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Introdução

Destaques de Função
Funcionamento Fácil

Pode aceder facilmente às funções utilizando a tecla Navegação, as teclas fixas e as teclas soft.
Da mesma forma, a luz da tecla de Mensagem/Toque informá-lo-á sempre que tiver uma chamada de entrada
ou uma mensagem em espera.

Comunicação de Voz de Elevada Qualidade
Esta unidade suporta o protocolo SIP padrão e o codec G.722, activando uma comunicação de voz fiável e
de elevada qualidade.

Modo ECO
Permitir o modo ECO permite-lhe usar esta unidade enquanto reduz a quantidade de electricidade consumida
(Página 49).

Compatível com Auriculares de Comutador Electrónico do Estado da Linha
(EHS) (apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

O KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 suporta auriculares de EHS (Página 72).

Compatível com os Auriculares Sem Fios Bluetooth® (apenas KX-UT248)
O KX-UT248 suporta auriculares sem fios Bluetooth (Página 72).

Esboço
Este manual descreve informações sobre a instalação e o funcionamento da unidade.

Documentação Relacionada
Início

Descreve brevemente informações básicas sobre a instalação da unidade.
Administrator Guide

Descreve informações sobre a programação e a manutenção da unidade.

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

Nota
• Os conteúdos e o design do software estão sujeitos a alteração sem necessidade de pré-aviso.
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Notas Sobre a Ligação a um PABX da Panasonic
• Se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 estiver ligado a um PABX KX-NS1000 da Panasonic,

consulte a documentação do KX-NS1000 para saber mais informações sobre o funcionamento, a
programação e a manutenção da unidade. Para obter mais informações, consulte o seu distribuidor.
Contudo, consulte a presente documentação para saber mais detalhes sobre as seguintes funções:
– Lista Telefónica (Página 31, 43)
– Registo de Chamadas (Página 32)

Outras Informações
Marcas Comerciais

• A marca e os logótipos da palavra Bluetooth® constituem propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização destas marcas por parte da Panasonic Corporation encontra-se licenciada.

• Plantronics é uma marca comercial ou marca comercial registada da Plantronics, Inc.
• Todas as outras marcas comerciais aqui identificadas pertencem aos respectivos proprietários.

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

Nota
• O número de série e o endereço MAC deste produto podem ser encontrados na placa fixada na parte

inferior da unidade. Deve anotar o número de série e o endereço MAC desta unidade no local
disponibilizado para o efeito e guardar este manual como uma gravação permanente da sua compra
para ajudar na identificação em caso de roubo.

MODELO Nº

SÉRIE Nº

DATA DA COMPRA

NOME DO DISTRIBUIDOR

ENDEREÇO DO DISTRIBUIDOR

Nº TEL. DO DISTRIBUIDOR

ENDEREÇO MAC
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Informação importante

Para sua Segurança
Com vista a reduzir o risco de ocorrência de prejuízos,
morte, choque eléctrico, incêndio, avarias e danos no
equipamento ou no material, respeite sempre as
seguintes precauções de segurança.

Explicação dos símbolos
Os símbolos que se seguem são usados para
classificar e descrever o nível de risco e prejuízos
causados quando a indicação é menosprezada e o
equipamento é utilizado de forma inapropriada.

ADVERTÊNCIA

Denota um risco potencial que pode resultar em le-
sões graves ou morte.

CUIDADO

Denota um risco que pode resultar em lesões ou da-
nos inferiores na unidade ou outro equipamento.

Os símbolos que se seguem são utilizados para
classificar e descrever o tipo de instruções a ser
respeitado.

Este símbolo é utilizado para alertar os utili-
zadores para um procedimento operacional
específico que não pode ser levado a cabo.

Este símbolo é utilizado para alertar os utili-
zadores para um procedimento operacional
específico que tem de ser adoptado com
vista a utilizar a unidade em segurança.

ADVERTÊNCIA

Segurança Geral
Não desmonte esta unidade. Se o fizer, po-
derá provocar um choque eléctrico. A unida-
de deve apenas ser desmontada e reparada
por técnicos de serviço qualificados.

Nunca tente inserir arames, agulhas, etc. nas
aberturas de ventilação ou outros orifícios
desta unidade.

Para evitar eventuais incêndios ou choques
eléctricos, não exponha esta unidade à chuva
nem à humidade.

Não salpique o adaptador de CA e/ou o cabo
do adaptador de CA com água nem os molhe.
Se o fizer, poderá provocar incêndios, cho-
ques eléctricos ou lesões. Se estes se mo-
lharem, desconecte imediatamente o adapta-
dor de CA e/ou o cabo do adaptador de CA e
contacte um centro de assistência autoriza-
do.

Não conecte nem desconecte o adaptador de
CA e/ou o cabo do adaptador de CA com as
mãos molhadas.

Não toque no adaptador de CA durante pe-
ríodos de tempo prolongados. Se o fizer, po-
de provocar queimaduras de gravidade redu-
zida.

Desligue esta unidade da tomada CA e man-
de reparar a unidade por técnicos de assis-
tência qualificados nos casos que se seguem:
A. Quando o cabo de alimentação ou a ficha

estão danificados ou gastos.
B. Caso tenha sido derramado líquido sobre

a unidade.
C. Caso a unidade tenha sido exposta à chu-

va ou à água.
D. Caso a unidade não funcione normalmen-

te de acordo com as indicações do ma-
nual. Ajuste apenas os controlos aborda-
dos no manual. O ajuste indevido pode
implicar reparação por um centro de as-
sistência autorizado.

E. Caso a unidade tenha caído ao chão ou
esteja danificada.

F. Caso o desempenho da unidade se dete-
riore.
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Se os danos na unidade expuserem quais-
quer peças internas, desligue imediatamente
o cabo. Se a energia for fornecida a partir da
rede para o Telefone SIP [Power-over-Ether-
net], desligue os cabos Ethernet. Caso con-
trário, desligue o cabo do adaptador de CA.
De seguida, entregue esta unidade num cen-
tro de assistência autorizado.

O auricular deste auscultador é magnetizado
e poderá reter pequenos objectos ferrosos.

A utilização de um volume de som demasiado
elevado nos auscultadores, fones de ouvido
ou auriculares poderá provocar perda de au-
dição.

Desligue esta unidade da tomada de corren-
te/dos cabos Ethernet caso emita fumos, um
cheiro anormal ou ruídos estranhos. Estas
condições podem provocar incêndios ou cho-
ques eléctricos. Certifique-se de que já não
há fumo e contacte um centro de assistência
autorizado.

Instalação
Não efectue conexões eléctricas que exce-
dam as classificações da tomada de CA ou
do equipamento eléctrico. Se a classificação
eléctrica de um protector contra picos de ten-
são, etc. for excedida, poderá provocar um
incêndio devido à acumulação de calor.

Não cubra o cabo do adaptador de CA. O ca-
bo pode ficar danificado, facto que pode pro-
vocar um incêndio, choque eléctrico ou cur-
to-circuito.

A unidade deve apenas ser conectada a uma
fonte de alimentação do tipo descrito na eti-
queta da unidade.

Insira completamente o adaptador de CA na
tomada de CA. O incumprimento desta ins-
trução pode provocar choque eléctrico e/ou
calor excessivo capazes de resultar num in-
cêndio.

Médico (apenas KX-UT248)
Não utilize o produto em unidades de cuida-
dos de saúde se as normas publicadas na
área indicarem que não o deve fazer. Os hos-
pitais ou as unidades de cuidados de saúde
podem estar a utilizar equipamento sensível
a energia RF externa.

Consulte o fabricante de quaisquer dispositi-
vos médicos pessoais, tais como pacemakers
ou próteses auditivas, para determinar se os
mesmos estão devidamente protegidos da
energia RF (radiofrequência) externa (o pro-
duto funciona numa gama de frequência de
2,402 GHz a 2,480 GHz e a saída de potência
representa 2,5 mW [máx.]).

Colocação
Deverá tomar especial atenção para que os
objectos não caiam e os líquidos não sejam
derramados sobre a unidade. Não sujeite es-
ta unidade a fumos excessivos, pó, humida-
de, vibração mecânica, choque ou luz solar
directa.

Não coloque objectos pesados em cima des-
ta unidade.

Coloque esta unidade numa superfície plana.

Permita uma folga de 10 cm em torno da uni-
dade com vista a garantir um nível de venti-
lação adequado.

Montagem de parede
Não monte a unidade de outra forma que não
a descrita neste manual.

Certifique-se de que a parede à qual a uni-
dade será fixada é suficientemente forte para
suportar a unidade. Caso contrário, a parede
terá de ser reforçada. Para obter mais infor-
mações sobre o peso da unidade, consulte
"Especificações (Página 85)".

Utilize apenas o kit de montagem na parede
opcional com a unidade. O kit de montagem
na parede inclui os parafusos e as anilhas
necessários bem como o adaptador de mon-
tagem na parede exigido.

Ao pressionar os parafusos contra a parede,
tenha cuidado para não tocar em elementos
metálicas, arame ou outros componentes
metálicos da parede.

Quando já não estiver a utilizar esta unidade,
certifique-se de que a desmonta da parede.

CUIDADO
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Mantenha a unidade afastada de equipamen-
tos de aquecimento e de dispositivos que ge-
ram ruído eléctrico, como lâmpadas fluores-
centes, motores e televisores. Estas fontes
de ruído podem interferir no funcionamento
da unidade. Igualmente, esta não deverá ser
colocada em divisões onde a temperatura se-
ja inferior a 0 °C ou superior a 40 °C.

Limpe a unidade com um pano suave. Não
limpe a unidade com produtos abrasivos ou
com agentes químicos como benzina ou sol-
vente.

O gancho do auscultador representa perigo
de choque. Mantenha o gancho do ausculta-
dor longe do alcance das crianças.

Quando não utilizada durante um longo pe-
ríodo de tempo, desconecte a unidade da to-
mada de CA. Quando a unidade receber
energia da fonte de energia PoE, desconecte
os cabos Ethernet.

Quando a unidade estiver montada numa pa-
rede, certifique-se de que os cabos estão pre-
sos em segurança.

Aviso
• Se a unidade não funcionar correctamente,

desconecte o cabo do adaptador de CA e os
cabos Ethernet e, de seguida, tente
novamente.

• Caso esteja a ter problemas ao efectuar
chamadas, desligue os cabos Ethernet e
conecte um Telefone SIP funcional conhecido.
Se o Telefone SIP funcional conhecido revelar
um desempenho correcto, contacte um centro
de assistência autorizado para reparar o
Telefone SIP defeituoso. Se o Telefone SIP
funcional conhecido não funcionar
correctamente, verifique o servidor SIP e os
cabos Ethernet.

• Em situações de falha de electricidade, o
Telefone SIP pode não funcionar. Certifique-se
de que um telefone separado, independente da
electricidade local, está disponível para
utilização em locais remotos em situações de
emergência.

• Para mais informações no que respeita à
configuração da rede do Telefone SIP tais
como endereços IP, consulte a secção
"Configurações de Rede (Página 53)".

• Caso seja apresentada uma mensagem de erro
no seu visor, consulte o seu operador telefónico
ou o administrador de rede.

• Utilize apenas o auscultador Panasonic
correcto.

8 Instruções de funcionamento Versão do documento  2013-03  

Informação importante



Segurança de Dados
Recomendamos que respeite as precauções de
segurança descritas nesta secção com vista a evitar as
seguintes situações:
– perda, divulgação, falsificação ou roubo de

informações do utilizador
– utilização não autorizada da unidade
– interferência ou suspensão da utilização

provocadas por terceiros não autorizados
Não podemos assumir a responsabilidade por
danos que resultem da má utilização deste produto.

A informação do utilizador é definida da seguinte forma:
– Nomes de listas telefónicas, números de telefone e

endereços IP
– Números do destino do desvio
– Números armazenados em teclas de marcação por

um só toque
– Palavras-chave utilizadas para aceder à interface

Web do utilizador
– Registos de chamadas

Evitar a Perda de Dados
• Guarde uma cópia de todos os dados importantes

(tais como listas telefónicas) para o caso de o
equipamento avariar e os dados não poderem ser
recuperados.

• Existe o risco de os dados armazenados ou
guardados na unidade serem alterados ou
eliminados quando, por exemplo, a unidade estiver
a ser reparada. Para proteger os dados contra
danos inesperados, consulte a secção Segurança
de Dados (Página 9).

Evitar a Divulgação de Dados
• Guarde as cópias de segurança num local seguro.
• Não guarde dados pessoais sensíveis na unidade.
• As informações pessoais (tais como a lista

telefónica e o registo de chamadas) podem ser
registadas e/ou guardadas nesta unidade. Para
evitar a fuga de dados ou danos inesperados,
realize um registo das informações do utilizador
necessárias, etc., e inicialize a unidade para repor
as definições de fábrica no seguintes casos:
– Ao transmitir ou eliminar a unidade
– Ao emprestar a unidade
– Ao mandar reparar a unidade

• Certifique-se de que a unidade é reparada apenas
por um técnico certificado.

• Quando as informações do utilizador são enviadas
da unidade para um PC ou para outro dispositivo
externo, a confidencialidade destas informações
passa a ser da responsabilidade do cliente. Antes
de eliminar o PC ou outro dispositivo externo,
convém certificar-se de que não é possível obter
dados a partir destes formatando o disco rígido e/
ou inutilizando-os fisicamente.

Evitar a Divulgação de Dados na Re-
de
• Para garantir a segurança das conversas privadas,

ligue a unidade apenas a uma rede segura.
• Para evitar o acesso não autorizado, ligue a

unidade apenas a uma rede que seja devidamente
administrada.

• Certifique-se de que todos os computadores
pessoais estão ligados às actuais medidas de
segurança em uso da unidade.

Informações de Segurança
• As definições de segurança, tais como

palavras-chave, não podem ser desfeitas nos
centros de serviços da Panasonic. Tome medidas
no sentido de evitar que as palavras-chave sejam
perdidas ou esquecidas.

• Se uma palavra-chave for esquecida, inicialize a
unidade e configure novamente as definições. Para
saber mais detalhes, consulte o seu administrador
ou distribuidor.

• Para uma maior segurança, defina palavras-chave
difíceis de adivinhar e mude-as periodicamente.

• Se estiver a utilizar a autenticação SSL, será
também necessário especificar um servidor NTP.
Além disso, se a autenticação SSL for realizada
sem a especificação de um servidor NTP, a
autenticação será validada incondicionalmente
sem confirmar a validade do certificado SSL.
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Informações Adicionais
Instruções de segurança importan-
tes
Ao utilizar esta unidade, deve seguir as precauções
básicas de segurança para reduzir o risco de fogo,
descarga eléctrica e danos pessoais, incluindo os
seguintes:
1. Não utilize a unidade perto de água, por exemplo,

perto de uma banheira, lavatório, lava-louça ou
lavandaria, em caves húmidas ou perto de piscinas.

2. Evite usar um telefone (que não tenha cabo)
durante uma tormenta de raios. Pode existir o risco
remoto de ficar sujeito a um choque eléctrico de um
raio.

3. Não use o telefone para reportar fugas de gás perto
do vazamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para os Utilizadores na Austrália e
no Reino Unido
• Esta unidade pode ser usada em

conjunto com próteses auditivas
encaixadas com reprodutores de
som indutivos em espiral. O aus-
cultador deverá ser fixo como para
a conversação normal. Para o fun-
cionamento, a prótese auditiva de-
verá ser colocada na sua posição
"T" ou conforme indicado nas ins-
truções de funcionamento para a
prótese auditiva.

• Esta unidade foi concebida para ajudar os de-
ficientes visuais a localizarem as teclas e os
botões de marcação.

Para os Utilizadores no Reino Unido
• Esta unidade foi concebida para ser instalada em

condições controladas de temperatura e humidade
relativa.

• Evite instalar a unidade em ambientes molhados ou
húmidos, tais como casas de banho e piscinas de
natação.

• Poderá marcar 999 e 112 no produto depois de
aceder à linha externa com vista a efectuar
chamadas de saída para os serviços de
emergência (999) e (112) da BT.

O método de acesso a uma linha externa difere
consoante o servidor SIP. Para saber mais
detalhes, confirme as funções do servidor SIP.

Para os Utilizadores na Nova Zelân-
dia
• Este equipamento não será configurado para

efectuar chamadas automáticas para o Serviço de
Urgências ‘111’ da Telecom.

Aviso Geral da EPT
• A concessão de uma "Telepermit" (licença de

telefone) a qualquer item do equipamento indica
apenas que a Telecom concorda que o item se
encontra em conformidade com as condições
mínimas para ligação com a respectiva rede. Não
indica qualquer endosso do produto por parte da
Telecom, nem oferece qualquer tipo de garantia.
Acima de tudo, não oferece qualquer garantia de
que qualquer item funcionará correctamente em
todos os aspectos com outro item de equipamento
com "Telepermit" de uma marca ou modelo
diferente, nem implica a compatibilidade de
qualquer produto com todos os serviços de rede da
Telecom.

Utilização de redes IP através da RTPC
• O protocolo Internet (IP), devido à sua natureza,

introduz atraso nos sinais de voz à medida que
cada pacote de dados é formulado e endereçado.
A Telecom Access Standards recomenda aos
fornecedores, projectistas e instaladores que
utilizam esta tecnologia para fazer chamadas para
e da RTPC que consultem os requisitos do Modelo
E da ITU ao projectarem as suas redes. O objectivo
global visa minimizar o atraso, a distorção e outras
anomalias da transmissão, em particular no caso
de chamadas que envolvem redes celulares e
internacionais, que já sofrem um atraso acentuado.

Cancelamento do eco
• Normalmente não é necessário recorrer a

dispositivos de cancelamento do eco na RTPC da
Telecom, pois os atrasos são considerados
aceitáveis quando a perda de retorno do
equipamento do utilizador se mantém dentro dos
limites da Telepermit. No entanto, as redes
privadas que utilizam a tecnologia Voice over IP
têm de aplicar o cancelamento do eco em todas as
chamadas de voz. O efeito combinado do atraso de
conversão de áudio/VoIP e do encaminhamento de
IP pode obrigar a uma duração de cancelamento
do eco de ³ 64 mS.
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Para utilizadores na União Europeia

Apenas KX-UT248NE/KX-UT248X
A Panasonic Corporation declara, por meio do 
presente, que o equipamento de rádio descrito 
neste manual está em conformidade com a Dire-
tiva 2014/53/EU.
O texto integral da declaração UE de conformi-
dade está disponível no seguinte endereço de 
internet:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Para mais informações sobre a Conformidade com as
Directivas de Regulação relevantes da UE,
Contacte o Representante Autorizado:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburgo, Alemanha

Informações para Utilizadores Refe-
rentes à Recolha e Eliminação de
Equipamentos Velhos e Baterias.

Estes símbolos nos produtos, embala-
gens e documentos significam que os pro-
dutos eléctricos e electrónicos usados não
podem ser misturados com os resíduos
urbanos.
Para o tratamento apropriado, recupera-
ção e reciclagem de produtos velhos e ba-
terias usadas, solicitamos que os coloque
em pontos de recolha próprios, de acordo
com a Legislação Nacional e com as Di-
rectivas Europeias 2002/96/EC e
2006/66/EC.
A eliminação correcta deste produto aju-
dará a poupar recursos valiosos e evitar
quaisquer potenciais efeitos negativos na
saúde humana e no ambiente, os quais
poderiam resultar de um tratamento incor-
recto de resíduos.
Para mais informações sobre a recolha e
reciclagem de produtos velhos e baterias,
por favor, contacte as autoridades locais
responsáveis pela recolha de resíduos ou
o ponto de venda onde o produto foi ad-
quirido.
De acordo com a legislação nacional, po-
dem ser aplicadas multas caso seja feita
a eliminação incorrecta destes resíduos.

Para utilizadores não particulares da
União Europeia
Se pretender eliminar equipamentos eléc-
tricos e electrónicos, por favor, contacte o
seu Distribuídor ou Produtor para obter
mais informações.

Informação sobre a eliminação noutros
países fora da União Europeia
Estes símbolos são válidos, apenas, na
União Europeia. Se pretender eliminar es-
te produto contacte, por favor, as autori-
dades locais responsáveis pela recolha de
resíduos ou o ponto de venda onde o pro-
duto foi adquirido e solicite informação so-
bre o método de eliminação correcto.
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Nota para os símbolos de baterias (dois
exemplos de símbolos):
Este símbolo pode ser utilizado em conju-
gação com um símbolo químico. Neste
caso, terá de proceder em conformidade
com o estabelecido na Directiva referente
aos produtos químicos utilizados.
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Antes de Utilizar o Telefone

Informações sobre Acessórios
Acessórios Incluídos

Auscultador(1) Fio do Auscultador (1)

Suporte (1)

Para o KX-UT113/KX-UT123: Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

Nota
• As ilustrações podem divergir do aspecto do produto real.

Acessórios Opcionais
Adaptador CA*1 • Para o 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)

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

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

Kit de montagem na parede • Para o KX-UT113/KX-UT123:
KX-A432X

• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
KX-A433X

*1 Para encomendar um adaptador de CA opcional, utilize o número de modelo "KX-A239xx/KX-A420BR" (não "PQLV206xx/
PSLP1662").
Para os utilizadores na Argentina, a alimentação apenas pode ser fornecida por PoE.
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Localização dos Comandos
Vista Frontal

Para o KX-UT113X/KX-UT123X:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

Para o KX-UT113NE/KX-UT123NE:

F

A B

KLMHIJG

ECD

NO PQ
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Para o KX-UT113RU/KX-UT123RU:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

Para o KX-UT133X:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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Para o KX-UT133NE:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOP Q R

Para o KX-UT133RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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Para o KX-UT136X:

F

A B

KLM NOPQ RHG IJ

E CD

Para o KX-UT136NE:

F

A B CD

KLMHG IJ

E

OP Q RN
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Para o KX-UT136RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R

Para o KX-UT248X:

F

A B CDE G JH I

MS R PNOLKSQR
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Para o KX-UT248NE:

F

A G J

MS

HB

LKSQ

DE IC

R R OPN

Para o KX-UT248RU:

F

A B G JHDE IC

M PNOS LKSQ RR

LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)
O KX-UT113 vem equipado com um LCD de 3 linhas.
O KX-UT123/KX-UT133 vem equipado com um LCD de 3 linhas e um LCD retroiluminado.
O KX-UT136 vem equipado com um LCD de 6 linhas e um LCD retroiluminado.
O KX-UT248 vem equipado com um LCD de 4,4 polegadas e um LCD retroiluminado.
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Teclas Soft (S1 a S4)
As teclas S1 a S4 (localizadas abaixo do visor) são utilizadas para seleccionar o item mostrado na linha
de baixo do visor.
Luz da Tecla de Mensagem/Toque*1

Quando recebe uma chamada ou uma Rechamada Retida, a luz pisca a verde.
Quando alguém lhe deixou uma mensagem, a luz permanece estática na cor vermelha.

*1 Se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 estiver ligado a um PABX KX-NS1000, a Luz da tecla de Mensagem/Toque
apresenta o estado actual da seguinte forma:
– Luz verde intermitente: está a receber uma chamada interna ou está a receber uma Rechamada Retida ou Rechamada

de Transferência de uma extensão.
– Luz vermelha intermitente: está a receber uma chamada externa ou está a receber uma Rechamada Retida ou Rechamada

de Transferência de uma linha externa.
– Luz vermelha acesa: tem uma mensagem.

Tecla Navegação
Utiliza-se para ajustar o volume ou seleccionar os items desejados.
Tecla ENTER
Utiliza-se para especificar o item seleccionado.
Descanso do Auscultador
Mantém o auscultador estável quando a unidade está montada numa parede. Para saber mais detalhes,
consulte a secção "Para Bloquear o Descanso do Auscultador quando a Unidade está Montada na Parede
(Página 80)".
FORWARD/DO NOT DISTURB/
Utiliza-se para definir o Desvio de Chamadas ou Não Incomodar na sua extensão.
CONF (Conferência)/CONFERENCE/
Utiliza-se para estabelecer uma conferência local de três vias.
REDIAL/
Utilizada para repetir o último número marcado.
FLASH/RECALL/
Utilizada para desligar a chamada actual e fazer outra chamada sem desligar.
MESSAGE/
Utiliza-se para aceder à sua caixa postal de voz.
HOLD/
Utiliza-se para reter uma chamada.
Quando uma chamada está em espera, a luz Espera (apenas para o KX-UT113/KX-UT123) pisca a
vermelho.
MUTE/AUTO ANSWER/
Utiliza-se para receber uma chamada de entrada no modo mãos-livres ou emudecer o microfone/
auscultador durante uma conversação.
MIC
Utiliza-se para conversações em mãos-livres.
TRANSFER/
Utiliza-se para transferir uma chamada para outro interlocutor.
SP-PHONE (Mãos-livres)/HEADSET/
Utiliza-se para efectuar operações de mãos-livres. Quando é utilizada a tecla MÃOS-LIVRES, a luz desta
tecla (apenas para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) ou a luz acima desta tecla (apenas para o
KX-UT113/KX-UT123) fica vermelha. Quando mudo, a luz pisca a vermelho.
CANCEL
Utiliza-se para cancelar o item seleccionado.
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Teclas Flexíveis/Luzes das Teclas Flexíveis (apenas para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Utiliza-se para realizar ou receber chamadas ou ainda executar a função atribuída à tecla. A luz da tecla
flexível mostra o estado de cada tecla flexível. Para mais detalhes, consulte "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)".
Teclas de Página (apenas KX-UT248)
Utilizadas para mudar a página das teclas flexíveis apresentadas. Existem três páginas de oito teclas
flexíveis. Para mais informações, consulte "Visor de Teclas Flexíveis Atribuídas (apenas KX-UT248)
(Página 26)".
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Vista do Lado Esquerdo
Para o KX-UT113/KX-UT123:

A

Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
AB

Ficha dos Auriculares
Ficha EHS (apenas para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Vista Inferior
Para o KX-UT113:

A B C

Para o KX-UT123:

A CDB

Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

CDBA

Entrada CC
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Porta LAN
Ficha do Auscultador
Porta PC (apenas para o KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Ecrãs
Esta secção explica todas as teclas e ícones que aparecem no visor.

Nota
• O visual real do ecrã pode ser diferente na sua unidade.

Para o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133:

Defin Reg.Ch

Desv/NI

Mensagem

A/AUT

Para o KX-UT136:

Defin Reg.Ch

Desv/NI A/AUT 

DEZ.

Mensagem
Chamada Perdida

SAB

Para o KX-UT248:

BLF  1

BLF  2

ND  1

ND  2

Auricular

0123456789BLF  3

BLF  4

Defin Reg.Ch

Desv/NI A/AUT 

DEZ.

Mensagem
Chamada Perdida

SAB

Ícones de Estado
Indica o estado das várias características (Página 26).
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Ícones das Teclas Soft
Indica as funções que serão acedidas quando as teclas correspondentes forem pressionados. Os ícones
apresentados variam de acordo com o estado da unidade. (Por exemplo, os ícones apresentados durante
uma chamada são diferentes dos ícones apresentados durante o armazenamento de uma entrada na lista
telefónica).
Indicador de Navegação
Indica que pode premir [ ], [ ], [ ] ou [ ] para apresentar o item anterior ou seguinte.

Nota
• Embora o indicador de navegação não seja apresentado na amostra do ecrã do KX-UT136/

KX-UT248 acima, este aparece em alguns ecrãs.
Visor de Teclas Flexíveis Atribuídas (apenas KX-UT248)
Indica uma página de teclas flexíveis (Página 41). Os nomes atribuídos às teclas flexíveis são
apresentados em cada página (Página 21).

Ícones de Estado
Ícone Descrição

Desv/NI Mostrado quando o Desvio de Chamadas ou Não Incomodar está activado (Pá-
gina 40).

A/AUT Mostrado quando a Resposta Automática está activada (Página 34).

Mostrado quando o toque está desligado (Página 30).

ECO Mostrado quando o modo ECO está activado (Página 49).

Mostrado quando o registo do servidor SIP foi perdido. Se este ícone for apre-
sentado, consulte o seu administrador ou distribuidor.

Visualizado a seguir às linhas que possuem mensagens novas ao verificar men-
sagens novas (Página 39).

Apenas para o KX-UT248, apresentado quando um par de auriculares Bluetooth
está registado e conectado (Página 82).

Apenas para o KX-UT248, apresentado quando um par de auriculares Bluetooth
está registado mas não está conectado (Página 82).
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Teclas Soft e Ícones das Teclas Soft
Ao premir uma tecla soft (S1 a S4), pode aceder à função apresentada directamente acima dela.

Defin Reg.Ch

SABDEZ.

Chamada Perdida

S1 S2 S3 S4

Desv/NI A/AUT

Mensagem

Neste manual, as teclas soft referem-se aos ícones correspondentes.
No exemplo indicado, as instruções "Prima Defin ", "Prima Reg.Ch " ou "Prima " referem-se às teclas
S1, S2, ou S3, respectivamente.

Ícone Descrição

Defin Aceda aos menus de definições do utilizador (Página 46).

Reg.Ch Aceda ao registo de chamadas (Página 32).

Aceda à lista telefónica (Página 43).

Config Aceda aos menus de configuração (Página 83).

Limpar Apague o número ou carácter acima do cursor (Página 31).

Procura Pesquise uma entrada na lista telefónica (Página 32).

Menu Edite uma entrada do registo de chamadas ou da lista telefónica (Página 32,
Página 44).

Aceda às funções do sistema do PABX (Acesso a Funções do Sistema).

Nota
• Pode aceder às funções do sistema apenas se o KX-UT113/KX-UT123/

KX-UT133/KX-UT136 estiver ligado a um PABX KX-NS1000. Para saber
mais detalhes, consulte a documentação do KX-NS1000.

OK Confirme uma operação de transferência (Página 37).

OK Iniciar a instalação de uma actualização de firmware (Página 56).

Entra Guarde ou confirme a informação apresentada no visor.

Nota
• Pode também utilizar a tecla física ENTER para realizar a operação desta

tecla soft.

Linha Apenas no caso do KX-UT113/KX-UT123, se houver várias linhas disponíveis na
sua unidade, seleccione a linha a utilizar para fazer uma chamada (Página 31).
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Ícone Descrição

Atender Responder a uma chamada de entrada (Página 29).

Fim Sair do ecrã de chamadas de entrada e continuar a pré-marcação (Página 31).

Rejeita Rejeitar uma chamada de entrada (Página 34).

Transf Realizar uma transferência sem filtragem (cega) (Página 37).

Adicion Adicionar uma entrada, tal como a lista de rejeição de chamadas ou a lista tele-
fónica (Página 34, Página 43).

Apagar Confirmar a informação apresentada no visor (Página 35, Página 44).

Guard Guardar a informação apresentada no visor (Página 34, Página 43).

Chama Efectuar uma chamada (Página 31).

Editar Editar a informação apresentada no visor (Página 32, Página 35, Pági-
na 44).

Prefer Atribuir o número preferencial para marcar entre múltiplos números de telefone
registados na mesma entrada da lista telefónica, ao realizar uma chamada utili-
zando a lista telefónica (Página 43).

Número Apresentar o número de telefone ao pesquisar uma entrada na lista telefónica 
(Página 32).

Updat Actualizar o firmware (Página 56).

A/a Alternar entre maiúsculas e minúsculas ao inserir caracteres (Página 59).

1/A/? Seleccionar o modo de introdução de caracteres desejado ao inserir caracteres 
(Página 60).
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Operações Básicas
Esta secção explica os conceitos básicos da utilização
da unidade.

Nota
• Se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/

KX-UT136 estiver ligado a um PABX
KX-NS1000 da Panasonic, consulte a
documentação do KX-NS1000 para saber mais
informações sobre o funcionamento da
unidade.

Confirmar o seu número de ex-
tensão
No modo de repouso (i.e., quando não possui
chamadas activas), pode visualizar o número de
extensão e o nome registado na unidade.

Levantar o auscultador do des-
canso/pousar o auscultador no
descanso
São várias as formas de levantar o auscultador do
descanso e pousar o auscultador no descanso:
• Utilizar o auscultador
• Utilizar a tecla [SP-PHONE/HEADSET/ / ]
• Utilizar as teclas soft
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, utilizando

uma tecla ND (tecla flexível)

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

auscultador está na respectiva base. Assim,
activará o modo mãos-livres.

• Premir [SP-PHONE/HEADSET/ / ] ao utilizar
um par de auriculares.

• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, utilizando
uma tecla ND (tecla flexível).

Nota
• Determinadas teclas soft, tais como Atender ,

funcionam como a tecla [SP-PHONE/ ].
• Para saber mais detalhes sobre as teclas ND,

consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".

Pousar o auscultador no descanso
Neste manual, quando ler a frase "pousar o auscultador
no descanso", poderá executar uma das seguintes
acções:
• Voltar a colocar o auscultador na base.
• Prima [SP-PHONE/HEADSET/ / ] quando

utiliza um auscultador ou quando está em modo
mãos-livres.

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

Activar o modo mãos-livres
Pode activar o modo mãos-livres de uma das seguintes
formas:
• No modo de repouso, prima [SP-PHONE/ ].
• Durante uma conversação enquanto usa o

auscultador, prima [SP-PHONE/ ]. Pode, de
seguida, voltar a colocar o auscultador na
respectiva base.

• Ao receber uma chamada de entrada, prima
Atender .

• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, no modo
de repouso, prima uma tecla ND (tecla flexível)
livre.

• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, ao
receber uma chamada ou quando uma chamada
está em espera, prima a tecla ND (tecla flexível)
verde intermitente que corresponde à chamada.

Cancelar o modo mãos-livres
Pode cancelar as operações com mãos-livres
simplesmente levantando o auscultador da respectiva
base.

Nota
• Para saber mais detalhes sobre as teclas ND,

consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
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KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".

Escuta em grupo
Durante uma conversão entre dois interlocutores com
auscultador com fio, pode permitir que outras pessoas
ouçam a conversa através do altifalante enquanto
continua a conversação utilizando o auscultador.
• Prima [SP-PHONE/ ] mas não volte a colocar o

auscultador na base.
• Prima novamente [SP-PHONE/ ] para cancelar a

escuta em grupo.

Nota
• Quando a escuta em grupo está activa, voltar a

colocar o auscultador na base activa o modo
mãos-livres.

• Se, durante uma chamada de conferência,
premir [SP-PHONE/ ] activará o modo
mãos-livres. O auscultador será desactivado.

Ajustar o volume
Pode ajustar o volume do toque, do auscultador, dos
auriculares e do altifalante utilizando [ ] e [ ] na tecla
de Navegação.

Ajustar o volume do toque
Ao receber uma chamada, prima [ ] ou [ ].
Pode ajustar o volume do toque nas definições. Para
mais informações, consulte a secção "Toque
(Página 49)".

Nota
• Quando o volume do toque estiver no mínimo,

aparecerá o símbolo "Desligado". Da mesma
forma, será apresentado o símbolo 
quando a unidade estiver no modo de repouso.

Ajustar o volume do auscultador/
dos auriculares/do altifalante
Prima [ ] ou [ ] durante uma conversação quando
utiliza o auscultador, os auriculares ou quando está em
modo mãos-livres.

30 Instruções de funcionamento Versão do documento  2013-03  

Antes de Utilizar o Telefone



Operações com Fun-
cionalidades
Nota

• Se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 estiver ligado a um PABX
KX-NS1000 da Panasonic, consulte a
documentação do KX-NS1000 para saber mais
informações sobre o funcionamento da
unidade.
Contudo, consulte a presente documentação
para saber mais detalhes sobre as seguintes
funções:
– Lista Telefónica (Página 31, 43)
– Registo de Chamadas (Página 32)

Efectuar Chamadas
Esta secção explica os métodos básicos para efectuar
uma chamada.

Efectuar uma Chamada
1. No modo de repouso, levante o auscultador do

descanso.
2. Insira o número para o qual pretende ligar.
3. Prima [ENTER] ou espere alguns segundos até o

número ser marcado.
4. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no

descanso.

Nota
• No caso do KX-UT113/KX-UT123, se houver

mais do que uma linha disponível na sua
unidade, pode premir Linha  antes de levantar
o telefone do descanso e em seguida
seleccionar a linha que pretende utilizar.

• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, se
mais de uma linha estiver disponível na sua
unidade, pode premir uma tecla ND (tecla
flexível) livre atribuída à linha que pretende
utilizar antes de inserir o número. Para saber
mais detalhes sobre as teclas ND, consulte a
secção "Teclas Flexíveis (apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)".

Pré-marcação
No modo de repouso pode começar a fazer a marcação
(no máximo 32 dígitos) enquanto ainda tem o telefone
no descanso.
• Para eliminar um número que tenha inserido, prima

Limpar .
• Para apagar todo o número, prima Limpar  durante

alguns segundos.
• Para ligar a chamada, levante o auscultador do

descanso ou prima [ENTER].

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, pode

também premir uma tecla ND (tecla flexível)
livre para ligar a chamada. Para saber mais
detalhes sobre as teclas ND, consulte a secção
"Teclas Flexíveis (apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)".

• Para o KX-UT113/KX-UT123, ao pré-marcar,
pode premir Chama  em vez de levantar o
auscultador do descanso. Se estiver disponível
mais de uma linha na sua unidade, seleccione
a linha a utilizar e, de seguida, pressione
[ENTER].

• Caso receba uma chamada durante a
pré-marcação, o visor muda para o ecrã de
chamada de entrada. Para o KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248, pode sair do ecrã de
chamada de entrada premindo Fim  e
continuar a pré-marcação.

Realizar uma Chamada a Partir
da Lista Telefónica
Percorrer todas as entradas
1. Prima .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar uma entrada.
3. Levante o auscultador do descanso.
4. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no

descanso.

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, pode

também premir uma tecla ND (tecla flexível)
livre no passo 3 para ligar a chamada. Para
saber mais detalhes sobre as teclas ND,
consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".
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• Para o KX-UT113/KX-UT123, pode premir
Chama  em vez de levantar o auscultador do

descanso. Se estiver disponível mais de uma
linha na sua unidade, seleccione a linha a usar
e, de seguida, prima [ENTER].

• No passo 2, se estiverem armazenados
múltiplos números de telefone para a entrada,
pode premir Número  e, de seguida, seleccionar o
número de telefone para o qual pretende ligar.

Pesquisar por nome
1. Prima .
2. Prima Procura .
3. Introduza o nome (no máximo, 12 caracteres) que

deseja pesquisar.
4. Prima [ENTER].

Aparece a entrada que corresponde à sua
pesquisa.

5. Levante o auscultador do descanso.
6. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no

descanso.

Nota
• Para o KX-UT113/KX-UT123, pode premir

Chama  em vez de levantar o auscultador do
descanso. Se estiver disponível mais de uma
linha na sua unidade, seleccione a linha a usar
e, de seguida, prima [ENTER].

• Para mais informações sobre como introduzir
caracteres, consulte a secção "Inserir
Caracteres (Página 59)".

• No passo 4, se estiverem armazenados
múltiplos números de telefone para a entrada,
pode premir Número  e, de seguida, seleccionar o
número de telefone para o qual ligar.

• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,
a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Marcar Utilizando os Registos
de Chamadas
As últimas 30 chamadas de entrada e chamadas de
saída são armazenadas nos respectivos registos, da
mais recente para a mais antiga. As chamadas de
entrada perdidas aparecem no registo de chamadas
perdidas para além do registo de chamadas de entrada.
Pode efectuar chamadas para os números listados nos
registos de chamadas.
1. Prima Reg.Ch .

2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o tipo de registo
de chamadas e, de seguida, prima [ENTER].

3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar a entrada
desejada.

4. Levante o auscultador do descanso.
5. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no

descanso.

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, pode

também premir uma tecla ND (tecla flexível)
livre no passo 4 para ligar a chamada. Para
saber mais detalhes sobre as teclas flexíveis,
consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".

• Para o KX-UT113/KX-UT123, pode premir
Chama  em vez de levantar o auscultador do

descanso. Se estiver disponível mais de uma
linha na sua unidade, seleccione a linha a usar
e, de seguida, prima [ENTER].

• Pode adicionar uma entrada do registo de
chamadas à lista telefónica. Consulte
"Adicionar uma Entrada da Lista Telefónica a
partir do Registo de Chamadas de Entrada ou
de Chamadas Perdidas (Página 43)".

Editar um número de telefone antes
de marcar a partir do registo de cha-
madas de entrada ou de chamadas
perdidas
Pode editar um número de telefone no registo de
chamadas de entrada ou de chamadas perdidas antes
de o utilizar para marcar.
1. Prima Reg.Ch .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Chamadas de

Entrada" ou "Chamada Perdida" e, de seguida,
prima [ENTER].

3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar a entrada
desejada.

4. Adopte um dos seguintes procedimentos,
dependendo da sua unidade:
Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
• Prima Menu , seleccione "Editar" e, de

seguida, prima [ENTER].
Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Prima Editar .

5. Edite o número e, de seguida, levante o auscultador
do descanso ou prima Chama .
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6. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no
descanso.

Remarcar Último Número que
Marcou (Remarcar, Último Nú-
mero)
Pode remarcar o último número de telefone que
marcou.
1. Prima [REDIAL/ ].
2. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no

descanso.

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, para

seleccionar uma linha para usar a remarcação,
prima a tecla ND (tecla flexível) apropriada
antes de premir [REDIAL/ ]. Para saber
mais detalhes sobre as teclas ND, consulte a
secção "Teclas Flexíveis (apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)".

• A unidade pode ser configurada para
apresentar o registo de chamadas de saída em
vez de remarcar imediatamente. Pode
seleccionar uma entrada a partir do registo de
chamadas para efectuar uma chamada
(Página 32). Para saber mais detalhes,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

Marcação Por Um Só Toque
(apenas KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
Pode efectuar uma chamada com uma operação por
um só toque se a tecla de marcação por um só toque
tiver sido criada para o interlocutor desejado. As teclas
de marcação por um só toque podem também ser
configuradas para aceder a funções do seu sistema de
telefone, se disponível.
1. Levante o auscultador do descanso e, de seguida,

prima a tecla de marcação por um só toque (tecla
flexível).

2. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no
descanso.

Nota
• Uma tecla BLF (Luz de Campo Ocupado) (tecla

flexível) pode também ser usada para ligar a
uma extensão, bastando para tal premir a

respectiva tecla. Para saber mais detalhes,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

• Para saber mais detalhes sobre as teclas
flexíveis tais como teclas de marcação por um
só toque e teclas BLF, consulte a secção
"Teclas Flexíveis (apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)".
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Receber Chamadas
Esta secção explica os métodos básicos para receber
uma chamada.

Receber uma Chamada
1. Levante o auscultador do descanso.
2. Para terminar a chamada, pouse o auscultador no

descanso.

Resposta Automática
Pode fazer com que a unidade atenda
automaticamente uma chamada de entrada. A
chamada é ligada após um número programado de
toques.
• Para activar a Resposta Automática:

No modo de repouso, prima [AUTO ANSWER/
] até aparecer "Atend.Auto Ligado".

• Para desactivar a Resposta Automática:
No modo de repouso, prima [AUTO ANSWER/

] até aparecer "Atend.Auto Desligado".

Nota
• Quando a Resposta Automática está activada,

A/AUT  aparece no visor no modo de repouso.

Rejeitar Chamadas
Pode rejeitar uma chamada de entrada na sua unidade
ou definir a unidade para rejeitar determinadas
chamadas.

Rejeitar uma chamada enquanto a
recebe
1. Ao receber uma chamada de entrada, prima

Rejeita .

Rejeitar chamadas anónimas
Pode definir a unidade para rejeitar chamadas quando
a unidade receber uma chamada sem número de
telefone.
Para rejeitar chamadas anónimas, a definição Bloquear
Chamada Anónima tem de estar activada utilizando a
programação através da interface do utilizador
baseada na Web (Página 67). Para saber mais
detalhes, consulte o seu administrador ou distribuidor.

Nota
• Os números de telefone rejeitados não serão

armazenados no registo de chamadas de
entrada ou de chamadas perdidas.

• Dependendo da linha a que a chamada de
entrada está a chegar, a chamada pode não ser
rejeitada.

Rejeitar chamadas específicas
Pode definir a unidade para rejeitar números de
telefone específicos.

Nota
• Os números de telefone rejeitados não serão

armazenados no registo de chamadas de
entrada ou de chamadas perdidas.

Adicionar um número de telefone
Pode armazenar um máximo de 30 números de
telefone que deseja rejeitar na lista de rejeição da
unidade.
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Bloquear

Chamada" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Prima Adicion .
4. Insira o número de telefone (no máximo, 32 dígitos)

e, de seguida, prima [ENTER].

Nota
• Para registar números de telefone adicionais,

repita o procedimento a partir do passo 3.

Adicionar um número de telefone a partir do
registo de chamadas de entrada ou de chama-
das perdidas
Pode adicionar um número de telefone a partir do
registo de chamadas de entrada ou de chamadas
perdidas.
1. No modo de repouso, prima Reg.Ch .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Chamadas de

Entrada" ou "Chamada Perdida" e, de seguida,
prima [ENTER].

3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar a entrada com o
número de telefone que pretende rejeitar.

4. Prima Guard .
5. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Bloquear

Chamada" e, de seguida, prima [ENTER].
6. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Sim" e, de

seguida, prima [ENTER].
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Nota
• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,

a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Editar um número de telefone armazenado
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Bloquear

Chamada" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o número de

telefone que pretende editar e, de seguida, prima
Editar .

4. Edite o número de telefone caso seja necessário e,
de seguida, prima [ENTER].

Nota
• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,

a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Eliminar um número de telefone armazenado
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Bloquear

Chamada" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o número de

telefone que pretende eliminar e, de seguida, prima
Apagar .

4. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Sim" e, de
seguida, prima [ENTER].

Nota
• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,

a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Reter uma Chamada
Pode colocar uma chamada em espera retendo a
chamada na sua extensão.

Para reter uma chamada actual
1. Prima [HOLD/ ] e, de seguida, pouse o

auscultador no descanso.

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248,

se a Retenção Automática de Chamadas
estiver activada na sua unidade, a
chamada também será colocada em
espera se premir outra tecla ND (tecla
flexível) que não a da chamada actual. Para
saber mais detalhes, consulte o seu
administrador ou distribuidor.

Para recuperar uma chamada retida na sua ex-
tensão
1. Levante o auscultador do descanso.
2. Adopte um dos seguintes procedimentos,

dependendo da sua unidade:
Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
• Prima [HOLD/ ].
Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Prima a tecla ND (tecla flexível) verde

intermitente.

Nota
• Se uma chamada não for recuperada dentro de

um período de tempo especificado, será
emitido um aviso para lhe lembrar (Rechamada
Retida).

• Para saber mais detalhes sobre as teclas ND,
consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".
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Receber uma Segunda
Chamada em Espera
(Atender Chamada em
Espera)
Durante uma conversação, se chegar uma segunda
chamada, ouvirá um sinal de chamada em espera.
Pode atender a segunda chamada ao desligar ou reter
a chamada actual.

Para desligar a chamada actual e depois falar
com o novo interlocutor
1. Pouse o auscultador no descanso enquanto ouve

o sinal de chamada em espera.
2. Levante o auscultador do descanso.

Para reter a chamada actual e depois falar com
o novo interlocutor
Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
1. Prima [HOLD/ ] enquanto ouve o sinal de

chamada em espera.
Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
1. Prima [HOLD/ ] enquanto ouve o sinal de

chamada em espera.
2. Prima a tecla ND (tecla flexível) verde intermitente.

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, se a

Retenção Automática de Chamadas estiver
activada na sua unidade, não necessita de
premir [HOLD/ ] no passo 1. A chamada é
automaticamente colocada em espera quando
prima a tecla ND. Para saber mais detalhes,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

• Para saber mais detalhes sobre as teclas ND,
consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".

Falar com Dois Interlocu-
tores Alternadamente
(Chamada Alternada)
Quando conversa com um interlocutor e está outro
interlocutor retido, pode alternar entre a chamada retida
e a chamada actual.
1. Prima [HOLD/ ] durante uma conversação.
2. Ligue para o segundo interlocutor.
3. Adopte um dos seguintes procedimentos,

dependendo da sua unidade:
Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
• Prima [HOLD/ ].
Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Prima [HOLD/ ] e, de seguida, prima a tecla

ND (tecla flexível) verde intermitente que
corresponde ao outro interlocutor em espera.

Nota
• Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, se a

Retenção Automática de Chamadas estiver
activada na sua unidade, não necessita de
premir [HOLD/ ] no passo 3. A chamada é
automaticamente colocada em espera quando
prima a tecla ND. Para saber mais detalhes,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

• Para saber mais detalhes sobre as teclas ND,
consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".
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Transferir uma Chamada
(Transferência de Cha-
madas)
Pode transferir uma chamada para outro destino
(extensão ou interlocutor externo).

Para transferir
1. Prima [TRANSFER/ ] durante uma

conversação.
2. Ligue para o interlocutor para onde deseja transferir

a chamada.
3. Aguarde até que o outro interlocutor atenda para

anunciar a transferência.
4. Prima OK .

Nota
• Se a Transferência Colocando o Telefone no

Descanso estiver activada na sua unidade,
pode simplesmente colocar o telefone no
descanso no passo 4 em vez de premir OK .
Para saber mais detalhes, consulte o seu
administrador ou distribuidor.

• Se as transferências sem anúncio/avisar forem
suportadas no seu sistema telefónico, o passo
3 pode ser omitido. Para saber mais detalhes,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

• Para o KX-UT113/KX-UT123, se uma chamada
estiver em espera (Página 35), a operação de
transferência não pode ser realizada.

Para realizar uma transferência de chamada
sem anúncio/avisar
1. Prima Transf  durante uma conversação.
2. Ligue para o interlocutor para onde deseja transferir

a chamada.
3. Pouse o auscultador no descanso.

Nota
• Para o KX-UT113/KX-UT123, se uma chamada

estiver em espera (Página 35), a operação de
transferência não pode ser realizada.

Para Transferir com Um Só To-
que (Transferência com Um Só
Toque) (apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)
1. Prima a tecla BLF (tecla flexível) durante uma

conversação.
2. Aguarde até que o outro interlocutor atenda para

anunciar a transferência.
3. Prima OK .

Nota
• Se a Transferência Colocando o Telefone no

Descanso estiver activada na sua unidade,
pode simplesmente colocar o telefone no
descanso no passo 3 em vez de premir OK .
Para saber mais detalhes, consulte o seu
administrador ou distribuidor.

• Se as transferências sem anúncio/avisar forem
suportadas no seu sistema telefónico, o passo
2 pode ser omitido. Para saber mais detalhes,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

• Para saber mais detalhes sobre as teclas
flexíveis, consulte a secção "Teclas Flexíveis
(apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".
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Mudo
Pode silenciar a sua voz durante uma conversação.
Enquanto o modo mudo estiver ligado, poderá ouvir o
seu interlocutor embora este não o possa ouvir a si.
O microfone, o auscultador e os auriculares
incorporados são todos silenciados quando o modo
mudo é ligado.

Para activar/desactivar o modo mudo
1. Prima [MUTE/ ].

Chamada de Conferência
(Conferência Local de
Três Vias)
Durante uma conversação, pode adicionar um
interlocutor adicional à sua chamada e estabelecer
uma chamada de conferência.

Aviso
• O sistema do seu telefone pode suportar

funções avançadas de conferência, tais como
chamadas de conferência com quatro ou mais
interlocutores. Neste caso, os procedimentos
para gerir uma conferência podem ser
diferentes dos explicados nesta secção. Para
saber mais detalhes sobre o sistema do seu
telefone, consulte o seu administrador ou
distribuidor.

Efectuar uma chamada de con-
ferência
1. Prima [CONFERENCE/CONF/ ] para colocar a

chamada actual em espera.
2. Ligue para o interlocutor que pretende adicionar à

conversa.
3. Depois de o interlocutor para onde ligou ter

respondido, prima [CONFERENCE/CONF/ ]
para dar início à chamada de conferência.

Remover um Interlocutor da
Conferência
Durante uma conferência, pode remover outros
interlocutores da conferência. Contudo, esta operação
está disponível apenas durante chamadas de
conferência iniciadas por si.

Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
1. Durante uma chamada de conferência, prima

[HOLD/ ].
• O segundo interlocutor é colocado em espera

mas pode continuar a falar com o primeiro
interlocutor.

2. Pouse o auscultador no descanso.
• O primeiro interlocutor é desligado.
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3. Prima [HOLD/ ].
• Pode continuar a conversação com o segundo

interlocutor.

Nota
• Para desligar o segundo interlocutor em vez do

primeiro, prima [HOLD/ ] 2 vezes no passo
1.

• Para restabelecer a conferência sem remover
nenhuma das partes, prima [CONFERENCE/

] após o passo 1.

Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
1. Durante uma chamada de conferência, prima

[HOLD/ ].
• Os outros interlocutores são colocados em

espera.
2. Prima a tecla ND (tecla flexível) correspondente ao

interlocutor que deseja desligar.
• Uma conversação é estabelecida com o

interlocutor que deseja desligar.
3. Pouse o auscultador no descanso.

• O interlocutor é desligado.
4. Prima a tecla ND (tecla flexível) correspondente ao

interlocutor restante.
• Pode continuar a conversação com o

interlocutor restante.

Nota
• Para restabelecer a conferência sem remover

nenhuma das partes, prima [CONFERENCE/
CONF/ ] após o passo 2.

• Para saber mais detalhes sobre as teclas ND,
consulte a secção "Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 41)".

Terminar uma Chamada de Con-
ferência
1. Pouse o auscultador no descanso durante uma

conferência.

Visualizar Mensagens

Visualizar novas mensagens
Quando recebe uma mensagem de voz, "Mensagem"
aparece no visor e a luz da tecla de Mensagem/Toque
acende-se a cor vermelha.
Pode verificar as suas mensagens novas acedendo à
sua caixa postal.
1. Prima [MESSAGE/ ].
2. Se a unidade tiver múltiplas linhas, prima [ ] ou

[ ] para seleccionar a linha na qual é apresentado
o ícone  e, de seguida, levante o auscultador
do descanso.
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Visualizar Chamadas Per-
didas
Quando existem novas chamadas perdidas, aparece
"Chamada Perdida: XXX" no visor ("XXX" indica o
número de chamadas perdidas).
1. Prima Reg.Ch .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Chamadas de

Entrada" ou "Chamada Perdida" e, de seguida,
prima [ENTER].

3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar a chamada
perdida.

Nota
• No registo de chamadas de entrada, é

apresentado "Não Atendida" nas chamadas
perdidas. Para o KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133, tem de premir [ ] para ver esta
indicação.

• Para saber mais detalhes sobre como efectuar
chamadas a partir do registo de chamadas,
consulte a secção "Marcar Utilizando os
Registos de Chamadas (Página 32)".

• Um sinal de visto é apresentado a seguir às
chamadas atendidas e às chamadas perdidas
que já visualizou.

Eliminar todos os Regis-
tos de Chamadas
1. No modo de repouso, prima Reg.Ch .
2. Prima Apagar .
3. Seleccione "Sim".

Todos os registos de chamadas perdidas,
recebidas e efectuadas serão eliminados.

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

Nota
• Quando o Desvio de Chamadas ou Não

Incomodar está activado, Desv/NI  aparece no
visor no modo de repouso.

Para aceder às definições de DC/NI
1. No modo de repouso, prima Defin  ou [FORWARD/

DO NOT DISTURB/ ].
• Se premir [FORWARD/DO NOT DISTURB/

], continue até ao passo 3.
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Config.Desv/

NI" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Se a unidade tiver múltiplas linhas, prima [ ] ou

[ ] para seleccionar a linha desejada e, de seguida,
prima [ENTER].

4. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o tipo de definição
de DC ou NI a aplicar e, de seguida, prima
[ENTER].

5. Configure as definições conforme desejado
(Página 51).
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Iniciar Sessão ou Termi-
nar Sessão num Grupo
(apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Iniciar ou Terminar Sessão num
Grupo ACD (Distribuição Auto-
mática de Chamadas)
Se o servidor SIP suportar ACD e estiver atribuído a um
grupo ACD, pode iniciar ou terminar sessão no grupo.
1. No modo de repouso, prima a tecla flexível

atribuída como tecla de Início/Fim de Sessão na
ACD.

Nota
• A luz da tecla flexível mostra o estado da

seguinte forma:
Apagada: com sessão iniciada no grupo ACD
Vermelho aceso: com sessão terminada no
grupo ACD

Para definir/cancelar o modo de
Não Preparado ou abandonar o
modo Wrap-up
Prima a tecla flexível atribuída como tecla Wrap-up.
O estado vai alterar-se da seguinte forma:
Preparado ® Não Preparado
Não Preparado ® Preparado
Wrap-up ® Não Preparado

Nota
• A luz da tecla Wrap-up mostra o estado actual

da seguinte maneira:
Apagado: Modo Preparado para as chamadas
de entrada
Vermelho aceso: Modo de Não Preparado
para as chamadas de entrada
Vermelho intermitente: Modo Wrap-up

Teclas Flexíveis (apenas
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
As teclas flexíveis na unidade podem ser
personalizadas para serem usadas para realizar ou
receber chamadas ou como teclas de função. Estas
teclas são configuradas pelo seu administrador ou
distribuidor.
Estão disponíveis os seguintes tipos de teclas flexíveis:
ND (Número de Directório)

Escolhe a linha atribuída à tecla ND. Se, quando
uma chamada chega à tecla ND, premir a tecla
atenderá a chamada.
Indicação da Luz
• Apagado: Livre
• Verde aceso: Está a meio de uma chamada

utilizando a tecla ND.
• Verde a piscar rapidamente: Está a receber

uma chamada.
• Verde a piscar lentamente: Uma chamada

está em espera.
• Vermelho aceso: Uma linha partilhada está

em utilização ou em espera (privada) noutra
unidade.

• Vermelho a piscar lentamente: Uma linha
partilhada está em espera (normal) noutra
unidade.

Nota
• Um sinal de chamada pode ser atribuído a

cada tecla ND utilizando a programação
através da interface do utilizador baseada
na Web. Quando uma chamada chega a
uma tecla ND, o sinal de chamada atribuído
a essa tecla toca. Para saber mais
detalhes, consulte o seu administrador ou
distribuidor.
No entanto, se seleccionar um toque
através das definições da unidade
(Página 49), esse toque será reproduzido
em vez dos toques atribuídos aos botões
DN.

• Uma linha partilhada é uma linha que pode
ser utilizada por múltiplas unidades. Esta é
uma função opcional e pode não ser
suportada no sistema do seu telefone.

Um Só Toque
Liga para o interlocutor ou acede à função atribuída
à tecla. Consulte "Marcação Por Um Só Toque
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(apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Página 33)".

Auriculares
Activa ou desactiva a conversação utilizando os
auriculares.
Indicação da Luz
• Apagado: Auriculares desligados
• Vermelho aceso: Auriculares ligados

BLF (Luz de Campo Ocupado)
Liga para a extensão atribuída à tecla. Durante uma
conversação, uma tecla BLF pode ser utilizada
para transferir chamadas à extensão atribuída
(Página 37).
A luz da tecla BLF mostra também o estado actual
da extensão atribuída.
Indicação da Luz
• Apagado: A extensão atribuída está livre.
• Vermelho aceso: A extensão atribuída está a

usar a linha.
• Vermelho a piscar rapidamente: A extensão

atribuída está a receber uma chamada de
entrada.
Se activada utilizando a programação através
da interface do utilizador baseada na Web,
premir a tecla atende a chamada (Captura de
Chamadas Dirigida).

Nota
• A BLF (Luz de Campo Ocupado) é uma

função opcional e pode não ser suportada
no sistema do seu telefone.

ACD
Inicia ou termina sessão num grupo quando a
função ACD (Distribuição Automática de
Chamadas) está activada (Página 41).
Indicação da Luz
• Apagado: Com sessão iniciada
• Vermelho aceso: Com sessão terminada

Nota
• A ACD é uma função opcional e pode não

ser suportada no sistema do seu telefone.

Wrap-up
A tecla Wrap-up alterna o ajuste entre o modo
Wrap-up, o modo de Não Preparado ou o modo
Preparado para as chamadas de entrada.
No modo Wrap-up/Não Preparado para chamadas
de entrada, estas não serão recebidas através do
grupo ACD (Distribuição Automática de
Chamadas).
Indicação da Luz

• Apagado: Modo Preparado para as chamadas
de entrada

• Vermelho aceso: Modo de Não Preparado
para as chamadas de entrada

• Vermelho intermitente: Modo Wrap-up

Nota
• O modo Wrap-up é uma função opcional e

pode não ser suportada no sistema do seu
telefone.
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Personalizar o Telefone

Lista Telefónica

Adicionar uma Nova Entrada à
Lista Telefónica
Pode adicionar até 500 (para o KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) ou 100 (para o KX-UT113)
entradas na lista telefónica da unidade.
Para efectuar uma chamada a partir da lista telefónica,
consulte "Realizar uma Chamada a Partir da Lista
Telefónica (Página 31)".
1. Prima .
2. Prima Adicion .
3. Introduza um nome (no máximo, 24 caracteres) e,

de seguida, prima [ENTER].
4. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o tipo de número

de telefone (A a E) ou "Tom de Toque X" e, de
seguida, prima [ENTER].

5. Adopte um dos seguintes procedimentos,
dependendo da sua selecção no passo anterior:
Se tiver seleccionado um tipo de número de
telefone
• Insira o número de telefone (no máximo, 32

dígitos) e, de seguida, prima [ENTER].
Se tiver seleccionado "Tom de Toque X"
• Seleccione um sinal de chamada para tocar

quando receber uma chamada deste
interlocutor e, de seguida, prima [ENTER].

6. Para adicionar outro número de telefone à entrada,
repita o procedimento a partir do passo 4.

7. Prima Guard .

Nota
• Se armazenar múltiplos números de telefone

na entrada, pode atribuir o número preferencial
a utilizar quando liga para este interlocutor. No
passo 4, seleccione o número desejado e, de
seguida, prima Prefer .

• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,
a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Adicionar uma Entrada da Lista
Telefónica a partir do Registo de
Chamadas de Entrada ou de
Chamadas Perdidas
Pode adicionar novas entradas à lista telefónica a partir
do registo de chamadas de entrada ou de chamadas
perdidas.
1. Prima Reg.Ch .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Chamadas de

Entrada" ou "Chamada Perdida" e, de seguida,
prima [ENTER].

3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar a entrada do
registo de chamadas desejada e, de seguida, prima

Guard .
4. Seleccione "Agenda" e, de seguida, prima

[ENTER].
5. Introduza um nome (no máximo, 24 caracteres) e,

de seguida, prima [ENTER].
6. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o tipo de número

de telefone (A a E) ou "Tom de Toque X" e, de
seguida, prima [ENTER].

7. Adopte um dos seguintes procedimentos,
dependendo da sua selecção no passo anterior:
Se tiver seleccionado um tipo de número de
telefone
• Insira o número de telefone (no máximo, 32

dígitos) e, de seguida, prima [ENTER].
Se tiver seleccionado "Tom de Toque X"
• Seleccione um sinal de chamada para tocar

quando receber uma chamada deste
interlocutor e, de seguida, prima [ENTER].

8. Para adicionar outro número de telefone à entrada,
repita o procedimento a partir do passo 6.

9. Prima Guard .

Nota
• Se um nome for armazenado no registo de

chamadas, é automaticamente introduzido no
passo 5.

• Se armazenar múltiplos números de telefone
na entrada, pode atribuir o número preferencial
a utilizar quando liga para este interlocutor. No
passo 6, seleccione o número desejado e, de
seguida, prima Prefer .
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• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,
a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Editar uma Entrada da Lista Te-
lefónica
Pode editar as informações armazenadas nas entradas
da lista telefónica.
1. Prima .
2. Prima [ ] ou [ ] para apresentar a entrada

desejada ou prima Procura  e pesquise pela entrada
desejada (Página 44).

3. Adopte um dos seguintes procedimentos,
dependendo da sua unidade:
Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
• Prima Menu , seleccione "Editar" e, de

seguida, prima [ENTER].
Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Prima Editar .

4. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o item que deseja
editar e, de seguida, prima [ENTER].

5. Edite o item caso seja necessário e, de seguida,
prima [ENTER].

6. Prima Guard .

Nota
• Se armazenar múltiplos números de telefone

na entrada, pode atribuir o número preferencial
a utilizar quando liga para este interlocutor. No
passo 4, seleccione o número desejado e, de
seguida, prima Prefer .

• Se não premir qualquer tecla durante 1 minuto,
a unidade irá regressar ao modo de repouso.

Pesquisar uma Entrada na Lista
Telefónica
Pode pesquisar a entrada desejada na lista telefónica.
1. Prima .
2. Prima Procura .
3. Insira o nome que deseja procurar e, de seguida,

prima [ENTER].

Eliminar uma Entrada da Lista
Telefónica
Pode eliminar entradas da lista telefónica.
1. Prima .
2. Prima [ ] ou [ ] para apresentar a entrada

desejada ou prima Procura  e pesquise pela entrada
desejada (Página 44).

3. Adopte um dos seguintes procedimentos,
dependendo da sua unidade:
Para os utilizadores do KX-UT113/KX-UT123
• Prima Menu , seleccione "Apagar" e, de

seguida, prima [ENTER].
Para os utilizadores do KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Prima Apagar .

4. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Sim" e, de
seguida, prima [ENTER].

Exportar/Importar Entradas pa-
ra a/da Lista Telefónica
Pode exportar as entradas da lista telefónica através da
interface Web do utilizador para o seu computador
como ficheiro de valor separado por um separador.
Assim, é possível adicionar e editar entradas da lista
telefónica utilizando uma aplicação de folha de cálculo
ou editor de texto no seu computador. Depois de editar,
o ficheiro deve ser importado para a unidade.
Do mesmo modo, as entradas da lista telefónica
exportadas a partir de uma unidade podem ser
importadas para outra unidade, facilitando a partilha de
entradas da lista telefónica.
Para exportar/importar entradas, consulte o seu
administrador ou distribuidor.

Aviso
• Se exportar a lista telefónica, elimine algumas

entradas no computador e em seguida importe
a lista telefónica para a unidade; as entradas
eliminadas no computador não serão
eliminadas da lista telefónica da unidade. Para
apagar entradas desnecessárias, utilize a
interface da unidade e não a interface de
utilizador baseada na Web.

Nota
• As chamadas telefónicas não podem ser

realizadas ou recebidas enquanto as entradas
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da lista telefónica estão a ser importadas ou
exportadas.

• Se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 estiver ligado a um PABX
KX-NS1000, não pode exportar nem importar
entradas da lista telefónica.
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Definições do Utilizador
Pode configurar várias definições para personalizar o comportamento da unidade.
Esta secção explica como configurar as definições utilizando a unidade.

Aceder às definições
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar a categoria da definição desejada e, de seguida, prima [ENTER].
3. Configure as definições conforme desejado.

46 Instruções de funcionamento Versão do documento  2013-03  

Personalizar o Telefone



Definições Disponíveis
Toque Volume de Toque Página 49

Tom de Toque Página 49

Modo ECO Página 49

Contraste LCD Página 50

Luz de Fundo Página 50

Bloquear Visor Página 50

Clique Tom de Tecla Página 50

Config.Desv/NI*1 Nao Incomodar Página 51

Desviar Tudo Página 51

Desviar Ocupado Página 51

Desviar N/Atende Página 51

Idioma Página 52

Data e Hora Página 52

Ver Informação Página 53

Configurações de Re-
de

Rede DHCP Página 53

 DNS Página 54

 DNS1*2 Página 54

 DNS2*2 Página 54

Estático Página 54

 Endereço IP Página 54

 Máscara sub-rede Página 54

 GW por defeito Página 54

 DNS1 Página 54

 DNS2 Página 54

LLDP-MED*4 Ligado/Desligado Página 54

Tempo Página 54

Porta PC Página 54

VLAN Activar VLAN Página 55

Telef. IP Página 55

PC*3 Página 55

Speed/Duplex Porta LAN Página 55

Porta PC*3 Página 55

Web integrado*4 Página 55
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Autenticação ID Página 55

Palavra-passe Página 56

Teste de Rede   Página 56

Reiniciar Página 56

Versão de Firmware Página 56

Bloquear Chamada Página 57

Auricular Bluetooth*5 Adiciona. novo dis-
pos.

Introduzir PIN Página 58

Desligar Página 58

Ligar Página 58

Cancelar registo Página 58

*1 Para saber mais detalhes sobre as definições DC/NI quando o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 está ligado ao PABX
KX-NS1000, consulte a documentação do KX-NS1000.

*2 Esta definição está apenas disponível se o "DNS" estiver definido para "Manual".
*3 Esta definição está apenas disponível no KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248.
*4 Esta definição não está disponível se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 estiver ligado a um PABX KX-NS1000.
*5 Esta definição está apenas disponível no KX-UT248.
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Detalhes das Definições
Toque

Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Volume de Toque Ajuste o volume do toque. Nível 0 a 6 Nível 3

Tom de Toque Seleccione um toque a reproduzir
quando recebe uma chamada. Se
houver várias linhas configuradas na
sua unidade, terá de associar primei-
ro a linha a utilizar com o toque. Pode
atribuir um toque diferente a cada li-
nha.
Se seleccionar "Automático" (ape-
nas no KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248), será utilizado o toque
atribuído através da programação da
interface de utilizador baseada na
Web (Página 67).
Cada toque é reproduzido de acordo
com a sua selecção.

<KX-UT113/
KX-UT123>

Tom de Toque 1–
Tom de Toque 32

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

Automático, Tom de
Toque 1–Tom de

Toque 32

<KX-UT113/
KX-UT123>
Tom de To-

que 1

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

Nota
• As melodias predefinidas neste produto são utilizadas com a permissão da © 2009 Copyrights Vision

Inc.
• Os sinais de chamada 20 a 24 são os mesmos que o sinal de chamada 1.
• Mesmo que tenha desactivado o volume (nível 0), cada toque continuará a ser reproduzido se

seleccionado. No entanto, não é reproduzido qualquer toque quando "Automático" estiver
seleccionado.

• Os sinais de chamada podem também ser atribuídos a entradas individuais na lista telefónica
(Página 43).

• No caso do KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, podem também ser atribuídos toques a botões DN
individuais (botões flexíveis, Página 41) através da programação da interface de utilizador baseada
na Web (Página 67). Contudo, os toques especificados aqui irão substituir as definições dos botões
DN. Para mais informações, consulte o seu administrador ou revendedor.

Modo ECO
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Modo ECO Activar este modo reduz a quantida-
de de electricidade consumida pela
unidade.

Ligado, Desligado Desligado

Nota
• Quando o modo ECO está activado, a definição Speed/Duplex (Página 55) altera-se da seguinte

forma:
– Speed/Duplex: "10M-Full"
– A porta para PC não pode ser usada.

• Quando a definição do modo ECO se altera, a unidade é reiniciada.
• Quando o modo Eco está activado, ECO  é apresentado enquanto a unidade está no modo de repouso.
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Contraste LCD
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Contraste LCD Altere o contraste do visor. Nível 1 a 6 Nível 3

Luz de Fundo (apenas KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Luz de Fundo Altere as definições de retroilumina-
ção.

Sempre Ligado
Automático

Sempre Desligado

Automático

Se seleccionar "Sempre Ligado"
ou "Automático", prima [ ] ou [ ]
para ajustar a luminosidade.

<KX-UT123/
KX-UT133/
KX-UT136>
Nível 1 a 3

<KX-UT248>
Nível 1 a 6

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

Nível 3

<KX-UT248>
Nível 6

Nota
• Quando"Automático" é seleccionado, a retroiluminação desliga-se quando o telefone regressa a um

estado livre.

Bloquear Visor
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Bloquear Visor Bloqueie o acesso ao seu registo de
chamadas e à lista telefónica inse-
rindo o seu PIN de extensão (Núme-
ro de Identificação Pessoal).

Ligado, Desligado Desligado

Nota
• O PIN de extensão pode ser configurado utilizando a programação através da interface do utilizador

baseada na Web. Para saber mais detalhes, consulte o seu administrador ou distribuidor.

Clique Tom de Tecla
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Clique Tom de Tecla Seleccione se um tom é ouvido em
resposta às pressões das teclas. Se
seleccionar "Automático", será uti-
lizada a atribuição da definição atra-
vés da programação da Interface do
Utilizador via Web (Página 67).

Automático, Ligado,
Desligado

Automático
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Config.Desv/NI
Se múltiplas linhas estiverem disponíveis na sua unidade, prima [ ] ou [ ] para seleccionar a linha à qual
aplicar as definições quando selecciona "Config.Desv/NI".

Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Nao Incomodar Active a função NI (Não Incomodar)
para rejeitar todas as chamadas de
entrada.

Ligado, Desligado Desligado

Desviar Tudo Desvie todas as chamadas de entra-
da para um destino específico.

— —

Ligado/Desligado Active ou desactive a definição
"Desviar Tudo".

Ligado, Desligado Desligado

Número Telefone Especifique o número para o qual
desviar quando "Desviar Tudo"
está activado.

1–32 dígitos —

Desviar Ocupado Desvie as chamadas de entrada pa-
ra um destino específico quando es-
tá com uma chamada.

— —

Ligado/Desligado Active ou desactive a definição
"Desviar Ocupado".

Ligado, Desligado Desligado

Número Telefone Especifique o número para o qual
desviar quando "Desviar Ocupa-
do" está activado.

1–32 dígitos —

Desviar N/Atende Desvie as chamadas de entrada pa-
ra um destino específico se não aten-
der após um determinado número de
toques.

— —

Ligado/Desligado Active ou desactive a definição
"Desviar N/Atende".

Ligado, Desligado Desligado

Número Telefone Especifique o número para o qual
desviar quando "Desviar N/
Atende" está activado.

1–32 dígitos —

Número Toques Depois de especificar o número de
telefone para o qual desviar as cha-
madas, insira o número de vezes que
a unidade irá tocar antes de desviar
a chamada.

0, 2–20 3

Nota
• Para saber mais detalhes sobre as definições DC/NI quando o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/

KX-UT136 está ligado ao PABX KX-NS1000, consulte a documentação do KX-NS1000.
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Idioma
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Idioma Seleccione o idioma a utilizar no vi-
sor.

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)

Data e Hora
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Data e Hora Defina a data e a hora. Data*1: dd/mm/aaaa
ou mm/dd/aaaa
Hora*2: 00:00–23:59
ou 12:00–11:59 AM/
PM

—

*1 Premir [#] muda o formato da data.
*2 Se o formato da hora não for atribuído nos dados de configuração, pode alterar o formato da hora (12 horas ou 24 horas) premindo

[*].
Se o formato da hora for definido para 12 horas nos dados de configuração, pode alterar a definição AM/PM premindo [*].

Nota
• O tempo de poupança diurno pode ser definido utilizando a programação através da interface do

utilizador baseada na Web. Para saber mais detalhes, consulte o seu administrador ou distribuidor.
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Ver Informação
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Ver Informação Visualize uma série de informações
sobre a unidade. Prima [ ] e [ ] para
mostrar as várias definições. Podem
ser visualizadas as definições que se
seguem:
• Estado de registo do servidor SIP
• Endereço IP
• Endereço da máscara de sub-re-

de
• Endereço do gateway predefini-

do
• Endereço IP do servidor DNS 1
• Endereço IP do servidor DNS 2
• LLDP-MED
• LLDP-Tempo
• Telef. IP-VLAN ID
• Telef. IP-Prioridade
• PC-VLAN ID
• PC-Prioridade
• Estado ACS
• Estado do bloqueio do visor
• Versão de firmware
• Estado dos auriculares Bluetooth

(apenas KX-UT248)
• Endereço MAC

— —

Configurações de Rede
IMPORTANTE

Recomendamos a configuração destas definições com o seu administrador ou distribuidor. As definições
de rede podem também ser configuradas utilizando a programação através da interface do utilizador
baseada na Web (Página 67). Contacte o seu administrador ou distribuidor para saber mais informações.

Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Rede Configure as definições de rede bá-
sicas. Se seleccionar DHCP, tem de
seleccionar se a definição "DHCP" é
configurada automaticamente ou
manualmente. Se seleccionar "Es-
tático", tem de especificar ma-
nualmente o endereço IP, a máscara
de sub-rede, o gateway predefinido e
os servidores DNS.

DHCP, Estático —

  

Quando a função DHCP está seleccionada
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Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

DNS Seleccione se as informações do
servidor DNS devem ser obtidas au-
tomaticamente (ou seja, fornecidas
pelo servidor DHCP) ou se as espe-
cificará manualmente.
Se seleccionar "Manual", consulte
as secções "DNS1" e "DNS2" abaixo.

Manual, Automático Automático

DNS1*1 (apenas DNS
Manual)

Insira o endereço IP do servidor DNS
primário.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 (apenas DNS
Manual)

Insira o endereço IP do servidor DNS
secundário.
Se não for necessário um servidor
DNS secundário, deixe este item em
branco.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Quando a definição Estático está seleccionada

Endereço IP*1 Insira o endereço IP a atribuir à uni-
dade.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Máscara sub-rede*1 Insira a máscara de sub-rede para a
sua rede.

xxx.xxx.xxx.xxx —

GW por defeito*1 Insira o endereço IP do gateway pre-
definido para a sua rede.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS1*1 Insira o endereço IP do servidor DNS
primário.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 Insira o endereço IP do servidor DNS
secundário.
Se não for necessário um servidor
DNS secundário, deixe este item em
branco.

xxx.xxx.xxx.xxx —

LLDP-MED*3*4 Configure as definições LLDP-MED. — —

     

 Ligado/Desligado Active ou desactive a definição
"LLDP-MED".

Ligado, Desligado Ligado

 Tempo Especifique o temporizador do Inter-
valo LLDP.

1–3600 segundos 30

 Porta PC (apenas
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Especifique as definições necessári-
as para utilizar um PC numa VLAN.

— —

      

  VLAN ID Especifique a Identificação da VLAN. 0–4094 0

  Prioridade Especifique a prioridade dos pacotes
enviados a partir desta unidade.

0–7 0

VLAN Configure as definições de VLAN 
(LAN Virtual).

— —
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Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

     

 Activar VLAN Seleccione se pretende activar a fun-
cionalidade VLAN.

Sim, Não Não

 Telef. IP Especifique as definições necessári-
as para utilizar as funções do telefo-
ne numa VLAN.

— —

      

  VLAN ID Especifique a Identificação da VLAN. 1–4094 2

  Prioridade Especifique a prioridade dos pacotes
enviados a partir desta unidade.

0–7 7

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

Especifique as definições necessári-
as para utilizar um PC numa VLAN.

— —

      

VLAN ID Especifique a Identificação da VLAN. 1–4094 1

  Prioridade Especifique a prioridade dos pacotes
enviados a partir desta unidade.

0–7 0

Speed/Duplex Seleccione o modo de ligação (com-
binação da velocidade da ligação e
do modo duplex) da porta LAN e da
porta para PC.

— —

     

 Porta LAN*2 Seleccione o modo de ligação da
porta LAN.

Auto, 10M-Full,
10M-Half,
100M-Full,
100M-Half

Auto

 Porta PC*2 (apenas
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Seleccione o modo de ligação da
porta para PC.

Auto, 10M-Full,
10M-Half,
100M-Full,
100M-Half

Auto

Web integrado*3 Active ou desactive a Programação
Através da Interface do Utilizador
Baseada na Web.

Ligado, Desligado Desligado

Autenticação Configure a ID e a palavra-passe de
autenticação HTTP*5.

— —

ID Introduza a ID de autenticação. No máx. 64 caracte-
res*6

Não armaze-
nado.
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Palavra-passe Introduza a palavra-passe de auten-
ticação.

No máx. 64 caracte-
res*6

Não armaze-
nado.

*1 Prima [ ] e [ ] para alternar entre estes itens.
*2 O KX-UT248 suporta Gigabit Ethernet. Quando se ligar a uma rede que suporta Gigabit Ethernet, seleccione "Auto". Para saber

mais detalhes, consulte o seu administrador ou distribuidor.
*3 Esta definição não está disponível se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 estiver ligado a um PABX KX-NS1000.
*4 LLDP: Link Layer Discovery Protocol, MED: Media Endpoint Discovery
*5 Após estas configurações estarem alteradas, o telefone irá reiniciar automaticamente.

Se estas configurações estiverem definidas utilizando a Programação Através da Interface do Utilizador Baseada na Web, este item
não é exibido.

*6 Este item não poderá conter nada do que se segue: " & : < > espaço.

Teste de Rede
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Teste de Rede Confirme se outros dispositivos de
rede (por exemplo, servidor SIP, rou-
ters, concentradores de comutação)
respondem aos pedidos de rede.
Quando selecciona este item, insira
o endereço IP do dispositivo para o
qual deseja testar a ligação.
Se um dispositivo não responder, ve-
rifique primeiro as definições de rede
da unidade e, de seguida, verifique
as definições de rede do dispositivo
e respectiva ligação.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Reiniciar
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Reiniciar Reinicie a unidade (Página 84). — —

Versão de Firmware
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Versão de Firmware Visualize a versão do firmware ac-
tualmente instalado. Se estiver dis-
ponível uma versão mais recente, a
respectiva versão é também apre-
sentada. Neste caso, prima Updat

para actualizar o firmware.

— —

Nota
• De tempos a tempos, o distribuidor do sistema do seu telefone pode oferecer novas funções ou uma

versão melhorada do software da unidade. Se definir a actualização do software da unidade para o
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modo manual através da interface Web do utilizador, terá de transferir a actualização quando for
apresentada a indicação "Actualizar versão Pressione OK". Contacte o seu administrador ou
distribuidor para obter mais informações.

Bloquear Chamada
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Bloquear Chamada Registe os números de telefone para
que as chamadas recebidas a partir
desses números sejam bloqueadas.
Pode igualmente eliminar números
registados.

Para registar
1. Prima Adicion .
2. Insira o número de telefone a blo-

quear e, de seguida, prima [EN-
TER].

Para editar
1. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar

o número de telefone bloqueado
a editar.

2. Prima Editar .
3. Edite o número caso seja neces-

sário e, de seguida, [ENTER].

Para eliminar
1. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar

o número de telefone bloqueado
a eliminar.

2. Prima Apagar .
3. Seleccione "Sim" e, de seguida,

prima [ENTER].

— —
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Auricular Bluetooth (apenas KX-UT248)
Definição Descrição Gama do Valor Predefinido

Auricular Bluetooth Configure as definições dos auricu-
lares Bluetooth.

— —

 Quando um par de auriculares Bluetooth não está registado

Adiciona. novo dispos. Registe um par de auriculares
Bluetooth na unidade.

— —

Introduzir PIN Insira a Palavra-chave para os seus
auriculares Bluetooth.

1–4 dígitos 0000

 Quando um par de auriculares Bluetooth está registado

Desligar Desligue os auriculares Bluetooth da
unidade quando os auriculares
Bluetooth estiverem registados para
a unidade.

— —

Ligar Ligue os auriculares Bluetooth à uni-
dade quando os auriculares
Bluetooth estiverem registados para
a unidade.

— —

Cancelar registo Cancele o registo de um par de auri-
culares Bluetooth da unidade.

— —
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Inserir Caracteres
As teclas de marcação são utilizadas para inserir caracteres e números. Cada tecla de marcação tem múltiplos
caracteres a ela atribuídos. (Por exemplo, A, B e C são atribuídos à tecla 1.)
Para introduzir um carácter, prima a tecla de marcação correspondente até que apareça o carácter que
pretende. Para introduzir outro carácter que esteja atribuído à mesma tecla, prima em primeiro lugar [ ] para
mover o cursor para a direita.

Exemplo
Para inserir "DESK", prima as teclas que se seguem:

Visor:

Entrada:
(direita)

Para saber mais detalhes sobre os caracteres atribuídos a cada tecla, consulte a secção "Tabelas de
Caracteres (Página 61)".

Eliminar caracteres
Prima Limpar  para eliminar o último carácter inserido.

Limpar

Nota
• Prima Limpar  durante alguns segundos para eliminar todo o texto inserido.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas
Prima A/a  para alternar entre a inserção em maiúsculas e a inserção em minúsculas.

Modificar o texto inserido
Utilize [ ] e [ ] para deslocar o cursor para onde pretende modificar o texto. De seguida, modifique o texto
da seguinte forma:
• Prima Limpar  para eliminar o carácter abaixo do cursor.

Limpar

• Prima uma tecla de marcação para inserir um carácter na localização do cursor.

• Prima A/a  para alterar o carácter abaixo do cursor para maiúsculas ou minúsculas.
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Nota
• Se for inserido o número de caracteres máximo, a inserção de outro carácter irá substituir o carácter

abaixo do cursor.
• Se os textos inseridos se estenderem a duas ou mais linhas, pode igualmente deslocar o cursor

utilizando [ ] e [ ].

Modos de inserção de caracteres
Os seis modos de inserção de caracteres permitem-lhe inserir uma grande variedade de caracteres.
Estão disponíveis os seguintes modos de caracteres:
• Latim (ABC)
• Numérico (0–9)
• Grego (ΑΒΓ)
• Expandido 1 (AÄÅ)
• Expandido 2 (SŚŠ)
• Cirílico (АБВ)
Para saber mais detalhes sobre que caracteres estão disponíveis em cada modo, consulte a secção "Tabelas
de Caracteres (Página 61)".

Para seleccionar um modo de caracteres
1. Ao inserir caracteres, prima 1/A/? .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar o modo de inserção de caracteres desejado.
3. Prima [ENTER].

Nota
• Dependendo do tipo de informações que está a inserir, não pode alterar modos de caracteres. Por

exemplo, quando está a inserir um número de telefone, apenas o modo numérico está disponível.
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Tabelas de Caracteres
ABC (Latim)

Tecla Caracteres

Nota
• Para cada tecla, a linha superior mostra os caracteres inseridos no modo de maiúsculas e a linha

inferior mostra os caracteres inseridos no modo de minúsculas.
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0–9 (Numérico)

Tecla Caracteres
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ΑΒΓ (Grego)

Tecla Caracteres

Nota
• Para cada tecla, a linha superior mostra os caracteres inseridos no modo de maiúsculas e a linha

inferior mostra os caracteres inseridos no modo de minúsculas.
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AÄÅ (Latim Expandido 1)

Tecla Caracteres

Nota
• Para cada tecla, a linha superior mostra os caracteres inseridos no modo de maiúsculas e a linha

inferior mostra os caracteres inseridos no modo de minúsculas.
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SŚŠ (Latim Expandido 2)

Tecla Caracteres

Nota
• Para cada tecla, a linha superior mostra os caracteres inseridos no modo de maiúsculas e a linha

inferior mostra os caracteres inseridos no modo de minúsculas.

Versão do documento  2013-03  Instruções de funcionamento 65

Personalizar o Telefone



АБВ (Cirílico)

Tecla Caracteres

Nota
• Para cada tecla, a linha superior mostra os caracteres inseridos no modo de maiúsculas e a linha

inferior mostra os caracteres inseridos no modo de minúsculas.
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Programação Através da
Interface do Utilizador
Baseada na Web
A unidade fornece uma interface baseada na Web para
a configuração de várias definições e funções,
incluindo algumas não programáveis directamente a
partir da unidade. A lista que se segue inclui algumas
funções úteis programáveis através da interface Web
do utilizador.
Para saber mais detalhes, consulte o seu administrador
ou distribuidor.
• Definições de rede básicas*1 (Página 53)
• Palavra-chave do utilizador (para aceder à interface

Web do utilizador)
• Definições de autenticação HTTP
• Definições de data e hora*1 (Página 52)
• Linha externa predefinida
• Números de telefone para rejeição de chamadas*1

(Página 57)
• Bloqueio de Identificação de quem chama
• Bloqueio de chamadas anónimas
• Não Incomodar*1 (Página 51)
• Desvio de chamadas*1 (Página 51)
• Definições das teclas flexíveis (Página 41) (ND, Um

Só Toque, Auriculares, etc.) (apenas KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

• Sinal de clique das teclas
• PIN de extensão
• Importação e exportação a partir da lista telefónica

(Página 44)
*1 Estas definições podem também ser configuradas directamente

através da unidade.

Aviso
• Cada vez que deseja aceder à interface do

utilizador baseada na Web, tem de activar a
programação Web (Página 55).

• A programação através da interface do
utilizador baseada na Web não está disponível
se o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 estiver ligado a um PABX
KX-NS1000.
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Instalação e Configuração
Aviso

• A Panasonic não assume responsabilidade por lesões ou danos de propriedade resultantes de falhas
provocadas por uma instalação indevida ou uma utilização inconsistente com a presente documentação.

Anexar/Remover o Suporte
Anexar o Suporte

Aviso
• Se colocar o ecrã virado para baixo quando anexar o suporte, certifique-se de que coloca um pano

suave debaixo do ecrã. Caso contrário, poderá provocar danos no ecrã.

Para o KX-UT113/KX-UT123:
1. Insira as linguetas do suporte nos encaixe localizados na unidade.
2. Pressione delicadamente o suporte na direcção indicada até este prender na devida posição.

O suporte será montado.

Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Insira as linguetas (1) do suporte nos ganchos localizados na unidade.
2. Pressione delicadamente o suporte na direcção indicada até este prender na devida posição.

O suporte será montado em posição alta.

A
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Remover o Suporte
Para o KX-UT113/KX-UT123:
1. Retire o suporte na direcção indicada ao mesmo tempo que pressiona as linguetas do suporte com as

duas mãos, conforme mostrado.

Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Segure no suporte com as duas mãos.
2. Rode delicadamente o suporte na direcção indicada até este se soltar.

Ajustar da Posição Alta para a Posição Baixa (apenas KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
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1. Incline o suporte na direcção indicada ao mesmo tempo que pressiona a marca PUSH (pressionar) com
as duas mãos, conforme mostrado, até prender na posição baixa (2).

B

Ajustar da Posição Baixa para a Posição Alta (apenas KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

1. Incline o suporte na direcção indicada ao mesmo tempo que pressiona a marca PUSH (pressionar) com
as duas mãos, conforme mostrado, até prender na posição alta (1).

A
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Ligações
Esta secção explica as portas e os conectores da unidade.

Ligações para o Adaptador de CA/LAN/PC
Para o KX-UT113/KX-UT123:

Para um switch de rede

Para um PC (apenas para o KX-UT123)

Para uma ficha de 

auscultador 

(auscultador)

Adaptador CA opcional

Adaptador CA AuricularesAuscultador

Gancho

Cabos Ethernet

Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

Para um switch de rede

Para um PC

Adaptador CA opcional

Adaptador CA

Gancho

Auscultador

Para uma ficha de 

auscultador 

(auscultador)

Cabos Ethernet

A

B

A

B

Ficha EHS

Ficha para auricular

Auriculares

CUIDADO
Adaptador de CA Opcional

• Utilize o adaptador de CA da Panasonic que segue:
– Para o 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)

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

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

• O adaptador de CA é utilizado como principal dispositivo de desligar. Certifique-se de que a tomada
de CA está instalada perto da unidade e está facilmente acessível.

Ao ligar os auriculares
• Certifique-se de que o fio dos auriculares não está tenso e não está esticado durante a utilização

de modo a evitar danos nos conectores.
• Os cabos utilizados para conectar dispositivos à ficha EHS ou à ficha para auricular têm de ter

menos de 3 m de comprimento.

Aviso
Os seguintes auriculares podem ser utilizados com esta unidade. (Nem todas as operações com
auriculares estão garantidas).
• Para o KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/KX-UT248X:

– Auriculares EHS (apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Auriculares seleccionados da marca Plantronics®

– Auriculares Bluetooth (apenas KX-UT248)
Auriculares seleccionados da marca Plantronics
Auriculares seleccionados da marca GN Netcom

• Para o KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/KX-UT248NE:
– Auriculares EHS (apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Auriculares seleccionados da marca Plantronics
– Auriculares Bluetooth (apenas KX-UT248)

Auriculares seleccionados da marca Plantronics
Auriculares seleccionados da marca GN Netcom

• Para o KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/KX-UT248RU:
– Auriculares EHS (apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Auriculares seleccionados da marca Plantronics
– Auriculares Bluetooth (apenas KX-UT248)

Auriculares seleccionados da marca Plantronics
Auriculares seleccionados da marca GN Netcom

Para saber informações actualizadas sobre os auriculares testados com esta unidade, consulte o
website que se segue:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Ao seleccionar cabos Ethernet (não incluídos)
• Utilize cabos flexíveis, de elevada qualidade, resistente a prisões (sem libertação de tensão). Não

utilize cabos sem revestimento que possam rasgar-se ou quebrar-se quando dobrados.
Para evitar danificar os cabos, utilize cabos que não sobressaiam da parte inferior da base.
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Ligue os cabos conforme exemplificado na ilustração.

Cabo EthernetCabo Ethernet

60 mm ou 
menos

Incorrecto Correcto

• Para o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Utilize um cabo Ethernet CAT 5 (ou superior)
recto (não incluído) com 6,5 mm ou menos de diâmetro.

• Para o KX-UT248: Utilize um cabo Ethernet CAT 5e (ou superior) recto (não incluído) com 6,5 mm
ou menos de diâmetro.

Ao ligar a um switch de rede
• Não é necessário um adaptador de CA se estiver disponível uma fonte de energia PoE.
• Para o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Esta unidade cumpre a norma PoE Classe 2.
• Para o KX-UT248: Esta unidade cumpre a norma PoE Classe 3.

Ao ligar um PC
• Apenas um PC pode ser ligado à porta para PC. Outros telefones SIP ou dispositivos de rede tais

como routers ou concentradores de comutação não podem ser ligados.
• A porta para PC não suporta PoE para dispositivos ligados.

Ao ligar cabos e o adaptador de CA
• Certifique-se de que os cabos Ethernet e o fio do adaptador CA estão fixos com vista a evitar danos

nos conectores.
Ao registar um auricular Bluetooth (apenas KX-UT248)

• Pode ser registado um auricular Bluetooth nesta unidade. Para mais informações, consulte
"Registar os auriculares Bluetooth (Página 82)".
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Ligações para o Auscultador
Para o KX-UT113/KX-UT123:

Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
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Montagem na Parede
Antes da Montagem na Parede

Para montar a unidade, é necessário remover o suporte. Para saber mais detalhes, consulte a secção
"Remover o Suporte (Página 69)".

Montar a Unidade
ADVERTÊNCIA

• Não monte a unidade de outra forma que não a descrita nesta secção.
• Certifique-se de que a parede à qual a unidade será fixada é suficientemente forte para suportar a

unidade. Caso contrário, a parede terá de ser reforçada. Para obter mais informações sobre o peso
da unidade, consulte "Especificações (Página 85)".

• Utilize apenas o kit de montagem na parede opcional com a unidade. O kit de montagem na parede
inclui os parafusos e as anilhas necessários bem como o adaptador de montagem na parede exigido.

• Ao pressionar os parafusos contra a parede, tenha cuidado para não tocar em elementos metálicas,
arame ou outros componentes metálicos da parede.

• Quando já não estiver a utilizar esta unidade, certifique-se de que a desmonta da parede.

CUIDADO
• Certifique-se de que os cabos estão presos à parede em segurança.

Aviso
• Se colocar o ecrã virado para baixo quando anexar o adaptador de montagem na parede, certifique-se

de que coloca um pano suave debaixo do ecrã antes de anexar o adaptador. Caso contrário, poderá
provocar danos no ecrã.

1. Insira os 3 encaixes (para o KX-UT113/KX-UT123) ou 5 encaixes (para o KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) no adaptador de montagem na parede dentro das aberturas designadas na base e, de seguida,
faça deslizar o adaptador de montagem na parede na direcção da seta até ouvir um som de clique.

Para o KX-UT113/KX-UT123:
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Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

2. Aperte o adaptador de montagem na parede contra a base com 1 parafuso. (Aperto recomendado:
0,4 N·m [4,08 kgf·cm] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])

Para o KX-UT113/KX-UT123:
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Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

3. Ligue os cabos à unidade e passe os cabos pelo adaptador de montagem na parede, conforme mostrado
na ilustração abaixo.
Para saber mais detalhes sobre como ligar os cabos, consulte a secção "Ligações (Página 71)".

Nota
• Os cabos também podem passar pela parte inferior da unidade.

Para o KX-UT113/KX-UT123:

40 mm ou menos

Cabos EthernetAdaptador CA
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Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

40 mm ou menos

Cabos EthernetAdaptador CA

4. Aperte os 2 parafusos na parede a uma distância de 83 mm ou 100 mm entre eles e monte a unidade na
parede.

Para o KX-UT113/KX-UT123:

Anilha

Aperte o parafuso 

até este ponto.

83 mm

100 mm
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Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

83 mm

100 mm

Anilha

Aperte o parafuso 

até este ponto.

Nota
• Pode encontrar um modelo de montagem na parede no final deste manual.
• Para saber mais informações sobre como bloquear o auscultador, consulte a secção "Prender o

Auscultador (Página 80)".
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Prender o Auscultador
Pode prender o auscultador com as operações seguintes.

Para Prender o Auscultador Durante uma Conversação
1. Prenda o auscultador na parte superior da extremidade da unidade.

Para Bloquear o Descanso do Auscultador quando a Unidade está Montada
na Parede

1. Retire o descanso do auscultador do interior da ranhura.

2. Vire-o ao contrário.

3. Faça deslizar o descanso do auscultador novamente para a ranhura até prender.
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4. O auscultador está preso em segurança quando está na base.
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Utilizar Auriculares
Para o KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, se forem
ligados auriculares, tem de activar o modo de
Auriculares utilizando a tecla Auriculares (tecla
flexível).
Para activar o modo de Auriculares, prima a tecla
Auriculares (tecla flexível).

Nota
• Para o KX-UT113/KX-UT123, o modo de

Auriculares é automaticamente activado
quando liga os auriculares.

• A luz da tecla Auriculares mostra o estado
actual da seguinte maneira:
Apagado: Modo de Auriculares desligados
Vermelho aceso: Modo Auriculares ligado

• Para saber mais detalhes sobre como definir
uma tecla flexível como a tecla Auriculares,
consulte o seu administrador ou distribuidor.

Para o Utilizador de um par de Auri-
culares Bluetooth (apenas
KX-UT248)
Pode ser utilizado um KX-UT248 com um par de
auriculares Bluetooth. Antes de utilizar os auriculares
Bluetooth, tem de o registar na unidade.

Registar os auriculares Bluetooth
Defina os auriculares para o modo de emparelhamento
seguindo as instruções disponibilizadas na
documentação dos auriculares Bluetooth.
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Auricular

Bluetooth" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Prima [ENTER] para seleccionar "Adiciona.

novo dispos.".
4. Insira a Palavra-chave dos seus auriculares

Bluetooth em "Introduzir PIN" e, de seguida,
prima [ENTER].

Nota
• Para mais informações no que diz respeito

à Palavra-chave, consulte a documentação
para os seus auriculares ou consulte o
fabricantes dos auriculares Bluetooth.

Desligar os auriculares Bluetooth
1. No modo de repouso, prima Defin .

2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Auricular
Bluetooth" e, de seguida, prima [ENTER].

3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Desligar" e, de
seguida, prima [ENTER].

Nota

• Será apresentado o símbolo  quando os
auriculares estiverem desligados e a
unidade estiver no modo de repouso.

Ligar os auriculares Bluetooth
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Auricular

Bluetooth" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Ligar" e, de

seguida, prima [ENTER].

Nota

• Será apresentado o símbolo  quando os
auriculares estiverem ligados e a unidade
estiver no modo de repouso.

Cancelar o registo dos auriculares Bluetooth
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Auricular

Bluetooth" e, de seguida, prima [ENTER].
3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Cancelar

registo" e, de seguida, prima [ENTER].

Mudar dos seus auriculares Bluetooth para um
auscultador durante uma chamada
1. Levantar o auscultador da base.

Distância Operacional
Mantenha as unidades que contenham módulos
Bluetooth a uma distância de 3 m ou mais entre eles.
Além disso, se estiverem a ser utilizados auriculares
Bluetooth perto de um telefone que contenha um
módulo Bluetooth que não o que está registado, que
não o que está registado, poderá ouvir ruído. Para
melhorar o sinal, afaste-se do telefone e aproxime-se
dos auriculares que estão registados.

Ruído
Os sinais são transmitidos entre a unidade e os
auriculares Bluetooth através de ondas radioeléctricas.
Para um funcionamento sem ruídos e a uma distância
máxima, recomenda-se que a unidade se encontre
longe de dispositivos eléctricos tais como aparelhos de
fax, rádios, computadores pessoais ou microondas.
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• Os sistemas que utilizam a banda ISM ("Industrial,
Scientific and Medical") de 2,4 GHz podem interferir
neste produto. De entre exemplos destes sistemas
encontram-se os telefones sem fios, LAN sem fios,
RF de casa, fornos microondas e outros
dispositivos ISM. Estes sistemas podem provocar
ruídos menores.

Aviso
O funcionamento está sujeito às duas condições
que se seguem:
1. esta unidade pode não causar interferência, e
2. esta unidade tem de aceitar qualquer

interferência, incluindo interferência que possa
provocar um funcionamento indesejado da
unidade. A privacidade das comunicações
pode não estar garantida ao utilizar esta
unidade.

Configurar a Unidade
Esta secção explica as definições que pode configurar
quando inicia a unidade.

Aceder às definições de arranque
1. Ligue a unidade a um cabo Ethernet capaz de

fornecer energia (em conformidade com a PoE) ou
utilize um adaptador de CA opcional para fornecer
energia.

2. Ligue a unidade à rede.
3. No ecrã de arranque, prima Config .
4. Seleccione o item para as configurações que

pretende definir.

Menu de Arranque
Pode configurar as seguintes definições de arranque:
1. Ver Informação (Página 53)

Visualize uma série de informações sobre a
unidade.

2. Configurações de Rede (Página 53)
Atribua um endereço IP com vista a estabelecer a
ligação à rede e a utilizar a unidade.

3. Teste de Rede (Página 56)
Confirme a ligação dos dispositivos de rede (por
exemplo, servidor SIP, routers, concentradores de
comutação).

4. Modo ECO (Página 49)
Active o modo ECO.

5. Idioma (Página 52)
Se preferir utilizar outro idioma que não o inglês,
altere as suas definições do idioma.

6. Reiniciar (Página 56)
Reinicie a unidade para que as novas definições
entrem em vigor.

7. Versão de Firmware (Página 56)
Verifique a versão de firmware da unidade.
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Fazer a Manutenção da
Unidade

Inicializar a Unidade
Ao efectuar uma inicialização, restituirá algumas ou
todas as definições aos seus valores predefinidos. Para
saber mais detalhes, consulte o seu administrador ou
distribuidor.

Reiniciar a Unidade
Quando algumas das definições da unidade tiverem
sido alteradas utilizando a programação através da
interface do utilizador baseada na Web ou da
programação dos ficheiros de configuração, a unidade
terá de ser reiniciada.
1. No modo de repouso, prima Defin .
2. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Reiniciar" e,

de seguida, prima [ENTER].
3. Prima [ ] ou [ ] para seleccionar "Sim" e, de

seguida, prima [ENTER].
• Para cancelar, seleccione "Não".

Limpar a Unidade
Limpe periodicamente a unidade com um pano suave
e seco.

Ao limpar a unidade, respeite as precauções que se
seguem.

Ao limpar o visor
• Limpe o visor apenas com os seguintes tipos de

materiais:

– Um pano suave e seco.
– Um pano suave com uma quantidade mínima

de detergente neutro ou álcool etílico.
• Não prima ou friccione o visor com demasiada

força.

Ao limpar a estrutura
• Para evitar danificar a unidade, desligue o cabo

Ethernet e todos os outros cabos da unidade antes
de começar a limpar. Se a unidade estiver a ser
alimentada com um adaptador de CA, desligue-o
da unidade e da tomada eléctrica antes de começar
a limpar.

• Se a unidade estiver particularmente suja, aplique
um produto de limpeza ligeiro num pano suave,
torça o pano cuidadosamente e limpe a unidade.
Quando terminar, seque a unidade com um pano
suave e seco.

• Para evitar provocar danos ou descoloração, não
limpe a unidade com os materiais que se seguem
ou com produtos de limpeza que contenham os
materiais que se seguem:
– Petróleo
– Pó de arear
– Álcool
– Diluente de tinta
– Benzeno
– Cera
– Água quente
– Sabão em pó

• Quando utilizar produtos de limpeza químicos, siga
atentamente as instruções indicadas no rótulo.
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Apêndice

Especificações
Para o KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136

Item
Especificações

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

Visor LCD Gráfico monocromático

Tamanho do LCD 242 ´ 55 píxeis,
3 linhas

242 ´ 109 píxeis,
6 linhas

LCD Retroiluminado — Sempre Ligado/Automático/Sempre Desligado

Teclas Flexíveis — 24

Método de Ligação VoIP SIP

Codec de Áudio VoIP G.722, G.711, G.729A, G.726

Interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Modo de Endereço IP Automático (DHCP), Manual (estático)

Altifalante 1

Microfone 1

Porta Ethernet (LAN) 1 (RJ45) 2 (RJ45)

Ficha dos auriculares 1 (ø 2,5 mm)

Ficha EHS — 1 (ø 3,5 mm, apenas para o EHS)

Dimensões
(Largura ́  Profundidade
´ Altura; auscultador na
base, suporte anexado)

205 mm ´ 160 mm ´ 170 mm

Posição "Alta":
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm
Posição "Baixa":
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

Peso (com auscultador,
cabo do auscultador e
suporte)

860 g 870 g 1120 g

PoE Compatível com a norma IEEE 802.3af de Classe 2

Consumo de Energia PoE
Repouso: aprox. 1,8 W (modo ECO desligado), aprox. 1,3 W (modo ECO ligado)
Em conversação: aprox. 2 W (modo ECO desligado), aprox. 1,5 W (modo ECO
ligado)

Adaptador de CA
Repouso: aprox. 1,6 W (modo ECO desligado), aprox. 1 W (modo ECO ligado)
Em conversação: aprox. 2 W (modo ECO desligado), aprox. 1,5 W (modo ECO
ligado)

Consumo de Energia
Máximo 6 W
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Item
Especificações

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

Ambiente Operativo 0 °C a 40 °C

Para o KX-UT248

Item Especificações

Visor LCD Gráfico com escala de cinzentos de 4 níveis

Tamanho do LCD 4,4 polegadas

LCD Retroiluminado Sempre Ligado/Automático/Sempre Desligado

Teclas Flexíveis 24 (São mostradas no visor três páginas de oito teclas flexíveis)

Método de Ligação VoIP SIP

Codec de Áudio VoIP G.722, G.711, G.729A, G.726

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

Modo de Endereço IP Automático (DHCP), Manual (estático)

Altifalante 1

Microfone 1

Porta Ethernet (LAN) 2 (RJ45)

Ficha dos auriculares 1 (ø 2,5 mm)

Ficha EHS 1 (ø 3,5 mm, apenas para o EHS)

Bluetooth 1 (Tecnologia sem fios Bluetooth 2.0)

Dimensões
(Largura ́  Profundidade
´ Altura; auscultador na
base, suporte anexado)

Posição "Alta":
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm

Posição "Baixa":
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

Peso (com auscultador,
cabo do auscultador e
suporte)

1130 g

PoE Compatível com a norma IEEE 802.3af de Classe 3

Consumo de Energia PoE
Repouso: aprox. 3,5 W (modo ECO desligado), aprox. 2,3 W (modo ECO ligado)
Em conversação: aprox. 4,1 W (modo ECO desligado), aprox. 2,5 W (modo ECO
ligado)

Adaptador de CA
Repouso: aprox. 4,0 W (modo ECO desligado), aprox. 2,2 W (modo ECO ligado)
Em conversação: aprox. 4,5 W (modo ECO desligado), aprox. 2,7 W (modo ECO
ligado)

Consumo de Energia
Máximo 7,5 W
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Item Especificações

Ambiente Operativo 0 °C a 40 °C
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Resolução de Problemas

Problemas Comuns e Soluções
Utilização Normal

Problema Causa Possível e Solução Referência

O visor está em branco. • A unidade não está a receber energia.
→ A unidade não foi concebida para funcionar quando se

verifica uma falha de energia. Certifique-se de que o dis-
positivo que abastece a tecnologia PoE está a receber
energia e de que o cabo Ethernet está ligado correcta-
mente. Se estiver ligado um adaptador de CA, confirme
que este está ligado e a receber energia.

Página 71

O visor não se vê bem. • O contraste do visor é demasiado baixo.
→ Ajuste o contraste do visor.

Página 50

A unidade não está a fun-
cionar correctamente.

• Os cabos ou os fios não estão devidamente ligados.
→ Verifique todas as ligações.

Página 71

• As suas definições de ligação estão incorrectas.
→ Consulte o seu administrador para confirmar que as suas

definições estão correctas.
→ Caso o problema persista, consulte o seu distribuidor.

Página 46

• Ocorreu um erro.
→ Reinicie a unidade.

Página 84

 é apresentado no
ecrã.

• O registo do servidor SIP foi perdido.
→ Consulte o seu administrador ou distribuidor. —

Não consigo ouvir um si-
nal de marcação.

• Confirme que o cabo LAN está devidamente ligado. Página 71

Não consigo cancelar o
bloqueio do visor.

• O número PIN que inseriu está incorrecto.
→ Consulte o seu administrador ou distribuidor.

—

Esqueci-me do meu nú-
mero PIN.

• Consulte o seu administrador ou distribuidor. —

A data e a hora não estão
correctas.

• Ajuste a data e a hora da unidade. Página 52

A luz da tecla de Mensa-
gem/Toque está ilumina-
da.

• Recebeu uma mensagem de voz enquanto estava ao telefone
ou fora da sua secretária.
→ Verifique a mensagem de voz.

Página 39
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Efectuar e Receber Chamadas
Problema Causa Possível e Solução Referência

Não consigo efectuar cha-
madas.

• O sistema/serviço do seu telefone foi desactivado para a sua
unidade.
→ No ecrã Ver Informação (Página 53), se "Não Regis-

tado" for mostrado em "Status", consulte o seu admi-
nistrador ou distribuidor.

—

• O número de telefone foi incorrectamente inserido.
→ Confirme que inseriu correctamente o número de telefone

do seu interlocutor.
→ Consulte o seu administrador ou distribuidor.

Página 31

• A unidade está a transferir uma actualização de firmware.
→ Não pode efectuar uma chamada enquanto a unidade es-

tiver a transferir actualizações. Aguarde que a actualiza-
ção termine e, de seguida, tente efectuar a chamada.

—

• A lista telefónica está a ser importada ou exportada.
→ Aguarde alguns minutos até que a operação esteja con-

cluída.
→ Confirme com o seu administrador ou distribuidor.

—

Não consigo efectuar cha-
madas de longa distância.

• O seu serviço telefónico não lhe permite efectuar chamadas
de longa distância.
→ Certifique-se de que subscreveu o serviço de longa dis-

tância da sua companhia telefónica.

—

A unidade não toca quan-
do é recebida uma chama-
da.

• O toque está desligado.
→ Prima [ ] enquanto recebe uma chamada ou altere a de-

finição do volume do toque.
Página 49

Enquanto fala com um in-
terlocutor externo, a linha
é desligada.

• O sistema/serviço do seu telefone pode impor um limite tem-
poral nas chamadas externas.
→ Consulte o seu distribuidor para alargar o limite de tempo,

se necessário.

—

Qualidade de Som
Problema Causa Possível e Solução Referência

O meu interlocutor não
consegue ouvir-me.

• A unidade está em modo mudo.
→ Prima [MUTE/ ] para desligar o modo mudo. Página 38

• Se estiver a utilizar o modo mãos-livres, poderão existir ob-
jectos a obstruir o microfone.
→ Não obstrua o microfone da unidade durante as chama-

das. Mantenha as suas mãos bem como objectos co-
muns, como pastas, taças e chávenas de café, longe da
unidade durante as chamadas.

—
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Problema Causa Possível e Solução Referência

O som é cortado; posso
ouvir a minha voz pelo al-
tifalante.

• Está demasiado longe do microfone.
→ Tente falar mais próximo do microfone.

—

• O ambiente não é adequado para as chamadas em modo
mãos-livres.
→ Não utilize a unidade a menos de 2 m de projectores,

equipamentos de ar condicionado, ventoinhas ou outros
dispositivos audíveis ou que emitam ruído eléctrico.

→ Se estiver a utilizar a unidade numa divisão com janelas,
feche as cortinas ou persianas para evitar o efeito de eco.

→ Utilize a unidade num ambiente sossegado.

—

• A unidade foi movimentada durante uma chamada.
→ Não movimente a unidade durante uma chamada.

—

• Existem objectos a obstruir o microfone.
→ Não obstrua a unidade durante as chamadas. Mantenha

as suas mãos bem como objectos comuns, como pastas,
taças e chávenas de café, longe da unidade durante as
chamadas.

—

• O outro interlocutor está a utilizar um telefone mãos-livres
half-duplex.
→ Se o outro interlocutor estiver a utilizar um telefone

mãos-livres half-duplex, o som poderá ser cortado oca-
sionalmente durante as chamadas. Para um desempenho
máximo, o outro interlocutor deverá utilizar um telefone
mãos-livres full-duplex.

—

<Apenas KX-UT248>
• Logo após o início de uma chamada, a unidade pode ainda

não se ter ajustado ao ambiente da chamada.
→ Logo após o início de uma chamada, fale à vez com o

outro interlocutor. A unidade ajustar-se-á de acordo com
o ambiente da chamada de modo a permitir que ambos
os interlocutores se ouçam o mais nitidamente possível.

—

Lista Telefónica
Problema Causa Possível e Solução Referência

Não consigo adicionar ou
editar entradas à lista tele-
fónica.

• A lista telefónica está cheia.
→ Apague as entradas desnecessárias. O número de entra-

das máximo permitido na lista telefónica é 500 para o
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 e 100 para o
KX-UT113.

Página 43
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Auriculares Bluetooth (apenas KX-UT248)
Problema Causa Possível e Solução Referência

Não é possível manter
uma conversa utilizando
os auriculares Bluetooth.

• Certifique-se de que os auriculares estão correctamente re-
gistados para a unidade.

• Certifique-se de que os auriculares estão correctamente car-
regados, seguindo as instruções indicadas na documentação
dos auriculares.

• Remova os auriculares com fios da respectiva ficha. Quando
ambos os auriculares encontram-se ligados, a prioridade é
dada aos auriculares com fios.

—
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Mensagens de Erro
Durante a operação, é possível que sejam apresentadas mensagens de erro na unidade. A tabela seguinte
enuncia estas mensagens bem como as causas e soluções possíveis.

Mensagem Causa Possível e Solução Referência

Conflito de endereço IP • As definições de rede da unidade estão incorrectas.
→ Consulte o administrador ou distribuidor do seu sistema. —Endereço IP ilegal

Enderço IP inválido

Verifique cabo LAN. • O cabo LAN não está ligado.
→ Verifique todas as ligações.

Página 71

Memória Cheia • Não é possível armazenar uma nova entrada na lista telefó-
nica ou na lista de bloqueio de chamadas porque a lista tele-
fónica ou a lista de bloqueio de chamadas está cheia.
→ Apague as entradas desnecessárias.

Página 44

Sem Entradas • A lista telefónica ou a lista de bloqueio de chamadas não con-
tém entradas.
→ Armazene as entradas na lista telefónica ou na lista de

bloqueio de chamadas.

Página 43
Página 34

Por favor aguarde… • A unidade ainda está a aceder.
→ Se tiver muitas entradas na lista telefónica, a unidade po-

derá demorar algum tempo a aceder. Isto é normal.
—
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História de revisão

Versão de Ficheiro de Software 01.025 para o KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136
Conteúdos alterados

• Remover um Interlocutor da Conferência (Página 38)

• Toque (Página 49)

• Inicializar a Unidade (Página 84)
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Versão de Ficheiro de Software 01.080 para o KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136
Conteúdos Novos

• Clique Tom de Tecla (Página 50)

Conteúdos alterados
• Marcar Utilizando os Registos de Chamadas (Página 32)

• Rejeitar Chamadas (Página 34)

• Transferir uma Chamada (Transferência de Chamadas) (Página 37)

• Visualizar Chamadas Perdidas (Página 40)

• Adicionar uma Entrada da Lista Telefónica a partir do Registo de Chamadas de Entrada ou de Chamadas
Perdidas (Página 43)
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Versão de Ficheiro de Software 01.160 para o KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
Conteúdos alterados

• Iniciar Sessão ou Terminar Sessão num Grupo (apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)

• Teclas Flexíveis (apenas KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Página 41)

• Definições Disponíveis (Página 47)

• Detalhes das Definições (Página 49)

Versão de Ficheiro de Software 01.250 para o KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
Conteúdos Novos

• Eliminar todos os Registos de Chamadas (Página 40)

Conteúdos alterados
• Definições Disponíveis (Página 47)

• Configurações de Rede (Página 53)
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Software de Código Aberto
Partes deste produto utilizam Software de Código Aberto. Aplicam-se condições relevantes a este software.
A Panasonic não aceita questões relativas ao conteúdo das seguintes informações de direitos de autor e
licenças.

<<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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Acessórios    13
Activar VLAN (definição)    55
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Um parafuso aqui

Um parafuso em cada ponto

MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE 

1. Aperte os parafusos contra a parede conforme indicado.  

2. Encaixe a unidade nas cabeças dos parafusos.  

Nota: 

Certifique-se de que define o tamanho da impressão de 

acordo com o tamanho desta página. Se as dimensões da 

impressão forem diferentes das aqui enunciadas deverá

usar as indicadas neste exemplo. 
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