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Інструкція з експлуатації

SIP телефон

Дякуємо за придбання цього виробу Panasonic.
Уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації перед використанням виробу та збережіть її для
майбутнього використання.

KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Файл програмного забезпечення версії 01.250
або пізнішої

В цьому керівництві суфікс кожної моделі (наприклад, KX-UT113NE) не вказується, якщо він не потрібен.



Введення

Основні функції
Легкість експлуатації

Доступ до функцій можна легко отримувати за допомогою кнопки навігації, фізичних кнопок та
віртуальних кнопок.
Крім того, індикатор повідомлення/дзвінка проінформує Вас у разі наявності вхідного виклику або
повідомлення, що очікує.

Високоякісний голосовий зв’язок
Цей пристрій підтримує стандартний протокол SIP і кодек G.722, які забезпечують надійність і високу
якість голосового зв’язку.

Режим ECO
Увімкнення економічного режиму ECO дозволяє знизити енергоспоживання пристрою під час
використання (Cтоp. 50).

Сумісність із гарнітурами з можливістю підняття слухавки ("Electric
Hook Switch", EHS) (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 підтримують гарнітури EHS (Cтоp. 74).

Сумісність із бездротовими гарнітурами Bluetooth® (тільки модель
KX-UT248)

Модель KX-UT248 підтримує бездротові гарнітури Bluetooth (Cтоp. 74).

Основні засади
В цьому керівництві надаються відомості щодо встановлення та експлуатації пристрою.

Додаткова документація
Запуск в експлуатацію

Короткий опис основних відомостей щодо встановлення пристрою.
Керівництво адміністратора

Опис відомостей щодо програмування та обслуговування пристрою.

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

Примітка
• Склад та характеристики програмного забезпечення можуть бути змінені без попереднього

повідомлення.
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Примітки щодо підключення до УВАТС Panasonic
• Якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 підключено до УВАТС Panasonic KX-NS1000,

інформацію щодо експлуатації, програмування та обслуговування пристрою див. у документації до
УВАТС KX-NS1000. За подробицями зверніться до дилера.
Однак у цій документації слід дивитися докладну інформацію про наведені нижче функції:
– Телефонна книга (Cтоp. 31, 44)
– Журнал викликів (Cтоp. 32)

Інша інформація
Торговельні знаки

• Словесний товарний знак та логотипи Bluetooth® належать Bluetooth SIG, Inc. і використовуються
корпорацією Panasonic на умовах ліцензії.

• Plantronics є торговельним знаком або зареєстрованим торговельним знаком компанії Plantronics,
Inc.

• Всі інші торговельні знаки, що використовуються у даному документі, є власністю їх власників.

Для використання у майбутньому
Здійснити запис інформації, яка знаходиться в полі нижче для майбутнього посилання.

Примітка
• Серійний номер і MAC-адресу цього виробу можна знайти на етикетці, наклеєній на нижній

панелі пристрою. Необхідно записати у відповідному полі серійний номер і MAC-адресу
пристрою та зберігати це керівництво як відмітку про купівлю, яка допоможе ідентифікувати
пристрій у разі крадіжки.

МОДЕЛЬ №

СЕРІЙНИЙ №

ДАТА КУПІВЛІ

ДИЛЕР

АДРЕСА ДИЛЕРА

№ ТЕЛ. ДИЛЕРА

MAC АДРЕСА
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Важлива інформація

Зберігайте ці інструкції
для вашої безпеки
Завжди дотримуйтесь приміток щодо безпеки для
уникнення ризику травмування, смерті, ураженню
електричним струмом, пожежі, роботі в аварійному
режимі та ушкодження обладнання або майна.

Пояснення символів
Наступні символи використовуються для
класифікації та опису рівня загрози та травмування
внаслідок невиконання призначення виробу та його
неправильного використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Визначає потенційну загрозу, яка може привести
до серйозного травмування або смерті.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Визначає загрозу, яка може призвести до незнач-
ного травмування або пошкодження виробу або
іншого обладнання.

Наступні символи використовуються для
класифікації та опису типу інструкції, якої треба
дотримуватися.

Цей символ використовується для попе-
редження користувачів про неможливість
виконання вказаної операції.

Цей символ використовується для попе-
редження користувачів, що виконання вка-
заної операції повинне здійснюватися від-
повідно до вимог безпечної експлуатації
цього виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Умови безпечної та надійної експлуатації
Не розбирайте цій виріб самостійно. Може
відбутися ураження електричним струмом.
Цей виріб повинен розбиратися та ремон-
туватися лише кваліфікованим сервісним
персоналом.

Не намагайтеся встромляти дріт, скріпки
тощо до вентиляційних та інших отворів у
корпусі продукту.

Для запобігання виникнення пожежі або
ураження електричним струмом не кори-
стуйтесь виробом під дощем та у вологих
приміщеннях.

Не розбризкуйте воду на блок живлення та/
або шнур блока живлення та оберігайте їх
від намокання.
Це може призвести до пожежі, ураження
електричним струмом або травми. Якщо
волога потрапить на них, негайно відклю-
чіть блок живлення та/або шнур блока жи-
влення та зверніться до авторизованого
сервісного центру.

Не підключайте та не відключайте блок жи-
влення та/або шнур блока живлення вол-
огими руками.

Не тримайтесь блока живлення протягом
тривалого часу. Це може призвести до опі-
ків низького ступеня.

Від’єднайте пристрій від електричної ро-
зетки та передайте його для обслуговуван-
ня у сервісний центр у таких випадках:
A. Якщо шнур електроживлення або

штепсель пошкоджені чи зношені.
B. Якщо на пристрій було пролито рідину.
C. Якщо пристрій потрапив під дощ або у

воду.
D. Якщо пристрій не працює належним чи-

ном відповідно до інструкції. Регулюйте
тільки ті елементи керування, які опи-
сані в інструкції. За неправильного на-
лаштування може потребуватись ре-
монт в авторизованому сервісному
центрі.

E. Якщо пристрій впав або був ушкодже-
ний.

F. Якщо робота пристрою погіршується.

6 Інструкція з експлуатації Версія документа  2013-03  

Важлива інформація



Якщо пошкодження пристрою зачіпає
будь-які внутрішні деталі пристрою, негай-
но від’єднайте кабель або шнур живлення.
Якщо живлення постачається SIP телефо-
ну через мережу [живлення через Ethernet,
PoE], від’єднайте кабелі Ethernet. В іншому
випадку від’єднайте шнур блока живлення.
Потім віднесіть пристрій до сервісного
центру.

Динамік слухавки намагнічений і може при-
тягувати невеликі металеві об'єкти.

Висока гучність навушників або гарнітури
може призвести до погіршення слуху.

Від’єднайте пристрій від електричної ро-
зетки/кабелів Ethernet, якщо з нього виді-
ляється дим, відчувається ненормальний
запах або чутно незвичайний шум. Такі
умови можуть призвести до пожежі або
ураження електричним струмом. Переко-
найтеся, що виділення диму припинилося,
та зверніться до авторизованого сервісно-
го центру.

Встановлення
Не підключайте пристрої, характеристики
яких перевищують номінальні значення на-
вантаження на електричні розетки або
джерела живлення. В разі перевищення
номінальної потужності мережевого фільт-
ра тощо може виникнути займання через
перегрів.

Не скручуйте шнур блока живлення. Таким
чином можна ушкодити шнур, що може
призвести до пожежі, ураження електрич-
ним струмом або короткого замикання.

Пристрій можна підключати тільки до того
типу джерела живлення, який вказано на
етикетці пристрою.

Вставляйте блок живлення в електричну
розетку до кінця. Невиконання цієї вимоги
може призвести до ураження електричним
струмом та/або до надмірного нагрівання і
пожежі.

Медичні застереження (тільки модель
KX-UT248)

Не користуйтеся виробом у лікувальних за-
кладах, якщо це забороняється відповідно
до чинних у таких місцях норм. Обладнан-
ня, яке використовується у лікарнях і ліку-
вальних закладах, може бути чутливим до
зовнішнього радіочастотного випроміню-
вання.

Зверніться до виробника медичних при-
строїв, таких як кардіостимулятори або
слухові апарати, щоб визначити, чи захи-
щені вони належним чином від зовнішнього
радіочастотного випромінювання (цей ви-
ріб працює в частотному діапазоні від
2,402 ГГц до 2,480 ГГц, вихідна потужність
не перевищує 2,5 мВт).

Розміщення
Запобігайте попаданню виробу у рідину та
протіканню рідини на нього. Не піддавайте
виріб впливу диму, пилу, волозі, механіч-
ним вібраціям, ударам або прямим соняч-
ним променям.

Не кладіть важкі предмети на пристрій.

Розмістіть цей пристрій на рівній поверхні.

Забезпечте вільний простір у радіусі
10 cm (см) навколо пристрою для належної
вентиляції.

Настінний монтаж
Не монтуйте пристрій інакше, ніж описано
в даному керівництві.

Переконайтеся, що стіна, на якій буде за-
кріплено пристрій, є достатньо міцною,
щоб підтримувати його. Якщо це не так –
необхідно зміцнити стіну. Відомості щодо
ваги пристрою див. у розділі "Специфікації
(Cтоp. 87)".

Використовуйте із пристроєм лише опціо-
нальний комплект для настінного монтажу.
Комплект для настінного монтажу містить
гвинти, шайби та адаптер для настінного
монтажу.
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Під час вкручування гвинтів у стіну будьте
уважні та слідкуйте за тим, щоб гвинти не
впиралися у металеві решітки або пласти-
ни всередині стіни, а також дротів внутріш-
ньої електричної проводки.

Коли цей пристрій більше не буде викори-
стовуватись, обов’язково зніміть його зі сті-
ни.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пристрій має знаходитися подалі від нагрі-
вальних приладів і приладів, що є джере-
лами електричних шумів, наприклад, лю-
мінесцентних ламп, двигунів і телевізорів.
Ці джерела шумів можуть впливати на ро-
боту пристрою. Його також не можна роз-
міщувати у приміщеннях із температурою
середовища нижче за 0 °C або вище за
40 °C.

Пристрій слід протирати м’якою тканиною.
При чищенні не користуйтесь абразивними
порошками або хімічними засобами, таки-
ми як бензин або розчинник.

Проковтування гачка слухавки може при-
звести до загрози задухи. Тримайте гачок
слухавки в недоступному для дітей місці.

Коли пристрій не використовується протя-
гом тривалого часу, від’єднайте його від
електричної розетки. Якщо живлення по-
стачається пристрою через мережу
Ethernet, від’єднайте кабелі Ethernet.

Якщо пристрій змонтовано на стіні, пере-
конайтеся, що кабелі надійно прикріплені
до стіни.

Зауваження
• Якщо пристрій не працює належним чином,

від’єднайте шнур блока живлення та кабелі
Ethernet і повторно приєднайте їх.

• За наявності проблем із виконанням дзвінків,
від’єднайте кабелі Ethernet та приєднайте
завідомо справний SIP телефон. Якщо
завідомо справний SIP телефон працює
належним чином, відправте несправний SIP
телефон в ремонт до авторизованого
сервісного центру. Якщо завідомо справний
SIP телефон не працює належним чином,

перевірте справність SIP-сервера та
кабелів Ethernet.

• У разі збою живлення SIP телефон може не
працювати. Забезпечте наявність окремого
телефону, який не потребує приєднання до
електричної мережі, для застосування в
екстрених випадках.

• Для отримання інформації щодо
налаштування мережі SIP телефону,
наприклад, встановлення IP-адрес, див.
"Налаштування мережі (Cтоp. 55)".

• Якщо на дисплеї з’являється повідомлення
про помилку, зверніться до свого дилера або
адміністратора мережі.

• Використовуйте тільки відповідну слухавку
Panasonic.
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Захист даних
Ми рекомендуємо дотримуватися вимог щодо
безпеки, які наведені у цьому розділі з метою
попередження наступних ситуацій:
– втрата, виток, фальсифікація або крадіжка

інформації користувача
– незаконне використання виробу
– перешкоди в обслуговуванні або припинення

обслуговування, спричиненого третьою
стороною

Ми не несемо відповідальності за пошкодження,
які сталися через неправильне використання
цього виробу.

Інформація користувача визначається як:
– імена в телефонній книзі, номери телефонів та

IP-адреси
– номери телефонів переадресації
– номери, які збережені для набору номера

натисканням однієї кнопки
– паролі, які використовуються для реєстрації на

користувацькому веб-інтерфейсі
– список викликів

Запобігання втрати даних
• Зберігайте копії важливих даних (наприклад,

список контактів телефонної книги) на випадок
несправності пристрою, після якої відновлення
даних буде неможливе.

• Існує ризик змінення або видалення збережених
на пристрої даних, наприклад, після ремонту.
Щоб захистити важливі дані від
непередбаченого пошкодження, див. "Захист
даних (Cтоp. 9)".

Запобігання витоку інформації
• Зберігайте резервні копії у безпечних місцях.
• Не зберігайте особливу приватну інформацію у

приладі.
• Особиста інформація (наприклад, список

контактів телефонної книги та журнал викликів)
може бути зареєстрована та/або збережена на
пристрої. Щоб запобігти витоку даних або
непередбаченим ушкодженням, у наведених
нижче випадках зробіть запис потрібної
користувацької інформації тощо та ініціалізуйте
пристрій, щоб повернути його до заводських
установок.
– При передачі або утилізації пристрою

– При здачі пристрою в оренду
– При здачі пристрою в ремонт

• Впевніться, що прилад знаходиться у ремонті
сертифікованого спеціаліста.

• Коли інформація користувача надсилається з
пристрою на ПК або інший зовнішній пристрій, за
конфіденційність інформації несе
відповідальність сам користувач. Перш ніж
позбавитися ПК або іншого зовнішнього
пристрою, відформатуйте жорсткий диск і/або
зробіть його фізично непридатним для
використання, щоб забезпечити неможливість
відновлення даних.

Запобігання витоку інформації у
мережі
• Забезпечити безпеку приватних розмов тільки

через підключення виробу до безпечної мережі.
• Запобігати несанкціонованому доступу тільки

через підключення виробу до мережі, яка
керується належним чином.

• Впевніться, що усі персональні комп’ютери, які
з’єднані з виробом використовують сучасні
заходи безпеки.

Інформація про безпеку
• Установки безпеки, наприклад, паролі, не можна

відновити в сервісних центрах Panasonic.
Вживіть заходів із запобігання втраті або
забуванню паролів.

• Якщо пароль забуто, ініціалізуйте пристрій і
повторіть налаштування параметрів. За
подробицями зверніться до адміністратора або
дилера.

• Щоб забезпечити найвищий рівень безпеки,
встановлюйте паролі, які не можна легко
вгадати, а також періодично змінюйте паролі.

• Якщо використовується SSL-ідентифікація,
необхідно вибрати NTP-сервер (сервер
налаштування часу). Крім того, якщо
SSL-ідентифікація здійснюється без вказування
NTP-сервера, ідентифікація буде безумовно
підтверджена без підтвердження дійсності
SSL-сертифіката.
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Додаткова інформація
Умови безпечної та надійної екс-
плуатації
Щоб запобігти займанню, ураженню електричним
струмом та особистим травмам, під час
користування цим пристроєм обов’язково
дотримуйтесь головних вимог техніки безпеки, а
саме:
1. Не використовуйте пристрій поблизу води

(наприклад, поряд із ванною, (кухонною)
раковиною, пральною машиною, у вологих
підвальних приміщеннях або поблизу басейну).

2. Не користуйтеся телефоном (окрім
бездротового) під час грози. У цьому разі існує
деякий ризик ураження електричним струмом
від удару блискавки.

3. Не користуйтеся телефоном, щоб повідомити
про витік газу, перебуваючи безпосередньо біля
витоку.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Примітка для користувачів у Ав-
стралії та Великобританії
• Цей виріб може бути використа-

ний у поєднанні зі слуховим апа-
ратом, обладнаним індуктивни-
ми контурними мікрофонами.
Слухавка повинна використову-
ватися для звичайних розмов.
Під час експлуатації слуховий
апарат потрібно встановити на
позицію "T" або як вказано в ін-
струкції з експлуатації для слу-
хового апарату.

• Цей виріб призначений для допомоги людям
з вадами зору у визначенні місць клавіш та
кнопок набору номера.

Примітка для користувачів у Вели-
кобританії
• Виріб розроблено для встановлення та

експлуатації у визначених межах температури
навколишнього середовища та відносної
вологості.

• Уникайте встановлення виробу у сирих або
вологих середовищах, наприклад, ваннах або
басейнах.

• Апаратура припускає набирання номерів 999 та
112 після отримання доступу до станційної лінії
для спрямування вихідних викликів до екстреної
служби ВТ (999) та (112).
Спосіб одержання доступу до зовнішньої лінії
залежить від SIP-сервера. Для отримання
додаткової інформації з’ясуйте функції
SIP-сервера.

Тільки для користувачів у Новій
Зеландії
• На даному обладнанні не буде встановлено

режим автоматичного виклику екстреної служби
за номером "111" у мережі Telecom.

Загальне попередження щодо дозволу на
підключення
• Дозвіл на підключення (Telepermit) якогось

кінцевого обладнання до мережі зв’язку означає
тільки те, що Telecom підтверджує відповідність
даного кінцевого обладнання мінімальному
набору вимог для підключення до власної
мережі зв’язку. З іншого боку, це не означає ні
сертифікацію виробу компанією Telecom, ні
надання будь-яких гарантій. Дозвіл на
підключення не може гарантувати повну
сумісність даного обладнання з іншим
обладнанням, яке теж має дозвіл на
підключення, але виготовлене іншим
виробником. Крім того, дозвіл на підключення не
забезпечує повної сумісності виробу з усіма
сервісами мережі Telecom.

Використання IP-мереж із ТМЗК
• Інтернет-протокол (IP) за своєю природою додає

затримку в мовні сигнали, оскільки кожен пакет
даних формується та передається протягом
певного часу. У стандартах доступу до мережі
Telecom постачальникам, проектувальникам і
монтажникам, що використовують цю
технологію для спрямування викликів у мережу
ТМЗК або з неї, рекомендується створювати свої
мережі відповідно до вимог моделі ITU E.
Загальною метою є зведення до мінімуму
затримок, спотворень та інших погіршень
передачі; особливо це стосується тих викликів,
що виконуються з використанням стільникових і
міжнародних мереж, в яких вже спостерігаються
великі затримки.
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Заглушення луни
• Зазвичай у мережі ТМЗК компанії Telecom

непотрібно використовувати заглушення луни,
оскільки величина затримок через географічне
розташування є прийнятною, якщо зворотні
втрати кінцевого користувацького обладнання
підтримуються в межах, встановлених для
отримання дозволу на підключення. Однак, ті
приватні мережі, що використовують технологію
передачі голосу за IP-протоколом (VoIP), мають
забезпечувати заглушення луни в усіх голосових
викликах. Сукупний ефект затримки
перетворення звукового потоку на дані VoIP та
затримки IP-маршрутизації може спричинити
необхідність використання заглушення луни для
часу   64 мсек.

Примітка для користувачів в Євро-
пейському союзі

Тільки модель KX-UT248NE/KX-UT248X

Для отримання інформації з дотримання
відповідних нормативних Директив ЄС зверніться
до авторизованих представників.
Контактна адреса авторизованих представників:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Німеччина
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Panasonic Corporation цим заявляє, що 
описана у цьому посібнику радіоапаратура 
відповідає положенням Директиви 2014/53/EU.
Повний текст декларації про відповідність ЄС 
доступний в Інтернеті за наступною адресою:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc



Інформація для користувачів про
збирання та утилізацію відпраць-
ованого обладнання та батарей

Ці символи на виробах, упакуванні та/
або супровідній документації означа-
ють, що відпрацьовані електричні та
електронні вироби й батареї не можна
викидати разом зі звичайним побуто-
вим сміттям.
Для належної обробки, утилізації та по-
вторної переробки відпрацьовані виро-
би та батареї необхідно здавати до спе-
ціальних приймальних пунктів відповід-
но до внутрішнього законодавства та
Директив 2002/96/EC і 2006/66/EC.
Правильна утилізація цих виробів та ба-
тарей допоможе зберегти цінні ресурси
та запобігти негативному впливу на здо-
ров’я людей та навколишнє середови-
ще внаслідок неналежного поводження
з відходами.
Щоб отримати детальну інформацію
про збирання та утилізацію відпрацьо-
ваних виробів та батарей, зверніться до
місцевого органу самоврядування,
служби з утилізації відходів або в пункт
продажу, де ви придбали ці вироби.
У разі неправильної утилізації цього ти-
пу відходів можуть накладатися штра-
фи згідно з державним законодавством.

 Для комерційних користувачів у
Європейській Співдружності
У разі потреби утилізації електричного
та електронного обладнання, будь лас-
ка, зверніться до свого дилера чи по-
стачальника за додатковою інформа-
цією.

Інформація щодо утилізації в інших
країнах, які не входять до Європей-
ської Співдружності
Цей символ стосується лише Європей-
ського Союзу. Якщо ви бажаєте позбу-
тися цих виробів, зверніться до місце-
вого органу влади чи в точку продажу,
щоб дізнатися про правильний спосіб
утилізації виробу.

Примітка щодо символу батареї (два
приклади нижнього символу):
Цей символ може використовуватися
разом із символом хімічного елемента.
У такому разі він відповідає вимозі,
встановленій Директивою, яка сто-
сується відповідного хімічного елемен-
та.
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Перед початком експлуатації телефонів

Інформація щодо приладдя
Приладдя в комплекті постачання

Слухавка (1) Провід для слухавки (1)

Підставка (1)

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

Примітка
• Наведені зображення можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду фактичного виробу.

Додаткове приладдя
Блок живлення*1 • Для моделей 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)

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

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

Комплект для настінного монта-
жу

• Моделі KX-UT113/KX-UT123:
KX-A432X

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

*1 Щоб замовити додатковий блок живлення, вкажіть у замовленні номер моделі "KX-A239xx/KX-A420BR" (замість
"PQLV206xx/PSLP1662").
Для користувачів в Аргентині, живлення може постачатися лише за допомогою технології PoE (живлення через Ethernet).
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Розташування елементів керування
Вид спереду

Моделі KX-UT113X/KX-UT123X:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

Моделі KX-UT113NE/KX-UT123NE:

F

A B

KLMHIJG

ECD

NO PQ
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Моделі KX-UT113RU/KX-UT123RU:

F

A B

KLM NO PHIJG

ECD

Q

Модель KX-UT133X:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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Модель KX-UT133NE:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOP Q R

Модель KX-UT133RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R
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Модель KX-UT136X:

F

A B

KLM NOPQ RHG IJ

E CD

Модель KX-UT136NE:

F

A B CD

KLMHG IJ

E

OP Q RN
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Модель KX-UT136RU:

F

A B

KLMHG IJ

E CD

NOPQ R

Модель KX-UT248X:

F

A B CDE G JH I

MS R PNOLKSQR
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Модель KX-UT248NE:

F

A G J

MS

HB

LKSQ

DE IC

R R OPN

Модель KX-UT248RU:

F

A B G JHDE IC

M PNOS LKSQ RR

РКД (рідкокристалічний дисплей)
Модель KX-UT113 обладнано 3-рядковим РКД.
Моделі KX-UT123/KX-UT133 обладнано 3-рядковим РКД із підсвічуванням дисплея.
Модель KX-UT136 обладнано 6-рядковим РКД із підсвічуванням дисплея.
Модель KX-UT248 обладнано 4,4-дюймовим РКД із підсвічуванням дисплея.
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Віртуальні кнопки (від S1 до S4)
Кнопки від S1 до S4 (розташовані нижче дисплея) використовуються для вибору елемента, що
відображається в нижньому рядку дисплея.
Індикатор повідомлення/дзвінка*1

Коли ви отримуєте виклик або нагадування про утримання виклику, індикатор блимає зеленим.
Коли є залишене вам повідомлення, індикатор продовжує світитися червоним.

*1 Якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 підключено до УВАТС KX-NS1000, індикатор повідомлення/дзвінка
вказує поточний стан таким чином:
– Блимає зеленим: по внутрішній лінії отримується внутрішній виклик або нагадування про утримання чи

переадресацію виклику.
– Блимає червоним: по зовнішній лінії отримується зовнішній виклик або нагадування про утримання чи

переадресацію виклику.
– Горить червоним: отримано повідомлення.

Кнопка навігації
Використовується для регулювання гучності або вибору потрібних елементів.
ENTER
Використовується для призначення обраної позиції.
Тримач для слухавки
Тримає слухавку, коли пристрій змонтовано на стіні. Детальніше див. у розділі "Приєднання гачка
слухавки в разі настінного монтажу пристрою (Cтоp. 82)".
FORWARD/DO NOT DISTURB/
Використовується для налаштування режиму постійної переадресації викликів або режиму "Не
турбувати" на внутрішній лінії.
CONF (конференц-зв’язок)/CONFERENCE/
Використовується для встановлення локального конференц-зв’язку між трьома учасниками.
REDIAL/
Використовується для повторного набору останнього набраного номера.
FLASH/RECALL/
Використовується для роз’єднання поточного виклику та здійснення нового виклику, не вішаючи
слухавку.
MESSAGE/
Використовується для отримання доступу до скриньки голосової пошти.
HOLD/
Використовується для відсилання виклику на утримання.
Коли виклик утримується, індикатор утримання (тільки моделі KX-UT113/KX-UT123) блимає
червоним.
MUTE/AUTO ANSWER/
Використовується для відповіді на вхідний виклик у режимі гучномовного зв’язку або для вимкнення
мікрофона/гарнітури під час розмови.
Мікрофон
Використовується для розмови в режимі гучномовного зв’язку.
TRANSFER/
Використовується для переадресації виклику до іншого абонента.
SP-PHONE (гучномовець)/HEADSET/
Використовується для розмови в режимі гучномовного зв’язку. Коли використовується гучномовець
(SP-PHONE), індикатор на кнопці SP-PHONE (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) або
індикатор над кнопкою SP-PHONE (тільки моделі KX-UT113/KX-UT123) починає світитися червоним.
Якщо мікрофон вимкнено, індикатор блимає червоним.
CANCEL
Використовується для скасування вибору.
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Програмовані кнопки/Індикатори програмованих кнопок (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
Використовуються для здійснення чи прийому викликів або для виконання функцій, які були
призначені кнопкам. Індикатори програмованих кнопок вказують стан кожної програмованої кнопки.
Детальніше див. у розділі "Програмовані кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".
Кнопки переходу між сторінками (тільки модель KX-UT248)
Використовуються для переходу між відображуваними сторінками програмованих кнопок. У
пристрої передбачено три сторінки для восьми програмованих кнопок. Детальніше див. у розділі
"Екран із призначеними програмованими кнопками (тільки модель KX-UT248) (Cтоp. 26)".
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Вид із лівого боку
Моделі KX-UT113/KX-UT123:

A

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
AB

Роз'єм для гарнітури
Роз’єм для гарнітури EHS (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Вид знизу
Модель KX-UT113:

A B C

Модель KX-UT123:

A CDB

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

CDBA

Мережевий роз'єм
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Порт LAN
Роз'єм для слухавки
Порт ПК (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
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Екрани
Цей розділ пояснює кнопки та іконки, що відображаються на дисплеї.

Примітка
• Фактичний вигляд екрана на вашому пристрої може відрізнятися від наведених прикладів.

Моделі KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133:

Налашт. Журнал

Повідомлення

ПАД/НТРБ Авто від

Модель KX-UT136:

Налашт. Журнал

Повідомлення
Пропущений дзвінок :

СУБГР

ПАД/НТРБ Авто від

Модель KX-UT248:

BLF  1

BLF  2

DN  1

DN  2

Гарнітура

0123456789BLF  3

BLF  4

Налашт. Журнал

Повідомлення
Пропущений дзвінок :

СУБГР

ПАД/НТРБ Авто від

Іконки стану
Вказують стан різних функцій (Cтоp. 26).
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Іконки віртуальних кнопок
Вказують функції, які виконуватимуться в разі натискання відповідних кнопок. Іконки, що
відображаються, різняться залежно від стану пристрою (наприклад, іконки, що відображаються під
час виклику, відрізняються від іконок, що відображаються під час зберігання запису в телефонній
книзі).
Індикатор переміщення
Вказує на те, що для відображення попереднього чи наступного елемента можна натискати кнопки
[ ], [ ], [ ] або [ ].

Примітка
• Хоча індикатор переміщення не показано на наведеному вище зображенні екрана моделей

KX-UT136/KX-UT248, на деяких екранах він відображається.
Екран із призначеними програмованими кнопками (тільки модель KX-UT248)
Показує сторінку програмованих кнопок (Cтоp. 42). На кожній сторінці відображаються імена,
призначені програмованим кнопкам (Cтоp. 21).

Іконки стану
Іконка Опис

ПАД/НТРБ Відображаються, якщо увімкнуто постійну переадресацію викликів або ре-
жим "Не турбувати" (Cтоp. 40).

Авто від Відображаються, якщо увімкнуто автовідповідач (Cтоp. 34).

Відображається, якщо дзвінок вимкнено (Cтоp. 30).

ECO Відображається, якщо увімкнуто режим ECO (Cтоp. 50).

Відображається, якщо втрачено реєстрацію на SIP-сервері. Якщо відобра-
жається ця іконка, зверніться до адміністратора чи дилера.

Під час перевірки нових повідомлень відображається поруч із рядками, які
містять нові повідомлення (Cтоp. 39).

Тільки модель KX-UT248: відображається, якщо гарнітуру Bluetooth зареє-
стровано та підключено (Cтоp. 84).

Тільки модель KX-UT248: відображається, якщо гарнітуру Bluetooth зареє-
стровано, але не підключено (Cтоp. 84).
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Віртуальні кнопки та іконки віртуальних кнопок
Натисканням віртуальної кнопки (від S1 до S4) можна викликати функцію, що відображається
безпосередньо над нею.

Налашт. Журнал

S1 S2 S3 S4

Повідомлення
Пропущений дзвінок :

СУБГР

ПАД/НТРБ Авто від

У цьому керівництві посилання на віртуальні кнопки робиться через їх відповідні іконки.
Наприклад, фраза "Натисніть Налашт. ", "Натисніть Журнал " або "Натисніть ", означатиме натискання
кнопки S1, S2 або S3 відповідно.

Іконка Опис

Налашт. Доступ до меню налаштувань користувача (Cтоp. 47).

Журнал Доступ до журналу викликів (Cтоp. 32).

Доступ до телефонної книги (Cтоp. 44).

Устан. Доступ до меню установок (Cтоp. 85).

Очист. Видалення числа або символу перед курсором (Cтоp. 31).

Пошук Пошук запису телефонної книги (Cтоp. 32).

Меню Редагування журналу викликів або запису телефонної книги (Cтоp. 32,
Cтоp. 45).

Доступ до системних функцій УВАТС (доступ до системних функцій).

Примітка
• Доступ до системних функцій можна отримати лише в разі підклю-

чення KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 до УВАТС
KX-NS1000. Докладну інформацію див. у документації до УВАТС
KX-NS1000.

OK Підтвердження операції переадресації (Cтоp. 37).

OK Почніть встановлення оновлення ПЗ (Cтоp. 58).

Увед Збереження чи підтвердження інформації, що відображається на дисплеї.

Примітка
• Для виконання цієї ж операції віртуальної кнопки можна використати

фізичну кнопку ENTER.
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Іконка Опис

Лінія Лише для моделей KX-UT113/KX-UT123, якщо апарат підтримує декілька лі-
ній, виберіть лінію, якою потрібно скористатись, щоб здійснити дзвінок
(Cтоp. 31).

Відп-дь Відповідь на вхідний виклик (Cтоp. 29).

Закр Закриття екрана вхідного виклику та продовження попереднього набору но-
мера (Cтоp. 31).

Відхил Відхилення вхідного виклику (Cтоp. 34).

Трансф Виконання відкритої (прямої) переадресації (Cтоp. 37).

Додати Додавання запису, наприклад, до списку відхилених викликів або телефон-
ної книги (Cтоp. 34, Cтоp. 44).

Зтерти Видалення інформації, що відображається на дисплеї (Cтоp. 35,
Cтоp. 45).

Зберег Збереження інформації, що відображається на дисплеї (Cтоp. 34,
Cтоp. 44).

Виклк Виконання виклику (Cтоp. 31).

Редаг Редагування інформації, що відображається на дисплеї (Cтоp. 32,
Cтоp. 35, Cтоp. 45).

Пріор Призначення номера, якому надаватиметься перевага в разі набору номера
із запису телефонної книги, в якому зареєстровано кілька номерів телефонів
(Cтоp. 44).

Номер Відображення номера телефону під час пошуку запису в телефонній книзі
(Cтоp. 32).

Онов. Оновлення програмного забезпечення (Cтоp. 58).

A/a Перемикання між верхнім і нижнім регістрами під час введення символів
(Cтоp. 61).

1/A/? Вибір потрібного режиму введення символів під час введення символів
(Cтоp. 62).
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Основні функції
Цей розділ пояснює основи користування
пристроєм.

Примітка
• Якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/

KX-UT136 підключено до УВАТС Panasonic
KX-NS1000, інформацію про експлуатацію
пристрою див. у документації до УВАТС
KX-NS1000.

Визначення номера внутріш-
ньої лінії
Номер внутрішньої лінії та ім’я, за яким
зареєстровано пристрій, можна переглянути в
режимі очікування (тобто, коли не виконується та не
приймається виклик).

Підняття та вішання слухавки
Існує кілька можливих способів підняття та вішання
слухавки.
• Використання телефонної слухавки
• Використання кнопки [SP-PHONE/HEADSET/ /

]
• Використання віртуальних кнопок
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

використання кнопки DN (програмована кнопка)

Підняття слухавки
Коли в цьому керівництві згадується фраза
"підніміть слухавку", можна виконати будь-яку з
наведених нижче дій.
• Підніміть слухавку з важеля.
• Натисніть кнопку [SP-PHONE/HEADSET/ / ],

поки слухавка перебуває на важелі. Так
активується режим гучномовного зв’язку.

• Натисніть кнопку [SP-PHONE/HEADSET/ / ]
під час використання гарнітури.

• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
натисніть кнопку DN (програмована кнопка).

Примітка
• Деякі віртуальні кнопки, наприклад Відп-дь ,

виконують функції кнопки [SP-PHONE/ ].
• Детальніше про кнопки DN див. у розділі

"Програмовані кнопки (тільки моделі

KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".

Вішання слухавки
Коли в цьому керівництві згадується фраза
"покладіть слухавку", можна виконати будь-яку з
наведених нижче дій.
• Покладіть слухавку на важіль.
• Натисніть кнопку [SP-PHONE/HEADSET/ / ]

під час використання гарнітури або в режимі
гучномовного зв’язку.

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

Активація режиму гучномовного зв’язку
Ви можете активувати режим гучномовного зв’язку
наступним чином:
• Натисніть [SP-PHONE/ ] в режимі очікування.
• Натисніть [SP-PHONE/ ] під час розмови з

використанням слухавки. Слухавку можна
покласти на важіль.

• Натисніть Відп-дь  в момент отримання вхідного
виклику.

• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
натисніть незадіяну кнопку DN у режимі
очікування (програмована кнопка).

• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: в
момент отримання виклику або коли виклик
утримується, натисніть зелену блимаючу
кнопку DN (програмована кнопка), що відповідає
даному виклику.

Скасування режиму гучномовного зв’язку
Ви можете скасувати режим гучномовного зв’язку,
піднявши слухавку з важеля.

Примітка
• Детальніше про кнопки DN див. у розділі

"Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".
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Прослуховування розмови при
піднятій слухавці
Під час розмови між двома абонентами з
використанням дротової слухавки можна дозволити
іншим особам прослуховувати розмову через
гучномовець, а саму розмову продовжити,
використовуючи слухавку.
• Натисніть [SP-PHONE/ ], але не кладіть

слухавку на важіль.
• Повторно натисніть [SP-PHONE/ ], щоб

скасувати режим прослуховування розмови при
піднятій слухавці.

Примітка
• Якщо покласти слухавку на важіль у режимі

прослуховування розмови при піднятій
слухавці, увімкнеться режим гучномовного
зв’язку.

• Натискання кнопки [SP-PHONE/ ] під час
конференц-зв’язку дозволяє увімкнути
режим гучномовного зв’язку. Слухавка при
цьому вимкнеться.

Регулювання рівня гучності
Рівень гучності дзвінка, слухавки, гарнітури та
гучномовця можна відрегулювати за допомогою
кнопок [ ] і [ ] на кнопці навігації.

Регулювання рівня гучності дзвін-
ка
Натискайте [ ]  або [ ] в момент отримання виклику.
Рівень гучності дзвінка також можна відрегулювати
в параметрах. Детальніше див. у розділі "Дзвінок
(Cтоp. 50)".

Примітка
• Після зменшення рівня гучності до нуля

відобразиться напис "Вимкнути". В режимі
очікування також відображається іконка

.

Регулювання рівня гучності слу-
хавки/гарнітури/гучномовця
Натискайте [ ] або [ ] під час розмови з
використанням слухавки, гарнітури чи в режимі
гучномовного зв’язку.
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Керування функціями
Примітка

• Якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 підключено до УВАТС Panasonic
KX-NS1000, інформацію про експлуатацію
пристрою див. у документації до УВАТС
KX-NS1000.
Однак у цій документації слід дивитися
докладну інформацію про наведені нижче
функції:
– Телефонна книга (Cтоp. 31, 44)
– Журнал викликів (Cтоp. 32)

Виконання викликів
Цей розділ пояснює основні способи виконання
викликів.

Виконання виклику
1. Підніміть слухавку, коли пристрій перебуває в

режимі очікування.
2. Наберіть номер телефону, за яким Ви бажаєте

здійснити виклик.
3. Натисніть [ENTER] або зачекайте кілька секунд

до початку набору номера.
4. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Примітка
• Для моделей KX-UT113/KX-UT123, якщо

апарат підтримує більше однієї лінії, можна
натиснути кнопку Лінія  перш ніж зняти
слухавку, а потім вибрати лінію, якою
потрібно скористатись.

• Для моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248: якщо апарат підтримує більше
однієї лінії, перед введенням номера можна
натиснути незадіяну кнопку DN
(програмована кнопка), призначену лінії,
якою потрібно скористатися. Докладніше про
кнопки DN див. у розділі "Програмовані
кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 42)".

Попередній набір номера
Коли пристрій перебуває в режимі очікування,
можна почати набір номера (не більше 32 цифр), не
піднімаючи слухавку.

• Щоб видалити введений номер, натисніть
Очист. .

• Щоб скинути весь номер, натисніть та утримуйте
Очист. .

• Щоб з’єднатися з абонентом, підніміть слухавку
або натисніть [ENTER].

Примітка
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

щоб з’єднатися з абонентом, також можна
натиснути незадіяну кнопку DN
(програмована кнопка). Детальніше про
кнопки DN див. у розділі "Програмовані
кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 42)".

• В моделях KX-UT113/KX-UT123: під час
попереднього набору номера замість
підняття слухавки можна натиснути Виклк .
Якщо пристрій підключений до кількох ліній,
виберіть лінію, яку необхідно
використовувати, а потім натисніть
[ENTER].

• Якщо під час попереднього набору номера
отримується вхідний виклик, на дисплеї
відображається екран вхідного виклику. В
моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
екран вхідного виклику можна закрити
натисканням кнопки Закр , після чого можна
продовжити попередній набір номера.

Виконання виклику зі списку
телефонної книги
Переміщення між записами
1. Натисніть .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати запис.
3. Підніміть слухавку.
4. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Примітка
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

щоб з’єднатися з абонентом у кроці 3, також
можна натиснути незадіяну кнопку DN
(програмована кнопка). Детальніше про
кнопки DN див. у розділі "Програмовані
кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 42)".

• В моделях KX-UT113/KX-UT123: замість
підняття слухавки можна натиснути Виклк .
Якщо пристрій підключений до кількох ліній,
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виберіть лінію, яку необхідно
використовувати, а потім натисніть
[ENTER].

• Якщо в записі збережено кілька номерів
телефонів, у кроці 2 можна натиснути Номер ,
а потім вибрати номер телефону для
виклику.

Пошук за іменем
1. Натисніть .
2. Натисніть Пошук .
3. Введіть ім’я (не більше 12 символів), яке

необхідно знайти.
4. Натисніть [ENTER].

Відобразиться запис, що відповідає вашому
пошуковому запиту.

5. Підніміть слухавку.
6. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Примітка
• В моделях KX-UT113/KX-UT123: замість

підняття слухавки можна натиснути Виклк .
Якщо пристрій підключений до кількох ліній,
виберіть лінію, яку необхідно
використовувати, а потім натисніть
[ENTER].

• Детальніше про введення символів див. у
розділі "Введення символів (Cтоp. 61)".

• Якщо в записі збережено кілька номерів
телефонів, у кроці 4 можна натиснути Номер ,
а потім вибрати номер телефону для
виклику.

• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1
хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.

Набирання номера з викори-
станням журналу викликів
Останні 30 вхідних і вихідних викликів зберігаються
у відповідних журналах і впорядковуються від нових
викликів до старих. Пропущені вхідні виклики
зберігаються в журналі пропущених викликів та в
журналі вхідних викликів.
Виклики можна виконувати за номерами, які
знаходяться в журналах викликів.
1. Натисніть Журнал .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати потрібний

журнал викликів, а потім натисніть [ENTER].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати запис.

4. Підніміть слухавку.
5. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Примітка
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

щоб з’єднатися з абонентом у кроці 4, також
можна натиснути незадіяну кнопку DN
(програмована кнопка). Детальніше про
кнопки DN див. у розділі "Програмовані
кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 42)".

• В моделях KX-UT113/KX-UT123: замість
підняття слухавки можна натиснути Виклк .
Якщо пристрій підключений до кількох ліній,
виберіть лінію, яку необхідно
використовувати, а потім натисніть
[ENTER].

• Запис журналу викликів можна додати до
телефонної книги. Див. розділ "Додавання
запису телефонної книги із журналу вхідних
або пропущених викликів (Cтоp. 44)".

Редагування номера телефону пе-
ред набиранням номера із журна-
лу вхідних або пропущених викли-
ків
Номер телефону із журналу вхідних або
пропущених викликів можна відредагувати перед
набором.
1. Натисніть Журнал .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Журнал

вхідних викликів" або "Пропущений
дзвінок", а потім натисніть [ENTER].

3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати запис.
4. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно

від моделі Вашого пристрою.
Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
• Натисніть Меню , виберіть "Редагування", а

потім натисніть [ENTER].
Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Натисніть Редаг .

5. Відредагуйте номер, а потім підніміть слухавку
або натисніть Виклк .

6. Для завершення розмови, покладіть слухавку.
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Повторний набір останнього
набраного номера (повторний
набір номера, останній номер)
Останній набраний номер телефону можна набрати
повторно.
1. Натисніть [REDIAL/ ].
2. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Примітка
• Для моделей KX-UT133/KX-UT136/

KX-UT248: щоб вибрати лінію, яку слід
використовувати для повторного набору
номера, натисніть відповідну кнопку DN
(програмована кнопка) перед натисканням
кнопки [REDIAL/ ]. Детальніше про
кнопки DN див. у розділі "Програмовані
кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 42)".

• У пристрої можна налаштувати
відображення журналу вихідних викликів
замість безпосереднього повторного
набирання номера. Можна вибрати запис із
журналу викликів для виконання виклику
(Cтоp. 32). За подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.

Набір номера натисканням од-
нієї кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
Виклик можна виконати натисканням однієї кнопки,
якщо для потрібного абонента було створено кнопку
набору номера одним натисканням. Кнопки набору
номера одним натисканням також можна
налаштувати для доступу до функцій телефонної
системи в разі їх наявності.
1. Підніміть слухавку, а потім натисніть кнопку

набору номера одним натисканням
(програмована кнопка).

2. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Примітка
• Кнопку BLF (Busy Lamp Field, "Контроль

зайнятих ліній") (програмована кнопка)
також можна використовувати для
виконання внутрішнього виклику простим

натисканням кнопки. За подробицями
зверніться до адміністратора або дилера.

• Детальніше про програмовані кнопки,
наприклад кнопки набору номера одним
натисканням і кнопки BLF, див. у розділі
"Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".
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Отримання викликів
Цей розділ пояснює основні способи отримання
викликів.

Отримання виклику
1. Підніміть слухавку.
2. Для завершення розмови, покладіть слухавку.

Автовідповідач
У пристрої можна налаштувати автоматичну
відповідь на вхідні дзвінки. З’єднання з абонентом
встановлюється після запрограмованої кількості
дзвінків.
• Увімкнення автовідповідача.

Натискайте [AUTO ANSWER/ ] у режимі
очікування, доки не відобразиться напис
"Увімкнути автовідповідь".

• Вимкнення автовідповідача.
Натискайте [AUTO ANSWER/ ] у режимі
очікування, доки не відобразиться напис
"Вимкнути автовідповідь".

Примітка
• Якщо увімкнено автовідповідач, в режимі

очікування на дисплеї відображається
Авто від .

Відхилення викликів
Виклики, що надходять на пристрій, можна
відхиляти, а також можна налаштувати у пристрої
відхилення певних викликів.

Відхилення виклику в момент от-
римання
1. Натисніть Відхил  в момент отримання вхідного

виклику.

Відхилення анонімних викликів
У пристрої можна налаштувати відхилення викликів,
які отримуються пристроєм без номера телефону.
Щоб відхиляти анонімні виклики, необхідно
увімкнути параметр блокування анонімних викликів
через веб-інтерфейс користувача (Cтоp. 69). За
подробицями зверніться до адміністратора або
дилера.

Примітка
• Номери телефонів відхилених викликів не

зберігатимуться в журналі вхідних або
пропущених викликів.

• Залежно від того, за якою лінією надходить
вхідний виклик, він може не бути відхилений.

Відхилення певних викликів
У пристрої можна налаштувати відхилення певних
номерів телефонів.

Примітка
• Номери телефонів відхилених викликів не

зберігатимуться в журналі вхідних або
пропущених викликів.

Додавання номера телефону
У списку відхилення пристрою можна зберігати до
30 номерів телефонів, які слід відхиляти.
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати

"Блокування Виклику", а потім натисніть
[ENTER].

3. Натисніть Додати .
4. Введіть номер телефону (не більше 32 цифр), а

потім натисніть [ENTER].

Примітка
• Щоб зареєструвати додаткові номери

телефонів, повторіть процедуру із кроку 3.

Додавання номера телефону із журналу
вхідних або пропущених викликів
Можна додати номер телефону, звернувшись до
журналу вхідних або пропущених викликів.
1. Натисніть Журнал  в режимі очікування.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Журнал

вхідних викликів" або "Пропущений
дзвінок", а потім натисніть [ENTER].

3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати запис із
номером телефону, який потрібно відхиляти.

4. Натисніть Зберег .
5. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати

"Блокування Виклику", а потім натисніть
[ENTER].

6. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а
потім натисніть [ENTER].
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Примітка
• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1

хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.

Редагування збереженого номера телефону
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати

"Блокування Виклику", а потім натисніть
[ENTER].

3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати номер
телефону, який потрібно відредагувати, а потім
натисніть Редаг .

4. Відредагуйте номер телефону згідно потреб, а
потім натисніть [ENTER].

Примітка
• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1

хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.

Видалення збереженого номера телефону
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати

"Блокування Виклику", а потім натисніть
[ENTER].

3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати номер
телефону, який потрібно видалити, а потім
натисніть Зтерти .

4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а
потім натисніть [ENTER].

Примітка
• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1

хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.

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

Утримання поточного виклику
1. Натисніть [HOLD/ ], а потім покладіть

слухавку.

Примітка
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/

KX-UT248: якщо у пристрої увімкнуте
автоматичне утримання виклику, виклик
також буде встановлено на утримання в
разі натискання кнопки DN
(програмована кнопка), відмінної від тієї,
що використовується для поточного
виклику. За подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.

Приймання утриманого виклику з апарата
внутрішнього абонента
1. Підніміть слухавку.
2. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно

від моделі Вашого пристрою.
Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
• Натисніть [HOLD/ ].
Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Натисніть зелену блимаючу кнопку DN

(програмована кнопка).

Примітка
• Якщо виклик не прийняти протягом заданого

часу, пролунає попереджувальний
тональний сигнал, що нагадує про виклик
(нагадування про утримання виклику).

• Детальніше про кнопки DN див. у розділі
"Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".
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Отримання другого ви-
клику (відповідь на спо-
віщення про виклик, що
очікує)
Якщо другий виклик надходить під час розмови,
пролунає тональний сигнал сповіщення про виклик,
що очікує.
Можна відповісти на другий виклик, роз’єднавши
або встановивши на утримання поточний виклик.

Роз’єднання поточного виклику та розмова
з новим абонентом
1. Покладіть слухавку, поки лунає тональний

сигнал сповіщення про виклик, що очікує.
2. Підніміть слухавку.

Встановлення поточного виклику на утри-
мання та розмова з новим абонентом
Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
1. Натисніть [HOLD/ ], поки лунає тональний

сигнал сповіщення про виклик, що очікує.
Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
1. Натисніть [HOLD/ ], поки лунає тональний

сигнал сповіщення про виклик, що очікує.
2. Натисніть зелену блимаючу кнопку DN

(програмована кнопка).

Примітка
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

якщо у пристрої увімкнене автоматичне
утримання виклику, натискати кнопку
[HOLD/ ] в кроці 1 непотрібно. Дзвінок
автоматично встановлюється на утримання
після натискання кнопки DN. За
подробицями зверніться до адміністратора
або дилера.

• Детальніше про кнопки DN див. у розділі
"Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".

Поперемінна розмова з
двома абонентами (ут-
римання викликів "по
колу")
Впродовж розмови з одним абонентом під час
утримання виклику іншого абонента можна
переключати ці виклики.
1. Натисніть [HOLD/ ] під час розмови.
2. Виконайте виклик другому абоненту.
3. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно

від моделі Вашого пристрою.
Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
• Натисніть [HOLD/ ].
Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Натисніть [HOLD/ ], а потім натисніть

зелену блимаючу кнопку DN (програмована
кнопка), що відповідає другому
утримуваному абоненту.

Примітка
• В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

якщо у пристрої увімкнене автоматичне
утримання виклику, натискати кнопку
[HOLD/ ] в кроці 3 непотрібно. Дзвінок
автоматично встановлюється на утримання
після натискання кнопки DN. За
подробицями зверніться до адміністратора
або дилера.

• Детальніше про кнопки DN див. у розділі
"Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".
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Переадресація виклику
(Переадресація викли-
ку)
Виклик можна переадресувати іншому абоненту (по
внутрішній чи зовнішній лінії).

Переадресація виклику
1. Натисніть [TRANSFER/ ] під час розмови.
2. Наберіть абонента, якому ви хочете

переадресувати виклик.
3. Зачекайте на відповідь іншого абонента про

переадресацію.
4. Натисніть OK .

Примітка
• Якщо у пристрої увімкнена функція

переадресації після вішання слухавки, у
кроці 4 можна просто покласти слухавку
замість натискання кнопки OK . За
подробицями зверніться до адміністратора
або дилера.

• Якщо телефонна система підтримує
відкриту переадресацію, крок 3 можна
пропустити. За подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.

• В моделях KX-UT113/KX-UT123, якщо
виклик утримується (Cтоp. 35), операція
переадресації не підтримується.

Відкрита (пряма) переадресація виклику
1. Натисніть Трансф  під час розмови.
2. Наберіть абонента, якому ви хочете

переадресувати виклик.
3. Покладіть слухавку.

Примітка
• В моделях KX-UT113/KX-UT123, якщо

виклик утримується (Cтоp. 35), операція
переадресації не підтримується.

Виконання переадресації ви-
клику натисканням однієї
кнопки (Переадресація викли-
ку натисканням однієї кнопки)
(тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)
1. Натисніть кнопку BLF (програмована кнопка) під

час розмови.
2. Зачекайте на відповідь іншого абонента про

переадресацію.
3. Натисніть OK .

Примітка
• Якщо у пристрої увімкнена функція

переадресації після вішання слухавки, у
кроці 3 можна просто покласти слухавку
замість натискання кнопки OK . За
подробицями зверніться до адміністратора
або дилера.

• Якщо телефонна система підтримує
відкриту переадресацію, крок 2 можна
пропустити. За подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.

• Детальніше про програмовані кнопки див. у
розділі "Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".
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Вимкнення мікрофону
Під час розмови можна вимкнути мікрофон свого
пристрою. Поки функція вимкнення мікрофона
включена, Ви зможете слухати іншого абонента, але
він не зможе почути Вас.
В разі включення функції вимкнення мікрофона,
вимикаються вбудований мікрофон, а також
мікрофони у слухавці та гарнітурі.

Вимкнення/увімкнення мікрофона
1. Натисніть [MUTE/ ].

Конференц-виклик (ло-
кальний тристоронній
конференц-зв’язок)
Під час розмови можна підключати до неї
додаткових абонентів і встановлювати
конференц-зв‘язок.

Зауваження
• Телефонна система може підтримувати

розширені функції конференц-зв’язку,
наприклад конференц-виклик між чотирма
(чи більше) учасниками. В цьому разі
процедура роботи з конференц-викликом
може відрізнятися від наведеної в даному
розділі. За подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.

Виконання виклику конфе-
ренц-зв’язку
1. Натисніть кнопку [CONFERENCE/CONF/ ],

щоб поставити поточний виклик на утримання.
2. Наберіть абонента, якого ви хочете додати до

розмови.
3. Після отримання відповіді від цього абонента

натисніть кнопку [CONFERENCE/CONF/ ] для
початку конференц-виклику.

Від’єднання абонента від кон-
ференції
Під час конференц-виклику Ви можете від’єднувати
від нього інших абонентів. Однак, виконувати цю дію
можна тільки для конференц-викликів, розпочатих
Вами.

Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
1. Під час конференц-виклику натисніть [HOLD/

].
• Другий абонент встановлюється на

утримання, а Ви можете продовжити
розмову з першим абонентом.

2. Покладіть слухавку.
• Перший абонент від’єднується.
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3. Натисніть [HOLD/ ].
• Ви можете продовжити розмову із другим

абонентом.

Примітка
• Щоб від’єднати другого абонента замість

першого, натисніть [HOLD/ ] 2 рази у
кроці 1.

• Щоб відновити конференц-дзвінок, не
видаляючи жодного учасника, натисніть
кнопку [CONFERENCE/ ] після кроку 1.

Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
1. Під час конференц-виклику натисніть [HOLD/

].
• Інші абоненти встановлюються на

утримання.
2. Натисніть кнопку DN (програмована кнопка), що

відповідає абоненту, якого потрібно від’єднати.
• Розмова встановиться з абонентом, якого

потрібно від’єднати.
3. Покладіть слухавку.

• Абонент від’єднується.
4. Натисніть кнопку DN (програмована кнопка), що

відповідає абоненту, який залишився.
• Ви можете продовжити розмову з цим

абонентом.

Примітка
• Щоб відновити конференцію, не видаляючи

жодного учасника, натисніть кнопку
[CONFERENCE/CONF/ ] після кроку 2.

• Детальніше про кнопки DN див. у розділі
"Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 42)".

Завершення конференц-ви-
клику
1. Покладіть слухавку під час конференц-виклику.

Перевірка повідомлень

Перевірка нових повідомлень
В разі отримання голосового повідомлення на
дисплеї відображається напис "Повідомлення", а
індикатор повідомлення/дзвінка починає світитися
червоним.
Перевірити нові повідомлення можна, увійшовши в
поштову скриньку.
1. Натисніть [MESSAGE/ ].
2. Якщо пристрій обладнано багаторядковим

дисплеєм, натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати
рядок, на якому відображається іконка , а
потім підніміть слухавку.
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Перевірка пропущених
викликів
Якщо є нові пропущені виклики, на дисплеї
відображається напис "Пропущений дзвінок:
XXX" (де "XXX" вказує кількість пропущених
викликів).
1. Натисніть Журнал .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Журнал

вхідних викликів" або "Пропущений
дзвінок", а потім натисніть [ENTER].

3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати пропущений
виклик.

Примітка
• У журналі вхідних викликів навпроти

пропущених викликів відображається напис
"Без відповіді". В моделях KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133 необхідно натиснути
кнопку [ ], щоб переглянути цей напис.

• Детальніше про виконання викликів із
журналу викликів див. у розділі "Набирання
номера з використанням журналу викликів
(Cтоp. 32)".

• Навпроти викликів, на які Ви відповіли, а
також навпроти пропущених викликів, які вже
переглянуто, встановлюється прапорець.

Видалення всіх журна-
лів викликів
1. Натисніть Журнал  в режимі очікування.
2. Натисніть Зтерти .
3. Оберіть "Так".

Всі журнали пропущених, вхідних та вихідних
викликів буде видалено.

Постійна переадресація
викликів/Режим "Не
турбувати"
Ви можете переадресовувати вхідні виклики на
інший апарат. Також ви можете відхиляти вхідні
виклики (Режим "Не турбувати").

Примітка
• Якщо увімкнена постійна переадресація

викликів, або в режимі "Не турбувати", на
дисплеї відображається ПАД/НТРБ .

Доступ до параметрів FWD (постійна пере-
адресація викликів)/DND ("Не турбувати")
1. Натисніть Налашт.  або [FORWARD/DO NOT

DISTURB/ ] в режимі очікування.
• Якщо Ви натиснули [FORWARD/DO NOT

DISTURB/ ], перейдіть до кроку 3.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Пад/Нтрб

Налаштування", а потім натисніть [ENTER].
3. Якщо пристрій обладнано багаторядковим

дисплеєм, натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати
потрібний рядок, а потім натисніть [ENTER].

4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати тип
параметра FWD (постійна переадресація
викликів) або DND ("Не турбувати"), а потім
натисніть [ENTER].

5. Налаштуйте параметри згідно потреб
(Cтоp. 52).
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Підключення до групи
або відключення від неї
(тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

Підключення до групи ACD
(автоматичне розподілення
викликів) або відключення від
неї
Якщо SIP-сервер підтримує автоматичне
розподілення викликів (ACD) і Ви включені до складу
групи ACD, Ви можете підключатися до групи або
відключатися від неї.
1. У режимі очікування натисніть програмовану

кнопку, якій призначена функція підключення/
відключення від групи ACD.

Примітка
• Індикатор програмованої кнопки вказує на

стан, а саме:
Не світиться: ви підключені до групи ACD
Світиться червоним: ви відключені від
групи ACD

Встановлення/скасування ре-
жиму "Не готовий" або вихід із
режиму "Резюме" (Перехід в
режим "Готовий")
Натисніть програмовану кнопку, призначену
кнопкою резюме.
Стан змінюється наступним чином:
Готовий ® Не готовий
Не готовий ® Готовий
Резюме ® Не готовий

Примітка
• Індикатор кнопки резюме показує поточний

стан, а саме:
Не світиться: режим "Готовий" для вхідних
викликів

Світиться червоним: режим "Не готовий"
для вхідних викликів
Мигає червоним: режим "Резюме"
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Програмовані кнопки
(тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)
Програмовані кнопки пристрою можна
налаштовувати для виконання чи отримання
викликів, а також для використання їх у якості
функціональних кнопок. Ці кнопки налаштовуються
адміністратором або дилером.
Доступні наведені нижче типи програмованих
кнопок.
DN (абонентський номер)

Захоплює лінію, призначену кнопці DN. При
надходженні виклику на кнопку DN, натисканням
кнопки можна відповісти на виклик.
Світлова індикація
• Не світиться: кнопка незадіяна
• Світиться зеленим: виконується виклик із

використанням кнопки DN.
• Швидко блимає зеленим: отримання

виклику.
• Повільно блимає зеленим: виклик на

утриманні.
• Світиться червоним: лінія загального

доступу використовується або встановлена
на утримання (приватний режим) на іншому
пристрої.

• Повільно блимає червоним: лінія
загального доступу встановлена на
утримання (звичайний режим) на іншому
пристрої.

Примітка
• Кожній кнопці DN можна призначити

тональний сигнал дзвінка шляхом
програмування через веб-інтерфейс
користувача. За надходження виклику на
кнопку DN лунатиме тональний сигнал
дзвінка, призначений цій кнопці. За
подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.
Однак, якщо вибрати тональний сигнал
дзвінка в параметрах пристрою
(Cтоp. 50), він лунатиме замість
тональних сигналів, призначених
кнопкам DN.

• Лінія спільного доступу є лінією, яку
можуть використовувати кілька
пристроїв. Це додаткова функція, яка

може не підтримуватися Вашою
телефонною системою.

Кнопки виконання дії одним натисканням
Дозволяють викликати абонентів або
отримувати доступ до функцій, призначених
кнопкам. Див. розділ "Набір номера натисканням
однієї кнопки (тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) (Cтоp. 33)".

Кнопка гарнітури
Увімкнення або вимкнення розмови з
використанням гарнітури.
Світлова індикація
• Не світиться: гарнітура вимкнена
• Світиться червоним: гарнітура увімкнена

Кнопка BLF (контроль зайнятих ліній)
Використовується для виконання виклику за
внутрішньою лінією, призначеною кнопці. Під
час розмови кнопку BLF можна використовувати
для переадресації викликів на призначену
внутрішню лінію (Cтоp. 37).
Індикатор кнопки BLF також вказує поточний
стан призначеної внутрішньої лінії.
Світлова індикація
• Не світиться: призначена внутрішня лінія

незадіяна.
• Світиться червоним: призначена

внутрішня лінія використовується.
• Швидко блимає червоним: за

призначеною внутрішньою лінією надходить
вхідний виклик.
Після вмикання відповідного параметра
шляхом програмування через
веб-інтерфейс користувача натисканням
кнопки можна відповідати на виклики
(спрямоване перехоплення виклику).

Примітка
• Функція BLF (контроль зайнятих ліній) є

додатковою та може не підтримуватися
Вашою телефонною системою.

Автоматичне розподілення викликів (ACD)
Використовується для підключення до групи або
відключення від неї, коли увімкнуто автоматичне
розподілення викликів (ACD) (Cтоp. 41).
Світлова індикація
• Не світиться: ви підключені до групи
• Світиться червоним: ви відключені від

групи
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Примітка
• Функція ACD є додатковою та може не

підтримуватися Вашою телефонною
системою.

Резюме
Натискання кнопки резюме веде до вибору
режиму "Резюме", "Не готовий" та "Готовий" для
вхідних викликів.
У режимах "Резюме" та "Не готовий" для вхідних
викликів, вхідні виклики не будуть отримуватися
через групу ACD (Автоматичне розподілення
викликів).
Світлова індикація
• Не світиться: режим "Готовий" для вхідних

викликів
• Світиться червоним: режим "Не готовий"

для вхідних викликів
• Мигає червоним: режим "Резюме"

Примітка
• Функція "Резюме" є додатковою та може

не підтримуватися Вашою телефонною
системою.
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Налаштування телефонів

Список телефонної кни-
ги

Додавання нового запису те-
лефонної книги
До телефонної книги пристрою можна додати не
більше 500 (для моделей KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248) або 100 (для моделей
KX-UT113) записів.
Відомості про виконання викликів із телефонної
книги див. у розділі "Виконання виклику зі списку
телефонної книги (Cтоp. 31)".
1. Натисніть .
2. Натисніть Додати .
3. Введіть ім’я (не більше 24 символів) і натисніть

[ENTER].
4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати тип номера

телефону (від A до E) або "Тон дзвінка X", а
потім натисніть [ENTER].

5. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно
від вибору у попередньому кроці.
Якщо вибрано тип номера телефону
• Введіть номер телефону (не більше 32

цифр), а потім натисніть [ENTER].
Якщо вибрано "Тон дзвінка X"
• Виберіть тональний сигнал дзвінка, який слід

відтворювати при отриманні виклику від
вибраного абонента, а потім натисніть
[ENTER].

6. Щоб додати до запису новий номер телефону,
повторіть дії із кроку 4.

7. Натисніть Зберег .

Примітка
• Якщо в записі збережено кілька номерів

телефонів, можна призначити номер, якому
надаватиметься перевага під час виклику
вибраного абонента. Виберіть потрібний
номер у кроці 4, а потім натисніть Пріор .

• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1
хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.

Додавання запису телефон-
ної книги із журналу вхідних
або пропущених викликів
Нові записи телефонної книги можна додавати із
журналу вхідних або пропущених викликів.
1. Натисніть Журнал .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Журнал

вхідних викликів" або "Пропущений
дзвінок", а потім натисніть [ENTER].

3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати потрібний
запис журналу викликів, а потім натисніть
Зберег .

4. Виберіть "Телеф. Книга", а потім натисніть
[ENTER].

5. Введіть ім’я (не більше 24 символів) і натисніть
[ENTER].

6. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати тип номера
телефону (від A до E) або "Тон дзвінка X", а
потім натисніть [ENTER].

7. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно
від вибору у попередньому кроці.
Якщо вибрано тип номера телефону
• Введіть номер телефону (не більше 32

цифр), а потім натисніть [ENTER].
Якщо вибрано "Тон дзвінка X"
• Виберіть тональний сигнал дзвінка, який слід

відтворювати при отриманні виклику від
вибраного абонента, а потім натисніть
[ENTER].

8. Щоб додати до запису новий номер телефону,
повторіть дії із кроку 6.

9. Натисніть Зберег .

Примітка
• Якщо ім’я збережене в журналі викликів,

воно вводиться автоматично у кроці 5.
• Якщо в записі збережено кілька номерів

телефонів, можна призначити номер, якому
надаватиметься перевага під час виклику
вибраного абонента. Виберіть потрібний
номер у кроці 6, а потім натисніть Пріор .

• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1
хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.
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Редагування запису телефон-
ної книги
Відомості, збережені в записах телефонної книги,
можна редагувати.
1. Натисніть .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб відобразити

потрібний запис, або натисніть Пошук  і знайдіть
потрібний запис (Cтоp. 45).

3. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно
від моделі Вашого пристрою.
Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
• Натисніть Меню , виберіть "Редагування", а

потім натисніть [ENTER].
Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Натисніть Редаг .

4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати елемент,
який потрібно відредагувати, а потім натисніть
[ENTER].

5. Відредагуйте елемент згідно потреб, а потім
натисніть [ENTER].

6. Натисніть Зберег .

Примітка
• Якщо в записі збережено кілька номерів

телефонів, можна призначити номер, якому
надаватиметься перевага під час виклику
вибраного абонента. Виберіть потрібний
номер у кроці 4, а потім натисніть Пріор .

• Якщо не натискати жодної кнопки протягом 1
хвилини, пристрій повернеться в режим
очікування.

Пошук запису телефонної кни-
ги
В телефонній книзі можна виконувати пошук
потрібного запису.
1. Натисніть .
2. Натисніть Пошук .
3. Введіть ім’я, яке потрібно знайти, а потім

натисніть [ENTER].

Видалення запису телефон-
ної книги
Записи телефонної книги можна видаляти.
1. Натисніть .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб відобразити

потрібний запис, або натисніть Пошук  і знайдіть
потрібний запис (Cтоp. 45).

3. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно
від моделі Вашого пристрою.
Користувачі моделей KX-UT113/KX-UT123
• Натисніть Меню , виберіть "Видалити", а

потім натисніть [ENTER].
Користувачі моделей KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248
• Натисніть Зтерти .

4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а
потім натисніть [ENTER].

Експорт/імпорт записів теле-
фонної книги
Записи телефонної книги можна експортувати у
файл із роздільниками табуляції через
веб-інтерфейс користувача на комп’ютері. Завдяки
цьому можна додавати та редагувати записи
телефонної книги на комп’ютері за допомогою
програм обробки електронних таблиць або
текстових редакторів. Після редагування файл
необхідно імпортувати у пристрій.
Крім того, записи телефонної книги, експортовані з
одного пристрою, можна імпортувати в інший, що
полегшує обмін записами телефонної книги.
З питань експорту/імпорту записів зверніться до
адміністратора або дилера.

Зауваження
• Якщо експортувати телефонну книгу,

видалити на комп’ютері деякі записи, а потім
імпортувати телефонну книгу у пристрій,
видалені на комп’ютері записи не будуть
видалені з телефонної книги пристрою. Щоб
видалити непотрібні записи, скористайтесь
інтерфейсом пристрою, а не
веб-інтерфейсом користувача.

Примітка
• Виконувати чи приймати виклики під час

імпорту чи експорту записів телефонної
книги неможливо.
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• Якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 підключено до УВАТС
KX-NS1000, записи телефонної книги не
можна експортувати або імпортувати.
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Параметри користувача
Для налаштування роботи із пристроєм можна змінювати різні параметри.
Цей розділ пояснює налаштування параметрів за допомогою пристрою.

Отримання доступу до параметрів
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати потрібну категорію параметрів, а потім натисніть [ENTER].
3. Налаштуйте параметри згідно потреб.
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Доступні параметри
Дзвінок Гучність дзвінка Cтоp. 50

Тон дзвінка Cтоp. 50

ECO Режим Cтоp. 50

Контраст LCD Cтоp. 51

Підсвічування Cтоp. 51

Блокування Дисплея Cтоp. 51

Тони Клавіш Cтоp. 52

Пад/Нтрб Налашту-
вання*1

Не Турбувати Cтоp. 52

Переадр Усі Cтоp. 52

Переадр Зайн Cтоp. 52

Переадр Н/В Cтоp. 52

Мова Cтоp. 53

Дата та час Cтоp. 54

Інформаційний дисп-
лей

Cтоp. 54

Налаштування мере-
жі

Мережа DHCP Cтоp. 55

 DNS Cтоp. 55

 DNS1*2 Cтоp. 55

 DNS2*2 Cтоp. 55

STATIC Cтоp. 55

 IP-Адреса Cтоp. 55

 Маска Підмережі Cтоp. 55

 Шлюз за змовчав. Cтоp. 55

 DNS1 Cтоp. 55

 DNS2 Cтоp. 56

LLDP-MED*4 Увім./Вимк. Cтоp. 56

Таймер Cтоp. 56

Порт ПК Cтоp. 56

VLAN Увімкнути VLAN Cтоp. 56

IP-телефон Cтоp. 56

ПК*3 Cтоp. 56

Швидкість / Дуплекс Порт LAN Cтоp. 57

Порт ПК*3 Cтоp. 57
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Вбудований web*4 Cтоp. 57

Аутентифікація ID користувача Cтоp. 57

Пароль Cтоp. 57

Тест мережі   Cтоp. 58

Перезапуск Cтоp. 58

Версія ПЗ Cтоp. 58

Блокування Виклику Cтоp. 59

Гарнітура Bluetooth*5 Додати новий при-
стрій

Уведіть PIN Cтоp. 60

Роз’єднано Cтоp. 60

З’єднання Cтоp. 60

Скасування ре-
єстрації

Cтоp. 60

*1 Докладну інформацію про параметри постійної переадресації викликів і режиму "Не турбувати" в разі підключення KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 до УВАТС KX-NS1000 див. у документації до УВАТС KX-NS1000.

*2 Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра "DNS" встановлено значення "Вручну".
*3 Цей параметр доступний тільки в моделях KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248.
*4 Цей параметр недоступний, якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 підключено до УВАТС KX-NS1000.
*5 Цей параметр доступний тільки в моделях KX-UT248.

Версія документа  2013-03  Інструкція з експлуатації 49

Налаштування телефонів



Детальний опис параметрів
Дзвінок

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Гучність дзвінка Регулювання рівня гучності. Рівень від 0 до 6 Рівень 3

Тон дзвінка Вибір тонального сигналу дзвінка,
який відтворюватиметься при от-
риманні виклику. Якщо у пристрої
налаштовано кілька ліній, спочатку
потрібно вибрати лінію, до якої за-
стосовуватиметься тональний сиг-
нал дзвінка. Кожній лінії можна
призначити різні тональні сигнали
дзвінка.
Якщо вибрати "Автоматично"
(тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248), використо-
вуватиметься тональний сигнал
дзвінка, призначений через веб-ін-
терфейс користувача (Cтоp. 69).
Кожен тональний сигнал відтворю-
ватиметься при його виділенні.

<KX-UT113/
KX-UT123>

Тон дзвінка 1–Тон
дзвінка 32

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

Автоматично, Тон
дзвінка 1–Тон

дзвінка 32

<KX-UT113/
KX-UT123>

Тон дзвінка 1

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

Автоматично

Примітка
• Мелодії, встановлені у цьому пристрої заздалегідь, використовуються з дозволу © 2009

Copyrights Vision Inc.
• Тональні сигнали виклику із 20 по 24 не відрізняються від сигналу 1.
• Навіть якщо повністю вимкнути звук (рівень гучності 0), кожен тональний сигнал дзвінка

відтворюватиметься при його виділенні. Однак, жодний сигнал не відтворюватиметься при
виділенні пункту "Автоматично".

• Тональні сигнали дзвінка також можна призначати окремим записам у списку телефонної книги
(Cтоp. 44).

• У моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: тональні сигнали дзвінка також можна призначати
окремим кнопкам DN (програмовані кнопки, Cтоp. 42) шляхом програмування через
веб-інтерфейс користувача (Cтоp. 69). Однак, вказані тут тональні сигнали перекривають
значення параметрів кнопок DN. За подробицями зверніться до адміністратора або дилера.

ECO Режим

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

ECO Режим Увімкнення цього режиму зменшує
споживання електроенергії при-
строєм.

Увімкнути, Вимкну-
ти

Вимкнути

Примітка
• Якщо увімкнено режим ECO, параметр Швидкість / Дуплекс режиму (Cтоp. 57) змінюється

таким чином:
– Швидкість / Дуплекс: "10M-Full"

50 Інструкція з експлуатації Версія документа  2013-03  

Налаштування телефонів



– Порт ПК недоступний.
• Після змінення значення параметра ECO пристрій перезапуститься.
• Якщо увімкнено режим ECO, в режимі очікування пристрою відображається іконка ECO .

Контраст LCD

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Контраст LCD Змінення контрастності дисплея. Рівень від 1 до 6 Рівень 3

Підсвічування (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Підсвічування Змінення параметрів підсвічуван-
ня.

Завжди Увімкнено
Автоматично

Завжди Вимкнено

Автоматично

Якщо вибрано значення "Завжди
Увімкнено" або "Автоматично",
натискайте [ ] або [ ], щоб відре-
гулювати яскравість.

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

Рівень від 1 до 3

<KX-UT248>
Рівень від 1 до 6

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

Рівень 3

<KX-UT248>
Рівень 6

Примітка
• Якщо вибрано значення "Автоматично", підсвічування вимикається після переходу телефону в

режим очікування.

Блокування Дисплея

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Блокування Дисплея Блокування доступу до журналу
викликів і списку телефонної книги
до введення PIN-коду (персональ-
ний ідентифікаційний номер) внут-
рішнього абонента.

Увімкнено, Вимкне-
но

Вимкнено

Примітка
• PIN-код внутрішнього абонента можна налаштувати шляхом програмування через

веб-інтерфейс користувача. За подробицями зверніться до адміністратора або дилера.
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Тони Клавіш

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Тони Клавіш Увімкнення чи вимкнення тональ-
ного сигналу при натисканні кла-
віш. Якщо вибрати "Автоматич-
но", використовуватиметься зна-
чення параметра, призначене
шляхом програмування через
веб-інтерфейс користувача
(Cтоp. 69).

Автоматично, Увім-
кнути, Вимкнути

Автоматично

Пад/Нтрб Налаштування
Якщо пристрій обладнано багаторядковим дисплеєм, натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати рядок, до
якого потрібно застосувати параметри "Пад/Нтрб Налаштування".

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Не Турбувати Увімкнення режиму DND ("Не тур-
бувати") для відхилення всіх вхід-
них викликів.

Увімкнено, Вимкне-
но

Вимкнено

Переадр Усі Переадресація всіх вхідних викли-
ків вказаному абоненту.

— —

Увім./Вимк. Увімкнення або вимкнення пара-
метра "Переадр Усі".

Увімкнено, Вимкне-
но

Вимкнено

Телефонний номер Призначення номера для пере-
адресації викликів, коли увімкнуто
параметр "Переадр Усі".

1–32 цифри —

Переадр Зайн Переадресація вхідних викликів
вказаному абоненту, коли пристрій
виконує або приймає виклик.

— —

Увім./Вимк. Увімкнення або вимкнення пара-
метра "Переадр Зайн".

Увімкнено, Вимкне-
но

Вимкнено

Телефонний номер Призначення номера для пере-
адресації викликів, коли увімкнуто
параметр "Переадр Зайн".

1–32 цифри —

Переадр Н/В Переадресація вхідних викликів
вказаному абоненту, якщо Ви не
відповідаєте на виклик після вка-
заної кількості дзвінків.

— —

Увім./Вимк. Увімкнення або вимкнення пара-
метра "Переадр Н/В".

Увімкнено, Вимкне-
но

Вимкнено
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Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Телефонний номер Призначення номера для пере-
адресації викликів, коли увімкнуто
параметр "Переадр Н/В".

1–32 цифри —

Відкладений виклик Вказавши номер телефону, на
який потрібно переадресовувати
виклики, введіть кількість дзвінків,
після якої пристрій переадресову-
ватиме виклик.

0, 2–20 3

Примітка
• Докладну інформацію про параметри постійної переадресації викликів і режиму "Не

турбувати" в разі підключення KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 до УВАТС KX-NS1000
див. у документації до УВАТС KX-NS1000.

Мова

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Мова Вибір мови, яка використовується
на дисплеї.

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)
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Дата та час

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Дата та час Встановлення дати й часу. Дата*1: дд/мм/рррр
або мм/дд/рррр
Час*2: 00:00–23:59
або 12:00–11:59
AM/PM

—

*1 Натисканням кнопки [#] можна переключати формати дати.
*2 Якщо формат часу не призначений у конфігураційних даних, формат часу (12-год. або 24-год.) можна змінити натисканням

кнопки [*].
Якщо в конфігураційних даних встановлено 12-год. формат часу, значення AM/PM можна змінити натисканням кнопки [*].

Примітка
• Літній час можна встановити шляхом програмування через веб-інтерфейс користувача. За

подробицями зверніться до адміністратора або дилера.

Інформаційний дисплей

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Інформаційний дисплей Перегляд різної інформації про
пристрій. Натискайте [ ] або [ ],
щоб відображати різні параметри.
Переглянути можна наведені ниж-
че параметри.
• Стан реєстрації на SIP-сервері
• IP-адреса
• Адреса маски підмережі
• Адреса шлюзу за умовчанням
• IP-адреса DNS-сервера 1
• IP-адреса DNS-сервера 2
• LLDP-MED
• LLDP-Таймер
• IP телефон-VLAN ID
• IP телефон-Пріоритет
• ПК-VLAN ID
• ПК-Пріоритет
• Стан ACS
• Стан блокування дисплея
• Версія програмного забезпе-

чення
• Стан гарнітури Bluetooth (тіль-

ки модель KX-UT248)
• MAC-адреса

— —
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Налаштування мережі
УВАГА

Рекомендується налаштовувати вказані параметри разом із адміністратором або дилером.
Параметри мережі також можна налаштувати шляхом програмування через веб-інтерфейс
(Cтоp. 69). За подробицями зверніться до адміністратора або дилера.

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Мережа Налаштування основних парамет-
рів мережі. Якщо вибрати значен-
ня "DHCP", знадобиться вибрати
автоматичне чи ручне налашту-
вання параметрів служби DNS. Як-
що вибрати значення "STATIC",
потрібно вручну вказати IP-адресу,
маску підмережі, шлюз за умовчан-
ням і DNS-сервери.

DHCP, STATIC —

  

Якщо вибрано DHCP

DNS Обирається, потрібно отримувати
інформацію про DNS-сервери ав-
томатично (тобто, надання їх
DHCP-сервером) чи слід вказувати
їх самостійно.
Якщо вибрано значення "Вручну",
див. опис параметрів "DNS1" і
"DNS2" нижче.

Вручну, Автома-
тично

Автоматично

DNS1*1 (тільки в разі
ручного налаштуван-
ня DNS)

Введення IP-адреси первинного
DNS-сервера.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS2*1 (тільки в разі
ручного налаштуван-
ня DNS)

Введення IP-адреси вторинного
DNS-сервера.
Якщо вказувати вторинний
DNS-сервер непотрібно, залиште
цей елемент пустим.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Якщо вибрано STATIC

IP-Адреса*1 Введення IP-адреси, яку потрібно
призначити пристрою.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Маска Підмережі*1 Введення маски підмережі Вашої
мережі.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Шлюз за змовчав.*1 Введення IP-адреси шлюзу за
умовчанням Вашої мережі.

xxx.xxx.xxx.xxx —

DNS1*1 Введення IP-адреси первинного
DNS-сервера.

xxx.xxx.xxx.xxx —
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Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

DNS2*1 Введення IP-адреси вторинного
DNS-сервера.
Якщо вказувати вторинний
DNS-сервер непотрібно, залиште
цей елемент пустим.

xxx.xxx.xxx.xxx —

LLDP-MED*3*4 Налаштування параметрів
LLDP-MED.

— —

     

 Увім./Вимк. Увімкнення або вимкнення пара-
метра "LLDP-MED".

Увімкнути, Вимкну-
ти

Увімкнути

 Таймер Вказування інтервалу таймера
LLDP.

1–3600 секунд 30

 Порт ПК (тільки моде-
лі KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

Вказування параметрів, необхід-
них для роботи ПК через мережу
VLAN.

— —

      

  VLAN ID Вказування ідентифікатора мере-
жі VLAN.

0–4094 0

  Пріоритет Вказування пріоритету пакетів, що
надсилаються пристроєм.

0–7 0

VLAN Налаштування параметрів VLAN
(віртуальної локальної мережі).

— —

     

 Увімкнути VLAN Увімкнення чи вимкнення викори-
стання мережі VLAN.

Так, Ні Ні

 IP-телефон Вказування параметрів, необхід-
них для роботи пристрою через
мережу VLAN.

— —

      

  VLAN ID Вказування ідентифікатора мере-
жі VLAN.

1–4094 2

  Пріоритет Вказування пріоритету пакетів, що
надсилаються пристроєм.

0–7 7

 ПК (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Вказування параметрів, необхід-
них для роботи ПК через мережу
VLAN.

— —

      

VLAN ID Вказування ідентифікатора мере-
жі VLAN.

1–4094 1
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Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

  Пріоритет Вказування пріоритету пакетів, що
надсилаються пристроєм.

0–7 0

Швидкість / Дуплекс Вибір швидкості з’єднання (комбі-
нація параметрів швидкості під-
ключення та дуплексного режиму)
портів LAN і ПК.

— —

     

 Порт LAN*2 Вибір режиму з’єднання порту
LAN.

Авто, 10M-Full,
10M-Half,
100M-Full,
100M-Half

Авто

 Порт ПК*2 (тільки мо-
делі KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248)

Вибір режиму з’єднання порту ПК. Авто, 10M-Full,
10M-Half,
100M-Full,
100M-Half

Авто

Вбудований web*3 Увімкнення або вимкнення можли-
вості програмування через веб-ін-
терфейс користувача.

Увімкнути, Вимкну-
ти

Вимкнути

Аутентифікація Налаштування ID користувача і па-
роля для HTTP-ідентифікації*5.

— —

ID користувача Введення ID користувача для іден-
тифікації.

Не більше, ніж 64
символи*6

Не збереже-
но.

Пароль Введення пароля для ідентифіка-
ції.

Не більше, ніж 64
символи*6

Не збереже-
но.

*1 Натискайте [ ] або [ ] для переміщення між елементами.
*2 Модель KX-UT248 підтримує протокол Gigabit Ethernet. Під час підключення до мережі, яка підтримує протокол Gigabit

Ethernet, виберіть "Авто". За докладною інформацією звертайтеся до адміністратора або дилера.
*3 Цей параметр недоступний, якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 підключено до УВАТС KX-NS1000.
*4 LLDP: Link Layer Discovery Protocol, MED: Media Endpoint Discovery
*5 Після зміни цих налаштувань телефон автоматично перезапуститься.

Якщо ці налаштування сконфігуровано за допомогою програмування через веб-інтерфейс користувача, даний елемент не
відображається.

*6 Даний елемент не повинен містити наступні символи: " & : < > пробіл.
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Тест мережі

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Тест мережі Перевірка того, що інші мережеві
пристрої (наприклад, SIP-сервери,
маршрутизатори, комутувальні
концентратори) реагують на мере-
жеві запити. Після вибору цього
елемента введіть IP-адресу при-
строю, з’єднання з яким потрібно
перевірити.
Якщо мережевий пристрій не ре-
агує, спочатку перевірте парамет-
ри мережі SIP телефону, а потім
перевірте параметри мережі та
з’єднання мережевого пристрою.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Перезапуск

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Перезапуск Перезапуск пристрою (Cтоp. 86). — —

Версія ПЗ

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Версія ПЗ Перегляд версії встановленого
програмного забезпечення. Якщо
доступна новіша версія, її версія
також відобразиться. В цьому разі
можна натиснути кнопку Онов.  для
оновлення програмного забезпе-
чення.

— —

Примітка
• Час від часу дилер телефонної системи може надавати нові функції та покращену версію

програмного забезпечення пристрою. Якщо через веб-інтерфейс користувача встановити ручне
оновлення програмного забезпечення пристрою, потрібно завантажувати та оновлювати його,
коли відображається напис "Оновіть ПЗ. Натисніть OK". За подробицями зверніться до
адміністратора або дилера.
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Блокування Виклику

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Блокування Виклику Реєстрація номерів телефонів,
вхідні виклики з яких блокувати-
муться. Також можна видалити за-
реєстровані номери.

Реєстрація
1. Натисніть Додати .
2. Введіть номер телефону, який

потрібно заблокувати, а потім
натисніть [ENTER].

Редагування
1. Натискайте [ ] або [ ], щоб ви-

брати заблокований номер те-
лефону, який потрібно відре-
дагувати.

2. Натисніть Редаг .
3. Відредагуйте номер згідно по-

треб, а потім натисніть
[ENTER].

Видалення
1. Натискайте [ ] або [ ], щоб ви-

брати заблокований номер те-
лефону, який потрібно видали-
ти.

2. Натисніть Зтерти .
3. Виберіть "Так", а потім натис-

ніть [ENTER].

— —
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Гарнітура Bluetooth (тільки модель KX-UT248)

Налаштування Опис Діапазон значень За умовчан-
ням

Гарнітура Bluetooth Налаштування параметрів гарніту-
ри Bluetooth.

— —

 Якщо гарнітуру Bluetooth не зареєстровано

Додати новий при-
стрій

Реєстрація гарнітури Bluetooth на
пристрої.

— —

Уведіть PIN Введення пароля для гарнітури
Bluetooth.

1–4 цифри 0000

 Якщо гарнітуру Bluetooth зареєстровано

Роз’єднано Відключення гарнітури Bluetooth
від пристрою, якщо гарнітуру за-
реєстровано на ньому.

— —

З’єднання Підключення гарнітури Bluetooth
до пристрою, якщо гарнітуру за-
реєстровано на ньому.

— —

Скасування реєстра-
ції

Скасування реєстрації гарнітури
Bluetooth на пристрої.

— —
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Введення символів
Кнопки набору номера використовуються для введення символів і цифр. Кожній кнопці набору номера
призначено кілька символів (наприклад, символи "A", "B" та "C" призначені кнопці 1).
Для введення символу натискайте відповідну кнопку набору номера, поки не відобразиться потрібний
символ. Для введення іншого символу, який призначено тій самій кнопці, спочатку натисніть [ ], щоб
перемістити курсор праворуч.

Приклад
Щоб ввести слово "DESK", натискайте кнопки відповідно до схеми нижче.

Дисплей:

Ввід:
(праворуч)

Детальніше про призначені кожній кнопці символи див. у розділі "Таблиці символів (Cтоp. 63)".

Видалення символів
Натисніть Очист. , щоб видалити останній введений символ.

Очист.

Примітка
• Натисніть та утримуйте Очист. , щоб видалити весь введений текст.

Переключення між верхнім і нижнім регістром
Натискайте A/a , щоб переключатися між введенням у верхньому та нижньому регістрі.

Змінення введеного тексту
Натискайте [ ] або [ ], щоб перемістити курсор у положення, в якому потрібно змінити текст. Потім
змініть текст, як це вказано нижче.
• Натисніть Очист. , щоб видалити символ у положенні курсора.

Очист.

• Натисніть кнопку набору номера, щоб вставити символ у положенні курсора.

• Натисніть A/a , щоб змінити регістр символу в положенні курсора.
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Примітка
• Після введення максимально можливої кількості символів введення іншого символу

перезаписуватиме символ у положенні курсора.
• Якщо введений текст займає два чи більше рядків, переміщувати курсор також можна кнопками

[ ] і [ ].

Режими введення символів
Шість режимів введення символів дозволяють вводити велику кількість різних символів.
Доступні такі режими введення символів:
• Латинська абетка (ABC)
• Цифри (0–9)
• Грецька абетка (ΑΒΓ)
• Розширена абетка 1 (AÄÅ)
• Розширена абетка 2 (SŚŠ)
• Кирилічна абетка (АБВ)
Детальніше про доступні в кожному режимі символи див. у розділі "Таблиці символів (Cтоp. 63)".

Вибір режиму введення символів
1. Під час введення символів натисніть 1/A/? .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати потрібний режим введення символів.
3. Натисніть [ENTER].

Примітка
• Залежно від типу інформації, що вводиться, не можна змінювати режими введення символів.

Наприклад, якщо вводиться номер телефону, доступний лише режим введення цифр.
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Таблиці символів
ABC (латинська абетка)

Кнопка Символи

<Пробіл>

<Пробіл>

Примітка
• У верхньому рядку для кожної кнопки відображено символи, які вводяться у верхньому регістрі,

а в нижньому рядку відображено символи, які вводяться в нижньому регістрі.
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0–9 (цифри)

Кнопка Символи
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ΑΒΓ (грецька абетка)

Кнопка Символи

<Пробіл>

<Пробіл>

Примітка
• У верхньому рядку для кожної кнопки відображено символи, які вводяться у верхньому регістрі,

а в нижньому рядку відображено символи, які вводяться в нижньому регістрі.
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AÄÅ (розширена латинська абетка 1)

Кнопка Символи

<Пробіл>

<Пробіл>

Примітка
• У верхньому рядку для кожної кнопки відображено символи, які вводяться у верхньому регістрі,

а в нижньому рядку відображено символи, які вводяться в нижньому регістрі.
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SŚŠ (розширена латинська абетка 2)

Кнопка Символи

<Пробіл>

<Пробіл>

Примітка
• У верхньому рядку для кожної кнопки відображено символи, які вводяться у верхньому регістрі,

а в нижньому рядку відображено символи, які вводяться в нижньому регістрі.
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АБВ (кирилічна абетка)

Кнопка Символи

<Пробіл>

<Пробіл>

Примітка
• У верхньому рядку для кожної кнопки відображено символи, які вводяться у верхньому регістрі,

а в нижньому рядку відображено символи, які вводяться в нижньому регістрі.
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Програмування через
веб-інтерфейс користу-
вача
Пристрій має веб-інтерфейс користувача для
налаштування різних параметрів і функцій, включно
з деякими, які не можна програмувати
безпосередньо із пристрою. В наведеному нижче
списку містяться деякі корисні функції, які можна
програмувати через веб-інтерфейс користувача.
За подробицями зверніться до адміністратора або
дилера.
• Основні параметри мережі*1 (Cтоp. 55)
• Пароль користувача (для доступу до

веб-інтерфейсу користувача)
• Параметри HTTP-ідентифікації
• Параметри дати й часу*1 (Cтоp. 54)
• Вихідна лінія за умовчанням
• Номери телефонів, виклики з яких

відхиляються*1 (Cтоp. 59)
• Блокування ідентифікації абонента (Caller ID)
• Блокування анонімних викликів
• Режим "Не турбувати"*1 (Cтоp. 52)
• Переадресація викликів*1 (Cтоp. 52)
• Параметри програмованих кнопок (Cтоp. 42)

(кнопки DN, кнопок виконання дії одним
натисканням, кнопок гарнітури тощо; тільки в
моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

• Тон натискання кнопок
• PIN-код внутрішнього абонента
• Імпорт та експорт телефонної книги (Cтоp. 45)
*1 Ці параметри також можна налаштувати безпосередньо із

пристрою.

Зауваження
• Кожного разу, коли потрібно отримати

доступ до веб-інтерфейсу користувача,
необхідно вмикати функцію програмування
через веб-інтерфейс (Cтоp. 57).

• Можливість програмування через
веб-інтерфейс користувача недоступна,
якщо KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 підключено до УВАТС
KX-NS1000.
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Встановлення та налаштування
Зауваження

• Компанія Panasonic не несе відповідальності за травми або пошкодження майна, що виникли
внаслідок помилок через встановлення або експлуатацію, виконану невідповідно до цієї
документації.

Приєднання/від’єднання підставки
Приєднання підставки

Зауваження
• Якщо під час приєднання підставки пристрій буде покладено дисплеєм вниз, обов’язково

підкладіть під дисплей м’яку тканину. Інакше дисплей може бути пошкоджено.

Моделі KX-UT113/KX-UT123:
1. Вставте захвати підставки у гачки на пристрої.
2. Обережно натискайте на підставку у вказаному напрямку, доки вона не зафіксується із клацанням.

Підставку приєднано.

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Вставте захвати (1) підставки у гачки на пристрої.
2. Обережно натискайте на підставку у вказаному напрямку, доки вона не зафіксується із клацанням.

Підставку приєднано у високому положенні.

A
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Від’єднання підставки
Моделі KX-UT113/KX-UT123:
1. Від’єднайте підставку, натискаючи на захвати підставки обома руками, як вказано на зображенні, та

тягнучи її у вказаному напрямку.

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
1. Тримайте підставку обома руками.
2. Обережно повертайте підставку у вказаному напрямку, доки вона не вивільниться.

Змінення положення з високого на низьке (тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)
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1. Натисніть на позначки PUSH обома руками, як вказано на зображенні нижче, та нахиляйте підставку
у вказаному напрямку, доки вона не зафіксується із клацанням у низькому положенні (2).

B

Змінення положення з низького на високе (тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

1. Натисніть на позначки PUSH обома руками, як вказано на зображенні нижче, та нахиляйте підставку
у вказаному напрямку, доки вона не зафіксується із клацанням у високому положенні (1).

A
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З’єднання
Цей розділ пояснює порти та роз’єми на пристрої.

Підключення до блока живлення/локальної мережі (LAN)/ПК
Моделі KX-UT113/KX-UT123:

До комутуючого концентратора

До ПК (тільки моделі KX-UT123)

До роз'єму для 

слухавки 

(на слухавці)

Опціональний блок живлення

Зовнішній блок 
живлення ГарнітураСлухавка

Скоба

Кабелі Ethernet

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

До комутуючого концентратора

До ПК

Опціональний блок живлення

Зовнішній блок 
живлення

Скоба

Слухавка

До роз'єму для 

слухавки 

(на слухавці)

Кабелі Ethernet

A

B

A

B

Роз’єм для гарнітури EHS

Роз’єм для гарнітури

Гарнітура

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Опціональний блок живлення

• Використовуйте такий мережевий адаптер Panasonic:
– Для моделей 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)

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

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

• Блок живлення використовується як засіб повного відключення пристрою. Переконайтеся,
що електрична розетка розташована поруч із пристроєм і легкодоступна.

Підключення гарнітури
• Переконайтесь, що дріт гарнітури не занадто натягнутий і не натягується під час

використання, щоб попередити пошкодження роз’ємів.
• Довжина шнурів, які використовуються для підключення пристроїв до роз’єму для гарнітури

EHS або до звичайного роз’єму для гарнітури, має бути меншою за 3 m (м).

Зауваження
З пристроєм можна використовувати одну з наведених нижче моделей гарнітур (підтримка
всіх функцій гарнітур не гарантується).
• Для моделей KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/KX-UT248X:

– Гарнітури EHS (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
Вибрані гарнітури марки Plantronics®

– Гарнітури Bluetooth (тільки модель KX-UT248)
Вибрані гарнітури марки Plantronics
Вибрані гарнітури марки GN Netcom

• Для моделей KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/KX-UT248NE:
– Гарнітури EHS (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Вибрані гарнітури марки Plantronics
– Гарнітури Bluetooth (тільки модель KX-UT248)

Вибрані гарнітури марки Plantronics
Вибрані гарнітури марки GN Netcom

• Для моделей KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/KX-UT248RU:
– Гарнітури EHS (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Вибрані гарнітури марки Plantronics
– Гарнітури Bluetooth (тільки модель KX-UT248)

Вибрані гарнітури марки Plantronics
Вибрані гарнітури марки GN Netcom

Останню актуальну інформацію про гарнітури, робота яких із цим пристроєм пройшла
перевірку, див. на веб-сайтах:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Вибір кабелів Ethernet (не входять до комплекту)
• Використовуйте гнучкий, високоякісний кабель з рівною (без дефектів) поверхнею. Не

використовуйте кабелі з покриттям, яке може розірватися або тріснути при перегинанні.
Щоб попередити пошкодження кабелю, використовуйте кабелі, що не виступають знизу
корпусу.
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Під’єднайте кабель, як зображено на наступній ілюстрації.

Кабель EthernetКабель Ethernet

60 mm (мм) 
або мен

Неправильно Правильно

• Моделі KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: використовуйте прямий кабель Ethernet
(не входить до комплекту) CAT 5 (або вище) діаметром 6,5 mm (мм) або менше.

• Модель KX-UT248: використовуйте прямий кабель Ethernet (не входить до комплекту) CAT 5e
(або вище) діаметром 6,5 mm (мм) або менше.

При підключенні до комутувального концентратора
• Якщо доступна функція живлення через Ethernet (PoE), використовувати блок живлення

непотрібно.
• Для моделі KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: цей пристрій сумісний зі стандартом

PoE класу 2.
• Для моделі KX-UT248: цей пристрій сумісний зі стандартом PoE класу 3.

При підключенні до ПК
• До порту ПК можна підключати тільки ПК. Інші SIP телефони чи мережеві пристрої,

наприклад, маршрутизатори чи комутувальні концентратори, не можна підключати до цього
порту.

• Порт ПК не підтримує функцію PoE для підключених пристроїв.
Під час підключення кабелів і блока живлення

• Переконайтесь, що Ethernet кабель і дріт мережевого адаптера щільно закріплені, щоб
попередити пошкодження гнізд.

Реєстрація гарнітури Bluetooth (тільки модель KX-UT248)
• Одну гарнітуру Bluetooth можна зареєструвати на цьому пристрої За докладнішою

інформацією див. Докладніше див. у розділі "Реєстрація гарнітури Bluetooth (Cтоp. 84)".
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Підключення слухавки
Моделі KX-UT113/KX-UT123:

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
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Настінний монтаж
Перед виконанням настінного монтажу

Щоб змонтувати пристрій, потрібно від’єднати підставку. Детальніше див. у розділі "Від’єднання
підставки (Cтоp. 71)".

Монтування пристрою
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Не монтуйте пристрій інакше, ніж описано в даному розділі.
• Переконайтеся, що стіна, на якій буде закріплено пристрій, є достатньо міцною, щоб

підтримувати його. Якщо це не так – необхідно зміцнити стіну. Відомості щодо ваги пристрою
див. у розділі "Специфікації (Cтоp. 87)".

• Використовуйте із пристроєм лише опціональний комплект для настінного монтажу. Комплект
для настінного монтажу містить гвинти, шайби та адаптер для настінного монтажу.

• Під час вкручування гвинтів у стіну будьте уважні та слідкуйте за тим, щоб гвинти не впиралися
у металеві решітки або пластини всередині стіни, а також дротів внутрішньої електричної
проводки.

• Коли цей пристрій більше не буде використовуватись, обов’язково зніміть його зі стіни.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Переконайтесь, що кабелі надійно прикріплені до стіни.

Зауваження
• Якщо під час приєднання адаптера для настінного монтажу пристрій кладеться дисплеєм

донизу, обов’язково покладіть під нього м’яку тканину перед приєднанням адаптера.
Невиконання цієї дії може призвести до пошкодження дисплея.
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1. Вставте 3 фіксаторів (моделі KX-UT113/KX-UT123) або 5 фіксатори (моделі KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) адаптера для настінного монтажу у відповідні отвори на задній панелі корпусу пристрою,
а потім посуньте адаптер у напрямку, вказаному стрілкою, доки не почуєте клацання.

Моделі KX-UT113/KX-UT123:

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:
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2. Закріпіть адаптер для настінного монтажу на базі 1 гвинтом (рекомендований момент закручування:
від 0,4 Н·м [4,08 фунт-сили·см] до 0,6 Н·м [6,12 фунт-сили·см]).

Моделі KX-UT113/KX-UT123:

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

3. Підключіть до пристрою кабелі та протягніть їх через адаптер для настінного монтажу, як вказано
на рисунку нижче.
Детальніше про підключення кабелів див. у розділі "З’єднання (Cтоp. 73)".

Примітка
• Кабелі також можна протягнути через дно пристрою.
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Моделі KX-UT113/KX-UT123:

40 mm (мм) 

або мен

Кабелі EthernetЗовнішній блок живлення

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

40 mm (мм) 

або мен

Кабелі EthernetЗовнішній блок живлення
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4. Закрутіть 2 гвинти у стіну на відстані 83 mm (мм) або 100 mm (мм) один від одного і повісьте пристрій
на стіну.

Моделі KX-UT113/KX-UT123:

Закручувати 
гвинт до цієї 
відмітки.

Шайба

Моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248:

Закручувати 

гвинт до цієї 

відмітки.

Шайба

Примітка
• Зразок шаблону для настінного монтажу можна знайти в кінці цього керівництва.
• Детальніше про прикріплення слухавки див. у розділі "Підвішування слухавки (Cтоp. 82)".
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Підвішування слухавки
Ви можете повісити слухавку, виконуючи наступні дії.

Підвішування слухавки під час розмови
1. Підвісьте слухавку за верхній край приладу.

Приєднання гачка слухавки в разі настінного монтажу пристрою
1. Від’єднайте гачок слухавки від гнізда.

2. Переверніть його.

3. Посуньте гачок слухавки назад у гніздо до його фіксації.
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4. Слухавка надійно закріплена, коли висить на важелі.
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Використання гарнітури
В моделях KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 у разі
підключення гарнітури необхідно вмикати режим
гарнітури за допомогою кнопки гарнітури
(програмована кнопка).
Щоб увімкнути режим гарнітури, натисніть кнопку
гарнітури (програмована кнопка).

Примітка
• В моделях KX-UT113/KX-UT123 режим

гарнітури вмикається автоматично при
підключенні гарнітури.

• Індикатор кнопки гарнітури відображає
поточний стан, а саме:
Не світиться: режим гарнітури вимкнений
Світиться червоним: режим гарнітури
увімкнений

• За подробицями щодо налаштування
функції кнопки гарнітури для програмованої
кнопки зверніться до адміністратора або
дилера.

Для користувачів гарнітур
Bluetooth (тільки модель
KX-UT248)
Модель KX-UT248 можна використовувати з
гарнітурою Bluetooth. Перед використанням
гарнітуру Bluetooth потрібно зареєструвати на
пристрої.

Реєстрація гарнітури Bluetooth
Активуйте на гарнітурі режим утворення пари,
виконуючи вказівки документації, що додається до
гарнітури.
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати

"Гарнітура Bluetooth", а потім натисніть
кнопку [ENTER].

3. Натисніть кнопку [ENTER], щоб вибрати
"Додати новий пристрій".

4. Введіть пароль для гарнітури Bluetooth у полі
"Уведіть PIN" і натисніть кнопку [ENTER].

Примітка
• Щоб отримати більш детальну

інформацію щодо пароля, див.
документацію до гарнітури, або
проконсультуйтесь з виробником
Bluetooth гарнітур.

Відключення гарнітури Bluetooth
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати

"Гарнітура Bluetooth", а потім натисніть
кнопку [ENTER].

3. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати
"Роз’єднано", а потім натисніть кнопку
[ENTER].

Примітка

• Іконка  відображається, якщо
гарнітуру відключено, а пристрій
перебуває в режимі очікування.

Підключення гарнітури Bluetooth
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати

"Гарнітура Bluetooth", а потім натисніть
кнопку [ENTER].

3. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати
"З’єднання", а потім натисніть кнопку [ENTER].

Примітка

• Іконка  відображається, якщо
гарнітуру підключено, а пристрій
перебуває в режимі очікування.

Скасування реєстрації гарнітури Bluetooth
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати

"Гарнітура Bluetooth", а потім натисніть
кнопку [ENTER].

3. Натисніть кнопку [ ] або [ ], щоб вибрати
"Скасування реєстрації", а потім натисніть
кнопку [ENTER].

Переключення з гарнітури Bluetooth на слу-
хавку під час виклику
1. Підніміть слухавку з важеля.

Робоча відстань
Розміщуйте пристрої із вбудованими модулями
Bluetooth таким чином, щоб відстань між ними була
не менше 3 m (м). Крім того, якщо біля телефонів із
вбудованими модулями Bluetooth використовується
не зареєстрована на них гарнітура Bluetooth, може
виникати шум. Щоб покращити приймання сигналу,
перейдіть ближче до телефону, на якому вона
зареєстрована, і відійдіть подалі від іншого
телефону.
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Шум
Сигнали між пристроєм і гарнітурою Bluetooth
передаються за допомогою радіохвиль. Для
забезпечення максимальної відстані та безшумної
роботи рекомендовано розташувати пристрій
якомога далі від таких електричних пристроїв, як
факси, радіоприймачі, персональні комп’ютери та
мікрохвильові печі.
• Системи, що працюють на частоті 2,4 ГГц ISM

(промислові, наукові і медичні) можуть
створювати перешкоди у роботі цього виробу.
Прикладами таких систем можуть бути
бездротові телефони, бездротові локальні
мережі (LAN), опорні радіочастотні мережі,
мікрохвильові пічки та інші ISM-пристрої. Ці
системи можуть призводити до появи шуму під
час зв’язку.

Зауваження
Експлуатація обмежена наступними двома
умовами:
1. цей пристрій не має викликати перешкоди, і
2. цей пристрій має приймати всі перешкоди,

зокрема перешкоди, що можуть призвести
до його небажаної роботи. Приватність
спілкування не може гарантуватися під час
використання цього пристрою.

Налаштування при-
строю
Цей розділ пояснює параметри, які можна
налаштувати при включенні пристрою.

Доступ до стартових параметрів
1. Підключіть до пристрою кабель Ethernet, який

постачатиме живлення (в разі сумісності з
функцією PoE), або використайте опціональний
блок живлення.

2. Підключіть пристрій до мережі.
3. На стартовому екрані натисніть Устан. .
4. Оберіть пункти для налаштувань, які ви бажаєте

конфігурувати.

Стартове меню
Дозволяє налаштувати наведені нижче стартові
параметри.
1. Інформаційний дисплей (Cтоp. 54)

Перегляд різної інформації про пристрій.
2. Налаштування мережі (Cтоp. 55)

Призначення IP-адреси для підключення до
мережі та використання пристрою.

3. Тест мережі (Cтоp. 58)
Перевірка підключення мережевих пристроїв
(наприклад, SIP-сервера, маршрутизаторів,
комутувальних концентраторів).

4. ECO Режим (Cтоp. 50)
Увімкнення економічного режиму ECO.

5. Мова (Cтоp. 53)
Якщо Ви бажаєте не використовувати англійську
мову, змініть параметри мови.

6. Перезапуск (Cтоp. 58)
Перезапуск пристрою для активації нових
параметрів.

7. Версія ПЗ (Cтоp. 58)
Перегляд версії програмного забезпечення
пристрою.
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Обслуговування при-
строю

Ініціалізація пристрою
За допомогою ініціалізації можна скинути деякі або
всі параметри до значень за умовчанням. За
подробицями зверніться до адміністратора або
дилера.

Перезапуск пристрою
Пристрій необхідно перезапустити після змінення
деяких параметрів пристрою шляхом
програмування через веб-інтерфейс користувача
або за допомогою конфігураційного файлу.
1. Натисніть Налашт.  в режимі очікування.
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати

"Перезапуск", а потім натисніть [ENTER].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а

потім натисніть [ENTER].
• Для скасування виберіть "Ні".

Чищення пристрою
Періодично чистьте пристрій, протираючи його
м’якою сухою тканиною.

Під час чищення пристрою дотримуйтесь наведених
нижче застережень.

Чищення дисплея
• Для протирання дисплея використовуйте тільки

такі засоби:
– М’яку суху тканину.

– М’яку тканину з дуже малою кількістю
нейтрального миючого засобу або спирту.

• Не натискайте на дисплей та не тріть його
занадто сильно.

Чищення корпусу
• Щоб уникнути пошкодження пристрою, перед

чищенням від’єднайте від пристрою кабель
Ethernet та всі інші кабелі. Якщо пристрій
живиться від блока живлення, перед чищенням
від’єднайте блок живлення від пристрою та
електричної розетки.

• Якщо пристрій дуже брудний, нанесіть на м’яку
тканину слабкий розчин засобу для миття
посуду, повністю викрутіть тканину та протріть
пристрій. Після завершення витріть пристрій
насухо м’якою сухою тканиною.

• Щоб уникнути пошкодження або знебарвлення
корпусу, не чистіть пристрій жодною з наведених
нижче речовин або миючими засобами, що
містять такі речовини.
– Газ
– Абразивний порошок
– Спирт
– Розчинник для фарби
– Бензин
– Віск
– Гарячу воду
– Пральний порошок

• Коли використовуєте хімічні миючі засоби,
ретельно дотримуйтесь інструкцій на етикетці.
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Специфікації
Для моделей KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136

Позиція
Специфікації

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

РКД Монохромний графічний

Розмір РКД 242 ´ 55 пікселів,
3 рядки

242 ´ 109 піксе-
лів,

6 рядки

Підсвічування РКД — Завжди Увімкнено/Автоматично/Завжди Вимкнено

Програмовані кнопки — 24

Спосіб зв’язку VoIP SIP

Аудіо-кодек VoIP G.722, G.711, G.729A, G.726

Інтерфейс Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Режим IP-адреса Автоматичний (DHCP), Ручний (статичний)

Гучномовець 1

Мікрофон 1

Порт Ethernet (локаль-
ної мережі) 1 (RJ45) 2 (RJ45)

Роз’єм для гарнітури 1 (ø 2,5 mm [мм])

Роз’єм для гарнітури
EHS — 1 (ø 3,5 mm [мм], тільки для гарнітур

EHS)

Габарити
(Ширина ´ глибина ´
висота; слухавка на
важелі, підставка при-
кріплена)

205 mm (мм) ´ 160 mm (мм) ´ 170 mm
(мм)

"Високе" положення:
267 mm (мм) ´ 170 mm (мм) ´ 180 mm
(мм)
"Низьке" положення:
267 mm (мм) ´ 187 mm (мм) ´ 155 mm
(мм)

Вага (включно зі слу-
хавкою, проводом слу-
хавки та підставкою)

860 г 870 г 1120 г

Живлення через мере-
жу Ethernet Відповідність до стандарту IEEE 802.3af класу 2
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Позиція
Специфікації

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

Електроживлення Живлення через мережу Ethernet
Режим очікування: прибл. 1,8 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 1,3 Вт (ре-
жим ECO увімкнений)
Розмова: прибл. 2 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 1,5 Вт (режим ECO
увімкнений)

Блок живлення
Режим очікування: прибл. 1,6 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 1 Вт (ре-
жим ECO увімкнений)
Розмова: прибл. 2 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 1,5 Вт (режим ECO
увімкнений)

Максимальне електро-
живлення 6 Вт

Кліматичні умови при
експлуатації Від 0 °C до 40 °C

Для моделей KX-UT248

Позиція Специфікації

РКД Графічний, з 4-рівневий чорно-білий

Розмір РКД 4,4 дюйма

Підсвічування РКД Завжди Увімкнено/Автоматично/Завжди Вимкнено

Програмовані кнопки 24 (на екрані відображаються три сторінки з вісьмома програмованими кноп-
ками)

Спосіб зв’язку VoIP SIP

Аудіо-кодек VoIP G.722, G.711, G.729A, G.726

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

Режим IP-адреса Автоматичний (DHCP), Ручний (статичний)

Гучномовець 1

Мікрофон 1

Порт Ethernet (локаль-
ної мережі) 2 (RJ45)

Роз’єм для гарнітури 1 (ø 2,5 mm [мм])

Роз’єм для гарнітури
EHS 1 (ø 3,5 mm [мм], тільки для гарнітур EHS)

Bluetooth 1 (бездротова технологія Bluetooth 2.0)
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Позиція Специфікації

Габарити
(Ширина ´ глибина ´
висота; слухавка на
важелі, підставка при-
кріплена)

"Високе" положення:
267 mm (мм) ´ 170 mm (мм) ´ 180 mm (мм)

"Низьке" положення:
267 mm (мм) ´ 187 mm (мм) ´ 155 mm (мм)

Вага (включно зі слу-
хавкою, проводом слу-
хавки та підставкою)

1130 г

Живлення через мере-
жу Ethernet Відповідність до стандарту IEEE 802.3af класу 3

Електроживлення Живлення через мережу Ethernet
Режим очікування: прибл. 3,5 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 2,3 Вт (ре-
жим ECO увімкнений)
Розмова: прибл. 4,1 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 2,5 Вт (режим ECO
увімкнений)

Блок живлення
Режим очікування: прибл. 4,0 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 2,2 Вт (ре-
жим ECO увімкнений)
Розмова: прибл. 4,5 Вт (режим ECO вимкнений), прибл. 2,7 Вт (режим ECO
увімкнений)

Максимальне електро-
живлення 7,5 Вт

Кліматичні умови при
експлуатації Від 0 °C до 40 °C
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Усунення несправностей

Загальні проблеми та рішення
Загальна експлуатація

Проблема Можлива причина та рішення Посилання

Дисплей порожній. • На пристрій не постачається живлення.
→ Пристрій не призначений для роботи за відсутності

живлення. Впевніться, що живлення PoE постачається
на пристрій, а також, що кабель Ethernet правильно
підключений. Якщо підключено блок живлення, пере-
конайтеся, що він підключений та отримує живлення.

Cтоp. 73

Зображення на дисплеї
має погану якість.

• Контрастність дисплея дуже низька.
→ Відрегулюйте контрастність дисплея.

Cтоp. 51

Пристрій не функціонує
належним чином.

• Кабелі або проводи не підключені належним чином.
→ Перевірте усі підключення.

Cтоp. 73

• Ваші налаштування підключення неправильні.
→ Зверніться до свого адміністратора, щоб з’ясувати

правильність ваших налаштувань.
→ Якщо не вдалось розв’язати проблему, зверніться по

допомогу до свого дилера.

Cтоp. 47

• Виникла помилка.
→ Перезапустіть пристрій.

Cтоp. 86

На екрані відображаєть-
ся іконка .

• Втрачено реєстрацію на SIP-сервері.
→ Зверніться до адміністратора або дилера. —

Не вдається почути то-
нальний сигнал.

• Перевірте правильність підключення кабелю локальної
мережі (LAN). Cтоp. 73

Не вдається скасувати
блокування дисплея.

• Вводиться неправильний PIN-код.
→ Зверніться до адміністратора або дилера.

—

PIN-код забуто. • Зверніться до адміністратора або дилера. —

Дата та час неправильні. • Налаштуйте дату й час пристрою. Cтоp. 54

Індикатор повідомлення/
дзвінка горить.

• Ви отримали голосове повідомлення під час розмови по
телефону чи коли не були поруч із пристроєм.
→ Перевірте голосове повідомлення.

Cтоp. 39
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Виконання та отримання викликів
Проблема Можлива причина та рішення Посилання

Я не можу робити викли-
ки.

• У телефонній системі або послузі зв’язку вимкнено обслу-
говування Вашого пристрою.
→ Якщо на екрані Інформаційний дисплей (Cтоp. 54)

відображається напис "Не зареєстровано" у полі
"Статус", зверніться до адміністратора або дилера.

—

• Номер телефону був введений неправильно.
→ З’ясуйте, чи правильно ви ввели номер телефону або-

нента.
→ Зверніться до адміністратора або дилера.

Cтоp. 31

• Пристрій завантажує оновлення програмного забезпечен-
ня.
→ Не можна виконувати виклики під час завантаження

пристроєм оновлень. Зачекайте завершення оновлен-
ня, а потім повторіть спробу виконати виклик.

—

• Імпортується чи експортується список телефонної книги.
→ Зачекайте кілька хвилин на завершення операції.
→ Підтвердьте завершення в адміністратора або диле-

ра.

—

Я не можу робити міжна-
родні виклики.

• Ваша телефонна служба не завжди дозволяє робити між-
народні виклики.
→ Впевніться, що ви є абонентом послуги здійснення

міжнародних викликів вашої телефонної компанії.

—

Пристрій не дзвонить
при отриманні виклику.

• Дзвінок виключений.
→ Натисніть [ ] в момент отримання виклику або змініть

налаштування гучності дзвінка.
Cтоp. 50

Під час розмови із зов-
нішнім абонентом лінія
роз’єднується.

• У телефонній системі або послузі зв’язку може наклада-
тися часове обмеження на зовнішні виклики.
→ Якщо це необхідно, зверніться до свого дилера з про-

ханням збільшити часове обмеження на розмову.

—

Якість звуку
Проблема Можлива причина та рішення Посилання

Інший абонент не чує мій
голос.

• У пристрою вимкнений мікрофон.
→ Натисніть [MUTE/ ], щоб відключити функцію вими-

кання мікрофона.
Cтоp. 38

• Якщо використовується гучномовець, сторонні предмети
можуть загороджувати мікрофон.
→ Не загороджуйте мікрофон пристрою під час викликів.

Тримайте руки та інші предмети, такі як папки, чашки,
кавники подалі від пристрою під час викликів.

—
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Проблема Можлива причина та рішення Посилання

Звук вимикається; я мо-
жу чути себе через гуч-
номовець.

• Ви дуже далеко від мікрофону.
→ Намагайтеся говорити ближче у мікрофон.

—

• Середовище не підходить для викликів за допомогою гуч-
номовця.
→ Не використовуйте пристрій в межах 2 m (м) від про-

екторів, кондиціонерів, вентиляторів або інших при-
строїв, що створюють звуковий або електричний шум.

→ Якщо пристрій використовується в кімнаті з вікнами,
закрийте штори або фіранки для запобігання утворен-
ню луни.

→ Користуйтеся пристроєм у тиші.

—

• Пристрій був переміщений під час виклику.
→ Не рухайте пристрій під час виклику.

—

• Якісь предмети загороджують мікрофон.
→ Не загороджуйте пристрій під час викликів. Тримайте

руки та інші предмети, такі як папки, чашки, кавники
подалі від пристрою під час викликів.

—

• Другий абонент використовує напівдуплексний гучномо-
вець.
→ Якщо другий абонент використовує напівдуплексний

гучномовець, звук під час виклику може іноді зникати.
Для поліпшення якості другий абонент повинен вико-
ристовувати дуплексний гучномовець.

—

<Тільки модель KX-UT248>
• Одразу після початку розмови пристрій може ще не нала-

штуватися відповідно до умов виклику.
→ Одразу після початку розмови говоріть з іншим або-

нентом по черзі. Пристрій налаштується відповідно до
умов виклику, щоб Ви та інший абонент чули один од-
ного якомога чіткіше.

—

Список телефонної книги
Проблема Можлива причина та рішення Посилання

Не вдається додати або
відредагувати записи у
списку телефонної кни-
ги.

• Телефонна книга заповнена.
→ Видаліть непотрібні записи. Максимальна кількість за-

писів у списку телефонної книги становить 500 для мо-
делей KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 і 100
для моделі KX-UT113.

Cтоp. 44
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Гарнітура Bluetooth (тільки модель KX-UT248)
Проблема Можлива причина та рішення Посилання

Неможливо вести розмо-
ву за допомогою гарніту-
ри Bluetooth.

• Переконайтеся, що гарнітуру належним чином зареєстро-
вано на пристрої.

• Переконайтеся, що гарнітуру заряджено належним чином,
відповідно до вказівок документації до неї.

• Від’єднайте дротову гарнітуру від роз’єму гарнітури. Коли
приєднані обидві гарнітури, пріоритетною вважається дро-
това гарнітура.

—
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Повідомлення про помилки
Під час експлуатації на пристрої можуть з’являтися повідомлення про помилки. В наведеній нижче
таблиці наведені такі повідомлення, а також можливі причини та способи усунення.

Повідомлення Можлива причина та рішення Посилання

Конфлікт IP-адреси • Неправильні параметри мережі пристрою.
→ Зверніться до системного адміністратора або дилера. —Недозволена IP-адреса

Недоступна IP-адреса

Перевірте LAN з’єднання • Кабель локальної мережі (LAN) не підключений.
→ Перевірте усі підключення.

Cтоp. 73

Пам’ять заповнена • Не можна додати новий запис телефонної книги чи списку
блокування викликів, оскільки телефонна книга чи список
блокування викликів заповнені.
→ Видаліть непотрібні записи.

Cтоp. 45

Порожньо • В телефонній книзі чи списку блокування викликів немає
записів.
→ Збережіть записи у телефонній книзі чи списку блоку-

вання викликів.

Cтоp. 44
Cтоp. 34

Будь ласка, зачекайте… • Пристрій ще запускається.
→ Якщо у списку телефонної книги багато записів, при-

стрій може довго запускатися. Це нормальне явище.
—
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Хронологія змін

Файл програмного забезпечення версії 01.025 для моделей
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136
Змінені пункти

• Від’єднання абонента від конференції (Cтоp. 38)

• Дзвінок (Cтоp. 50)

• Ініціалізація пристрою (Cтоp. 86)
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Файл програмного забезпечення версії 01.080 для моделей
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136
Нові пункти

• Тони Клавіш (Cтоp. 52)

Змінені пункти
• Набирання номера з використанням журналу викликів (Cтоp. 32)

• Відхилення викликів (Cтоp. 34)

• Переадресація виклику (Переадресація виклику) (Cтоp. 37)

• Перевірка пропущених викликів (Cтоp. 40)

• Додавання запису телефонної книги із журналу вхідних або пропущених викликів (Cтоp. 44)
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Файл програмного забезпечення версії 01.160 для моделей
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
Змінені пункти

• Підключення до групи або відключення від неї (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
(Cтоp. 41)

• Програмовані кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Cтоp. 42)

• Доступні параметри (Cтоp. 48)

• Детальний опис параметрів (Cтоp. 50)

Файл програмного забезпечення версії 01.250 для моделей
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
Нові пункти

• Видалення всіх журналів викликів (Cтоp. 40)

Змінені пункти
• Доступні параметри (Cтоp. 48)

• Налаштування мережі (Cтоp. 55)
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Відкрите програмне забезпечення
В деяких компонентах цього виробу використовується відкрите програмне забезпечення. На
використання цього програмного забезпечення поширюються відповідні умови. Panasonic не приймає
запити щодо вмісту наведеної нижче інформації про авторські права та ліцензію.

<<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/
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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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Алфавітний вказівник
D
DNS (параметр)    55
DNS1 (параметр)    55
DNS2 (параметр)    55, 56

E
ECO Режим (параметр)    50

I
ID користувача (параметр)    57
IP-Адреса (параметр)    55
IP-телефон (параметр)    56

L
LLDP-MED (параметр)    56

V
VLAN (параметр)    56
VLAN ID (параметр)    56

А
Абонентський номер ® DN    42
Автовідповідач    34
Автоматичне розподілення викликів ® ACD    41
Аутентифікація (параметр)    57

Б
Блок живлення    13

Підключення    73
Блокування Виклику (параметр)    59
Блокування Дисплея (параметр)    51

В
Вбудований web (параметр)    57
Введення символу    61
Версія ПЗ (параметр)    58
Виклики    

Виконання    31
Відхилення    34
Зі списку телефонної книги    31
Із журналу викликів    32
Отримання    34
Повторний набір номера    33
Пропущені    40
Утримання    35

Виконання викликів    31
Виклик    31

Відкладений виклик (параметр)    53
Відключення (від групи)    41
Відхилення викликів    34
Віртуальні кнопки    20, 27

Іконки    26, 27
Встановлення    70

Г
Гарнітура    74

Використання    84
Програмна кнопка    42

Гарнітура Bluetooth    74
Гарнітура Bluetooth (параметр)    60
Гарнітури    

Гучність    30
Гарнітури EHS    74
Група ACD    41
Група, підключення/відключення    41
Гучність    30
Гучність дзвінка (параметр)    50
Гучномовця    

Гучність    30

Д
Дата та час (параметр)    54
Дзвінок    

Параметр рівня гучності    30
Дзвінок (параметр)    50
Дисплей    19

Контраст    51
Додати новий пристрій (параметр)    60

Е
Екран із призначеними програмованими кнопками    26
Електронне підняття слухавки ® EHS    74
Елементи керування    14

Вид зліва    22
Вид знизу    23
Вид спереду    14

Ж
Журнали викликів, видалення    40

З
З’єднання    73
З’єднання (параметр)    60

І
Іконки стану    25, 26
Індикатор дзвінка/повідомлення    20
Індикатор переміщення    26
Індикатор повідомлення/дзвінка    20
Ініціалізація    86
Інформаційний дисплей (параметр)    54

К
Кнопка AUTO ANSWER/MUTE    20
Кнопка CANCEL     20
Кнопка CONF (конференц-зв’язок)    20
Кнопка CONFERENCE     20
Кнопка ENTER    20
Кнопка FLASH/RECALL    20
Кнопка FORWARD/DO NOT DISTURB    20
Кнопка HEADSET    20
Кнопка HOLD    20
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Кнопка MESSAGE    20
Кнопка MUTE/AUTO ANSWER    20
Кнопка REDIAL    20
Кнопка SP-PHONE (гучномовець)    20
Кнопка TRANSFER    20
Кнопка гучномовця (SP-PHONE)    20
Кнопка навігації    20
Кнопки переходу між сторінками    21
Комплект для настінного монтажу    13
Контраст LCD (параметр)    51
Контроль зайнятих ліній ® BLF    42
Конференц-виклик    38
Конференц-зв’язок між трьома учасниками    38

Л
Локальний конференц-зв’язок між трьома
учасниками    38

М
Маска Підмережі (параметр)    55
Мережа (параметр)    55
Мережевий роз'єм    23
Мікрофон    20
Мова (параметр)    53

Н
Набір номера    31
Набір номера натисканням однієї кнопки    33
Налаштування    70

Початкові параметри    85
Настінний монтаж    77
Не Турбувати (параметр)    52
Номер внутрішньої лінії    29

О
Обслуговування    86
Отримання викликів    34

П
Параметри    47

Доступ    47
Пароль (параметр)    57
Переадр Зайн (параметр)    52
Переадр Н/В (параметр)    52
Переадр Усі (параметр)    52
Переадресація    37, 40
Переадресація виклику натисканням однієї кнопки    37
Перезапуск    86
Перезапуск (параметр)    58
Підключення (до групи)    41
Підключення локальної мережі (LAN)    73
Підключення ПК    73
Підсвічування (параметр)    51
Підставка    13

Від’єднання    71
Приєднання    70
Регулювання    71

ПК (параметр)    56
Повідомлення про помилки    94

Повідомлення, перевірка    39
Повторний набір номера    33
Повторний набір останнього набраного номера    33
Порт LAN    24
Порт LAN (параметр)    57
Порт ПК    24
Порт ПК (параметр)    56, 57
Постійна переадресація викликів    40
Пошук, список телефонної книги    32
Приладдя    13
Пріоритет (параметр)    56, 57
Провід для слухавки    13
Програмована кнопка ACD    42
Програмована кнопка BLF    42
Програмована кнопка DN    42
Програмовані кнопки    21, 42
Програмовані кнопки, що діють одним натисканням    42
Програмування через веб-інтерфейс користувача    69
Програмування, веб-інтерфейс користувача    69
Пропущені виклики    40
Прослуховування розмови при піднятій слухавці    30

Р
Режим "Не турбувати"    40
Режим гучномовного зв’язку    29
Резюме    43
РКД (рідкокристалічний дисплей)    19
Роз’єднано (параметр)    60
Роз’єм для гарнітури EHS    22
Роз'єм для гарнітури    22
Роз'єм для слухавки    24

С
Скасування реєстрації (параметр)    60
Слухавка    13

Гучність    30
Підвішування    82
Підключення    76

Специфікації    87
Список телефонної книги    

Видалення    45
Додавання    44
Експорт    45
Імпорт    45
Пошук    32, 45
Редагування    45

Сповіщення про виклик, що очікує    36
Стартове меню    85

Т
Таймер (параметр)    56
Тест мережі (параметр)    58
Тон дзвінка (параметр)    50
Тони Клавіш (параметр)    52
Тримач для слухавки    20

У
Уведіть PIN (параметр)    60
Увім./Вимк. (параметр)    56
Увімкнути VLAN (параметр)    56
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Усунення несправностей    90
Утримання    35
Утримання викликів "по колу"    36

Ч
Чищення    86

Ш
Швидкість / Дуплекс (параметр)    57
Шлюз за змовчав. (параметр)    55
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Інформаційний центр Panasonic
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