).

B

Justering fra lav til høj position (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

1. Vip stativet i den angivne retning, mens du skubber markeringen PUSH (skub) med begge hænder som
vist, indtil det låser i den høje position (1).

A
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Stik
Dette afsnit beskriver portene og stikkene på enheden.

Tilslutninger til lysnetadapter/LAN/pc
For KX-UT113/KX-UT123:

Til en switch

Til en pc (kun KX-UT123)

Til et stik til rør

Lysnetadapter (ekstraudstyr)

Lysnetadapter HovedsætRør

Beslag

Ethernet-kabler

For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

Til en switch

Til en pc

Lysnetadapter (ekstraudstyr)

Lysnetadapter

Beslag

Rør

Til et stik til rørEthernet-kabler

A

B

A

B

EHS-stik

Stik til hovedsæt

Hovedsæt

FORSIGTIG!
Lysnetadapter (ekstraudstyr)

• Brug følgende lysnetadapter fra Panasonic:
– For KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/KX-UT248X:
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KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239X
(PQLV206)/KX-A239EJ (PQLV206E)/KX-A420BR (PSLP1662)

– For KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/KX-UT248NE:
KX-A239CE (PQLV206CE)

– For KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/KX-UT248RU:
KX-A239BX (PQLV206CE)

• Lysnetadapteren anvendes som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetadapteren er installeret et
lettilgængeligt sted i nærheden af enheden.

Ved tilslutning af hovedsæt
• Vær sikker på, at ledningen til hovedsættet hænger løst og ikke strammes under brug for at

forhindre skade på stikkene.
• Ledninger til tilslutning af enheder til EHS-stikket eller stikket til hovedsæt skal være mindst 3 m

lange.

Anmærkning!
Følgende hovedsæt kan bruges sammen med denne enhed. (Det kan ikke garanteres, at alle
hovedsættenes funktioner er tilgængelige).
• For KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/KX-UT248X:

– EHS-hovedsæt (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Valgte hovedsæt af mærket Plantronics®

– Bluetooth-hovedsæt (kun KX-UT248)
Valgte hovedsæt af mærket Plantronics
Valgte hovedsæt af mærket GN Netcom

• For KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/KX-UT248NE:
– EHS-hovedsæt (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Valgte hovedsæt af mærket Plantronics
– Bluetooth-hovedsæt (kun KX-UT248)

Valgte hovedsæt af mærket Plantronics
Valgte hovedsæt af mærket GN Netcom

• For KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/KX-UT248RU:
– EHS-hovedsæt (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Valgte hovedsæt af mærket Plantronics
– Bluetooth-hovedsæt (kun KX-UT248)

Valgte hovedsæt af mærket Plantronics
Valgte hovedsæt af mærket GN Netcom

Se nedenstående webside for at få opdaterede oplysninger om hovedsæt, der er testet med denne
enhed:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Ved valg af Ethernet-kabler (medfølger ikke)
• Brug fleksible kabler af høj kvalitet med overtræk (og uden spændingsaflastning). Brug ikke kabler

med beklædning, der kan revne eller knække, når kablet bøjes.
Brug kabler, der ikke stikker ud fra bunden af foden, for at undgå skade på kablerne.
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Tilslut kablerne som vist i illustrationen nedenfor.

Ethernet-kabelEthernet-kabel

60 mm eller 

mindre

Forkert Korrekt

• For KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Brug et lige CAT 5 (eller højere) Ethernet-kabel
(medfølger ikke) med en diameter på 6,5 mm eller mindre.

• For KX-UT248: Brug et lige CAT 5e (eller højere) Ethernet-kabel (medfølger ikke) med en diameter
på 6,5 mm eller mindre.

Ved tilslutning af en omskifterhub
• Hvis PoE er tilgængelig, er der ikke behov for en lysnetadapter.
• For KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Enheden overholder standarden PoE Class 2.
• For KX-UT248: Enheden overholder standarden PoE Class 3.

Ved tilslutning af en pc
• Der kan kun tilsluttes en pc til PC-porten. Andre SIP-telefoner eller andre netværksenheder som

f.eks. routere eller omstillerhubs kan ikke tilsluttes.
• PC-porten understøtter ikke PoE for tilsluttede enheder.

Ved tilslutning af kabler og lysnetadapter
• Sørg for, at Ethernet-kablerne og ledningen til lysnetadapteren er fastspændt for at forhindre skade

på stikkene.
Ved registrering af Bluetooth-hovedsæt (kun KX-UT248)

• Der kan registreres ét Bluetooth-hovedsæt til denne enhed. Se "Registrering af
Bluetooth-hovedsættet (Side 79)" for at få flere oplysninger.
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Tilslutninger til rør
For KX-UT113/KX-UT123:

For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
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Vægmontering
Før vægmontering

For at montere enheden er det nødvendigt at afmontere stativet. Se "Afmontering af stativ (Side 66)" for at få
flere oplysninger.

Montering af enheden
ADVARSEL

• Monter ikke enheden på en anden måde end den foreskrevne i dette afsnit.
• Kontrollér, at den væg, enheden skal monteres på, er stærk nok til at bære enheden. Ellers skal væggen

forstærkes. Se "Specifikationer (Side 82)" for at få oplysninger om enhedens vægt.
• Brug kun vægmonteringssættet (ekstraudstyr) til enheden. Vægmonteringssættet indeholder de

nødvendige skruer, spændeskiver og vægmonteringsadapter.
• Når du skruer skruerne i væggen, skal du undgå at berøre metallægter, stållægter eller metalplader i

væggen.
• Sørg for at afmontere enheden fra væggen, når den ikke længere skal bruges.

FORSIGTIG!
• Sørg for, at kablerne er sikkert fastgjort til væggen.

Anmærkning!
• Hvis du vender displayet nedad, når du fastgør vægmonteringsadapteren, skal du sørge for at anbringe

en blød klud under displayet, før adapteren fastgøres. Gør du ikke dette, kan det beskadige displayet.

1. Isæt de 3 tapper (for KX-UT113/KX-UT123) eller de 5 tapper (for KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) fra
vægmonteringsadapteren i de relevante åbninger i basen, og skub derefter vægmonteringsadapteren i
pilens retning, indtil den klikker.

For KX-UT113/KX-UT123:
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For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

2. Fastgør vægmonteringsadapteren til basen med 1 skrue. (Anbefalet tilspændingsmoment: 0,4 N·m
[4,08 kgf·cm] til 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])

For KX-UT113/KX-UT123:
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For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

3. Tilslut kablerne til enheden, og før kablerne via vægmonteringsadapteren, som vist i illustrationen herover.
Se "Stik (Side 68)" for at få flere oplysninger om tilslutning af kablerne.

Bemærk
• Kablerne kan også føres fra bunden af enheden.

For KX-UT113/KX-UT123:

40 mm eller 

mindre

Ethernet-kablerLysnetadapter
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For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

40 mm eller 

mindre

Ethernet-kablerLysnetadapter

4. Skru de 2 skruer ind i væggen enten 83 mm eller 100 mm fra hinanden, og monter enheden på væggen.

For KX-UT113/KX-UT123:

Spændeskive

Skru skruen til 

dette punkt.

83 mm

100 mm
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For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

83 mm

100 mm

Spændeskive

Skru skruen til 

dette punkt.

Bemærk
• Du kan finde en vægmonteringsskabelon bagest i denne manual.
• Se "Hæng røret på (Side 77)" for at få flere oplysninger om låsning af røret.
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Hæng røret på
Du kan hænge røret op på følgende måde.

Sådan lægges røret op under en samtale
1. Hæng røret på enhedens øverste kant.

For at låse gaflen til røret, når enheden er monteret på væg
1. Afmonter gaflen til røret fra åbningen.

2. Drej den opad.

3. Skub gaflen til røret tilbage i åbningen, indtil den låser.
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4. Røret er sikkert monteret, når det er i gaflen.
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Brug af et hovedsæt
Hvis der er tilsluttet et hovedsæt, skal du aktiverer
tilstanden Hovedsæt med knappen Hovedsæt (fleksibel
knap) for KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248.
Tryk på knappen Hovedsæt (fleksibel knap) for at
aktivere tilstanden Hovedsæt.

Bemærk
• For KX-UT113/KX-UT123 aktiveres tilstanden

Hovedsæt automatisk ved tilslutning af et
hovedsæt.

• Knappen Hovedsæt lyser og viser den aktuelle
status på følgende måde:
Fra: Tilstanden Hovedsæt fra
Rød til: Tilstanden Hovedsæt til

• Kontakt administratoren eller forhandleren for
at få flere oplysninger om indstilling af en
fleksibel knap som knappen Hovedsæt.

For brugere af Bluetooth-hovedsæt
(kun KX-UT248)
KX-UT248 kan bruges sammen med et
Bluetooth-hovedsæt. Inden du bruger
Bluetooth-hovedsættet, skal du registrere det på
enheden.

Registrering af Bluetooth-hovedsættet
Følg vejledningen til Bluetooth-hovedsættet for at sætte
det i parringstilstand.
1. Tryk på Indstil.  i standby-tilstand.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Bluetooth

hovedsæt", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ENTER] for at vælge "Tilføj nyt

udstyr".
4. Indtast adgangsnøglen til Bluetooth-hovedsættet i

"Tast PIN", og tryk derefter på [ENTER].

Bemærk
• Yderligere oplysninger om adgangsnøglen

kan findes i dokumentationen til dit
hovedsæt eller fås ved at kontakte
producenten af dit Bluetooth-hovedsæt.

Frakobling af Bluetooth-hovedsættet
1. Tryk på Indstil.  i standby-tilstand.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Bluetooth

hovedsæt", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Afbrudt", og tryk

derefter på [ENTER].

Bemærk

•  vises, når hovedsættet er frakoblet, og
enheden er i standby-tilstand.

Tilslutning af Bluetooth-hovedsættet
1. Tryk på Indstil.  i standby-tilstand.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Bluetooth

hovedsæt", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Forbundet", og

tryk derefter på [ENTER].

Bemærk

•  vises, når hovedsættet er tilsluttet, og
enheden er i standby-tilstand.

Afregistrering af Bluetooth-hovedsættet
1. Tryk på Indstil.  i standby-tilstand.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Bluetooth

hovedsæt", og tryk derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge

"Afregistrering", og tryk derefter på [ENTER].

Skift fra Bluetooth-hovedsættet til røret under
et opkald
1. Løfte røret fra gaflen.

Funktionsafstand
Der skal være en afstand på 3 m eller mere mellem
enheder med Bluetooth-moduler. Hvis et
Bluetooth-hovedsæt bruges i nærheden af en telefon
med et andet Bluetooth-modul end det modul, det er
registreret på, kan der forekomme støj. Gå væk fra
telefonen og tættere på det modul, det er registreret på,
for at få et bedre signal.

Støj
Signaler transmitteres mellem enheden og
Bluetooth-hovedsættet ved hjælp af radiobølger. For at
opnå maksimal afstand og støjfri drift anbefales det, at
enheden placeres væk fra elektriske apparater såsom
telefaxer, radioer, pc’er og mikrobølgeovne.
• Systemer, der anvender 2,4 GHz ISM-båndet (ISM:

Industrial, Scientific and Medical), kan skabe
interferens med dette produkt. Eksempler på
sådanne systemer er trådløse telefoner, trådløst
LAN, private trådløse netværk, mikrobølgeovne og
andre ISM-apparater. Disse systemer kan
forårsage mindre støjproblemer.

Anmærkning!
Betjening er underlagt de to følgende betingelser:
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1. enheden må ikke skabe interferens
2. enheden skal acceptere interferens, herunder

interferens, der kan forårsage uønskede
funktionsmåder. Det kan ikke garanteres, at
kommunikation er privat ved brug af enheden.

Opsætning af enheden
Dette afsnit beskriver indstillingerne, som du kan
konfigurere, når du starter enheden.

Adgang til opstartsindstillingerne
1. Slut enheden til et Ethernet-kabel, der kan bruges

som strømforsyning (PoE-kompatibel), eller brug
en lysnetadapter (ekstraudstyr).

2. Tilslut enheden til netværket.
3. Tryk på Opsæt.  på opstartsskærmen.
4. Vælg det punkt, du vil konfigurere indstillingerne for.

Opstartsmenu
Du kan konfigurere de følgende opstartsindstillinger:
1. Informations display (Side 50)

Vis forskellige oplysninger om enheden.
2. Netværks indstillinger (Side 50)

Tildel en IP-adresse for at tilslutte til netværket og
anvende enheden.

3. Netværks test (Side 53)
Bekræft tilslutningen af netværksenhederne (f.eks.
SIP-serveren, routere, omstillerhubs).

4. ECO Mode (Side 46)
Aktiver ECO-tilstand.

5. Sprog (Side 49)
Hvis du foretrækker at bruge et andet sprog end
engelsk, skal du først ændre sprogindstillingerne.

6. Gestart (Side 53)
Genstart enheden, så de nye indstillinger træder i
kraft.

7. Firmware version (Side 53)
Kontroller enhedens firmware-version.
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Vedligeholdelse af enhe-
den

Initialisering af enheden
Ved initialisering nulstilles nogle eller alle indstillinger til
deres standardværdier. Kontakt administratoren eller
forhandleren for at få flere oplysninger.

Genstart af enheden
Når nogle af enhedens indstillinger er blevet ændret via
programmering af webbrugergrænseflade eller
programmering af konfigurationsfil, skal enheden
genstartes.
1. Tryk på Indstil.  i standby-tilstand.
2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Gestart", og tryk

derefter på [ENTER].
3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Ja", og tryk

derefter på [ENTER].
• Vælg "Nej" for at annullere.

Rengøring af enheden
Rengør enheden regelmæssigt med en blød, tør klud.

Når du rengør enheden, skal du overholde følgende
foranstaltninger.

Ved rengøring af displayet
• Aftør kun displayet med følgende typer materialer:

– En blød og tør klud.
– En blød klud med meget lidt neutralt

opvaskemiddel eller sprit.
• Pres eller gnid ikke for hårdt på displayet.

Ved rengøring af kassen
• For at undgå at beskadige enheden skal du frakoble

Ethernet-kablet og alle andre kabler fra enheden før
rengøring. Hvis enheden anvender en
lysnetadapter, skal lysnetadapteren frakobles fra
enheden og stikkontakten før rengøring.

• Hvis enheden bliver meget beskidt, skal du bruge
et mildt køkkenrengøringsmiddel på en blød klud,
vride kluden hårdt, og derefter aftørre enheden. Når
du er færdig, skal du aftørre enheden med en blød
og tør klud.

• For at undgå beskadigelse eller misfarvning må
enheden ikke rengøres med de følgende materialer
eller med rengøringsmidler, der indeholder de
følgende materialer:
– Petroleum
– Skuremiddel
– Alkohol
– Malingsfortynder
– Benzen
– Voks
– Varmt vand
– Sæbepulver

• Følg nøje vejledningen på mærkaten nøjagtigt, når
du bruger kemiske rengøringsmidler.
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Bilag

Specifikationer
For KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136

Funktion
Specifikationer

KX-UT113 KX-UT123 KX-UT133 KX-UT136

LCD-display Monokromt grafisk

LCD-størrelse 242 ´ 55 pixel,
3 linjer

242 ´ 109 pixel,
6 linjer

LCD-baggrundsbelys-
ning — Altid til/Automatisk/Altid fra

Fleksible knapper — 24

VoIP-forbindelsesmeto-
de SIP

VoIP-audio-codec G.722, G.711, G.729A, G.726

Ethernet-grænseflade 10Base-T/100Base-TX

IP-adressetilstand Automatisk (DHCP), Manuel (statisk)

Højtaler 1

Mikrofon 1

Ethernet-port (LAN) 1 (RJ45) 2 (RJ45)

Hovedsætstik 1 (ø 2,5 mm)

EHS-stik — 1 (ø 3,5 mm, kun for EHS)

Dimensioner
(Bredde ´ dybde ´ høj-
de, rør på gaffel, stativ
monteret)

205 mm ´ 160 mm ´ 170 mm

"Høj" position:
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm
"Lav" position:
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

Vægt (med rør, ledning
til rør og stativ) 860 g 870 g 1120 g

PoE Kompatibel med standarden IEEE 802.3af Class 2

Strømforbrug PoE
Standby: ca. 1,8 W (ECO-tilstand fra), ca. 1,3 W (ECO-tilstand til)
Samtale: ca. 2 W (ECO-tilstand fra), ca. 1,5 W (ECO-tilstand til)

Lysnetadapter
Standby: ca. 1,6 W (ECO-tilstand fra), ca. 1 W (ECO-tilstand til)
Samtale: ca. 2 W (ECO-tilstand fra), ca. 1,5 W (ECO-tilstand til)

Maksimalt strømforbrug 6 W

Betjeningsmiljø 0 °C til 40 °C
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For KX-UT248

Funktion Specifikationer

LCD-display Gråtone-grafisk i 4 niveauer

LCD-størrelse 4,4 tommers

LCD-baggrundsbelys-
ning Altid til/Automatisk/Altid fra

Fleksible knapper 24 (Tre sider med otte fleksible knapper vises på displayet)

VoIP-forbindelsesmeto-
de SIP

VoIP-audio-codec G.722, G.711, G.729A, G.726

Ethernet-grænseflade 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

IP-adressetilstand Automatisk (DHCP), Manuel (statisk)

Højtaler 1

Mikrofon 1

Ethernet-port (LAN) 2 (RJ45)

Hovedsætstik 1 (ø 2,5 mm)

EHS-stik 1 (ø 3,5 mm, kun for EHS)

Bluetooth 1 (trådløs Bluetooth-teknologi 2.0)

Dimensioner
(Bredde ´ dybde ´ høj-
de, rør på gaffel, stativ
monteret)

"Høj" position:
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm

"Lav" position:
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

Vægt (med rør, ledning
til rør og stativ) 1130 g

PoE Kompatibel med standarden IEEE 802.3af Class 3

Strømforbrug PoE
Standby: ca. 3,5 W (ECO-tilstand fra), ca. 2,3 W (ECO-tilstand til)
Samtale: ca. 4,1 W (ECO-tilstand fra), ca. 2,5 W (ECO-tilstand til)

Lysnetadapter
Standby: ca. 4,0 W (ECO-tilstand fra), ca. 2,2 W (ECO-tilstand til)
Samtale: ca. 4,5 W (ECO-tilstand fra), ca. 2,7 W (ECO-tilstand til)

Maksimalt strømforbrug 7,5 W

Betjeningsmiljø 0 °C til 40 °C
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Fejlfinding

Almindelige problemer og løsninger
Almen brug

Problem Mulig årsag og løsning Henvisning

Displayet er blankt. • Enheden modtager ikke strøm.
→ Enheden er ikke udviklet til at fungere under strømsvigt.

Sørg for, at enheden, der forsyner PoE, modtager strøm,
og at Ethernet-kablet er korrekt forbundet. Hvis en lysne-
tadapter er tilsluttet, skal du kontrollere, at lysnetadapte-
ren er tilsluttet og modtager strøm.

Side 68

Displayvisningen er utyde-
lig.

• Displayets kontrast er for lav.
→ Juster displayets kontrast.

Side 47

Enheden fungerer ikke
korrekt.

• Kabler og ledninger er ikke tilsluttet ordentligt.
→ Kontrollér alle tilslutninger.

Side 68

• Dine forbindelsesindstillinger er ikke korrekte.
→ Kontakt din administrator for at bekræfte, at dine indstil-

linger er korrekte.
→ Hvis problemet bliver ved med at opstå, skal du kontakte

forhandleren.

Side 43

• En fejl er opstået.
→ Genstart enheden.

Side 81

 vises på skærmen. • Registrering til SIP-serveren er gået tabt.
→ Kontakt administratoren eller forhandleren.

—

Jeg kan ikke høre en op-
kaldstone.

• Kontroller, at LAN-kablet er korrekt tilsluttet. Side 68

Jeg kan ikke annullere dis-
playlåsen.

• PIN-nummeret, som du indtastede, var forkert.
→ Kontakt administratoren eller forhandleren.

—

Jeg har glemt mit
PIN-nummer.

• Kontakt administratoren eller forhandleren. —

Datoen og klokkeslættet
er forkert.

• Juster enhedens dato og klokkeslæt. Side 49

Indikatoren Besked/ringer
lyser.

• Du modtog en talebesked, mens du talte i telefon eller var
væk.
→ Aflyt talebeskeden.

Side 38
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Foretag og modtag opkald
Problem Mulig årsag og løsning Henvisning

Jeg kan ikke foretage op-
kald.

• Dit telefonsystem/service har deaktiveret servicen for din en-
hed.
→ Hvis "Ikke registrede" vises i "Status" på skærmen

Informations display (Side 50), skal du kontakte admi-
nistratoren eller forhandleren.

—

• Telefonnummeret blev indtastet forkert.
→ Bekræft, at du har indtastet telefonnummeret på den an-

den deltager korrekt.
→ Kontakt administratoren eller forhandleren.

Side 30

• Enheden downloader en firmware-opdatering.
→ Du kan ikke foretage opkald, mens enheden downloader

opdateringer. Vent, indtil opdateringen er færdig, og prøv
derefter at foretage et opkald.

—

• Telefonbogslisten importeres eller eksporteres.
→ Vent et par minutter, indtil handlingen er udført.
→ Søg bekræftelse hos administratoren eller forhandleren.

—

Jeg kan ikke foretage
langdistanceopkald.

• Din telefonservice tillader ikke langdistanceopkald.
→ Kontrollér, at du har abonneret på dit telefonselskabs lang-

distancetjeneste.
—

Enheden ringer ikke, når
der modtages et opkald.

• Ringetonen er slået fra.
→ Tryk på [ ], mens der modtages et opkald, eller juster rin-

getonens lydstyrkeindstilling.
Side 46

Linjen afbrydes, mens jeg
taler med en ekstern mod-
tager.

• Dit telefonsystem/service kan fastsætte en tidsgrænse for ud-
gående opkald.
→ Hvis du vil forlænge tidsgrænsen, skal du kontakte for-

handleren.

—

Lydkvalitet
Problem Mulig årsag og løsning Henvisning

Modtageren kan ikke høre
min stemme.

• Enhedens mute-funktion er slået til.
→ Tryk på [MUTE/ ] for at slå mute-funktionen fra. Side 36

• Hvis du bruger den håndfri telefon, kan genstande blokere for
mikrofonen.
→ Undgå at blokere for enhedens mikrofon under opkald.

Hold dine hænder samt almindelige genstande såsom
mapper, kopper og kaffekander væk fra enheden under
opkald.

—
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Problem Mulig årsag og løsning Henvisning

Lyden falder ud; Jeg kan
høre mig selv gennem
højtaleren.

• Du er for langt væk fra mikrofonen.
→ Forsøg at tale tættere på mikrofonen.

—

• Omgivelserne er ikke optimale for håndfriopkald.
→ Anvend ikke enheden inden for 2 m fra projektorer, kli-

maanlægsudstyr, ventilatorer eller andet udstyr, der ud-
sender hørbar eller elektrisk støj.

→ Hvis enheden anvendes i et lokale med vinduer, skal gar-
diner trækkes for, eller persienner trækkes ned for at fore-
bygge mod ekko.

→ Brug enheden i områder uden støj.

—

• Enheden blev flyttet under et opkald.
→ Flyt ikke enheden under et opkald.

—

• Der er genstande, der blokerer for mikrofonen.
→ Undgå at blokere for enheden under opkald. Hold dine

hænder og almindelige genstande, såsom mapper, kop-
per og kaffekander væk fra enheden under opkald.

—

• Modtageren bruger en halv-duplex håndfri telefon.
→ Hvis modtageren bruger en halv-duplex håndfri telefon,

kan lyden falde ud af og til under opkald. For at opnå den
bedste ydeevne skal modtageren bruge en fuld-duplex
håndfritelefon.

—

<kun KX-UT248>
• Der kan gå lidt tid, efter opkaldet er begyndt, før enheden til-

passer sig til opkaldsmiljøet.
→ Tal frem og tilbage med modparten, lige når opkaldet be-

gynder, så enheden kan tilpasse sig til opkaldsmiljøet, og
I begge kan høre hinanden så tydeligt som muligt.

—

Telefonbogsliste
Problem Mulig årsag og løsning Henvisning

Jeg kan ikke tilføje eller re-
digere kontaktpersoner i
telefonbogslisten.

• Telefonbogslisten er fuld.
→ Slet unødvendige kontaktpersoner. Det maksimale antal

kontaktpersoner i telefonbogslisten er 500 for KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 og 100 for KX-UT113.

Side 41
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Bluetooth-hovedsæt (kun KX-UT248)
Problem Mulig årsag og løsning Henvisning

Jeg kan ikke føre samta-
ler, når jeg anvender
Bluetooth-hovedsættet.

• Kontrollér, at hovedsættet er registreret korrekt på enheden.
• Kontrollér, at hovedsættet er opladet korrekt ved at følge vej-

ledningen i dokumentationen til hovedsættet.
• Fjern hovedsættets ledninger fra hovedsættets jack-stik. Der

gives fortrinsret til hovedsættet med ledninger, når begge sæt
er tilsluttet.

—
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Fejlbeskeder
Der kan vises fejlbeskeder på enheden under brug. Det følgende skema angiver disse beskeder og mulige
årsager og løsninger.

Besked Mulig årsag og løsning Henvisning

IP adresse kollision • Enhedens netværksindstillinger er forkerte.
→ Kontakt administratoren eller forhandleren. —Illegal IP adresse

Ugyldig IP adresse

Tjek LAN kable • LAN-kablet er ikke tilsluttet.
→ Kontrollér alle tilslutninger.

Side 68

Hukommelse fuld • En ny kontaktperson til telefonbogen eller oversigten over blo-
kerede opkald kan ikke lagres, fordi telefonbogen eller over-
sigten over blokerede opkald er fuld.
→ Slet unødvendige kontaktpersoner.

Side 42

Ej lageret • Telefonbogen eller oversigten over blokerede opkald indehol-
der ikke nogen kontaktpersoner.
→ Gem kontaktpersoner i telefonbogen eller i oversigten

over blokerede opkald.

Side 41
Side 33

Vent venligst… • Enheden starter op.
→ Hvis du har mange kontaktpersoner i telefonbogslisten,

kan det tage lidt tid, før enheden starter. Dette er normalt.
—
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Redigeringshistorie

KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Softwarefilversion
01.025
Ændret indhold

• Fjernelse af en person fra konferencen (Side 37)

• Ringer (Side 46)

• Initialisering af enheden (Side 81)
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KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Softwarefilversion
01.080
Nyt indhold

• Tastetoner (Side 47)

Ændret indhold
• Opkald vha. opkaldslogge (Side 31)

• Afvisning af opkald (Side 32)

• Omstilling af opkald (Omstilling) (Side 35)

• Aflytte ubesvarede opkald (Side 38)

• Tilføjelse af en kontaktperson til telefonbogen fra opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede
opkald (Side 41)
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KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Softwarefil-
version 01.160
Ændret indhold

• Log på eller log af en gruppe (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Side 39)

• Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)

• Tilgængelige indstillinger (Side 44)

• Indstillingsoplysninger (Side 46)

KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Softwarefil-
version 01.250
Nyt indhold

• Sletning af alle opkaldslogge (Side 38)

Ændret indhold
• Tilgængelige indstillinger (Side 44)

• Netværks indstillinger (Side 50)
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Open Source-software
Dele af dette produkt anvender Open Source-software. Denne software er underlagt visse betingelser.
Panasonic tager ikke imod forespørgsler vedrørende indholdet i de følgende ophavsrets- og licensoplysninger.

<<NetBSD kernel>>

This product uses a part of NetBSD kernel.

The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style

license below.

   Copyright (c)

      The Regents of the University of California. All rights reserved.

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without

   modification, are permitted provided that the following conditions

   are met:

   1. Redistributions of source code must retain the above copyright

      notice, this list of conditions and the following disclaimer.

   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

      notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

      documentation and/or other materials provided with the distribution.

   3. All advertising materials mentioning features or use of this software

      must display the following acknowledgement:

      This product includes software developed by the University of

      California, Berkeley and its contributors.

   4. Neither the name of the University nor the names of its contributors

      may be used to endorse or promote products derived from this software

      without specific prior written permission.

   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS'' AND

   ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

   ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

   FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

   DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

   OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

   HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

   LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

   OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

   SUCH DAMAGE.

However, parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices.

Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
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Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. All rights reserved
Copyright (c) 1988 Stephen Deering.
Copyright (c) 1988 University of Utah.
Copyright (c) 1988, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 Adam Glass
Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Gordon W. Ross
Copyright (c) 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 John S. Dyson All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matt Thomas. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matthew R. Green. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg
Copyright (c) 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. Thorpe. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1999 WIDE Project. All rights reserved.
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Copyright (c) 1999, 2000 Jason L. Wright (jason@thought.net) All rights reserved.

Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.

Copyright 2001 Wasabi Systems, Inc. All rights reserved.

Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.

Copyright (c) 1983, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.

Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl.com> All rights reserved.

Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licenses that are slightly different from the

above Berkeley-formed license. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about the details.

The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories

(http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/), and this product includes parts of the source code in the

following directories.

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/kern/

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/net/

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/netinet/

 

 

 

 

 

<<MD5>>

This software uses the Source Code of RSA Data Security, Inc. described in the 

RFC1321 (MD5 Message-Digest Algorithm).

-----------------------------------------------------------------

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All

rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it

is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest

Algorithm" in all material mentioning or referencing this software

or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided

that such works are identified as "derived from the RSA Data

Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material

mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either

the merchantability of this software or the suitability of this

software for any particular purpose. It is provided "as is"

without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this

documentation and/or software.

-----------------------------------------------------------------

<<MT19937>>

   The MT19937 software that Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto developed

   is contained, and this product shall be used subject to the following 

   license conditions. 

   Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

   All rights reserved.                          

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without

   modification, are permitted provided that the following conditions

   are met:
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     1. Redistributions of source code must retain the above copyright

        notice, this list of conditions and the following disclaimer.

     2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

        documentation and/or other materials provided with the distribution.

     3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote 

        products derived from this software without specific prior written

        permission.

 

   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

   CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

   EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

   PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR

   PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF

   LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

   NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

   SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

<<thttpd>>

The thttpd software that ACME Labs developed is contained, and this product 

shall be used subject to the following license conditions.

Copyright 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions

are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright

   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS'' AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.
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Indeks
Symboler
(DND) Forstyr ikke (indstilling)    48

A
ACD-gruppe    39
Adgangskode (indstilling)    53
Afbrudt (indstilling)    55
Afregistrering (indstilling)    55
Afslutte    40
Afvisning af opkald    32
Aktivere VLAN (indstilling)    52
AUTO ANSWER/MUTE knap    19
Automatisk opkaldsdistribution (Automatic Call Distribution)
® ACD    39
Autosvar    32

B
Baggrundslys (indstilling)    47
Banke på    34
Beskeder, aflytning    38
Bluetooth hovedsæt (indstilling)    55
Bluetooth-hovedsæt    69
Brugerindstillinger    43

C
CANCEL knap    19
CONF (Konference) knap    19
CONFERENCE knap    19

D
Dato og tid (indstilling)    49
DC-stik    22
Direkte omstilling    35
Direkte opkald    32
Display    18

Kontrast    47
Display lås (indstilling)    47
DNS (indstilling)    51
DNS1 (indstilling)    51
DNS2 (indstilling)    51

E
ECO Mode (indstilling)    46
EHS-hovedsæt    69
EHS-stik    21
Electronic Hook Switch ® EHS    69
Embedded web (indstilling)    52
ENTER tast    19

F
Fejlbeskeder    88
Fejlfinding    84
Firmware version (indstilling)    53
FLASH/RECALL knap    19

Fleksibel ACD-knap    40
Fleksibel BLF-knap    40
Fleksibel DN-knap    40
Fleksibel knap til direkte opkald    40
Fleksible knapper    19, 40
Forbundet (indstilling)    55
Foretage opkald    30

Opkald    30
FORWARD/DO NOT DISTURB knap    19

G
Gaffel til røret    19
Genkald    31
Genkald til det sidst opkaldte nummer    31
Genstart    81
Gestart (indstilling)    53
Godkendelse (indstilling)    52
Gruppe, Log på/Log af    39

H
Hastighed/Duplex (indstilling)    52
HEADSET knap    19
HOLD knap    19
Hovedsæt    69

Brug af    79
Fleksibel knap    40
Lydstyrke    29

Højtaler    
Lydstyrke    29

Håndfri (SP-PHONE) knap    19

I
id (indstilling)    52
Indikatoren Besked/ringer    19
Indikatorfelt for optaget ® BLF    40
Indstillinger    43

Adgang til    43
Indtastning af tegn    56
Informations display (indstilling)    50
Initialiser    81
Installation    65
IP telefon (indstilling)    52
IP-adresse (indstilling)    51

K
Konferenceopkald    37
Kontrolfunktioner    13

Set forfra    13
Set nedefra    22
Venstre side    21

L
LAN port (indstilling)    52
LAN-port    23
LAN-tilslutning    68
LCD (flydende krystal-display)    18
LCD kontrast (indstilling)    47
Ledning til røret    12
LLDP-MED (indstilling)    51
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Log af (fra en gruppe)    39
Log på (til en gruppe)    39
Lokal trevejskonference    37
Lokalnummer    28
Lokalnummer ® DN    40
Lydstyrke    29
Lysnetadapter    12

Tilslutning    68

M
Medhør med røret taget af    28
MESSAGE knap    19
MIC (mikrofon)     19
Modtagelse af opkald    32
MUTE/AUTO ANSWER knap    19

N
Navigationstast    19
Netværk (indstilling)    50
Netværks test (indstilling)    53

O
Omstilling    35
Omstilling af opkald    35
Opkald    30

Afvisning af    32
Foretage    30
Fra opkaldslogge    31
Fra telefonbogslisten    30
Genkald    31
Modtagelse    32
Tilbageholdelse    34
Ubesvarede    38

Opkalds blokering (indstilling)    54
Opkaldsdeling    35
Opkaldslogge, sletning    38
Opstartsmenu    80
Opsætning    65

Grundlæggende indstillinger    80

P
PC (indstilling)    52
PC port (indstilling)    51, 52
Pc-port    23
Pc-tilslutning    68
Prioriter (indstilling)    51, 52
Programmering af webbrugergrænseflade    64

R
REDIAL knap    19
Rengøring    81
Ring tæller (indstilling)    48
Ringe volume (indstilling)    46
Ringer (indstilling)    46
Ringetone    

Lydindstilling    29
Ringetone (indstilling)    46
Rulleindikator    25
Rør    

Hæng på    77
Lydstyrke    29
Tilslutninger til    71

Røret    12

S
Skærmknapper    19, 26

Ikoner til    25, 26
Specifikationer    82
SP-PHONE (Håndfri) knap    19
Sprog (indstilling)    49
Stand.gateway (indstilling)    51
Stativ    12

Afmontering af     66
Justering af    66
Montering af    65

Statusikoner    24, 25
Stik    68
Stik til hovedsæt    21
Stik til røret    23
Subnetmaske (indstilling)    51
Søg, telefonbogsliste    30

T
Tast PIN (indstilling)    55
Taster til sideskift    20
Tastetoner (indstilling)    47
Telefonbogsliste    

Eksporter    42
Importer    42
Redigering    42
Sletning    42
Søgning    30, 42
Tilføje    41

Til/fra (indstilling)    51
Tilbageholde    34
Tilbehør    12
Tilføj nyt udstyr (indstilling)    55
Tilstanden håndfri    28
Timer (indstilling)    51
TRANSFER knap    19
Trevejskonference    37

U
Ubesvarede opkald    38

V
Vedligeholdelse    81
Viderestilling    39
Vil ikke forstyrres    39
Visning af tildelte fleksible knapper    25
VK Alt (indstilling)    48
VK Ej/Sv (indstilling)    48
VK optaget (indstilling)    48
VLAN (indstilling)    51
VLAN ID (indstilling)    51, 52
Vægmontering    72
Vægmonteringssæt    12
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W
Webbrugergrænseflade, programmering af    64
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En skrue her

En skrue ved hvert punkt

VÆGOPSÆTNINGSSKABELON 

1. Skru skruerne i væggen som angivet. 

2. Hæng enheden på skruehovederne.

Bemærk: 

Sørg for at indstille udskriftsstørrelsen, så 

den svarer til papirets størrelse. Hvis 

størrelsen på papir-outputtet stadigt afviger 

en smule fra de heri angivne mål, skal du 

anvende de mål, der er angivet her.
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