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Inledning

De viktigaste funktionerna
Lätt att använda

Du kommer lätt åt funktionerna med hjälp av navigationsknappen, de fasta funktionsknapparna och
systemknapparna.
Dessutom upplyser dig meddelande-/ringsignallampan när du har ett inkommande samtal eller om ett
meddelande väntar.

Röstkommunikation med hög kvalitet
Den här enheten stöder standard-SIP-protokollet och codec G.722 vilket möjliggör tillförlitlig
röstkommunikation med hög kvalitet.

EKO-läge
Genom att aktivera EKO-läget kan du använda enheten och samtidigt minska elförbrukningen (Sida 46).

Kan användas tillsammans med headset av typen Electric Hook Switch
(EHS) (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 stöder EHS-headset (Sida 69).

Kan användas tillsammans med trådlösa Bluetooth®-headset (endast
KX-UT248)

KX-UT248 stöder trådlösa Bluetooth-headset (Sida 69).

Sammanfattning
Den här bruksanvisningen innehåller grundläggande information om att installera enheten.

Relaterad dokumentation
Kom igång

Innehåller kortfattad grundläggande information om installation av enheten.
Administrator Guide

Innehåller information om att programmera och underhålla enheten.

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

Anm
• Innehåll och utformning av programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
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Anmärkning rörande anslutning till en Panasonic fö-
retagsväxel (PBX)

• Om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 ansluts till en Panasonic KX-NS1000-företagsväxel
(PBX), så hittar du information om användning, programmering och underhåll av enheten i
dokumentationen för KX-NS1000. Kontakta återförsäljaren för mer information.
Du ska dock konsultera den här dokumentationen för information om följande funktioner:
– Telefonbok (Sida 30, 41)
– Samtalslogg (Sida 31)

Övrig information
Varumärken

• Bluetooth®-namnet och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Panasonic Corporation
under licens.

• Plantronics är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Plantronics, Inc.
• Alla andra varumärken häri tillhör respektive ägare.

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

Anm
• Produktens serienummer och MAC-adress hittar du på etiketten som finns fastklistrad på undersidan

av enheten. Anteckna enhetens serienummer och MAC-adress och spara bruksanvisningen
tillsammans med inköpsbeviset för att underlätta identifiering i händelse av stöld.

MODELLNR

SERIENR

INKÖPSDATUM

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

ÅTERFÖRSÄLJARENS TEL.NR

MAC-ADRESS
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Viktig information

Säkerhetsinformation
Följ alltid följande säkerhetsanvisningar för att
motverka skador, dödsfall, elstötar, brand, fel och
skador på egendom och utrustning.

Symbolbeskrivningar
Följande symboler används för att klassifiera och
beskriva risknivån och vilka skador som kan uppstå om
anvisningarna ignoreras med felaktig användning som
följd:

VARNING

Beskriver potentiella risker som kan resultera i all-
varliga skador eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

Beskriver risker som kan resultera i mindre skador
eller skador på enheter eller annan utrustning.

Följande symboler används för att klassifiera och
beskriva anvisningarna som ska följas:

Den här symbolen markerar specifik otillåten
användning.

Denna symbol varnar användarna för vissa
handhavanden som måste följas för att en-
heten skall användas på ett säkert sätt.

VARNING

Allmän säkerhet
Montera inte isär enheten eftersom det kan
leda till farliga elstötar. Enheten får endast
monteras isär och repareras av utbildade ser-
vicetekniker.

Försök aldrig sticka in ståltråd, nålar etc. i en-
hetens ventilationshål eller andra hål.

För att förhindra eventuell brand och elektris-
ka stötar ska produkten inte utsättas för regn
eller fukt.

Stänk inte vatten på nätadaptern och/eller
nätsladden och utsätt dem inte för väta.
Det kan leda till brand, elstötar och persons-
kador. Koppla omedelbart bort nätadaptern
och/eller nätsladden om de blir våta och kon-
takta ett auktoriserat servicecenter.

Koppla inte bort nätadaptern och/eller nät-
sladden med våta händer.

Vidrör inte nätadaptern under en längre peri-
od. Det kan leda till lättare brännskador.

Koppla bort enheten från vägguttaget och låt
kvalificerad servicepersonal reparera enhe-
ten i följande fall:
A. Om nätsladden eller kontakten är skadad

eller sliten.
B. Om vätska har spillts på enheten.
C. Om enheten har utsatts för regn eller vat-

ten.
D. Om enheten inte fungerar normalt fast

bruksanvisningen följs. Justera endast
reglage som förklaras i bruksanvisningen.
Felaktiga justeringar kan innebära att en-
heten måste repareras av ett auktoriserat
servicecenter.

E. Om enheten har tappats eller skadats.
F. Om enhetens prestanda försämrats.

Om skador på enheten exponerar de inre de-
larna ska kabeln eller sladden omedelbart
dras ut. Om SIP-telefonen strömförsörjs via
ett nätverk [Power-over-Ethernet] ska Ether-
net-kablarna kopplas bort. I annat fall ska
sladden till nätadaptern dras ut. Lämna där-
efter in enheten till ett auktoriserat service-
center.
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Telefonlurens hörsnäcka är magnetisk och
kan dra till sig små metallföremål.

Mycket höga ljudvolymer i öronsnäckor, hör-
lurar eller headset kan orsaka hörselskador.

Koppla bort enheten från strömkällan/Ether-
net-kablarna om den ryker, luktar konstigt el-
ler ger ifrån sig konstiga ljud. Dessa förhål-
landen kan orsaka brand eller elektriska stö-
tar. Kontrollera att röken slutar och kontakta
ett auktoriserat servicecenter.

Installation
Gör inga elektriska anslutningar som översti-
ger vägguttagets eller den elektriska utrust-
ningens märkning. Om märkeffekten för t.ex.
ett överspänningsskydd överskrids kan det
leda till brand på grund av överhettning.

Knyckla inte ihop nätadaptersladden. Slad-
den kan skadas, vilket kan leda till brand, els-
tötar och elektrisk kortslutning.

Enheten får endast anslutas till en strömkälla
av den typ som visas på enhetens etikett.

Sätt i nätadaptern ordentligt i vägguttaget.
Underlåtenhet att göra det kan leda till elstötar
och/eller överhettning med risk för brand.

Medicinsk information (endast KX-UT248)
Använd inte produkten på sjukvårdsinrätt-
ningar där det finns anvisningar om att denna
typ av utrustning inte får användas. Det finns
risk för att sjukhus eller sjukvårdsinrättningar
använder utrustning som är känslig för extern
RF-energi (radiofrekvens).

Kontakta tillverkaren av personliga medicins-
ka produkter, som pacemakers eller hörap-
parater, för att avgöra om de är lämpligt skyd-
dade från extern RF-energi (radiofrekvens) 
(Produkten arbetar inom frekvensintervallen
2,402 GHz till 2,480 GHz och dess uteffekt är
2,5 mW [max.]).

Placering
Var försiktig så att det inte faller ned föremål
eller spills vatten på produkten. Utsätt inte
produkten för rök, damm, fukt, mekaniska vib-
rationer, stötar eller direkt solljus.

Lägg inte tunga föremål på produkten.

Placera produkten på en plan yta.

Lämna minst 10 cm utrymme runt enheten för
ventilation.

Väggmontering
Montera inte enheten på något annat sätt än
det som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Kontrollera att den vägg som enheten ska
monteras på kan bära upp enheten. Om väg-
gen inte klarar det måste den förstärkas.
Se ”Specifikationer (Sida 82)” för informa-
tion om enhetens vikt.

Använd bara tillvalet väggmonteringssatsen
med enheten. Väggmonteringssatsen inklu-
derar skruvarna, brickorna och väggmonter-
ingsadaptern som behövs.

När skruvarna skruvas in i väggen ska du
undvika att komma i kontakt med metallister,
metalltrådslister och metallplattor i väggen.

Ta bort enheten från väggen när den inte ska
användas längre.

VAR FÖRSIKTIG

Placera enheten på avstånd från värmeag-
gregat och enheter som genererar elektriska
störningar, som lysrör, motorer och TV-appa-
rater. Störningarna kan inverka på enhetens
prestanda. Enheten bör inte placeras i rum
där temperaturen är lägre än 0 °C eller högre
40 °C.

Torka av enheten med en mjuk trasa. Rengör
inte enheten med frätande medel eller med
kemiska medel som bensen eller thinner.

Telefonlurens lurklyka utgör en kvävningsrisk.
Placera telefonlurens lurklyka utom räckhåll
för barn.

Koppla bort enheten från vägguttaget om den
inte ska användas under en lägre tid. Koppla
bort Ethernet-kablarna om enheten strömför-
sörjs via en PoE-strömkälla.

Kontrollera att kablarna är ordentligt fästa vid
väggen när enheten monteras på en vägg.
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Meddelande
• Om enheten inte fungerar korrekt kopplar du

bort nätadaptern och Ethernet-kablarna och
ansluter dem igen.

• Om du har problem med samtal kopplar du bort
Ethernet-kablarna och ansluter därefter en
SIP-telefon som du vet fungerar. Om
problemen försvinner med den fungerande
SIP-telefonen lämnar du in den trasiga
SIP-telefonen hos ett auktoriserat
servicecenter för reparation. Om problemen
inte försvinner med den fungerande
SIP-telefonen kontrollerar du SIP-servern och
Ethernet-kablarna.

• Vid strömavbrott fungerar kanske inte
SIP-telefonen. Se till att det finns en annan
telefon, som inte är beroende av lokal ström,
tillgänglig för nödsamtal vid avlägsen plats.

• Se ”Nätverksinställning (Sida 50)” för
information om nätverkskonfiguration i
SIP-telefonen, som t.ex. IP-adresser.

• Om ett felmeddelande visas på skärmen
kontaktar du återförsäljaren av telefonsystemet
eller nätverksadministratören.

• Använd endast en korrekt
Panasonic-telefonlur.

Datasäkerhet
Vi rekommenderar att säkerhetsanvisningar som
beskrivs i det här avsnittet följs så att följande
motverkas:
– Förlust, avslöjande, förfalskning eller stöld av

användarinformation
– Oauktoriserad användning
– Störning av eller avstängning av tjänst orsakad av

en oauktoriserad part
Vi kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår
till följd av felaktig användning av den här
produkten.

Användarinformation definieras så här:
– Namn i telefonboken, telefonnummer och

IP-adresser
– Nummer för vidarekoppling
– Nummer som lagrats på snabbvalsknappar
– Lösenord som används för att logga in i

webbgränssnittet
– Samtalsloggar

Motverka dataförluster
• Spara en kopia av alla viktiga data (som

telefonbokslistan) i fall maskinen slutar fungera och
data inte kan återskapas.

• Det finns risk att data som lagrats eller sparats på
enheten ändras eller raderas om enheten t.ex.
repareras. Se Datasäkerhet (Sida 8) för information
om hur du skyddar viktiga data mot att skadas
oavsiktligt.

Motverka dataspridning
• Lagra säkerhetskopiorna på en säker plats.
• Spara inte känslig personlig information i

produkten.
• Personlig information (som t.ex. telefonbokslistan

eller samtalsloggen) kan registreras och/eller
sparas på den här enheten. Om du vill förhindra
dataläckage eller oväntade skador bör du anteckna
nödvändig användarinformation etc. och starta
enheten så att den återgår till fabriksinställningarna
i följande fall:
– Om du överlåter eller gör dig av med enheten
– Om du lånar ut enheten
– Om du låter reparera enheten

• Produkten får endast underhållas av en certifierad
tekniker.
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• När användarinformation skickas från enheten till
en dator eller en annan extern enhet är det kundens
ansvar att se till att informationen förblir
konfidentiell. Innan du gör dig av med datorn eller
en annan extern enhet ska du se till att data inte kan
läsas genom att formatera hårddisken och/eller
göra den fysiskt oanvändbar.

Motverka dataspridning över nätver-
ket
• Anslut endast produkten till säkra nätverk så att

privata konversationer är säkra.
• Anslut endast produkten till nätverk som sköts

effektivt så att oauktoriserade personer inte får
åtkomst till den.

• Se till att alla persondatorer som är anslutna till
enheten tillämpar uppdaterade säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsinformation
• Säkerhetsinställningar, som t.ex. lösenord, kan inte

ändras på Panasonics servicecenter. Vidta
åtgärder för att förhindra att lösenord tappas eller
glöms bort.

• Om ett lösenord glöms bort startar du enheten och
gör inställningarna på nytt. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för närmare
information.

• Du uppnår bäst säkerhet om du ställer in lösenord
som är svåra att gissa och regelbundet byter
lösenord.

• Om du använder SSL-autentisering måste även en
NTP-server anges. Om SSL-autentisering utförs
utan att en NTP-server anges så blir
autentiseringen styrkt utan att SSL-certifikatets
giltighet bekräftas.

Ytterligare information
Viktiga säkerhetsanvisningar
Vid användning av denna enhet ska alltid de
grundläggande säkerhetsanvisningarna följas för att
minska riskerna för brand, elektriska stötar och
personskador, inklusive följande:
1. Använd inte enheten i närheten av vatten, till

exempel badkar, tvättställ, diskho, i en fuktig källare
eller vid en simbassäng.

2. Undvik att använda telefoner (förutom trådlösa)
under åskväder. Blixtnedslag kan orsaka elektriska
stötar.

3. Använd inte telefonen för att rapportera en gasläcka
i närheten av läckan.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

För användare i Australien och Stor-
britannien
• Produkten kan användas tillsam-

mans med hörapparater med in-
duktiv slingmottagning. Håll tele-
fonluren som vanligt. Sätt hörap-
paraten i T-läget eller följ bruksan-
visningarna för hörapparaten.

• Produkten har utformats för att hjälpa synska-
dade att hitta knapparna.

För användare i Storbritannien
• Produkten har utformats för att installeras under

kontrollerad omgivningstemperatur och relativ
fuktighet.

• Undvik att installera produkten i fuktiga miljöer som
i badrum eller vid simbassänger.

• Du kan ringa 999 och 112 när du har öppnat en
utgående linje så att du kan ringa räddningstjänsten
(999 och 112).
Metoden för att få åtkomst till en utgående linje
varierar beroende på SIP-servern. Bekräfta
SIP-serverns funktioner för närmare information.

För användare i Nya Zeeland
• Den här utrustningen får inte användas med

inställning av automatisk uppringning till
Telecomnödtjänsten ‘111’.
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Allmän varning om PTC (Permit to Connect)
• Ett beviljat Telepermit för en terminalutrustning

innebär endast att Telecom har godkänt att enheten
uppfyller minimivillkoren för anslutning till nätverket.
Det betyder varken att Telecom rekommenderar
produkten eller medför någon typ av garanti.
Framför allt innebär det ingen garanti för att en
produkt i alla avseenden fungerar korrekt ihop med
någon annan Telepermit-utrustning av annat märke
eller annan modell, och inte heller innebär det
någon garanti för att en produkt är kompatibel med
alla Telecom-nättjänster.

Användning av IP-nätverk via det publika tele-
fonnätet (PTN)
• Genom sin beskaffenhet medför internetprotokoll

(IP) fördröjning i talsignaler eftersom varje
datapaket formuleras och adresseras. Telecom
Access Standards rekommenderar att leverantörer,
utvecklare och installatörer som använder denna
teknik för samtal till eller från det publika
telefonnätet (PTN) beaktar modellkraven ITU E vid
utformningen av sina nät. Det övergripande målet
är att minimera fördröjning, distorsion och andra
försämringar av överföringen, särskilt för samtal
mellan mobila och internationella nätverk, där det
redan finns omfattande fördröjning.

Ekodämpning
• Ekodämpning krävs normalt inte inom det publika

telefonnätet eftersom geografiska fördröjningar är
godtagbara där ”CPE return loss” bibehålls inom
Telepermits gränser. Men för de privata nätverk
som använder sig av Voice over IP-teknik krävs
ekodämpning för alla röstsamtal. Den kombinerade
effekten av konverteringsfördröjning av ljud/VoIP
och IP-routingfördröjning kan leda till att en
ekodämpningstid på  64 mS krävs.

För användare i Europeiska unionen

Endast KX-UT248NE/KX-UT248X 
Härmed deklarerar Panasonic Corporation att ra-
dioutrustningen som beskrivs i denna manual uppfyller 
Direktivet 2014/53/EU.
EU-försäkran om överensstämmelsens fullstän-
diga text finns tillgänglig på följande webbadress: 
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

För information om överensstämmelse med tillämpliga
EU-direktiv
Kontaktinformation till en auktoriserad representant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
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Information för användare om in-
samling och avfallshantering av
gammalt material och använda bat-
terier

Dessa symboler på produkter, förpack-
ningar och/eller medföljande dokument
betyder att man inte ska blanda elektriska
och elektroniska produkter eller batterier
med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda bat-
terier ska hanteras och återvinnas på rätt
sätt ska man ta dem till passande upp-
samlingsställe i enlighet med nationella
bestämmelser och direktiven 2002/96/EC
och 2006/66/EC.
När du kasserar dessa produkter och bat-
terier på rätt sätt hjälper du till att spara på
värdefulla resurser och förebygga en po-
tentiell negativ inverkan på människors
hälsa och på miljön som annars skulle
kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshan-
tering.
För mer information om uppsamling och
återvinning av gamla produkter och batte-
rier, var god kontakta din kommun, din av-
fallshanterare eller det försäljningsställe
där du köpte din artikel.
Olämplig avfallshantering kan beläggas
med straff i enlighet med nationella be-
stämmelser.

 För affärsanvändare inom den Europe-
iska Unionen
Om du vill kassera elektrisk eller elektro-
nisk utrustning, var god kontakta din åter-
försäljare eller leverantör för ytterligare in-
formation.

Information om avfallshantering i län-
der utanför den Europeiska Unionen
Dessa symboler är endast giltiga inom den
Europeiska Unionen. Om du vill kassera
dessa föremål, var god kontakta dina lo-
kala myndigheter eller din lokala återför-
säljare och fråga efter rätt metod för av-
fallshantering.

Notering till batterisymbolen (nedtill,
två symbolexempel):
Denna symbol kan användas i kombina-
tion med en kemisk symbol. I detta fall
iakttar den de krav som ställs upp i direkt-
ivet för den aktuella kemikalien.
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Innan du använder telefonen

Tillbehörsinformation
Medföljande tillbehör

Telefonlur (1) Telefonsladd (1)

Stativ (1)

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

Anm
• Illustrationerna kan skilja sig från den faktiska produktens utseende.

Extra tillbehör
Nätadapter*1 • För 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)

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

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

Väggmonteringssats • För KX-UT113/KX-UT123:
KX-A432X

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

*1 Om du vill beställa en nätadapter ska du ange modellnummer ”KX-A239xx/KX-A420BR” vid beställningen (inte ”PQLV206xx/
PSLP1662”).
För användare i Argentina sker strömförsörjningen enbart av PoE.
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Kontrollernas placering
Sett framifrån

För KX-UT113X/KX-UT123X:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

För KX-UT113NE/KX-UT123NE:

F

A B

KLMHIJG

ECD

NO PQ
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För KX-UT113RU/KX-UT123RU:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

För KX-UT133X:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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För KX-UT133NE:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOP Q R

För KX-UT133RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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För KX-UT136X:

F

A B

KLM NOPQ RHG IJ

E CD

För KX-UT136NE:

F

A B CD

KLMHG IJ

E

OP Q RN
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För KX-UT136RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R

För KX-UT248X:

F

A B CDE G JH I

MS R PNOLKSQR
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För KX-UT248NE:

F

A G J

MS

HB

LKSQ

DE IC

R R OPN

För KX-UT248RU:

F

A B G JHDE IC

M PNOS LKSQ RR

LCD (Liquid Crystal Display)
KX-UT113 är utrustad med en 3-radig LCD-display.
KX-UT123/KX-UT133 är utrustad med en bakgrundsbelyst 3-radig LCD-display.
KX-UT136 är utrustad med en bakgrundsbelyst 6-radig LCD-display.
KX-UT248 är utrustad med en bakgrundsbelyst 4,4-tums LCD-display.
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Systemknappar (S1 till S4)
S1 till S4 (placerade under skärmen) används för att välja alternativ som visas på skärmens nedre rad.
Meddelande-/ringsignallampa*1

Lampan blinkar grönt vid samtal eller en väntretur.
Lampan lyser rött om någon har lämnat ett meddelande.

*1 Om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel (PBX) visar meddelande-/
ringsignallampan aktuell status enligt följande:
– Blinkar grönt: inkommande internsamtal, inkommande väntretur eller överförd retur från en anknytning.
– Blinkar rött: inkommande externsamtal, eller inkommande väntretur eller överförd retur från en extern linje.
– Lyser röd: meddelande väntar.

Navigeringsknapp
Används för att justera volymen eller för att välja önskat alternativ.
ENTER
Används för att bekräfta valt alternativ.
Telefonklyka
Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad. Mer information finns i ”Låsa telefonlurens klyka
när enheten är väggmonterad (Sida 77)”.
FORWARD/DO NOT DISTURB/
Används för Vidarekoppling och Stör ej för din anknytning.
CONF (Konferens)/CONFERENCE/
Används för en lokal konferens för tre parter.
REDIAL/
Används för att ringa upp det senast slagna numret.
FLASH/RECALL/
Används för att koppla bort pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren.
MESSAGE/
Används för att komma åt din röstbrevlåda.
HOLD/
Används för att väntkoppla ett samtal.
När ett samtal väntkopplats blinkar väntlampan (endast KX-UT113/KX-UT123) rött.
MUTE/AUTO ANSWER/
Används för att ta emot inkommande samtal i handsfree-läget eller stänga av mikrofonen/telefonluren
under pågående samtal.
MIKROFON
Används vid handsfree-samtal.
TRANSFER/
Används för att överflytta ett samtal till en annan person.
SP-PHONE (Högtalartelefon)/HEADSET/
Avsedd för handsfree-användning. När HT-TELEFON används blir lampan på HT-TELEFON (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) eller lampan ovanför HT-TELEFON (endast KX-UT113/KX-UT123) röd.
När den är avstängd blinkar lampan rött.
CANCEL
Används för att avbryta valt alternativ.
Programmerbara knappar/lampor för programmerbara knappar (endast KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
Används för att ringa eller ta emot samtal, eller för att utföra de funktioner som knapparna har blivit
tilldelade. De programmerbara knapparnas lampa visar status för respektive programmerbara knapp. Mer
information finns i ”Programmerbara knappar (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.
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Sidknappar (endast KX-UT248)
Används för att växla sida för visade programmerbara knappar. Det finns tre sidor för åtta programmerbara
knappar. Mer information finns i ”Visning av tilldelade programmerbara knappar (endast KX-UT248)
(Sida 25)”.
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Sett från vänster
För KX-UT113/KX-UT123:

A

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
AB

Uttag för headset
EHS-uttag (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Sett underifrån
För KX-UT113:

A B C

För KX-UT123:

A CDB

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

CDBA

Likströmsanslutning
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LAN-port
Uttag för telefonlur
Datorport (endast KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Displaybilder
I det här avsnittet beskrivs de knappar och ikoner som visas på displayen.

Anm
• Displayens faktiska utseende kan se annorlunda ut på din enhet.

För KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133:

Inst. Logg

VK/StEj Autosvar

Meddelande

För KX-UT136:

Autosvar

Meddelande

VK/StEj

Inst. Logg

LÖR

Missat samtal

För KX-UT248:

BLF  1

BLF  2

DN  1

DN  2

Headset

0123456789BLF  3

BLF  4

Autosvar

Meddelande

VK/StEj

LÖR

Missat samtal

Inst. Logg

Statusikoner
Visar status för olika funktioner (Sida 25).

24 Användningsanvisningar Dokumentversion  2013-03  

Innan du använder telefonen



Ikoner för systemknappar
Visar de funktioner som du får åtkomst till när du trycker på de motsvarande knapparna. Vilka ikoner som
visas varierar beroende på enhetens status. (Exempelvis visas inte samma ikoner under ett samtal som
när du lagrar en post i telefonboken.)
Bläddringsindikator
Anger att du kan trycka på [ ], [ ], [ ] eller [ ] för att visa föregående eller följande objekt.

Anm
• Bläddringsindikatorn visas visserligen inte i skärmexemplet för KX-UT136/KX-UT248 ovan, men

den syns på vissa skärmbilder.
Visning av tilldelade programmerbara knappar (endast KX-UT248)
Visar en sida med programmerbara knappar (Sida 40). Namnen som tilldelats de programmerbara
knapparna visas på varje sida (Sida 20).

Statusikoner
Ikon Beskrivning

VK/StEj Visas när funktionerna vidarekoppling eller stör ej har aktiverats (Sida 39).

Autosvar Visas när autosvar har aktiverats (Sida 32).

Visas när ringsignalen är avstängd (Sida 29).

ECO Visas när ECO-läget har aktiverats (Sida 46).

Visas när registreringen till SIP-servern har försvunnit. Rådfråga din administratör
eller återförsäljare om den här ikonen visas.

Visas intill rader som har nya meddelanden när du kontrollerar nya meddelanden
(Sida 38).

Endast för KX-UT248, visas när ett Bluetooth-headset är registrerat och anslutet
(Sida 79).

Endast för KX-UT248, visas när ett Bluetooth-headset är registrerat, men ej an-
slutet (Sida 79).
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Systemknappar och deras ikoner
Genom att trycka på en systemknapp (S1 till S4) får du åtkomst till den funktion som visas direkt ovanför den.

Autosvar

Meddelande

VK/StEj

Inst. Logg

LÖR

Missat samtal

S1 S2 S3 S4

I den här bruksanvisningen används ikonerna som motsvarar systemknapparna vid hänvisningar till dessa.
I det här exemplet innebär ”Tryck på Inst. ”, ”Tryck på Logg ” och ”Tryck på ” att du ska trycka på S1,
S2 respektive S3.

Ikon Beskrivning

Inst. Öppna menyerna för användarinställningar (Sida 43).

Logg Öppna samtalsloggen (Sida 31).

Öppna telefonboken (Sida 41).

Inst. Öppna konfigurationsmenyerna (Sida 80).

Radera Radera siffran eller tecknet ovanför markören (Sida 30).

Sök Söka efter en post i telefonboken (Sida 30).

Meny Redigera en samtalslogg eller en post i telefonboken (Sida 31, Sida 41).

Öppna företagsväxelns systemfunktioner (åtkomst till systemfunktioner).

Anm
• Systemfunktionerna är bara tillgängliga om KX-UT113/KX-UT123/

KX-UT133/KX-UT136 är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel (PBX).
Mer information finns i dokumentationen för KX-NS1000.

OK Bekräfta en överflyttningsåtgärd (Sida 35).

OK Påbörja installation av en uppdatering av inbyggd programvara (Sida 53).

Välj Spara eller bekräfta den information som visas på displayen.

Anm
• Du kan också använda den faktiska knappen ENTER för att utföra samma

åtgärd som den här systemknappen.

Linje Endast för KX-UT113/KX-UT123, om flera linjer är tillgängliga på din enhet väljer
du den linje som ska användas för att ringa ett samtal (Sida 30).
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Ikon Beskrivning

Svara Besvara inkommande samtal (Sida 28).

Stäng Stänga displaybilden för inkommande samtal och fortsätt med föruppringningen 
(Sida 30).

Avvisa Avvisa ett inkommande samtal (Sida 32).

Koppla Utföra en obevakad (blind) överflyttning (Sida 35).

Lägg t. Lägga till en post, exempelvis till samtalsavvisningslistan eller telefonboken 
(Sida 33, Sida 41).

Radera Radera informationen som visas på displayen (Sida 33, Sida 42).

Spara Spara informationen som visas på displayen (Sida 33, Sida 41).

Ringa Ringa ett samtal (Sida 30).

Redig. Redigera informationen som visas på displayen (Sida 31, Sida 33,
Sida 41).

Favorit Definiera vilket nummer som ska ges prioritet när du ringer ett samtal med hjälp
av telefonboken (Sida 41) och det finns flera registrerade telefonnummer i sam-
ma telefonbokspost.

Nummer Visa telefonnumret när du söker efter en post i telefonboken (Sida 30).

Uppdat. Uppdatera den inbyggda programvaran (Sida 53).

A/a Växla mellan inmatning av versaler och gemener när du anger tecken 
(Sida 56).

1/A/? Välja önskat läge för teckeninmatning när du anger tecken (Sida 57).
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Användning
I det här avsnittet beskrivs grunderna för att använda
enheten.

Anm
• Om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/

KX-UT136 ansluts till en Panasonic
KX-NS1000-företagsväxel (PBX) så hittar du
information om hur du använder enheten i
dokumentationen för KX-NS1000.

Bekräfta ditt anknytningsnum-
mer
I standbyläget (t.ex. när du inte har några aktiva samtal)
kan du se anknytningsnumret och det namn som är
registrerat för enheten.

Lyfta och lägga på luren
Det finns flera sätt att lyfta och lägga på luren:
• Använd telefonluren
• Använda knappen [SP-PHONE/HEADSET/ / ]
• Använda systemknapparna
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, använda en

DN-knapp (programmerbar knapp)

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

telefonluren ligger i klykan. Detta aktiverar
handsfree-läge.

• Tryck på [SP-PHONE/HEADSET/ / ] när du
använder headset.

• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, tryck på en
DN-knapp (programmerbar knapp).

Anm
• Vissa systemknappar, som t.ex. Svara ,

fungerar som knappen [SP-PHONE/ ].
• Mer information om DN-knappar finns

i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

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

använder headset eller är i handsfree-läge.

Handsfree-läge
I handsfree-läget kan du prata med och lyssna till den
andra parten i konversationen utan att använda
telefonluren. Det här läget är användbart när du vill
utföra andra sysslor samtidigt som du använder
telefonen, t.ex. göra anteckningar.

Aktivera handsfree-läget
Aktivera handsfree-läget på ett av nedanstående sätt:
• Tryck på [SP-PHONE/ ] i standbyläget.
• Tryck på [SP-PHONE/ ] under samtal när du

använder telefonluren. Sedan kan du lägga tillbaka
telefonluren i klykan.

• Tryck på Svara  när du tar emot ett inkommande
samtal.

• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, tryck på en
ledig DN-knapp (programmerbar knapp) i
standbyläget.

• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, tryck på den
blinkande gröna DN-knapp (programmerbara
knapp) som motsvarar samtalet när du tar emot ett
samtal eller när ett samtal är väntkopplat.

Avbryta handsfree-läget
Avbryt handsfree-användningen genom att lyfta
telefonluren ur klykan.

Anm
• Mer information om DN-knappar finns

i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

Medlyssning med avlyft lur
När ett samtal förs mellan två personer och telefonluren
används kan du låta andra personer lyssna på samtalet
via högtalaren medan du fortsätter samtalet via
telefonluren.
• Tryck på [SP-PHONE/ ], men lägg inte tillbaka

telefonluren i klykan.
• Tryck på [SP-PHONE/ ] igen för att avsluta

medlyssning med avlyft lur.
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Anm
• När medlyssning med avlyft lur används kan du

aktivera handsfree-läget genom att lägga
tillbaka telefonluren i klykan.

• Under ett konferenssamtal kan du enkelt
aktivera handsfree-läget genom att trycka på
[SP-PHONE/ ]. Telefonluren kopplas ifrån.

Ställa in volymen
Du kan justera volymen på ringsignalen, telefonluren,
headsetet och högtalaren med [ ] och [ ] på
navigeringsknappen.

Justera ringsignalens volym
Tryck på [ ]  eller [ ] när du tar emot ett samtal.
Du kan även justera ringsignalens volym i
inställningarna. Mer information finns i ”Ringsignal
(Sida 46)”.

Anm
• När volymen för ringsignalen sänkts helt

visas ”Av”. Dessutom visas  när enheten är
i standbyläge.

Justera volymen för telefonluren/
headsetet/högtalaren
Tryck på [ ] eller [ ] under ett samtal när du använder
telefonluren, ett headset eller när du är i
handsfree-läge.
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Funktioner
Anm

• Om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 ansluts till en Panasonic
KX-NS1000-företagsväxel (PBX) så hittar du
information om hur du använder enheten i
dokumentationen för KX-NS1000.
Du ska dock konsultera den här
dokumentationen för information om följande
funktioner:
– Telefonbok (Sida 30, 41)
– Samtalslogg (Sida 31)

Ringa samtal
I det här avsnittet beskrivs hur samtal rings.

Ringa ett samtal
1. Lyft luren när telefonen är i läge standby.
2. Slå det nummer som du vill ringa.
3. Tryck på [ENTER] eller vänta några sekunder tills

numret rings upp.
4. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• För KX-UT113/KX-UT123 kan du trycka på

Linje  innan du lyfter luren om mer än en linje
är tillgänglig på din enhet, och sedan välja den
linje som du vill använda.

• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du,
om mer än en linje är tillgänglig på din enhet,
trycka på en ledig DN-knapp (programmerbar
knapp) som tilldelats den linje som du vill
använda innan du slår numret. Mer information
om DN-knappar finns i ”Programmerbara
knappar (endast KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Sida 40)”.

Slå nummer i förväg
I standbyläget kan du börja slå ett nummer (max 32
siffror) när luren fortfarande ligger på.
• Tryck på Radera  om du vill radera en slagen siffra.
• Tryck på Radera  och håll den intryckt för att ta bort

hela numret.
• Lyft på luren eller tryck på [ENTER] för att koppla

samtalet.

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du

även trycka på en ledig DN-knapp
(programmerbar knapp) för att koppla samtalet.
Mer information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

• För KX-UT113/KX-UT123 kan du trycka på
Ringa  i stället för att lyfta på luren när du slår ett

nummer i förväg. Om mer än en linje är
tillgänglig på din enhet väljer du den linje som
du vill använda och trycker sedan på [ENTER].

• Om du får ett inkommande samtal när du slår
ett nummer i förväg växlar displayen till
skärmbilden för inkommande samtal. För
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du
stänga skärmbilden för inkommande samtal
genom att trycka på Stäng  och fortsätta att slå
numret.

Ringa ett samtal från telefon-
bokslistan
Bläddra igenom alla poster
1. Tryck på .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post.
3. Lyft luren.
4. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du

även trycka på en ledig DN-knapp
(programmerbar knapp) i steg 3 för att koppla
samtalet. Mer information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

• För KX-UT113/KX-UT123 kan du trycka på
Ringa  i stället för att lyfta på luren. Om mer än

en linje är tillgänglig på din enhet väljer du den
linje som du vill använda och trycker sedan på
[ENTER].

• Om flera telefonnummer lagrats i posten kan du
i steg 2 trycka på Nummer  och sedan välja det
nummer som ska ringas upp.

Sökning efter namn
1. Tryck på .
2. Tryck på Sök .
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3. Skriv in det namn (max 12 tecken) som du vill söka
efter.

4. Tryck på [ENTER].
Den post som motsvarar din sökning visas.

5. Lyft luren.
6. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• För KX-UT113/KX-UT123 kan du trycka på

Ringa  i stället för att lyfta på luren. Om mer än
en linje är tillgänglig på din enhet väljer du den
linje som du vill använda och trycker sedan på
[ENTER].

• Mer information om att mata in tecken finns
i ”Mata in tecken (Sida 56)”.

• Om flera telefonnummer lagrats i posten kan du
i steg 4 trycka på Nummer  och sedan välja det
nummer som ska ringas upp.

• Om du inte trycker på några knappar inom 1
minut går enheten tillbaka till standbyläge.

Ringa upp med hjälp av sam-
talsloggar
De 30 senaste inkommande och utgående samtalen
lagras i sina respektive loggar, ordnade från det
senaste till det äldsta samtalet. Missade inkommande
samtal visas i loggen för missade samtal utöver loggen
för inkommande samtal.
Du kan ringa upp numren i samtalsloggarna.
1. Tryck på Logg .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja typ av samtalslogg

och tryck sedan på [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad post.
4. Lyft luren.
5. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du

även trycka på en ledig DN-knapp
(programmerbar knapp) i steg 4 för att koppla
samtalet. Mer information om programmerbara
knappar finns i ”Programmerbara knappar
(endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Sida 40)”.

• För KX-UT113/KX-UT123 kan du trycka på
Ringa  i stället för att lyfta på luren. Om mer än

en linje är tillgänglig på din enhet väljer du den
linje som du vill använda och trycker sedan på
[ENTER].

• Du kan lägga till en post från en samtalslogg i
telefonboken. Se ”Lägga till en post i
telefonboken från loggen för inkommande eller
missade samtal (Sida 41)”.

Redigera ett telefonnummer före
uppringning från loggen för inkom-
mande eller missade samtal
Du kan redigera ett telefonnummer i loggen för
inkommande eller missade samtal innan du använder
det för att ringa upp.
1. Tryck på Logg .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Inkommande

Samtalslog” eller ”Missat samtal” och tryck
sedan på [ENTER].

3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad post.
4. Utför något av följande, beroende på vilken enhet

du har:
För KX-UT113/KX-UT123-användare
• Tryck på Meny , välj ”Redig.” och tryck sedan

på [ENTER].
För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
• Tryck på Redig. .

5. Redigera numret och lyft sedan luren eller tryck på
Ringa .

6. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Återuppringning av det nummer
som du slog senast (återupp-
ringning, senaste numret)
Du kan ringa upp det senast slagna numret på nytt.
1. Tryck på [REDIAL/ ].
2. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 trycker

du på lämplig DN-knapp (programmerbar
knapp) för att välja en linje för återuppringning,
innan du trycker på [REDIAL/ ]. Mer
information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

• Enheten kan eventuellt vara konfigurerad så att
den visar loggen för utgående samtal i stället för
att direkt ringa upp numret på nytt. Du kan välja
en av posterna i samtalsloggen som du vill ringa
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upp (Sida 31). Hör efter med din administratör
eller återförsäljare för närmare information.

Ringa upp med snabbval (en-
dast KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
Du kan ringa ett samtal med snabbval om en
snabbvalsknapp har upprättats för det önskade numret.
Snabbvalsknappar kan även konfigureras för att ge
tillgång till vissa funktioner i telefonsystemet, om detta
är tillgängligt.
1. Lyft luren och tryck på snabbvalsknappen (den

programmerbara knappen).
2. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• Du kan även trycka på en BLF-knapp (Busy

Lamp Field, programmerbar knapp) för att ringa
en anknytning. Hör efter med din administratör
eller återförsäljare för närmare information.

• Mer information om programmerbara knappar
som t.ex. snabbvalsknappar och BLF-knappar
finns i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

Ta emot samtal
I det här avsnittet beskrivs hur samtal tas emot.

Ta emot ett samtal
1. Lyft luren.
2. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Autosvar
Du kan ställa in enheten så att samtal besvaras
automatiskt. Samtalet kopplas efter ett programmerat
antal ringsignaler.
• Så här aktiverar du autosvar:

Tryck på [AUTO ANSWER/ ] i standbyläget
tills ”Autosvar på” visas.

• Så här stänger du av autosvar:
Tryck på [AUTO ANSWER/ ] i standbyläget
tills ”Autosvar av” visas.

Anm
• När autosvar är aktiverat visas Autosvar  på

displayen i standbyläget.

Avvisa samtal
Du kan avvisa ett inkommande samtal på din enhet eller
ställa in enheten så att den avvisar vissa samtal.

Avvisa ett samtal när det tas emot
1. Tryck på Avvisa  när du får ett inkommande samtal.

Avvisa anonyma samtal
Du kan ställa in enheten så att den avvisar samtal när
det kommer in samtal utan telefonnummer.
Om du vill avvisa anonyma samtal måste inställningen
för blockering av anonyma samtal aktiveras genom
programmering via webbgränssnittet (Sida 64). Hör
efter med din administratör eller återförsäljare för
närmare information.

Anm
• Avvisade telefonnummer lagras inte i loggen för

inkommande eller missade samtal.
• Eventuellt går det inte att avvisa vissa samtal

beroende på linjen som samtalen kommer in på.
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Avvisa särskilda samtal
Du kan ställa in enheten så att den avvisar särskilda
telefonnummer.

Anm
• Avvisade telefonnummer lagras inte i loggen för

inkommande eller missade samtal.

Lägga till ett telefonnummer
Du kan lagra maximalt 30 telefonnummer som du vill
avvisa i enhetens avvisningslista.
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Blockera

samtal” och tryck sedan på [ENTER].
3. Tryck på Lägg t. .
4. Ange telefonnumret (max 32 siffror) och tryck sedan

på [ENTER].

Anm
• Upprepa proceduren från steg 3 för att

registrera ytterligare telefonnummer.

Lägga till ett telefonnummer från loggen för in-
kommande eller missade samtal
Du kan lägga till ett telefonnummer med hjälp av loggen
för inkommande eller missade samtal.
1. Tryck på Logg  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Inkommande

Samtalslog” eller ”Missat samtal” och tryck
sedan på [ENTER].

3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja posten med det
telefonnummer som du vill avvisa.

4. Tryck på Spara .
5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Blockera

samtal” och tryck sedan på [ENTER].
6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Ja” och tryck

sedan på [ENTER].

Anm
• Om du inte trycker på några knappar inom 1

minut går enheten tillbaka till standbyläge.

Redigera ett lagrat telefonnummer
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Blockera

samtal” och tryck sedan på [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja det telefonnummer

som du vill redigera och tryck sedan på Redig. .
4. Redigera telefonnumret efter behov och tryck

sedan på [ENTER].

Anm
• Om du inte trycker på några knappar inom 1

minut går enheten tillbaka till standbyläge.

Radera ett lagrat telefonnummer
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Blockera

samtal” och tryck sedan på [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja det telefonnummer

som du vill radera och tryck sedan på Radera .
4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Ja” och tryck

sedan på [ENTER].

Anm
• Om du inte trycker på några knappar inom 1

minut går enheten tillbaka till standbyläge.
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Väntkoppla ett samtal
Du kan väntkoppla ett samtal genom att hålla kvar det
på din anknytning.

Väntkoppla pågående samtal
1. Tryck på [HOLD/ ] och lägg sedan på luren.

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248

väntkopplas även samtal om automatisk
väntkoppling är aktiverad på din enhet och
du trycker på en annan DN-knapp
(programmerbar knapp) än knappen för det
pågående samtalet. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för
närmare information.

Hämta ett väntkopplat samtal på din anknyt-
ning
1. Lyft luren.
2. Utför något av följande, beroende på vilken enhet

du har:
För KX-UT113/KX-UT123-användare
• Tryck på [HOLD/ ].
För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
• Tryck på den gröna blinkande DN-knappen

(programmerbara knappen).

Anm
• Om ett samtal inte hämtas inom en angiven tid

hörs en larmsignal som påminnelse
(vänteretur).

• Mer information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

Ta emot ett andra samtal
(besvara ett väntande
samtal)
Om någon ringer under ett pågående samtal hörs en
samtal väntar-ton.
Du kan besvara det andra samtalet genom att koppla
ned eller väntkoppla det pågående samtalet.

Koppla ned pågående samtal och sedan tala
med den nya personen
1. Lägg på luren medan samtal väntar-tonen hörs.
2. Lyft luren.

Väntkoppla pågående samtal och sedan tala
med den nya personen
För KX-UT113/KX-UT123-användare
1. Tryck på [HOLD/ ] medan samtal väntar-tonen

hörs.
För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
1. Tryck på [HOLD/ ] medan samtal väntar-tonen

hörs.
2. Tryck på den gröna blinkande DN-knappen

(programmerbara knappen).

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 behöver

du inte trycka på [HOLD/ ] i steg 1 om
automatisk väntkoppling är aktiverad på din
enhet. Samtalet väntkopplas automatiskt när du
trycker på DN-knappen. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för mer
information.

• Mer information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.
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Samtala med två perso-
ner växelvis (pendling)
När du samtalar med en person och ett annat samtal
väntar kan du växla mellan de två samtalen.
1. Tryck på [HOLD/ ] under ett samtal.
2. Ring upp den andra personen.
3. Utför något av följande, beroende på vilken enhet

du har:
För KX-UT113/KX-UT123-användare
• Tryck på [HOLD/ ].
För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
• Tryck på [HOLD/ ] och tryck sedan på den

gröna blinkande DN-knappen
(programmerbara knappen) som motsvarar
den andra väntkopplade personen.

Anm
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 behöver

du inte trycka på [HOLD/ ] i steg 3 om
automatisk väntkoppling är aktiverad på din
enhet. Samtalet väntkopplas automatiskt när du
trycker på DN-knappen. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för mer
information.

• Mer information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

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

Flytta över
1. Tryck på [TRANSFER/ ] under ett samtal.
2. Ring upp den person som du vill flytta över samtalet

till.
3. Vänta tills den andra personen svarar och

annonsera överflyttningen.
4. Tryck på OK .

Anm
• Om överflyttning med pålagd lur är aktiverad på

din enhet kan du helt enkelt lägga på luren i steg
4 i stället för att trycka på OK . Hör efter med
din administratör eller återförsäljare för närmare
information.

• Om obevakade överflyttningar stöds i ditt
telefonsystem kan steg 3 utelämnas. Hör efter
med din administratör eller återförsäljare för
närmare information.

• För KX-UT113/KX-UT123 kan överflyttningen
inte utföras om ett samtal är väntkopplat
(Sida 34).

Utföra en obevakad (blind) överflyttning
1. Tryck på Koppla  under ett samtal.
2. Ring upp den person som du vill flytta över samtalet

till.
3. Lägg på luren.

Anm
• För KX-UT113/KX-UT123 kan överflyttningen

inte utföras om ett samtal är väntkopplat
(Sida 34).

Flytta över med snabbval (över-
flyttning med snabbval) (endast
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
1. Tryck på BLF-knappen (programmerbar knapp)

under ett samtal.
2. Vänta tills den andra personen svarar och

annonsera överflyttningen.
3. Tryck på OK .
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Anm
• Om överflyttning med pålagd lur är aktiverad på

din enhet kan du helt enkelt lägga på luren i steg
3 i stället för att trycka på OK . Hör efter med
din administratör eller återförsäljare för närmare
information.

• Om obevakade överflyttningar stöds i ditt
telefonsystem kan steg 2 utelämnas. Hör efter
med din administratör eller återförsäljare för
närmare information.

• Mer information om programmerbara knappar
finns i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

Sekretess
Du kan aktivera sekretessen under ett samtal. När
sekretessen är på kan du höra den andra personen
men den andra personen kan inte höra dig.
När sekretessfunktionen aktiveras omfattar detta den
inbyggda mikrofonen, telefonluren och headsetet.

Slå på/av sekretessen
1. Tryck på [MUTE/ ].

36 Användningsanvisningar Dokumentversion  2013-03  

Funktioner



Konferenssamtal (lokal
trepartskonferens)
Under ett samtal kan du lägga till en ytterligare person
i samtalet och starta ett konferenssamtal.

Meddelande
• Det kan vara så att ditt telefonsystem stöder

avancerade konferensfunktioner, t.ex.
konferenssamtal med fyra eller fler personer.
Om så är fallet kan tillvägagångssätten för
hantering av konferenssamtal skilja sig från
dem som beskrivs i det här avsnittet. Hör efter
med din administratör eller återförsäljare för
mer information om ditt telefonsystem.

Ringa ett konferenssamtal
1. Tryck på [CONFERENCE/CONF/ ] för att

väntkoppla det pågående samtalet.
2. Ring till den person som du vill lägga till i samtalet.
3. När den uppringda personen svarar trycker du på

[CONFERENCE/CONF/ ] för att starta
konferenssamtalet.

Ta bort en person från konferen-
sen
Under en konferens kan du koppla bort andra personer
från samtalet. Den här åtgärden är dock bara tillgänglig
för konferenssamtal som du startar själv.

För KX-UT113/KX-UT123-användare
1. Tryck på [HOLD/ ] under ett konferenssamtal.

• Den andra personen väntkopplas, men du kan
fortsätta att tala med den första personen.

2. Lägg på luren.
• Den första personen kopplas ned.

3. Tryck på [HOLD/ ].
• Du kan fortsätta samtalet med den andra

personen.

Anm
• Om du vill koppla ned den andra personen i

stället för den första trycker du på [HOLD/
] 2 gånger i steg 1.

• Om du vill återställa konferenssamtalet utan att
ta bort någon av personerna trycker du på
[CONFERENCE/ ] efter steg 1.

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
1. Tryck på [HOLD/ ] under ett konferenssamtal.

• De andra personerna väntkopplas.
2. Tryck på den DN-knapp (programmerbara knapp)

som motsvarar den person som du vill koppla ned.
• Ett samtal upprättas med den person som du

vill koppla ned.
3. Lägg på luren.

• Personen kopplas ned.
4. Tryck på den DN-knapp (programmerbara knapp)

som motsvarar den person som återstår.
• Du kan fortsätta samtalet med den person som

återstår.

Anm
• Om du vill återställa konferenssamtalet utan att

ta bort någon av personerna trycker du på
[CONFERENCE/CONF/ ] efter steg 2.

• Mer information om DN-knappar finns
i ”Programmerbara knappar (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)”.

Avsluta ett konferenssamtal
1. Lägg på luren under en konferens.
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Lyssna på meddelanden

Lyssna på nya meddelanden
När du får ett röstmeddelande visas ”Meddelande” på
displayen och meddelande-/ringsignallampan lyser röd.
Du kan lyssna på dina nya meddelanden genom att
öppna din röstbrevlåda.
1. Tryck på [MESSAGE/ ].
2. Om enheten har flera linjer trycker du på [ ] eller

[ ] för att välja den linje som  visas på och lyfter
sedan luren.

Visa missade samtal
När det finns nya missade samtal visas ”Missat
samtal: XXX” på displayen. (”XXX” indikerar antalet
missade samtal.)
1. Tryck på Logg .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Inkommande

Samtalslog” eller ”Missat samtal” och tryck
sedan på [ENTER].

3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja det missade
samtalet.

Anm
• I loggen för inkommande samtal

visas ”Obesvarat” på missade samtal. För
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133 måste du
trycka på [ ] för att kunna se detta.

• Mer information om att ringa samtal från
samtalsloggen finns i ”Ringa upp med hjälp av
samtalsloggar (Sida 31)”.

• En bockmarkering visas bredvid besvarade
samtal och missade samtal som du redan har
kontrollerat.

Radera alla samtalslog-
gar
1. Tryck på Logg  i standbyläget.
2. Tryck på Radera .
3. Välj "Ja".

Alla missade, inkommande och utgående
samtalsloggar kommer att raderas.
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Vidarekoppling av sam-
tal/stör ej
Du kan automatiskt vidarekoppla samtal till en annan
destination. Du kan också avvisa inkommande samtal
(stör ej).

Anm
• När vidarekoppling eller stör ej är aktiverat visas

VK/StEj  på displayen i standbyläge.

Komma åt inställningarna för vidarekoppling/
stör ej
1. Tryck på Inst.  eller [FORWARD/DO NOT

DISTURB/ ] i standbyläget.
• Om du trycker på [FORWARD/DO NOT

DISTURB/ ] fortsätter du med steg 3.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”VK/Stör Ej

inställning” och tryck sedan på [ENTER].
3. Om enheten har flera linjer trycker du på [ ] eller

[ ] för att välja den linje som önskas och sedan på
[ENTER].

4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja den inställning för
vidarekoppling eller stör ej som ska användas och
tryck sedan på [ENTER].

5. Konfigurera inställningarna enligt önskemål
(Sida 48).

Logga in till eller ut från
en grupp (endast
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

Logga in till eller ut från en
ACD-grupp (Automatic Call Dis-
tribution, automatisk samtals-
fördelning)
Om SIP-servern stöder ACD och du tillhör en
ACD-grupp kan du logga in till eller ut från gruppen.
1. I standbyläget trycker du på den programmerbara

knapp som definierats som knappen för
ACD-inloggning/-utloggning.

Anm
• Den programmerbara knappens lampa anger

status enligt följande:
Släckt: Inloggad till ACD-gruppen
Lyser röd: Utloggad från ACD-gruppen

Aktivera/avbryta Ej klar-läge el-
ler lämna Adm.tid-läge
Tryck på funktionsknappen som är tilldelad knappen
Adm.tid.
Statusen ändras enligt följande:
Klar ® Ej klar
Ej klar ® Klar
Adm.tid ® Ej klar

Anm
• Lampan på administrationstidsknappen visar

status enligt följande:
Av: Klar-läge för inkommande samtal
Lyser röd: Ej klar-läge för inkommande samtal
Blinkande röd: Adm.tid-läge
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Programmerbara knap-
par (endast KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)
Enhetens programmerbara knappar kan anpassas så
att de kan användas för att ringa eller ta emot samtal,
eller som funktionsknappar. Dessa knappar
konfigureras av din administratör eller återförsäljare.
Följande typer av programmerbara knappar finns:
DN (anknytningsnummer)

Väljer den linje som är tilldelad DN-knappen. När ett
samtal kommer till DN-knappen besvarar du
samtalet genom att trycka på knappen.
Lampindikering
• Släckt: Inaktiv
• Lyser grön: Ett samtal pågår och DN-knappen

används.
• Blinkar grönt snabbt: Ett samtal tas emot.
• Blinkar grönt långsamt: Ett samtal är

väntkopplat.
• Lyser röd: En delad linje används eller är

väntkopplad (privat) på en annan enhet.
• Blinkar rött långsamt: En delad linje är

väntkopplad (normalt) på en annan enhet.

Anm
• En ringsignal kan tilldelas till varje

DN-knapp genom programmering via
webbgränssnittet. När ett samtal kommer till
en DN-knapp hörs den ringsignal som är
tilldelad till den knappen. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för
närmare information.
Om du däremot väljer en ringsignal via
enhetens inställningar (Sida 46) så hörs
den ringsignalen i stället för den som
tilldelats till DN-knapparna.

• En delad linje är en linje som kan användas
av flera enheter. Detta är en tillvalsfunktion
som eventuellt inte stöds i ditt
telefonsystem.

Snabbval
Ringer upp den person, eller ger åtkomst till en
funktion, som tilldelats knappen. Mer information
finns i ”Ringa upp med snabbval (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 32)”.

Headset
Aktiverar eller inaktiverar headsetet för samtal.
Lampindikering
• Släckt: Headsetet avstängt

• Lyser röd: Headsetet på
BLF (Busy Lamp Field)

Ringer upp den anknytning som är tilldelad till
knappen. Under ett samtal kan en BLF-knapp
användas för att flytta över samtal till den tilldelade
anknytningen (Sida 35).
BLF-knappens lampa visar även aktuell status för
den tilldelade anknytningen.
Lampindikering
• Släckt: Den tilldelade anknytningen är ledig.
• Lyser röd: Den tilldelade anknytningen

använder linjen.
• Blinkar rött snabbt: Den tilldelade

anknytningen tar emot ett inkommande samtal.
Under förutsättning att detta har aktiverats
genom programmering via webbgränssnittet
kan du genom att trycka på knappen besvara
samtalet (hämtning av omdirigerat samtal).

Anm
• BLF (Busy Lamp Field) är en tillvalsfunktion

som eventuellt inte stöds i ditt
telefonsystem.

ACD
Loggar in till eller ut från en grupp när ACD
(Automatic Call Distribution, automatisk
samtalsfördelning) har aktiverats (Sida 39).
Lampindikering
• Släckt: Inloggad
• Lyser röd: Utloggad

Anm
• ACD är en tillvalsfunktion som eventuellt

inte stöds i ditt telefonsystem.

Administrationstid
Adm.tid-knappen alternerar mellan lägena
administrationstid, ej redo och redo för
inkommande samtal.
I lägena Administrationstid/Ej klar för inkommande
samtal, kommer inkommande samtal inte att tas
emot via ACD-gruppen (Automatic Call
Distribution).
Lampindikering
• Av: Klar-läge för inkommande samtal
• Lyser röd: Ej klar-läge för inkommande samtal
• Blinkande röd: Adm.tid-läge

Anm
• Adm.tid är en tillvalsfunktion som eventuellt

inte stöds i ditt telefonsystem.
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Anpassa telefonen

Telefonbokslista

Lägga till en ny post i telefon-
bokslistan
Du kan som mest lägga till 500 (för KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) eller 100 (för
KX-UT113) poster i enhetens telefonbok.
För information om hur du ringer med hjälp av
telefonboken, se ”Ringa ett samtal från
telefonbokslistan (Sida 30)”.
1. Tryck på .
2. Tryck på Lägg t. .
3. Skriv in ett namn (max 24 tecken) och tryck sedan

på [ENTER].
4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja typ av

telefonnummer (A till E) eller ”Rington X” och
tryck sedan på [ENTER].

5. Utför något av följande, beroende på vad du valde
i det föregående steg:
Om du valde typ av telefonnummer
• Ange telefonnumret (max 32 siffror) och tryck

sedan på [ENTER].
Om du valde ”Rington X”
• Välj en ringsignal som ska spelas upp när den

här personen ringer till dig och tryck sedan på
[ENTER].

6. Om du vill lägga till ytterligare ett telefonnummer i
posten upprepar du proceduren fr.o.m. steg 4.

7. Tryck på Spara .

Anm
• Om du lagrar flera telefonnummer i posten kan

du definiera vilket nummer som ska ges prioritet
när du ringer den här personen. Välj önskat
nummer i steg 4 och tryck sedan på Favorit .

• Om du inte trycker på några knappar inom 1
minut går enheten tillbaka till standbyläge.

Lägga till en post i telefonboken
från loggen för inkommande el-
ler missade samtal
Du kan lägga till nya poster i telefonboken från loggen
för inkommande eller missade samtal.
1. Tryck på Logg .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Inkommande

Samtalslog” eller ”Missat samtal” och tryck
sedan på [ENTER].

3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad post i
samtalsloggen och tryck sedan på Spara .

4. Välj ”Telefonbok” och tryck sedan på [ENTER].
5. Skriv in ett namn (max 24 tecken) och tryck sedan

på [ENTER].
6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja typ av

telefonnummer (A till E) eller ”Rington X” och
tryck sedan på [ENTER].

7. Utför något av följande, beroende på vad du valde
i det föregående steg:
Om du valde typ av telefonnummer
• Ange telefonnumret (max 32 siffror) och tryck

sedan på [ENTER].
Om du valde ”Rington X”
• Välj en ringsignal som ska spelas upp när den

här personen ringer till dig och tryck sedan på
[ENTER].

8. Om du vill lägga till ytterligare ett telefonnummer i
posten upprepar du proceduren fr.o.m. steg 6.

9. Tryck på Spara .

Anm
• Om ett namn finns lagrat i samtalsloggen så

matas det in automatiskt i steg 5.
• Om du lagrar flera telefonnummer i posten kan

du definiera vilket nummer som ska ges prioritet
när du ringer den här personen. Välj önskat
nummer i steg 6 och tryck sedan på Favorit .

• Om du inte trycker på några knappar inom 1
minut går enheten tillbaka till standbyläge.

Redigera en post i telefonboken
Du kan redigera informationen som är lagrad i posterna
i telefonboken.
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1. Tryck på .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa önskad post eller

tryck på Sök  och sök efter den post som önskas
(Sida 42).

3. Utför något av följande, beroende på vilken enhet
du har:
För KX-UT113/KX-UT123-användare
• Tryck på Meny , välj ”Redig.” och tryck sedan

på [ENTER].
För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
• Tryck på Redig. .

4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja den post som du
vill redigera och tryck sedan på [ENTER].

5. Redigera enligt önskemål och tryck sedan på
ENTER.

6. Tryck på Spara .

Anm
• Om du lagrar flera telefonnummer i posten kan

du definiera vilket nummer som ska ges prioritet
när du ringer den här personen. Välj önskat
nummer i steg 4 och tryck sedan på Favorit .

• Om du inte trycker på några knappar inom 1
minut går enheten tillbaka till standbyläge.

Söka efter en post i telefonboks-
listan
Du kan söka i telefonboken efter den post som önskas.
1. Tryck på .
2. Tryck på Sök .
3. Ange det namn som du vill söka efter och tryck

sedan på [ENTER].

Radera en post i telefonbokslis-
tan
Du kan radera poster i telefonboken.
1. Tryck på .
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa önskad post eller

tryck på Sök  och sök efter den post som önskas
(Sida 42).

3. Utför något av följande, beroende på vilken enhet
du har:
För KX-UT113/KX-UT123-användare
• Tryck på Meny , välj ”Radera” och tryck sedan

på [ENTER].

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-användare
• Tryck på Radera .

4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Ja” och tryck
sedan på [ENTER].

Exportera/importera poster i te-
lefonbokslistan
Du kan exportera posterna i telefonboken via
webbgränssnittet till din dator som en fil med
tabbavgränsade värden. Detta gör det möjligt att lägga
till och redigera poster i telefonboken med hjälp av ett
kalkylbladsprogram eller en textredigerare på din dator.
När du har redigerat filen kan den importeras till
enheten.
Telefonboksposter som exporterats från en enhet kan
dessutom importeras till en annan enhet, vilket gör det
lätt att dela telefonboksposter med andra.
Rådfråga din administratör eller återförsäljare om du vill
exportera/importera poster.

Meddelande
• Om du exporterar telefonboken och raderar

några poster på din dator, och sedan importerar
telefonboken till din enhet, så kommer posterna
som du raderat på datorn inte att vara raderade
från enhetens telefonbok. Om du vill ta bort
poster som inte behövs använder du enhetens
gränssnitt och inte webbgränssnittet.

Anm
• Det går inte att ringa eller ta emot telefonsamtal

medan telefonboksposter importeras eller
exporteras.

• Om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 är ansluten till en
KX-NS1000-företagsväxel (PBX) kan du inte
exportera eller importera telefonboksposter.
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Användarinställningar
Du kan konfigurera olika inställningar för att anpassa hur enheten fungerar.
I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar inställningarna med hjälp av enheten.

Komma åt inställningarna
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställningskategori och tryck sedan på [ENTER].
3. Konfigurera inställningarna enligt önskemål.

Dokumentversion  2013-03  Användningsanvisningar 43

Anpassa telefonen



Tillgängliga inställningar
Ringsignal Ringvolym Sida 46

Rington Sida 46

ECO läge Sida 46

Displaykontrast Sida 47

Bakgrundsbelysning Sida 47

Displaylås Sida 47

Knappljud Sida 47

VK/Stör Ej inställning*1 Stör Ej Sida 48

VK Alla Sida 48

VK Uppt. Sida 48

VK Ej/Sv Sida 48

Språk Sida 49

Datum och tid Sida 49

Informationsdisplay Sida 50

Nätverksinställning Nätverk DHCP Sida 50

 DNS Sida 51

 DNS1*2 Sida 51

 DNS2*2 Sida 51

Statisk Sida 51

 IP-adress Sida 51

 Subnätmask Sida 51

 Default gateway Sida 51

 DNS1 Sida 51

 DNS2 Sida 51

LLDP-MED*4 På/Av Sida 51

Timer Sida 51

PC port Sida 51

VLAN Slå på VLAN Sida 52

IP-telefon Sida 52

PC*3 Sida 52

Hastighet/Duplex LAN port Sida 52

PC port*3 Sida 52

Embedded web*4 Sida 52
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Autentisering ID Sida 52

Lösenord Sida 52

Nätverkstest   Sida 53

Starta om Sida 53

Mjukvaruversion Sida 53

Blockera samtal Sida 54

Bluetooth headset*5 Lägg till ny enhet Ange PIN Sida 55

Koppla ned Sida 55

Anslut Sida 55

Avregistrering Sida 55

*1 Information om inställningarna för vidarekoppling/stör ej när KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 är ansluten till en
KX-NS1000-företagsväxel (PBX) hittar du i dokumentationen för KX-NS1000.

*2 Den här inställningen är bara tillgänglig om ”DNS” har ställts in som ”Manuell”.
*3 Den här inställningen kan bara göras på KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248.
*4 Den här inställningen är inte tillgänglig om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel

(PBX).
*5 Den här inställningen kan bara göras på KX-UT248.
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Information om inställningar
Ringsignal

Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Ringvolym Justera ringsignalens volym. Nivå 0 till 6 Nivå 3

Rington Välj en ringsignal som ska spelas
upp när du får ett samtal. Om flera
linjer konfigurerats på din enhet mås-
te du först välja för vilken linje som
ringsignalen ska användas. Du kan
tilldela olika ringsignaler till de olika
linjerna.
Om du väljer ”Automatisk” (endast
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
används den ringsignal som tilldelas
genom programmering via webb-
gränssnittet (Sida 64).
Den ringsignal som markeras spelas
upp.

<KX-UT113/
KX-UT123>

Rington 1–Rington
32

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

Automatisk, Rington
1–Rington 32

<KX-UT113/
KX-UT123>
Rington 1

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

Anm
• De förinställda melodierna i den här produkten används med tillstånd från © 2009 Copyrights Vision

Inc.
• Ringsignal 20 till ringsignal 24 är samma som ringsignal 1.
• Även om du har stängt av volymen (nivå 0) så spelas ringsignalerna upp när du markerar dem. Inget

spelas dock upp när du markerar ”Automatisk”.
• Ringsignaler kan även tilldelas enskilda poster i telefonbokslistan (Sida 41).
• För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan ringsignaler även tilldelas enskilda DN-knappar

(programmerbara knappar, Sida 40) genom programmering via webbgränssnittet (Sida 64).
Ringsignaler som anges här överordnas dock inställningarna för DN-knapparna. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för närmare information.

ECO läge
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

ECO läge Genom att aktivera det här läget
minskas enhetens elförbrukning.

På, Av Av

Anm
• När ECO-läget är aktivt ändras inställningen för Hastighet/Duplex (Sida 52) enligt följande:

– Hastighet/Duplex: "10M-Full"
– Datorporten kan inte användas.

• När inställningen för ECO-läget ändras startas enheten om.
• När ECO-läget är aktiverat visas ECO  då enheten är i standbyläge.
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Displaykontrast
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Displaykontrast Ändra kontrasten på displayen. Nivå 1 till 6 Nivå 3

Bakgrundsbelysning (endast KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Bakgrundsbelysning Ändra inställningarna för bakgrunds-
belysningen.

Alltid på
Automatisk

Alltid av

Automatisk

Om du väljer ”Alltid på” eller ”Au-
tomatisk” trycker du på [ ] eller
[ ] för att justera ljusstyrkan.

<KX-UT123/
KX-UT133/
KX-UT136>
Nivå 1 till 3

<KX-UT248>
Nivå 1 till 6

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

Nivå 3

<KX-UT248>
Nivå 6

Anm
• Om ”Automatisk” har valts stängs bakgrundsbelysningen av när telefonen återgår till ett inaktivt läge.

Displaylås
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Displaylås Lås åtkomsten till din samtalslogg
och telefonbokslista genom att mata
in PIN-koden för din anknytning.

På, Av Av

Anm
• Anknytningens PIN-kod kan konfigureras genom programmering via webbgränssnittet. Hör efter med

din administratör eller återförsäljare för närmare information.

Knappljud
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Knappljud Välj huruvida en ton ska höras när
knapparna trycks ned. Om du väl-
jer ”Automatisk” används den in-
ställning som definierades genom
programmering via webbgränssnittet
(Sida 64).

Automatisk, På, Av Automatisk
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VK/Stör Ej inställning
Om flera linjer är tillgängliga på din enhet trycker du på [ ] eller [ ] för att välja den linje för vilken inställningarna
ska tillämpas när du väljer ”VK/Stör Ej inställning”.

Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Stör Ej Aktivera Stör ej för att avvisa alla in-
kommande samtal.

På, Av Av

VK Alla Vidarebefordra alla inkommande
samtal till en angiven destination.

— —

På/Av Aktivera eller inaktivera inställning-
en ”VK Alla”.

På, Av Av

Telefonnummer Ange det nummer som samtal ska
vidarebefordras till när ”VK Alla”
har aktiverats.

1–32 siffror —

VK Uppt. Vidarebefordra inkommande samtal
till en angiven destination när ett
samtal pågår.

— —

På/Av Aktivera eller inaktivera inställning-
en ”VK Uppt.”.

På, Av Av

Telefonnummer Ange det nummer som samtal ska
vidarebefordras till när ”VK Uppt.”
har aktiverats.

1–32 siffror —

VK Ej/Sv Vidarebefordra inkommande samtal
till en angiven destination om du inte
svarar efter ett visst antal signaler.

— —

På/Av Aktivera eller inaktivera inställning-
en ”VK Ej/Sv”.

På, Av Av

Telefonnummer Ange det nummer som samtal ska
vidarebefordras till när ”VK Ej/Sv”
har aktiverats.

1–32 siffror —

Ringvärde Först anger du det telefonnummer till
vilket samtal ska vidarebefordras och
sedan det antal signaler som ska gå
fram innan samtalet vidarebefordras.

0, 2–20 3

Anm
• Information om inställningarna för vidarekoppling/stör ej när KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/

KX-UT136 är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel (PBX) hittar du i dokumentationen för
KX-NS1000.
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Språk
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Språk Välj språk för displayen. 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)

Datum och tid
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Datum och tid Ställ in datum och tid. Datum*1: dd/mm/
åååå eller mm/dd/
åååå
Tid*2: 00:00–23:59
eller 12:00–11:59
fm/em

—

*1 Genom att trycka på [#] ändrar du datumformat.
*2 Om tidsformatet inte definierats i konfigurationsdata kan du ändra tidsformat (12-timmars eller 24-timmars) genom att trycka på [*].

Om tidsformatet är inställt som 12-timmars i konfigurationsdata, så kan du ändra fm/em-inställningen genom att trycka på [*].

Anm
• Sommartid kan ställas in genom programmering via webbgränssnittet. Hör efter med din administratör

eller återförsäljare för närmare information.
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Informationsdisplay
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Informationsdisplay Visa information om enheten. Tryck
på [ ] och [ ] för att visa de olika in-
ställningarna. Följande inställningar
kan visas:
• Status för registreringen till

SIP-servern
• IP-adress
• Nätmaskadress
• Standardgatewayens adress
• DNS-serverns IP-adress 1
• DNS-serverns IP-adress 2
• LLDP-MED
• LLDP-Timer
• IP telefon-VLAN ID
• IP telefon-Prioritet
• PC-VLAN ID
• PC-Prioritet
• ACS-status
• Status för displaylås
• Version av inbyggd programvara
• Status för Bluetooth-headset 

(endast KX-UT248)
• MAC-adress

— —

Nätverksinställning
VIKTIGT

Vi rekommenderar att du konfigurerar dessa inställningar tillsammans med din administratör eller
återförsäljare. Nätverksinställningar kan även konfigureras genom programmering via webbgränssnittet
(Sida 64). Kontakta din administratör eller återförsäljare för ytterligare information.

Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Nätverk Konfigurera de grundläggande nät-
verksinställningarna. Om du väl-
jer ”DHCP” måste du sedan välja hu-
ruvida DNS-inställningen ska konfi-
gureras automatiskt eller manuellt.
Om du väljer ”Statisk” måste du
ange IP-adressen, nätmasken, stan-
dardgatewayen och DNS-servrarna
manuellt.

DHCP, Statisk —

  

Om DHCP har valts
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Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

DNS Välj om informationen för DNS-ser-
vern ska hämtas automatiskt (d.v.s.
tillhandahållas av DHCP-servern) el-
ler om du vill ange den manuellt.
Om du väljer ”Manuell”, se ”DNS1”
och ”DNS2” nedan.

Manuell, Automatisk Automatisk

DNS1*1 (endast manu-
ell DNS)

Ange den primära DNS-serverns
IP-adress.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 (endast manu-
ell DNS)

Ange den sekundära DNS-serverns
IP-adress.
Om det inte krävs någon sekundär
DNS-server lämnas detta alternativ
tomt.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Om Statisk har valts

IP-adress*1 Ange den IP-adress som ska tilldelas
enheten.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Subnätmask*1 Ange nätmasken för ditt nätverk. xxx.xxx.xxx.xxx —

Default gateway*1 Ange IP-adressen för standardgate-
wayen för ditt nätverk.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS1*1 Ange den primära DNS-serverns
IP-adress.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 Ange den sekundära DNS-serverns
IP-adress.
Om det inte krävs någon sekundär
DNS-server lämnas detta alternativ
tomt.

xxx.xxx.xxx.xxx —

LLDP-MED*3*4 Konfigurera LLDP-MED-inställning-
ar.

— —

     

 På/Av Aktivera eller inaktivera inställningen
"LLDP-MED".

På, Av På

 Timer Ange LLDP-intervalltimern. 1–3600 sekunder 30

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

Ange de inställningar som behövs för
att använda en dator via ett
VLAN-nätverk.

— —

      

  VLAN ID Ange VLAN-ID. 0–4094 0

  Prioritet Ange prioriteten för paket som skick-
as från den här enheten.

0–7 0

VLAN Konfigurera inställningarna för VLAN
(virtuellt LAN).

— —
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Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

 Slå på VLAN Välj huruvida VLAN-funktionen ska
aktiveras.

Ja, Nej Nej

 IP-telefon Ange de inställningar som behövs för
att använda telefonens funktioner via
ett VLAN-nätverk.

— —

      

  VLAN ID Ange VLAN-ID. 1–4094 2

  Prioritet Ange prioriteten för paket som skick-
as från den här enheten.

0–7 7

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

Ange de inställningar som behövs för
att använda en dator via ett
VLAN-nätverk.

— —

      

VLAN ID Ange VLAN-ID. 1–4094 1

  Prioritet Ange prioriteten för paket som skick-
as från den här enheten.

0–7 0

Hastighet/Duplex Välj anslutningssätt (kombination av
länkhastighet och duplex) för
LAN-porten och datorporten.

— —

     

 LAN port*2 Välj anslutningssätt för LAN-porten. Auto, 10M-Full,
10M-Halv,
100M-Full,
100M-Halv

Auto

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

Välj anslutningssätt för datorporten. Auto, 10M-Full,
10M-Halv,
100M-Full,
100M-Halv

Auto

Embedded web*3 Aktivera eller inaktivera programmer-
ing via webbgränssnittet.

På, Av Av

Autentisering Konfigurera HTTP-autentiseringens
ID och lösenordet*5.

— —

ID Ange autentiseringens ID. Max 64 tecken*6 Sparas inte.

Lösenord Ange lösenordet. Max 64 tecken*6 Sparas inte.

*1 Tryck på [ ] och [ ] för att alternera mellan dessa alternativ.
*2 KX-UT248 stöder Gigabit Ethernet. När du ansluter till ett nätverk som stöder Gigabit Ethernet väljer du ”Auto”. Hör efter med din

administratör eller återförsäljare för närmare information.
*3 Den här inställningen är inte tillgänglig om KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 är ansluten till en KX-NS1000-företagsväxel

(PBX).
*4 LLDP: Link Layer Discovery Protocol, MED: Media Endpoint Discovery
*5 När dessa inställningar har ändrats startar telefonen om automatiskt.
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Om dessa inställningar konfigureras med hjälp av programmering via webbgränssnittet visas inte detta.
*6 Lösenordet får inte innehålla något av följande tecken: " & : < > mellanslag.

Nätverkstest
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Nätverkstest Bekräfta huruvida andra nätverksen-
heter (t.ex. SIP-server, routrar, nät-
verksswitchar) besvarar nätverksför-
frågningar. När du väljer det här al-
ternativet anger du IP-adressen för
den nätverksenhet som du vill testa
anslutningen till.
Om en nätverksenhet inte svarar
kontrollerar du först telefonens nät-
verksinställningar och sedan nät-
verksenhetens nätverksinställningar
och anslutning.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Starta om
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Starta om Starta om enheten (Sida 81). — —

Mjukvaruversion
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Mjukvaruversion Visa vilken version av den inbyggda
programvaran som är installerad.
Om en nyare version finns tillgänglig
visas även denna. I detta fall trycker
du på Uppdat.  för att uppdatera den in-
byggda programvaran.

— —

Anm
• Återförsäljaren av ditt telefonsystem kan erbjuda nya funktioner eller en förbättrad version av enhetens

programvara med jämna mellanrum. Om du anger enhetens inställning för programvaruuppdatering
som manuellt läge via webbgränssnittet måste du ladda ned uppdateringen när ”Uppdatera
version Tryck OK” visas. Kontakta din administratör eller återförsäljare för ytterligare information.
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Blockera samtal
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Blockera samtal Registrera telefonnummer så att
samtal från dessa nummer spärras.
Du kan även radera registrerade
nummer.

Registrera
1. Tryck på Lägg t. .
2. Ange det telefonnummer som

ska spärras och tryck sedan på
[ENTER].

Redigera
1. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja

det spärrade telefonnummer
som ska redigeras.

2. Tryck på Redig. .
3. Redigera informationen enligt

önskemål behov och tryck sedan
på [ENTER].

Radera
1. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja

det spärrade telefonnummer
som ska raderas.

2. Tryck på Radera .
3. Välj ”Ja” och tryck sedan på [EN-

TER].

— —
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Bluetooth headset (endast KX-UT248)
Inställning Beskrivning Värdeintervall Standard

Bluetooth headset Konfigurera inställningarna för
Bluetooth-headset.

— —

 När ett Bluetooth-headset inte är registrerat

Lägg till ny enhet Registrera ett Bluetooth-headset på
enheten.

— —

Ange PIN Ange lösenordet för Bluetooth-head-
setet.

1–4 siffror 0000

 När ett Bluetooth-headset är registrerat

Koppla ned Koppla ifrån Bluetooth-headsetet
från enheten.

— —

Anslut Anslut Bluetooth-headsetet till enhe-
ten.

— —

Avregistrering Avregistrera ett Bluetooth-headset
från enheten.

— —
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Mata in tecken
Uppringningsknapparna används för att mata in tecken och siffror. Varje uppringningsknapp har tilldelats flera
tecken. (Exempelvis är A, B och C tilldelade till knapp 1.)
Om du vill mata in ett tecken trycker du på motsvarande uppringningsknapp tills önskat tecken visas. Om du
vill mata in ett annat tecken som är tilldelat till samma knapp trycker du först på [ ] för att flytta markören åt
höger.

Exempel
Om du vill skriva ”DESK” trycker du på knapparna enligt följande:

Display:

Inmatning:
(höger)

Mer information om de tecken som är tilldelade till varje knapp finns i ”Teckentabeller (Sida 58)”.

Radera tecken
Tryck på Radera  för att radera det senast inmatade tecknet.

Radera

Anm
• Håll knappen Radera  intryckt för att radera all inmatad text.

Växla mellan versaler och gemener
Tryck på A/a  för att växla mellan inmatning av versaler och gemener.

Ändra inmatad text
Använd [ ] och [ ] för att flytta markören till det ställe där du vill ändra texten. Ändra sedan texten enligt
följande:
• Tryck på Radera  för att radera tecknet under markören.

Radera

• Tryck på en uppringningsknapp för att infoga ett tecken där markören är placerad.

• Tryck på A/a  för att ändra tecknet under markören till versal eller gemen.
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Anm
• Om du har matat in det maximala antalet tecken och matar in ytterligare ett tecken skriver du över det

tecken som är under markören.
• Om den inmatade texten sträcker sig över en eller fler rader så kan du även flytta markören med hjälp

av [ ] och [ ].

Teckeninmatningslägen
De sex lägena för teckeninmatning ger dig möjlighet att mata in en mängd olika tecken.
Följande teckeninmatningslägen finns:
• Latinskt (ABC)
• Numeriskt (0–9)
• Grekiskt (ΑΒΓ)
• Utökat 1 (AÄÅ)
• Utökat 2 (SŚŠ)
• Kyrilliskt (АБВ)
Mer information om vilka tecken som kan användas i varje läge finns i ”Teckentabeller (Sida 58)”.

Välja teckeninmatningsläge
1. Tryck på 1/A/?  när du matar in tecken.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskat teckeninmatningsläge.
3. Tryck på [ENTER].

Anm
• När du matar in viss typ av information kan du inte ändra teckenläge. Om du t.ex. skriver in ett

telefonnummer kan endast det numeriska inmatningsläget användas.
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Teckentabeller
ABC (latinskt)

Knapp Tecken

Anm
• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar

tecknen som gemener.
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0–9 (numeriskt)

Knapp Tecken
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ΑΒΓ (grekiskt)

Knapp Tecken

Anm
• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar

tecknen som gemener.
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AÄÅ (utökat latinskt 1)

Knapp Tecken

Anm
• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar

tecknen som gemener.
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SŚŠ (utökat latinskt 2)

Knapp Tecken

Anm
• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar

tecknen som gemener.
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АБВ (kyrilliskt)

Knapp Tecken

Anm
• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar

tecknen som gemener.
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Programmering via
webbgränssnittet
Enheten har ett webbaserat gränssnitt för konfiguration
av olika inställningar och funktioner, inklusive några
stycken som inte kan programmeras direkt från
enheten. Listan nedan innehåller några användbara
funktioner som kan programmeras via
webbgränssnittet.
Hör efter med din administratör eller återförsäljare för
närmare information.
• Grundläggande nätverksinställningar*1 (Sida 50)
• Användarlösenord (för åtkomst till

webbgränssnittet)
• Inställningar för HTTP-autentisering
• Inställningar för datum och tid*1 (Sida 49)
• Utgående linje, standard
• Telefonnummer som ska avvisas*1 (Sida 54)
• Blockera uppringar-ID
• Blockera anonyma samtal
• Stör ej*1 (Sida 48)
• Vidarebefordra samtal*1 (Sida 48)
• Inställningar för programmerbara knappar

(Sida 40) (DN, snabbval, headset, etc. Gäller
endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

• Klickljud för knappar
• PIN-kod för anknytningen
• Import och export till/från telefonboken (Sida 42)
*1 De här inställningarna kan även konfigureras direkt via enheten.

Meddelande
• Varje gång som du vill få åtkomst till

webbgränssnittet måste du aktivera
webbprogrammering (Sida 52).

• Programmering via webbgränssnittet kan inte
användas om KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136 är ansluten till en
KX-NS1000-företagsväxel (PBX).
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Installation och konfiguration
Meddelande

• Panasonic tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av
installationer eller handhavanden som inte överensstämmer med denna dokumentation.

Montera/ta bort stativet
Montera stativet

Meddelande
• Om du placerar displayen nedåt när du monterar stativet ska du placera en mjuk duk under displayen.

Annars kan displayen skadas.

För KX-UT113/KX-UT123:
1. För in stativets spärrhakar i krokarna på enheten.
2. Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast.

Stativet sitter nu fast.

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. För in stativets spärrhakar (1) i uttagen på enheten.
2. Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast.

Med stativet används enheten i upphöjt läge.

A
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Ta bort stativet
För KX-UT113/KX-UT123:
1. Ta bort stativet i den angivna riktningen samtidigt som du med båda händerna trycker på stativets

spärrhakar på det sätt som visas.

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Håll i stativet med båda händerna.
2. Vrid försiktigt stativet enligt riktningen som visas tills det lossnar.

Justera från uppfällt till nedfällt läge (endast KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
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1. Luta stativet i den angivna riktningen samtidigt som du med båda händerna trycker på PUSH-markeringen
på det sätt som visas tills stativet hakas fast i det nedfällda läget (2).

B

Justera från nedfällt till uppfällt läge (endast KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

1. Luta stativet i den angivna riktningen samtidigt som du med båda händerna trycker på PUSH-markeringen
på det sätt som visas tills stativet hakas fast i det uppfällda läget (1).

A
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Anslutningar
I det här avsnittet beskrivs portarna och kontakterna på enheten.

Anslutningar för nätadapter/LAN/dator
För KX-UT113/KX-UT123:

Till nätverksswitch

Till dator (endast KX-UT123)

Till uttag för telefonlur 

(telefonlur)

Nätadapter, till

Nätadapter HeadsetTelefonlur

Klämma

Ethernet-kablar

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

Till nätverksswitch

Till dator

Nätadapter, till

Nätadapter

Klämma

Telefonlur

Till uttag för telefonlur 

(telefonlur)
Ethernet-kablar

A

B

A

B

EHS-uttag

Uttag för headset

Headset

VAR FÖRSIKTIG
Nätadapter, tillval

• Använd följande nätadapter från Panasonic:
– För 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)

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

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

• Nätadaptern är den huvudsakliga anslutningen som används för att koppla bort enheten. Se till ett
det finns ett vägguttag i närheten av enheten och att det är lätt att nå.

Vid anslutning av headset
• Se till att headsetets sladd har slack och att den inte spänns under användningen för att undvika

skador på anslutningarna.
• Sladdar som används för anslutning av enheter till EHS- eller headsetuttaget får inte vara längre

än 3 m.

Meddelande
Följande headset kan användas med den här enheten. (Att alla funktioner med headset fungerar
kan inte garanteras.)
• För KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/KX-UT248X:

– EHS-headset (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Utvalda headset från Plantronics®

– Bluetooth-headset (endast KX-UT248)
Utvalda headset från Plantronics
Utvalda headset från GN Netcom

• För KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/KX-UT248NE:
– EHS-headset (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Utvalda headset från Plantronics
– Bluetooth-headset (endast KX-UT248)

Utvalda headset från Plantronics
Utvalda headset från GN Netcom

• För KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/KX-UT248RU:
– EHS-headset (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Utvalda headset från Plantronics
– Bluetooth-headset (endast KX-UT248)

Utvalda headset från Plantronics
Utvalda headset från GN Netcom

Uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten finns på följande
webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

När du väljer Ethernet-kablar (ingår ej)
• Använd flexibla högkvalitetskablar som inte trasslar. Använd inte kablar som har en beläggning

som kan spricka när de böjs.
Använd kablar som inte sticker ut nedanför basens botten för att undvika skador på kablarna.
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Anslut kablarna i enlighet med bilden.

Ethernet-kabelEthernet-kabel

60 mm eller 
mindre

Fel Rätt

• För KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Använd en rak Ethernet-kabel CAT 5 (eller
högre) (ingår ej) med en diameter på 6,5 mm eller mindre.

• För KX-UT248: Använd en rak Ethernet-kabel CAT 5e (eller högre) (ingår ej) med en diameter på
6,5 mm eller mindre.

Vid anslutning till en nätverksswitch
• Om PoE är tillgängligt behövs ingen nätadapter.
• För KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Den här enheten uppfyller standarden för

PoE-klass 2.
• För KX-UT248: Den här enheten uppfyller standarden för PoE-klass 3.

När du ansluter till dator
• En dator kan endast anslutas till PC-porten. Det går inte att ansluta andra SIP-telefoner eller andra

nätverksenheter som routrar eller nätverksswitchar.
• PC-porten saknar stöd för PoE för anslutna enheter.

När du ansluter kablar och nätadaptern
• Se till att Ethernet-kablarna och nätadapterns sladd är ordentligt fastklämda för att undvika skador

på anslutningarna.
När du registrerar ett Bluetooth-headset (endast KX-UT248)

• Det går att registrera Bluetooth-headset på den här enheten. Mer information finns i ”Registrera
Bluetooth-headsetet (Sida 79)”.
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Anslutningar för telefonlur
För KX-UT113/KX-UT123:

För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
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Väggmontering
Före väggmontering

Du måste ta bort stativet för att kunna montera enheten. Mer information finns i ”Ta bort stativet (Sida 66)”.

Montering av enheten
VARNING

• Montera inte enheten på något annat sätt än det som beskrivs i det här avsnittet.
• Kontrollera att den vägg som enheten ska monteras på kan bära upp enheten. Om väggen inte klarar

det måste den förstärkas. Se ”Specifikationer (Sida 82)” för information om enhetens vikt.
• Använd bara tillvalet väggmonteringssatsen med enheten. Väggmonteringssatsen inkluderar

skruvarna, brickorna och väggmonteringsadaptern som behövs.
• När skruvarna skruvas in i väggen ska du undvika att komma i kontakt med metallister, metalltrådslister

och metallplattor i väggen.
• Ta bort enheten från väggen när den inte ska användas längre.

VAR FÖRSIKTIG
• Se till att kablarna är ordentligt fästa vid väggen.

Meddelande
• Om du placerar displayen nedåt när du sätter på väggmonteringsadaptern ska du först lägga en mjuk

duk under displayen. Annars kan den skadas.

1. För in de 3 flikarna (för KX-UT113/KX-UT123) eller de 5 flikarna (för KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) på
väggmonteringsadaptern i de avsedda öppningarna i basen och dra sedan väggmonteringsadaptern i
pilens riktning tills det hörs ett klick.

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

2. Fäst väggmonteringsadaptern i basen med 1 skruv. (Rekommenderat vridmoment: 0,4 N·m [4,08 kp·cm]
till 0,6 N·m [6,12 kp·cm])

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

3. Anslut kablarna till enheten och dra dem genom väggmonteringsadaptern på det sätt som visas på bilden
nedan.
Mer information om hur du ansluter kablarna finns i ”Anslutningar (Sida 68)”.

Anm
• Kablarna kan även dras från enhetens undersida.

För KX-UT113/KX-UT123:

40 mm eller mindre

EthernetkablarNätadapter
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För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

40 mm eller mindre

EthernetkablarNätadapter

4. Skruva i de 2 skruvarna med antingen 83 mm eller 100 mm emellan och montera enheten på väggen.

För KX-UT113/KX-UT123:

Bricka

Dra i skruven 

hit.

83 mm

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

83 mm

100 mm

Bricka

Dra i skruven 

hit.

Anm
• Det finns en schablon för väggmontering i slutet av den här bruksanvisningen.
• Information om hur du låser telefonluren finns i ”Haka fast telefonluren (Sida 77)”.
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Haka fast telefonluren
Du kan haka fast telefonluren enligt nedan.

Haka fast telefonluren under ett samtal
1. Haka fast telefonluren över enhetens övre kant.

Låsa telefonlurens klyka när enheten är väggmonterad
1. Ta bort telefonlurens klyka från skåran.

2. Vänd den upp och ned.

3. Skjut telefonlurens klyka tillbaka in i skåran tills den låses fast.
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4. Telefonluren sitter nu säkert fasthakad när den är i klykan.
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Använda headset
För KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 måste du
aktivera headsetläget med hjälp av headset-knappen
(programmerbar knapp) om ett headset är anslutet.
Tryck på headset-knappen (programmerbar knapp) för
att aktivera headsetläget.

Anm
• För KX-UT113/KX-UT123 aktiveras

headsetläget automatiskt när du ansluter ett
headset.

• Lampan på headset-knappen visar status enligt
följande:
Släckt: Headsetläget är avaktiverat
Lyser röd: Headsetläget är aktiverat

• Hör efter med din administratör eller
återförsäljare för mer information om hur du
ställer in en programmerbar knapp som
headset-knapp.

För användare av Bluetooth-headset
(endast KX-UT248)
KX-UT248 kan användas med ett Bluetooth-headset.
Innan du använder Bluetooth-headsetet måst du
registrera det till enheten.

Registrera Bluetooth-headsetet
Ställ in headsetet i hopparningsläge genom att följa
anvisningarna i dokumentationen för headsetet.
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Bluetooth

headset” och tryck sedan på  [ENTER].
3. Tryck på  [ENTER] för att välja ”Lägg till ny

enhet”.
4. Ange lösenordet för Bluetooth-headsetet i ”Ange

PIN” och tryck sedan på  [ENTER].

Anm
• Mer information om lösenordet finns i

headsetets dokumentation. Du kan även
kontakta Bluetooth-headsetets tillverkare.

Koppla ur Bluetooth-headsetet
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Bluetooth

headset” och tryck sedan på  [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Koppla ned” och

tryck sedan på  [ENTER].

Anm

•  visas när headsetet är frånkopplat och
enheten är i standbyläge.

Ansluta Bluetooth-headsetet
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Bluetooth

headset” och tryck sedan på  [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Anslut” och tryck

sedan på  [ENTER].

Anm

•  visas när headsetet är anslutet och
enheten är i standbyläge.

Avregistrera Bluetooth-headsetet
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Bluetooth

headset” och tryck sedan på  [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att

välja ”Avregistrering” och tryck sedan på
[ENTER].

Växla från Bluetooth-headset till telefonlur un-
der ett samtal
1. Lyft telefonluren ur klykan.

Driftdistans
Håll enheter som innehåller Bluetooth-moduler på
minst 3 meters avstånd från varandra. Dessutom kan
störningar höras när ett Bluetooth-headset används
nära en telefon som innehåller en annan
Bluetooth-modul än den som det är registrerat till. Rör
dig bort från telefonen och närmare den som headsetet
är registrerat till för att förbättra signalen.

Störningar
Signaler skickas mellan enheten och
Bluetooth-headsetet med hjälp av radiovågor. För
maximalt avstånd och störningsfri drift rekommenderas
att enheten inte befinner sig i närheten av elektriska
apparater som tex. fax- och radioapparater,
persondatorer och mikrovågsugnar.
• System som använder 2,4 GHz ISM-bandet

(industriellt, vetenskapligt och medicinskt band) kan
störa denna produkt. Exempel på sådana system är
sladdlösa telefoner, trådlösa LAN-nätverk,
hemutrustning med radiofrekvens, mikrovågsugnar
och andra ISM apparater. Dessa system kan
orsaka mindre störningar.
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Meddelande
Enheten får användas under följande två
förutsättningar:
1. att enheten inte orsakar störningar och
2. att enheten måste klara av alla störningar,

inklusive störningar som kan medföra att
enheten inte fungerar på önskat sätt. Det går
inte att garantera att kommunikation förblir
privat när enheten används.

Konfigurera enheten
I det här avsnittet beskrivs de inställningar som du kan
konfigurera när du startar enheten.

Komma åt startinställningarna
1. Anslut enheten till en Ethernet-kabel som kan

överföra ström (PoE-kompatibel), eller använd en
nätadapter, som finns som tillval.

2. Anslut enheten till nätverket.
3. Tryck på Inst.  på startskärmen.
4. Välj den inställning som du vill ändra.

Startmeny
Du kan konfigurera följande startinställningar:
1. Informationsdisplay (Sida 50)

Visa information om enheten.
2. Nätverksinställning (Sida 50)

Tilldela en IP-adress för att ansluta till nätverket och
använda enheten.

3. Nätverkstest (Sida 53)
Bekräfta att nätverksenheter är anslutna (t.ex.
SIP-servern, routrar, nätverksswitchar).

4. ECO läge (Sida 46)
Aktivera ECO-läget.

5. Språk (Sida 49)
Ändra språkinställningarna om du föredrar att
använda ett annat språk än engelska.

6. Starta om (Sida 53)
Starta om enheten för att nya inställningar ska börja
gälla.

7. Mjukvaruversion (Sida 53)
Kontrollera versionen av enhetens inbyggda
programvara.
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Underhåll av enheten

Initiera enheten
Om du initierar enheten återställs några eller alla
inställningar till standardvärdena. Hör efter med din
administratör eller återförsäljare för närmare
information.

Starta om enheten
När några av enhetens inställningar har ändrats genom
programmering via webbgränssnittet eller
programmering med konfigurationsfil måste enheten
startas om.
1. Tryck på Inst.  i standbyläget.
2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Starta om” och

tryck sedan på [ENTER].
3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja ”Ja” och tryck

sedan på [ENTER].
• Tryck på ”Nej” för att avbryta.

Rengöra enheten
Rengör enheten regelbundet genom att torka av den
med en mjuk och torr trasa.

Beakta försiktighetsåtgärderna nedan när du rengör
enheten.

Vid rengöring av displayen
• Torka bara av displayen med följande slags

material:
– En mjuk och torr trasa.
– En mjuk trasa med en mycket liten mängd

neutralt rengöringsmedel eller etylalkohol.

• Tryck eller gnugga inte för hårt på displayen.

Vid rengöring av huvuddelen
• För att undvika att enheten skadas ska du koppla

ur Ethernet-kabeln och alla övriga kablar från
enheten före rengöringen. Om du använder en
nätadapter ska du koppla ur den från enheten och
nätuttaget före rengöringen.

• Om enheten blir mycket smutsig häller du milt
hushållsrengöringsmedel på en mjuk trasa, vrider
ur den ordentligt och torkar av enheten. När du är
klar torkar du av enheten med en mjuk och torr
trasa.

• För att undvika skador och missfärgning ska du inte
rengöra enheten med något av följande ämnen eller
med rengöringsmedel som innehåller något av
följande ämnen:
– Bensin
– Skurpulver
– Alkohol
– Thinner
– Bensen
– Vax
– Varmt vatten
– Tvålpulver

• Om kemiska rengöringsmedel används ska
anvisningarna på etiketten följas.
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Bilaga

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

Alternativ
Specifikationer

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

LCD-display Enfärgad grafisk

LCD-storlek 242 ´ 55 bildpunkter,
3 rader

242 ´ 109 bild-
punkter,
6 rader

Bakgrundsbelysning,
LCD — Alltid på/Automatisk/Alltid av

Programmerbara knap-
par — 24

VoIP-anslutningsmetod SIP

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

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

IP-adressläge Automatiskt (DHCP), Manuellt (statiskt)

Högtalare 1

Mikrofon 1

Ethernetport (LAN) 1 (RJ45) 2 (RJ45)

Uttag för headset 1 (ø 2,5 mm)

EHS-uttag — 1 (ø 3,5 mm, endast för EHS)

Mått
(Bredd ´ djup ´ höjd; te-
lefonluren i klykan, stati-
vet monterat)

205 mm ´ 160 mm ´ 170 mm

Uppfällt läge:
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm
Nedfällt läge:
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

Vikt (med telefonlur, te-
lefonlurssladd och sta-
tiv)

860 g 870 g 1120 g

PoE Uppfyller IEEE 802.3af klass 2-standard

Effekt PoE
Standbyläge: ca 1,8 W (med ECO-läget av), ca 1,3 W (med ECO-läget på)
Vid samtal: ca 2 W (med ECO-läget av), ca 1,5 W (med ECO-läget på)

Nätadapter
Standbyläge: ca 1,6 W (med ECO-läget av), ca 1 W (med ECO-läget på)
Vid samtal: ca 2 W (med ECO-läget av), ca 1,5 W (med ECO-läget på)
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Alternativ
Specifikationer

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

Maximal strömförbruk-
ning 6 W

Användningsmiljö 0 °C till 40 °C

För KX-UT248

Alternativ Specifikationer

LCD-display 4 nivåers gråskala, grafisk

LCD-storlek 4,4 tum

Bakgrundsbelysning,
LCD Alltid på/Automatisk/Alltid av

Programmerbara knap-
par 24 (tre sidor med åtta programmerbara knappar visas på displayen)

VoIP-anslutningsmetod SIP

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

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

IP-adressläge Automatiskt (DHCP), Manuellt (statiskt)

Högtalare 1

Mikrofon 1

Ethernetport (LAN) 2 (RJ45)

Uttag för headset 1 (ø 2,5 mm)

EHS-uttag 1 (ø 3,5 mm, endast för EHS)

Bluetooth 1 (trådlös Bluetoothteknik 2.0)

Mått
(Bredd ´ djup ´ höjd; te-
lefonluren i klykan, stati-
vet monterat)

Uppfällt läge:
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm

Nedfällt läge:
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

Vikt (med telefonlur, te-
lefonlurssladd och sta-
tiv)

1130 g

PoE Uppfyller IEEE 802.3af klass 3-standard

Effekt PoE
Standbyläge: ca 3,5 W (med ECO-läget av), ca 2,3 W (med ECO-läget på)
Vid samtal: ca 4,1 W (med ECO-läget av), ca 2,5 W (med ECO-läget på)

Nätadapter
Standbyläge: ca 4,0 W (med ECO-läget av), ca 2,2 W (med ECO-läget på)
Vid samtal: ca 4,5 W (med ECO-läget av), ca 2,7 W (med ECO-läget på)
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Alternativ Specifikationer

Maximal strömförbruk-
ning 7,5 W

Användningsmiljö 0 °C till 40 °C
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Felsökning

Vanliga problem och lösningar
Allmän användning

Problem Möjlig orsak och lösning Referens

Inget visas på skärmen. • Enheten får ingen ström.
→ Enheten är inte utformad för att fortsätta fungera vid strö-

mavbrott. Kontrollera att enheten som tillhandahåller PoE
får ström och att Ethernet-kabeln är korrekt ansluten. Om
en nätadapter är ansluten ska du bekräfta att den är kor-
rekt ansluten och får ström.

Sida 68

Bilden i teckenfönstret är
inte bra.

• Displayens kontrast är för låg.
→ Justera displayens kontrast.

Sida 47

Enheten fungerar inte kor-
rekt.

• Kablar och sladdar är inte korrekt anslutna.
→ Kontrollera alla anslutningar.

Sida 68

• Dina anslutningsinställningar är felaktiga.
→ Kontakta din administratör för att bekräfta att inställning-

arna är korrekta.
→ Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

Sida 43

• Ett fel har uppstått.
→ Starta om enheten.

Sida 81

 visas på skärmen. • Registreringen till SIP-servern har försvunnit.
→ Rådfråga din administratör eller återförsäljare.

—

Det hörs inte någon upp-
ringningston.

• Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten. Sida 68

Det går inte att låsa upp
displayen.

• PIN-koden du angav var fel.
→ Rådfråga din systemadministratör eller återförsäljare.

—

Jag har glömt min
PIN-kod.

• Rådfråga din systemadministratör eller återförsäljare. —

Datum- och tidsangivelse
är inte korrekt.

• Justera datum och tid på enheten. Sida 49

Meddelandelampan (eller
meddelande-/ringsignal-
slampan) tänds.

• Du fick ett röstmeddelande medan ett samtal pågick eller när
du var borta.
→ Lyssna på röstmeddelandet.

Sida 38
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Ringa och ta emot samtal
Problem Möjlig orsak och lösning Referens

Jag kan inte ringa. • Ditt telefonsystem eller din telefontjänst har kopplat ifrån tjäns-
ten för din enhet.
→ Rådfråga din administratör eller återförsäljare om ”Ej

registrerad” visas i ”Status” på skärmbilden Infor-
mationsdisplay (Sida 50).

—

• Telefonnumret angavs felaktigt.
→ Bekräfta att du har angett numret till den andra parten kor-

rekt.
→ Rådfråga din administratör eller återförsäljare.

Sida 30

• Enheten laddar ned en uppdatering av den inbyggda pro-
gramvaran.
→ Det går inte att ringa samtal när enheten laddar ned upp-

dateringar. Vänta tills uppdateringen är klar och försök se-
dan att ringa.

—

• Telefonbokslistan importeras eller exporteras.
→ Vänta några minuter tills arbetet slutförts.
→ Bekräfta med din administratör eller återförsäljare.

—

Jag kan inte ringa rikssam-
tal.

• Din telefontjänst tillåter inte rikssamtal.
→ Kontrollera att du har ett abonnemang som tillåter riks-

samtal.
—

Enheten ringer inte när ett
samtal tas emot.

• Ringsignalen är avstängd.
→ Tryck på [ ] när ett samtal tas emot eller ändra ringsigna-

lens volyminställning.
Sida 46

Under pågående samtal
med en extern samtalspart
kopplas linjen ned.

• Ditt telefonsystem eller din telefontjänst tillämpar eventuellt en
tidsgräns för externsamtal.
→ Kontakta din återförsäljare om du vill utöka tidsgränsen.

—

Ljudkvalitet
Problem Möjlig orsak och lösning Referens

Den andra parten kan inte
höra mig.

• Enheten är i sekretessläge.
→ Tryck på [MUTE/ ] för att stänga av sekretessfunktio-

nen.
Sida 36

• Om du använder en högtalartelefon kan föremål blockera mik-
rofonen.
→ Blockera inte enhetens mikrofon under samtal. Håll hän-

derna på avstånd från enheten under samtal, liksom van-
liga föremål såsom mappar, koppar och kaffekannor.

—
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Problem Möjlig orsak och lösning Referens

Ljudet stängs av. Jag kan
höra mig själv i högtalaren.

• Du är för långt från mikrofonen.
→ Försök tala närmare mikrofonen.

—

• Miljön är inte lämplig för samtal i högtalartelefon.
→ Använd inte enheten på mindre än 2 meters avstånd från

projektorer, luftkonditioneringsenheter, fläktar eller andra
enheter som avger buller eller elektriska störningar.

→ Om du använder enheten i ett rum med fönster ska du dra
för gardinerna eller dra ned persiennerna för att undvika
eko.

→ Använd enheten i en tyst miljö.

—

• Enheten flyttades under ett samtal.
→ Flytta inte enheten under samtal.

—

• Mikrofonen täcks av något föremål.
→ Blockera inte enheten under samtal. Håll händerna på av-

stånd från enheten under samtal, liksom vanliga föremål
såsom mappar, koppar och kaffekannor.

—

• Den andra parten använder en högtalartelefon av halvduplex-
modell.
→ Om den andra parten använder en högtalartelefon av

halvduplexmodell kan ljudet ibland stängas av under sam-
tal. För att få bästa möjliga prestanda bör den andra parten
använda en högtalartelefon av helduplexmodell.

—

<KX-UT248 endast >
• När ett samtal precis har påbörjats har enheten eventuellt inte

anpassat sig till miljön för samtalet.
→ När du precis har påbörjat ett samtal med en annan person

ska ni turas om att tala. Enheten anpassar sig till miljön för
samtalet så att såväl du som den andra personen kan höra
varandra så tydligt som möjligt.

—

Telefonbokslista
Problem Möjlig orsak och lösning Referens

Det går inte att lägga till el-
ler redigera poster i tele-
fonbokslistan.

• Telefonbokslistan är full.
→ Radera alla onödiga poster. Högsta antalet poster i tele-

fonbokslistan är 500 för KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 och 100 för KX-UT113.

Sida 41
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Bluetooth-headset (endast KX-UT248)
Problem Möjlig orsak och lösning Referens

Jag kan inte samtala i
Bluetooth-headsetet.

• Kontrollera att headsetet har registrerats korrekt till enheten.
• Se till att headsetet har laddats korrekt i enlighet med anvis-

ningarna i dokumentationen för headsetet.
• Dra ur det kabelanslutna headsetet ur headsetuttaget. Det ka-

belanslutna headsetet prioriteras när båda är anslutna.

—
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Felmeddelanden
Under användning kan felmeddelanden visas på enheten. I nedanstående tabell visas dessa meddelanden
med möjliga orsaker och lösningar.

Meddelande Möjlig orsak och lösning Referens

IP-adresskollision • Enhetens nätverksinställningar är felaktiga.
→ Rådfråga din systemadministratör eller återförsäljare. —Illegal IP-adress

Ogiltig IP-adress

Kontrollera LAN kabel. • LAN-kabeln är inte ansluten.
→ Kontrollera alla anslutningar.

Sida 68

Minnet fullt • Det går inte att lagra en ny post i telefonbokslistan eller listan
över blockerade samtal därför att telefonbokslistan eller listan
över blockerade samtal är full.
→ Radera onödiga poster.

Sida 42

Inga poster • Telefonbokslistan eller listan över blockerade samtal innehål-
ler inte några poster.
→ Lagra poster i telefonbokslistan eller listan över blockera-

de samtal.

Sida 41
Sida 33

Var god vänta… • Enheten håller fortfarande på att starta.
→ Om du har många poster i telefonbokslistan kan det ta en

stund för enheten att starta. Detta är normalt.
—
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Revideringshistorik

KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Programvarufilsver-
sion 01.025
Ändrat innehåll

• Ta bort en person från konferensen (Sida 37)

• Ringsignal (Sida 46)

• Initiera enheten (Sida 81)
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KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Programvarufilsver-
sion 01.080
Nytt innehåll

• Knappljud (Sida 47)

Ändrat innehåll
• Ringa upp med hjälp av samtalsloggar (Sida 31)

• Avvisa samtal (Sida 32)

• Överflytta ett samtal (överflytta samtal) (Sida 35)

• Visa missade samtal (Sida 38)

• Lägga till en post i telefonboken från loggen för inkommande eller missade samtal (Sida 41)
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KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Programva-
rufilsversion 01.160
Ändrat innehåll

• Logga in till eller ut från en grupp (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 39)

• Programmerbara knappar (endast KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Sida 40)

• Tillgängliga inställningar (Sida 44)

• Information om inställningar (Sida 46)

KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Programva-
rufilsversion 01.250
Nytt innehåll

• Radera alla samtalsloggar (Sida 38)

Ändrat innehåll
• Tillgängliga inställningar (Sida 44)

• Nätverksinställning (Sida 50)
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Programvara med öppen källkod
Delar av den här produkten använder programvara med öppen källkod. Relevanta villkor gäller för denna
programvara. Panasonic kan inte godta förfrågningar om innehållet i följande upphovsrätts- och
licensinformation.

<<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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Sakregister
A
ACD-grupp    39
Administrationstid    40
Ange PIN (inställning)    55
Anknytningsnummer    28
Anknytningsnummer ® DN    40
Anslut (inställning)    55
Anslutningar    68
Användarinställningar    43
Autentisering (inställning)    52
AUTO ANSWER/MUTE-knapp    19
Automatisk samtalsfördelning ® ACD    39
Autosvar    32
Avregistrering (inställning)    55
Avvisa samtal    32

B
Bakgrundsbelysning (inställning)    47
Blockera samtal (inställning)    54
Bluetooth headset (inställning)    55
Bluetooth-headset    69
Bläddringsindikator    25
Busy Lamp Field ® BLF    40

C
CANCEL-knapp    19
CONF (Konferens)-knapp    19
CONFERENCE-knapp    19

D
Datoranslutning    68
Datorport    23
Datum och tid (inställning)    49
Default gateway (inställning)    51
Display    18

Kontrast    47
Displaykontrast (inställning)    47
Displaylås (inställning)    47
DNS (inställning)    51
DNS1 (inställning)    51
DNS2 (inställning)    51

E
ECO läge (inställning)    46
EHS-headset    69
EHS-uttag    21
Electronic Hook Switch ® EHS    69
Embedded web (inställning)    52
ENTER-knapp    19

F
Felmeddelanden    89
Felsökning    85
FLASH/RECALL-knapp    19
FORWARD/DO NOT DISTURB-knapp    19

G
Grupp, inloggning/utloggning    39

H
Handsfree-läge    28
Hastighet/Duplex (inställning)    52
Headset    69

Användning    79
Funktionsknapp    40
Volym    29

HEADSET-knapp    19
HOLD-knapp    19
Högtalare    

Volym    29
Högtalartelefon(SP-PHONE)-knapp    19

I
ID (inställning)    52
Informationsdisplay (inställning)    50
Initiera    81
Inloggning (till en grupp)    39
Installation    65
Inställningar    43

Åtkomst    43
IP-adress (inställning)    51
IP-telefon (inställning)    52

K
Knappljud (inställning)    47
Konferenssamtal    37
Konfiguration    65

Inledande inställningar    80
Kontroller    13

Sett framifrån    13
Sett från vänster    21
Sett underifrån    22

Koppla ned (inställning)    55

L
LAN port (inställning)    52
LAN-anslutning    68
LAN-port    23
LCD (Liquid Crystal Display)    18
Likströmanslutning    22
LLDP-MED (inställning)    51
Lokal trepartskonferens    37
Lägg till ny enhet (inställning)    55
Lösenord (inställning)    52

M
Meddelande-/ringsignallampa    19
Meddelanden, lyssna på    38
Medlyssning med avlyft lur    28
MESSAGE-knapp    19
MIKROFON    19
Missade samtal    38
Mjukvaruversion (inställning)    53
MUTE/AUTO ANSWER-knapp    19
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N
Navigeringsknapp    19
Nätadapter    12

Anslutning    68
Nätverk (inställning)    50
Nätverkstest (inställning)    53

O
Omstart    81

P
PC (inställning)    52
PC port (inställning)    51, 52
Pendling    35
Prioritet (inställning)    51, 52
Programmerbar DN-knapp    40
Programmerbar knapp för ACD    40
Programmerbar knapp för BLF    40
Programmerbar knapp för snabbval    40
Programmerbara knappar    19, 40
Programmering via webbgränssnittet    64
Programmering, webbgränssnitt    64
På/Av (inställning)    51

R
REDIAL-knapp    19
Rengöring    81
Ringa samtal    30

Ringa    30
Ringa upp med snabbval    32
Ringsignal    

Inställning av volymen    29
Ringsignal (inställning)    46
Ringsignal-/meddelandelampa    19
Rington (inställning)    46
Ringvolym (inställning)    46
Ringvärde (inställning)    48

S
Samtal    

Avvisa    32
Från samtalsloggar    31
Från telefonbokslistan    30
Missade    38
Ringa    30
Ta emot    32
Väntkoppling    34
Återuppringning    31

Samtal väntar    34
Samtalsloggar, Radera    38
Sidknappar    20
Slå nummer    30
Slå på VLAN (inställning)    52
Specifikationer    82
SP-PHONE (Högtalartelefon)-knapp    19
Språk (inställning)    49
Starta om (inställning)    53
Startmeny    80
Stativ    12

Avlägsna    66
Justering    66
Montera    65

Statusikoner    24, 25
Stör ej    39
Stör Ej (inställning)    48
Subnätmask (inställning)    51
Systemknappar    19, 26

Ikoner    25, 26
Söka, telefonbokslista    30

T
Ta emot samtal    32
Teckeninmatning    56
Telefonbokslista    

Export    42
Import    42
Lägga till    41
Radering    42
Redigering    41
Sökning    30, 42

Telefonlur    12
Anslutningar    71
Fasthakning    77
Volym    29

Telefonlurskrok    19
Telefonsladd    12
Tillbehör    12
Timer (inställning)    51
TRANSFER-knapp    19
Trepartskonferens    37

U
Underhåll    81
Utloggning (från en grupp)    39
Uttag för headset    21
Uttag för telefonlur    23

V
Vidarekoppling    39
Vidarekoppling av samtal    39
Visning av tilldelade programmerbara knappar    25
VK Alla (inställning)    48
VK Ej/Sv (inställning)    48
VK Uppt. (inställning)    48
VLAN (inställning)    51
VLAN ID (inställning)    51, 52
Volym    29
Väggmontering    72
Väggmonteringssats    12
Väntkoppla    34

Å
Återuppringning    31
Återuppringning av senast slagna nummer    31

Ö
Överflytta samtal    35
Överflyttning    35

98 Användningsanvisningar Dokumentversion  2013-03  

Sakregister



Överflyttning med snabbval    35
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En skruv här

En skruv på ett av dessa ställen

SCHABLON FÖR VÄGGMONTERING

1. Dra i skruvarna i väggen enligt 

anvisningarna.

2. Haka fast enheten på skruvarnas huvuden.

Anm:

Se till att ställa in utskriftsstorleken så att 

den motsvarar storleken på den här sidan. 

Om måtten på pappersutskriften ändå 

avviker något från de mått som anges här, 

ska du använda måtten som anges här.
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