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System Components [Komponenty systemu]
Komponenty systemu dla serii KX-HTS

Komponenty systemu

Kategoria Model Opis

Jednostka główna KX-HTS824
KX-HTS32

Centrala hybrydowa IP-PBX: od 4 do 8 portów miejskich 
(CO), 8 do 24 portów wewnętrznych, żadnych kluczy 
aktywacyjnych dla SIP trunk i telefonów SIP, połączenie 
bezprzewodowe przez wbudowany
bezprzewodowy LAN.

Opcjonalne karty 
rozszerzeń

KX-HT82480

KX-HT82470

KX-HT82460

4 porty analogowe miejskie z Caller ID (LCOT4)

8 portów analogowych wewnętrznych z Caller ID(SLC8)

2 porty dla dedykowanych domofonów Panasonic 
z elektroryglem (bez interfejsu sensora) (DPH2)

Element dedykowany KX-A227 Kabel do akumulatorów

Sprzęt kompatybilny z jednostką główną
Centrala obsługuje następujące urządzenia:

Domofony:  Domofon (KX-T30865, KX-T7765)
Telefony SIP:  Zgodne z komunikacją wideo serii KX-NTV. Więcej informacji o kompatybilnych terminalach  
  znajdziesz na naszej stronie http://panasonic.net/pcc/support/pbx/index.html 
  Terminale serii KX-HDV działają jak standardowy telefon SIP (z wyjątkiem KX-HDV230).

Inne:   Telefony analogowe

Uwaga
• W przypadku urządzeń, które można podłączyć do jednostki głównej, należy zapoznać się z instrukcją 

odpowiedniego urządzenia.
• W przypadku korzystania z połączenia wideo z wyniesioną lokalizacją, należy ustawić przepustowość sieci na 

KX-NTV (512 kbps MAX). Więcej informacji znajdziesz w odpowiedniej instrukcji instalacji.

Zwróć uwagę
• Centrala PBX wspiera standardowe telefony SIP. Jednak niektóre funkcje PBX mogą nie być dostępne 

w zależności od typu telefonu.
• W przypadku braku zasilania podłączone telefony mogą nie działać. Należy upewnić się, że oddzielny telefon, 

nie zależy od lokalnego zasilania, jest gotowy do użycia w nagłych wypadkach.
• Przed podłączeniem tego urządzenia, należy upewnić się, że zapewnione jest odpowiednie środowisko do jego 

pracy. Zadowalająca wydajność nie może być zagwarantowana w następujących przypadkach:
 – w przypadku braku zgodności i kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami i systemami związanymi z tym 

produktem
 – w przypadku braku prawidłowego działania i zgodności z usługami świadczonych przez firmy 

telekomunikacyjne przez podłączone sieci

Uwaga
• Niektóre opcjonalne urządzenia, oprogramowanie i funkcje nie są dostępne w niektórych krajach/obszarach. 

Proszę skonsultować się z certyfikowanym dystrybutorem Panasonic, aby uzyskać więcej informacji.
• W niniejszej instrukcji sufiks każdego numeru modelu (np KX-HTS824SX) zostanie pominięty, chyba że jest to 

konieczne.
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Komponenty systemu

Lista skrótów
• Wyposażenie SIP -> Wyposażenia PBX, które wykorzystują protokół komunikacji SIP.
• SLT -> Single Line Telephon – telefon analogowy
• Web-MC -> Konsola do zarządzania przez www (Web Maintenance Console)
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Wprowadzenie

Introduction [Wprowadzenie]
Poniższa instrukcja ma służyć jako ogólna baza wiedzy technicznej dla centrali hybrydowej Panasonic IP-PBX.  
Zawiera instrukcje dotyczące instalowania sprzętu i programowania centrali PBX za pomocą Web Maintenance Console.

Struktura tej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera następujące rozdziały:
Rozdział 1 Środki bezpieczeństwa

Zawiera ważne informacje mające na celu zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzenia mienia.
Rozdział 2 Zarys systemu

Zawiera ogólne informacje o centrali, w tym możliwości i specyfikację systemu.
Rozdział 3 Instalacja

Opisuje procedury instalacji PBX. Wskazuje szczegółowe instrukcje dotyczące planowania miejsca instalacji, opisuje 
opcjonalne karty i okablowanie urządzeń peryferyjnych.

Rozdział 4 Potwierdzanie połączeń
Wykonywanie i odbieranie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Rozdział 5 Konserwacja
Procedury konserwacji.

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów
Dostarcza informacji na temat rozwiązywania problemów z centralą PBX i telefonami.

Rozdział 7 Dodatek
Zawiera informacje o języku zapowiedzi i historii zmian systemu.

O innych instrukcjach
Dodatkowo poza tą instrukcją, dostępne są poniższe instrukcje:
Lista Elementów do Programowania (PIL)

Zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące programowanie systemu za pomocą komputera PC.
Instrukcja Funkcji (FM)

Opisuje wszystkie podstawowe, opcjonalne i programowalne funkcje PBX.

O wersji oprogramowania centrali
Zawartość tej instrukcji dotyczy centrali PBX z konkretną wersją oprogramowania, jak wskazano na okładce 
tego podręcznika. Aby potwierdzić wersję oprogramowania centrali, patrz "4. Maintenance-Version Information" 
w instrukcji "Lista Elementów do Programowania".

Znaki towarowe
• Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation 

w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.
• Zrzuty ekranu produktów Microsoft (y) przedrukowano za pozwoleniem firmy Microsoft Corporation.
• Wi-Fi i Wi-Fi Protected Setup (WPS) są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy 

Wi-Fi Alliance.
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Rozdział 1

1  Safety Precautions 

1 [Środki bezpieczeństwa]
Zawiera ważne informacje mające na celu  

zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzenia mienia.
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1.1 For Your Safety 
1.1 [Dla Państwa bezpieczeństwa]

1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

UWAGA

Aby zapobiec obrażeniom ciała i/lub zniszczeniu mienia, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa.

Poniższe symbole klasyfikują i opisują poziom zagrożenia oraz obrażenia, jakie mogą nastąpić w wyniku 
niewłaściwego użytkowania. 

Ten symbol oznacza, iż niewłaściwe użytkowanie może 
grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Ten symbol oznacza, iż niewłaściwe użytkowanie może 
grozić obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

Poniższe typy symboli używane są do klasyfikacji i opisu typów instrukcji, jakich należy przestrzegać.

Ten symbol jest używany do poinformowania użytkownika o poszczególnej procedurze operacyjnej, 
której nie należy wykonywać.

Ten symbol jest używany do poinformowania użytkownika o poszczególnej procedurze operacyjnej, 
którą należy wykonać w celu bezpiecznego stosowania produktu. 

Zwróć uwagę
Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia mienia wynikające z uszkodzeń 
wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji niezgodnej z niniejszą dokumentacją.
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1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

Dla wszystkich urządzeń telefonicznych

• Nie należy instalować urządzenia w sposób inny niż opisany w odpowiednich podręcznikach.

• Nie należy instalować urządzenia w miejscu narażonym na działanie deszczu lub wilgoci lub w miejscu, gdzie woda, 
olej lub inna ciecz mogą ściekać lub przelewać się po na produkcie. Takie warunki mogą doprowadzić do pożaru lub 
porażenia prądem elektrycznym i mogą mieć niekorzystny wpływ na jego wydajność.

• Nie należy instalować systemu w następujących miejscach:

a. Obszary, w których wstrząsy i wibracje są częste lub silne. Takie działanie może doprowadzić do upadku 
produktu i spowodować szkodę lub może zaburzać działanie produktu.

b. Obszary o dużych ilościach kurzu. Duże ilości kurzu mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem, oraz 
mogą zmniejszać wydajność produktu.

• Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej lub nierównej powierzchni. Jeśli produkt się przewróci, może to 
spowodować uszkodzenie produktu.

• Nie należy zasilać kombinacji urządzeń, która przekracza całkowitą pojemność znamionową gniazdek lub 
używanych przedłużaczy. Jeśli gniazda, listwy zasilające, przedłużacze itp. są wykorzystywane w sposób, który 
przekracza ich pojemności znamionowe, emitują duże ilości ciepła, które mogą spowodować pożar.

• Urządzenie musi być instalowane i serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Produkt powinien być 
stosowany w tej samej postaci jak w chwili zakupu. Nic nie powinno być demontowane lub modyfikowane. Demontaż 
lub modyfikacja może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

• Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

• Małe obiekty, takie jak śruby, stwarzają ryzyko zadławienia. Drobne przedmioty należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

• Produkty, które wymagają źródła zasilania powinny być podłączone tylko do rodzaju zasilania elektrycznego 
podanego na etykiecie produktu. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju zasilania do biura/domu, należy 
skonsultować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Ze względów bezpieczeństwa niektóre produkty są wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Jeśli nie masz gniazda 
z uziemieniem, proszę zainstaluj jedno. Nie omijaj tego zabezpieczenia poprzez manipulowanie przy wtyczce.

• Podczas instalowania przewodów telefonicznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób. Należy zawsze przestrzegać 
m.in. następujących zasad:

a. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy.

b. Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że gniazdo jest specjalnie zaprojektowane dla 
wilgotnych miejsc.

c. Nigdy nie należy dotykać nieizolowanych kabli telefonicznych lub terminali, jeśli linia telefoniczna została 
odłączona od interfejsu sieciowego.

d. Należy zachować ostrożność podczas instalowania lub modyfikowania linii telefonicznych.

e. Należy zachować antystatyczne środki ostrożności podczas instalacji.

OSTRZEŻENIE
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1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

• Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i zleć działania serwisowe przez wykwalifikowany personel 
w następujących przypadkach:

a. Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub postrzępione.

b. Jeżeli na produkt został wylany płyn.

c. Jeżeli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.

d. Jeżeli produkt nie działa zgodnie z instrukcją obsługi. Należy regulować tylko te parametry, które są opisane 
w instrukcji obsługi. Nieprawidłowa regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i może 
wymagać naprawy przez wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania produktu.

e. Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.

f. Jeśli wydajność produktu się pogorszyła.

Do centrali

• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod 
wysokim napięciem lub zbliżyć części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem.

• Nie używaj centrali HTS z odciętą pokrywą karty opcji, bez instalowania zaślepki, ponieważ może to doprowadzić 
to do wprowadzenia obcego przedmiotu do wnętrz centrali oraz dotykania miejsc pod wysokim napięciem lub 
spowodować zwarcie części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenia prądem elektrycznym.

• Nie należy ciągnąć, zginać, pozostałych elementów oraz wtyczki przewodu zasilającego. Uszkodzenie przewodu 
zasilającego lub wtyczki może spowodować pożar lub porażenie prądem.

• Nie należy próbować naprawiać przewodu zasilającego lub wtyczki. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub 
postrzępiony, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Panasonic w celu wymiany.

• Nie należy używać produktu w zakładach opieki zdrowotnej czy jakiś specjalnych obszarach, bez zgody na 
jego instalację. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać urządzeń wrażliwych na działanie energii 
zewnętrznych fal radiowych RF (Radio Frequency).
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1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

• W przypadku gdy uszkodzenie urządzenia naraża elementy wewnętrzne, należy natychmiast odłączyć przewód 
zasilający i zwrócić urządzenie do sprzedawcy.

• Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia, należy postępować zgodnie 
z poniższymi wskazówkami, w przypadku jakichkolwiek działań na przewodach lub kablach:

a. Przed wykonaniem jakichkolwiek przewodów lub kabli, odłącz kabel zasilania produktu z gniazda. Po 
ukończeniu wszystkich przewodów i kabli, podłącz przewód zasilający do gniazdka.

b. Przy układaniu kabli nie łącz przewodu zasilającego produktu z przewodami zasilania innych urządzeń.

c. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na przewodach podłączonych do centrali.

d. Podczas prowadzenia kabli po podłodze, należy używać ochraniaczy, aby zapobiec nadepnięciu.

e. Nie układaj żadnych kabli pod wykładziną.

• Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, jeśli wydobywa się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki. Te 
objawy mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. Potwierdź, że dym przestał się wydobywać i skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem firmy Panasonic.

• Upewnij się, że ściana, do której   centrala zostanie przymocowana do wykonana jest z betonu lub grubego drewna 
i jest wystarczająco silna aby utrzymać urządzenie (ok. 11 kg [24 lb)]. Nie należy podłączać urządzenia do ścian 
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych lub cienkiej sklejki. Mocowanie urządzenia na obszarach, gdzie występują 
silne wiatry albo gdzie występują częste lub silne wstrząsy i wibracje, może prowadzić do upadku centrali.

• Należy używać wyłącznie sprzętu do montażu na ścianie (śruby i podkładki) dołączonego do centrali.

• Przewód uziemienia kabla sieciowego ma wpływ na zewnętrzne zakłócenia i wyładowania atmosferyczne, ale może 
nie wystarczyć, aby uchronić PBX oraz zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną. Trwałe połączenie między 
masą a zaciskiem uziemienia centrali musi być wykonane.

• Poprawne uziemienie (połączenie z masą) jest bardzo ważne, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem dla 
użytkownika oraz w celu ochrony PBX przed zakłóceniami oraz w przypadku uderzenia pioruna.

• Podłącz przewód zasilający mocno do gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub 
porażenie prądem.

• Należy uważać, aby nie upuścić żadnych komponentów. Upuszczenie elementów może je uszkodzić lub 
spowodować obrażenia.

• Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest prawidłowo uziemione, a następnie bezpiecznie podłącz wtyczkę zasilania  
3 żyły AC łącznie z żyłą uziemienia.

• W urządzeniu głównym jest stosowana bateria litowa. Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona na 
inną niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

• Praca w pobliżu urządzeń elektrycznych 2.4 GHz mogą powodować zakłócenia. Odsuń się od urządzenia 
elektrycznego.

 – To urządzenie musi być instalowane i eksploatowane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami a odstępy w trakcie 
bezprzewodowego trybu pracy, jeżeli to możliwe, pomiędzy anteną a ciałem osoby (z wyjątkiem kończyn rąk, 
nadgarstków i stóp) zachowane .

 – Ten nadajnik nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
• Należy skonsultować się z producentem wszelkich urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca czy aparaty 

słuchowe, aby ustalić, czy są one właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (Radio Frequency).

 – W Ameryce Północnej/Ameryce Łacińskiej z wyjątkiem Brazylii/Tajwanu: 
Funkcje bezprzewodowego LAN działają między 2.412 a 2.462 GHz GHz o mocy przesyłowej piku 100 mW.

 – We wszystkich innych krajach/obszarach:
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1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

Funkcje bezprzewodowego LAN działają między 2.412 a 2.472 GHz GHz o mocy przesyłowej piku 100 mW.

Dla wszystkich urządzeń telefonicznych

• Produkt należy chronić przed kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą (ponad 40oC [104o]) oraz drganiami oraz nie 
powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przetrzeć miękką 
szmatką. Nie należy czyścić proszkami lub środkami chemicznymi, takimi jak benzyna czy rozcieńczalnik. Nie należy 
używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.

Dla centrali

• Nie należy instalować systemu w następujących miejscach:

a. W bezpośrednim narażeniu na promienie słoneczne, w gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach. (Zakres 
temperatur: 0oC do 40o[32oF do 104oF])

b. W obszarach, w których gazy siarkowe mogą być obecne, na przykład w pobliżu źródeł termalnych.

c. W pobliżu urządzeń, które generują wysokie częstotliwości, takie jak maszyny do szycia lub maszyny spawaczy 
elektrycznych.

d. Miejsca, w których inne obiekty blokują obszar wokół centrali. Bądź szczególnie ostrożny, aby zostawić co 
najmniej 10 cm (4 cale) dla otworów centrali w celu wentylacji.

e. Miejsca, w których może wystąpić kondensacja.

• Nie należy blokować otworów PBX. Należy pozostawić odstęp o szerokości co najmniej 20 cm (8 cali) powyżej, 
10 cm (4 cale) z boku i 10 cm (4 cale) poniżej PBX.

• Podczas instalowania lub usuwania opcjonalnych kart serwisowych, nie należy używać nadmiernej siły względem 
innych elementów centrali. Może to spowodować uszkodzenie centrali.

• Po uruchomieniu centrali PBX, jeśli odłączymy centralę z prądu, nie należy jej inicjować ponownie jak opisano 
w "Procedurze inicjalizacji systemu". W przeciwnym razie zaprogramowane dane zostaną usunięte.

OSTRZEŻENIE
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1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

• Przed dotknięciem produkt (PBX, karty, itp), należy rozładować napięcie elektrostatyczne, dotykając ziemi lub paska 
uziemienia. Niespełnienie tego warunku może spowodować awarię PBX z powodu napięcia elektrostatycznego.

• Podczas przenoszenia urządzenia należy najpierw odłączyć połączenia telekomunikacyjne przed odłączeniem 
zasilania. Gdy urządzenie jest instalowane w nowym miejscu, podłącz najpierw zasilanie, a następnie ponownie 
połączenia telekomunikacyjne.

• Wtyczka zasilania stosowana jest jako główny sposób odłączenia urządzenia. Upewnij się, że gniazdko sieciowe 
znajduje się w pobliżu urządzenia i jest łatwo dostępne.

• Szczeliny i otwory z przodu, z tyłu i na dole obudowy służą do wentylacji; aby ją chronić przed przegrzaniem, otwory 
te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie produktu na 
łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni w trakcie używania. Produktu nigdy nie należy umieszczać 
w pobliżu lub nad kaloryferem lub innym źródłem ciepła. Produkt nie powinien być umieszczony w zamkniętym 
środowisku, chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja.

• Upewnij się, że powierzchnia za PBX jest płaska i bez przeszkód, tak aby otwory z tyłu z centrali nie będą 
blokowane.

• W przypadku gdy produkt ten nie jest już używany, należy zdemontować go ze ściany.

• Należy stosować wyłącznie kabel zasilający dołączony do centrali. Certyfikowany przewód zasilający musi być 
używany z tym sprzętem. Odpowiednie krajowe przepisy instalacyjne i/lub regulacje dotyczące wyposażenia 
powinny być brane pod uwagę. Powinien zostać użyty certyfikowany przewód zasilający nie lżejszy niż z polichlorku 
winylu zgodnie z normą IEC 60227 (Oznaczenie H05VV-F 3G 0,75 mm2) .

• Upewnij się, aby zainstalować wszystkie niezbędne opcjonalne karty w centrali przed wykonaniem montażu 
naściennego. Jeśli jest to konieczne, aby zainstalować lub usunąć kartę, upewnij się, aby zdemontować centralę  
ze ściany przez instalowaniem lub wyjmowaną karty.

• Podczas wkręcania śruby do ściany, należy zachować ostrożność, aby uniknąć dotykania metalowych elementów 
ściany.

• Przed otwarciem przedniej pokrywy, przewód zasilający musi być usunięty z gniazda prądu zmiennego.

• Odłącz źródło zasilania przed serwisowaniem sprzętu.

• Nie otwieraj przedniej pokrywy wkrótce po wyłączeniu zasilania. Istnieje ryzyko oparzenia.

• Ze względów bezpieczeństwa, przymocuj przednią pokrywę i obudowę kabla centrali za pomocą śrub.

• Jeżeli centrala nie jest zainstalowany prawidłowo stosując właściwe metody zabezpieczające, centrala może spaść 
powodując poważne uszkodzenia.

• Gdy centrala jest umieszczona na blacie, należy upewnić się, że centrala znajduje się we właściwej pozycji.  
Nie należy umieszczać jej na boku lub do góry nogami.

• Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej jest niezbędna. Upewnij się, aby postępować zgodnie z instrukcjami.

• Zaleca się stosowanie protokołu TLS szyfrowanej komunikacji, gdy komputer z dostępem do PBX działa poprzez 
Internet. Aby skorzystać z szyfrowania TLS, routery muszą mieć ustawiony port komunikacji https.

• Należy unikać używania tego samego gniazdka sieciowego dla komputerów i innych urządzeń biurowych,  
gdyż zakłócenia generowane przez takie urządzenia mogą utrudniać działanie systemu lub uszkodzić system.

• Odłącz system od źródła zasilania, gdy odłączono wszystkie przewody i podłącz system z powrotem jedynie po 
zakończeniu podłączania okablowania.

• Linie miejskie powinny być montowane z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi.

• Podczas instalowania lub usuwania opcjonalnych kart serwisowych, przełącznik zasilania musi być wyłączony, 
a przewód zasilający AC musi być wyjęty z gniazda prądu zmiennego.
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1.2 Ważne informacje o bezpieczeństwie

• Na przewodzie uziemiającym, zielono-żółta izolacja jest wymagana, a powierzchnia przekroju przewodu musi być 
większa niż 0,75 mm2 lub 18 AWG.

Uwaga
Dla wszytkich urządzeń telefonicznych
• Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.

Dla centrali
• Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń grzewczych i urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak 

świetlówki, silniki i telewizory. Te źródła zakłóceń mogą wpływać na wydajność PBX.

• Jeśli masz problemy z wykonywaniem połączeń na zewnątrz, wykonaj tę procedurę, aby przetestować linie miejskie:

a. Odłącz PBX ze wszystkich linii miejskich.

b. Podłącz znane działające numery analogowe do tych linii.

c. Wykonaj połączenia do zewnętrznego miejsca docelowego używającego tych numerów.

Jeżeli połączenie nie może zostać wykonane prawidłowo, to może to być problem z linią SLT do której dany trunk 
jest podłączony. Należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej.
Jeśli połączenie działa prawidłowo, może to być problem z centralą. Nie podłączaj linii miejskiej do PBX ponownie, 
dopóki nie zostanie sprawdzona przez autoryzowany serwis Panasonic.

1.2 Important Safety Instructions 
1.2 [Ważne informacje o bezpieczeństwie]

Podczas korzystania z urządzeń telefonicznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby 
zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włączając poniższ zasady:
• Nie należy używać produktu w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, 

w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.

• Należy unikać korzystania z telefonów przewodowych podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia piorunem.

• Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu wycieku gazu aż do zgłaszania wycieku.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
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1.3 Important Safety Instructions 
1.3 [Środki ostrożności]

1.3 Środki ostrożności

Pozbycie się zużytego sprzętu oraz baterii
Tylko dla Unii Europejskiej i krajów z systemami recyklingu

Te symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub dokumentach 
towarzyszących oznaczają, że   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie 
nie powinny być mieszane razem z odpadami komunalnymi. W celu odpowiedniego 
traktowania, odzysku i recyklingu zużytych produktów i baterii, należy poddawać je do 
odpowiedniej selekcji, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym. 
Przez poprawne ich składowanie, pomagasz oszczędzać cenne zasoby i unikać 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat zbiórki i recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urządem. 
Kary mogą być stosowane w przypadku niewłaściwej utylizacji odpadów, z zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym.

Uwaga dotycząca symbolu baterii (u dołu symbolu) 
Symbol ten może być stosowany w połączeniu z symbolem chemicznym. W tym 
przypadku jest jest zgodny z wymogami określonymi w dyrektywie chemicznej. 

Tylko dla użytkowników w Europie.

Zgodność ekspozycji CE RF
Ten produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na działanie 
pól elektromagnetycznych w celu ochrony zdrowia.  
Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania normy europejskiej EN 62311. Narażenie ludzi jest obliczane 
z podziałem na 0,1m ciała, podczas transmisji na najwyższym poziomie wyjściowym we wszystkich częstotliwościach 
tego produktu. Ten produkt musi być zainstalowany i użytkowany zgodnie z dostarczonym instrukcjami. Zainstalowane 
urządzenie wymaga minimum 10 cm odległości między centralą a ciałem człowieka. Ten produkt nie może być 
umieszczane ani działać w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami.

Tylko dla użytkowników w Nowej Zelandii
• Urządzenie nie powinno być ustawione na automatyczne wykonywanie połączeń alarmowych do Telecom '111'.

• Przyznanie zezwolenia telekomunikacyjnego dla jakiegokolwiek urządzenia końcowego wskazuje jedynie, że 
Telecom zaakceptował, że przedmiot spełnia minimalne warunki przyłączenia do jego sieci. To wskazuje na brak 
wsparcia produktu przez Telecom, oraz nie stanowi żadnej gwarancji. Przede wszystkim nie gwarantuje że każdy 
element będzie działać poprawnie we wszystkich aspektach z innym elementem, ani nie oznacza, że   każdy produkt 
jest zgodny ze wszystkimi usługami sieciowymi Telecom.

• To urządzenie nie jest w stanie zapewnić prawidłowej pracy w każdych warunkach przy wyższych prędkościach, 
dla których jest przeznaczone. Telecom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trudności powstałe w takich 
okolicznościach.

• Niektóre parametry wymagane do zgodności z wymaganiami Telecom zależą od sprzętu (PBX) związanego z tym 
modemem. Aby działać w granicach zgodności określonych dla Telecom, towarzyszący urządzeniu sprzęt PBX 
zostanie ustawiony tak, aby połączenia modemowe były odbierane w czasie od 3 do 30 sekund od otrzymania 
dzwonienia.

• Korzystanie z usług firmy innej niż Telecom: 
Jeśli centrala jest skonfigurowana do korzystania z usług płatnych z firmy innej niż Telecom, numery telefonów 
wybieranych w centrali będą kierowane za pośrednictwem usług płatnych z drugiej firmy ponieważ numery 
telefoniczne obejmują cyfry dostępu oraz cyfrę numeru kierunkowego. Opłata może być wyższa. Proszę sprawdzić 
opłaty za połączenia u innego operatora.

1.3  Precautions
Disposal of Old Equipment and Batteries
Only for European Union and countries with recycling systems

These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents
mean that used electrical and electronic products and batteries must not be
mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and
recycling of old products and batteries, please take them to applicable collection
points in accordance with your national legislation.
By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and
prevent any potential negative effects on human health and the environment.
For more information about collection and recycling, please contact your local
municipality. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in
accordance with national legislation.

Note for the battery symbol (bottom symbol)
This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it
complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

For users in Europe only
 
CE RF Exposure Compliance
This product meets the EU requirements on the limitation of exposure of the general public to
electromagnetic fields by way of health protection.
This product has been tested and meets the European Standard EN 62311. Human Exposure is calculated
with the separation of 0.1m to the body, while transmitting at the highest certified output level in all frequency
band of this product. This product must be installed and operated in accordance with the provided
instructions. The installed unit requires a minimum 10 cm of spacing between the PBX and a person's body.
This product must not be co-located or operated in conjunction with any other antennas or transmitters.
 
For users in New Zealand only
• This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom ‘111’ Emergency Service.

• The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted
that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement
of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance
that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different
make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network services.

• This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds
for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such
circumstances.

• Some parameters required for compliance with Telecom’s Telepermit requirements are dependent on the
equipment (PBX) associated with this modem. In order to operate within the limits for compliance with
Telecom’s Specifications, the associated PBX equipment shall be set to ensure that modem calls are
answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.

• Using the toll services of a company other than Telecom:
If the PBX is set up to use the toll services of a company other than Telecom, the telephone numbers
dialed from the Caller Display listings within the PBX will be directed through the toll services of the other
company because the telephone numbers include the toll access digit and area code digit. A toll charge
may be incurred. Please check with the toll carrier concerned.

1.3 Precautions
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1.3 Środki ostrożności

• ZASTOSOWANIE TYLKO DO KLIENTÓW, TELECOM KTÓRZY POSIADAJĄ AUTOMATYCZNY DOSTĘP  
DO INNYCH OPERATORÓW DLA ROZMÓW PŁATNYCH. 
Oddzwaniając na numer z listy Caller ID, wszystkie numery z prefiksem "0 + numer kierunkowy" będą automatycznie 
przekazywane do płatnego operatora. Obejmuje to numery z regionu wywołującego. Zero + Kod obszaru powinien 
być usuwany przy oddzwanianiu na numery lokalne lub skontaktuj się z operatorem, że opłata nie będzie pobierana.

• Wszystkie osoby korzystające z tego urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych powinny być w zgodzie 
z prawem Nowej Zelandii. 
To wymaga, aby co najmniej jeden rozmówca miał świadomość, że jest nagrywany. Ponadto, zasady wymienione 
w ustawie o ochronie prywatności z 1993r. powinny być spełnione w odniesieniu do charakteru gromadzonych 
danych osobowych, celu ich użycia oraz ujawniania innym stronom.

• Porty SLT nie są przeznaczone dla podłączenia 3-żyłowego sprzętu. 3-żyłowy podłączony sprzęt może nie reagować 
na sygnał dzwonienia po podłączeniu do tych portów.

Tylko dla użytkowników w Australii
• Brak zewnętrznego Terminala TRC jest ze względu na wewnętrzne połączenie między PE i TRC.

Tylko dla użytkowników na Tajwanie
• Akumulator litowy można znaleźć na płycie głównej w centrali.

Uwaga
W celu usunięcia lub wymiany baterii na płytce głównej, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Uwaga
• Przy likwidacji któregokolwiek z wyżej wymienionych produktów, wszystkie baterie muszą być usunięte. Postępuj 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wytycznymi wykonawczymi dotyczącymi utylizacji baterii 
w danym kraju/regionie.

• Podczas wymiany baterii, należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub odpowiednika zalecanego przez 
producenta baterii.

• APPLICABLE ONLY TO TELECOM CUSTOMERS WHO HAVE AUTOMATIC ACCESS TO OTHER
CARRIERS FOR TOLL CALLS
When calling back a number from the Caller ID list, all numbers prefixed with "0 + AREA CODE" will be
automatically forwarded to your toll carrier. This includes numbers in your local calling area. The zero +
area code should either be removed when calling back local numbers, or check with your toll carrier that a
charge will not be levied.

• All persons using this device for recording telephone conversations shall comply with New Zealand law.
This requires that at least one party to the conversation is to be aware that it is being recorded. In
addition, the principles enumerated in the Privacy Act 1993 shall be complied with in respect to the nature
of the personal information collected, the purpose for its collection, how it is used, and what is disclosed
to any other party.

• The SLT ports are not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment
might not respond to incoming ringing when attached to these ports.

 
For users in Australia only
• No External TRC Terminal is provided due to an Internal Link between PE and TRC.
 
For users in Taiwan only
• Lithium battery can be found in the mother board of the PBX.

Notice
Regarding removing or replacing a battery in the circuit board, consult your dealer.

Note
• When disposing of any of the above products, all batteries must be removed. Follow the applicable

laws, regulations, and guidelines in your country/area regarding disposal of batteries.
• When replacing a battery, use only the same battery type, or an equivalent recommended by the

battery manufacturer.

Password Security
CAUTION

To the Administrator or Installer regarding the system password
1. Please provide all system passwords to the customer.

2. To avoid unauthorized access and possible abuse of the PBX, keep the passwords secret, and
inform the customer of the importance of the passwords, and the possible dangers if they become
known to others.

3. The PBX has default passwords preset. For security, change these passwords the first time that
you program the PBX.

4. Change the passwords periodically.

1.3 Precautions

16 Getting Started

Bezpieczeństwo hasła
UWAGA

Do administratora lub instalatora odnośnie hasła systemowego
1. Proszę podać klientowi wszystkie hasła systemowe.
2. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i ewentualnemu nadużywaniu PBX, należy zachować w tajemnicy 

hasła oraz poinformować klienta o ważności haseł oraz ewentualnych zagrożeniach, jeśli staną się one znane 
osobom trzecim.

3. PBX ma ustawione domyślne hasła. Ze względów bezpieczeństwa, należy zmienić te hasła, podczas 
pierwszego zaprogramowania centrali.

4. Zmieniaj hasła okresowo.
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1.3 Środki ostrożności

5. Zaleca się, aby hasła składały się z 10 cyfr lub znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem. Odnośnie listy cyfr i znaków, które mogą być stosowane w hasłach systemowych, patrz "1.2 Entering 
Characters" w Instrukcji elementów do Programowania.
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1.4 Bezpieczeństwo danych

1.4 Data Security 
1.4 [Bezpieczeństwo danych]

W celu korzystania z centrali PBX bezpiecznie i prawidłowo, poniższe wymogi bezpieczeństwa muszą być 
przestrzegane. Ich zaniechanie może spowodować:

• Utratę, przeciek, fałszowanie lub kradzież informacji użytkownika.

• Nielegalne korzystanie z centrali przez osobę trzecią.

• Zakłócenia lub zawieszenie usług spowodowane przez osoby trzecie.

Co to są dane użytkownika?

Dane użytkownika jest zdefiniowane jako: 
Informacje wysyłane z centrali do komputera lub urządzenia pamięci USB, takie jak pliki danych systemowych.

Wymagania

1. Zawsze twórz kopie zapasowe danych zapisanych w pamięci systemu i/lub regularnie wykonuj kopie zapasowe 
danych systemu na urządzeniu lub w pamięci USB. Patrz "4.3.3 Maintenance – [2-3] System Control – System Data 
Backup & Restore – System Data Backup " w instrukcji Lista Pozycji do Programowania.

2. Aby zapobiec nielegalnemu dostępowi z Internetu, należy włączyć zaporę.

3. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i ewentualnemu nadużywaniu centrali, zalecamy:

a. Utrzymywanie hasła w tajemnicy.

b. Wybór złożonego, losowego hasła, które nie może być łatwo odgadnięte.

c. Zmiana hasła regularnie.

4. Wykonaj następujące czynności podczas wysyłania PBX do naprawy lub przekazywania go osobom trzecim.

a. Zrób kopię zapasową danych zapisanych w pamięci systemu.

5. Gdy dane użytkownika zostają wysłane z centrali do komputera lub urządzenia pamięci USB, poufność informacji 
staje się obowiązkiem klienta. Przed pozbyciem się komputera lub pamięci USB, upewnij się, że dane nie mogą być 
odczytane z dysku twardego i/lub USB, poprzez ich sformatowanie.
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Rozdział 2

2  System Outline 
2 [Zarys systemu]

Zawiera ogólne informacje o centrali,  
w tym możliwości i specyfikację systemu.



22           Pierwsze kroki

2.1 Podstawowa budowa systemu

2.1 Basic System Construction 
2.1 [Podstawowa budowa systemu]
2.1.1 System Configurations 
2.1.1 [Konfiguracje systemowe]
Jednostka główna

Jednostka główna zawiera płytę główną do sterowania funkcjami centrali.

2.1  Basic System Construction
2.1.1   System Configurations
Main Unit

The main unit contains a mother board for controlling PBX functions.

2.1 Basic System Construction

20 Getting Started
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2.1.2 Schemat połączeń systemu

2.1.2 System Connection Diagram
2.1.2 [Schemat połączeń systemu]

Strona 
wyniesiona

WAN

PBX

Switch/Hub

LAN

Kamera 
komunikacyjna IP 
i Videodomofon

Domofon 
z elektroryglem

SLT Faks

Akumulator

PC

Sieć IP

Telefon SIP

Telefon SIP

Smartphone 
(softphone)

Softphone

Smartphone 
(softphone)

Trunk analogowy
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2.1.3 Schemat Blokowy

2.1.3 Block Diagram
2.1.3 [Schemat Blokowy]

RJ11

RJ11

RJ45

RJ45

RJ45

USB

PSTN

8 portów

24 porty

Domofon

Elektrorygiel

AC Wejście
DC Wejście na akumulator 
FG

6 kanałów 12 kanałów
Main

PBX

CPU

LCOT4+SLC8 

LCOT4

SLC8

AC/DC Unit

L2SW

Bezprze-
wodowy

LAN

DSP

RJ11

RJ11

RJ11

RJ11

Trunk SIP

Internet

LCOT4

SLC8

SLC8

DPH2

Karta 
opcji
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2.1.4 Przykład typowych ustawień sieciowych

2.1.4 Typical Network Setting Example
2.1.4 [Przykład typowych ustawień sieciowych]

Przykład typowych ustawień sieciowych jest pokazany poniżej.

1. Instalując w nowym biurze lub urzędzie, gdzie nie ma infrastruktury sieciowej.

Wbudowany router 
(z bezprzewodowym LAN)

PBX

Sieć IP/
Trunk analogowy

SLT SLT

Smartphone 
(softphone)

Telefon SIP

LAN

WAN

Telefon SIP

PC

PC

Switch/Hub

Trunk analogowy

Uwaga
Centrala posiada wbudowany serwer DHCP. Gdy serwer DHCP jest włączony, centrala automatycznie przypisuje adresy 
IP innym urządzeniom w sieci. 
Korzystanie z serwera DHCP upraszcza zarządzanie siecią, eliminując konieczność przypisania adresu IP do urządzeń 
ręcznie.
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2.1.4 Przykład typowych ustawień sieciowych

2. Instalując w biurze, które ma już infrastrukturę sieciową.

Router

SLT SLT

PBX

Telefon SIP

Telefon SIP Telefon SIP

DHCP Serwer

PC

PC

WAN

LAN

Port WAN

Sieć IP/
Trunk analogowy Trunk analogowy
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2.1.4 Przykład typowych ustawień sieciowych

3. Instalując PBX bez konieczności podłączania go do istniejącej sieci.

Switch/Hub

Router

WAN

LAN

SLT SLT

PBX

Smartphone
(Softphone)

Telefon SIP Telefon SIP

PC

PC

Sieć IP/
Trunk analogowy Trunk analogowy
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2.2 Wyposażenie opcjonalne

2.2 Optional Equipment 
2.2 [Wyposażenie opcjonalne]
2.2.1 Optional Equipment 
2.1.2 [Wyposażenie opcjonalne]

Model Nazwa modelu Opis

KX-HT82480 Karta 4 portów analogowych 
miejskich

4 porty analogowe miejskie z Caller ID  
(z identyfikacją dzwoniącego) (LCOT4)

KX-HT82470 Karta 8 portów analogowych 
wewnętrznych

8 portów analogowych wewnętrznych z Caller ID  
(z identyfikacją dzwoniącego) (SLC8)

KX-HT82460 Karta 2 domofonów/elektrorygli 2 porty dla domofonów Panasonic z elektroryglem  
(bez interfejsu sesnora) (DPH2)
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2.3 Specifications 
2.3 [Specyfikacje]
2.3.1 General Description 
2.3.1 [Opis ogólny]

2.3 Specyfikacje

Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.3-0.9A

Zasilacz (PSU) Pobór mocy: 60W

Zewnętrzy akumulator 
zapasowy

Port zewnętrznego akumulatora jest obsługiwany (DC 12 V). Aby uzyskać więcej informacji, 
patrz 3.2.10 Podłączenie zapasowego akumulatora.

Zegar czasu 
rzeczywistego

Litowa bateria podtrzymania
Długość życia 7 lat

Wybieranie Trunk Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, 20 pps
Wybieranie tonowe (DTMF) z ID dzwoniącego (FSK/DTMF)

Numer wewnetrzny Wybieranie tonowe (DTMF) z ID dzwoniącego (FSK)

Częstotliwość dzwonienia Do wyboru 20 Hz/ 25 Hz

Środowisko pracy Temperatura 0oC do 40oC (32oF do 104oF) (wymuszone chłodzenie za 
pomocą wentylatora)

Wilgotność 10% do 90% (bez kondensacji)

Port Ethernet Port WAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 dla SIP
Trunk/Internet

Port WAN/LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 dla SIP
Trunk/Internet
LAN dla numerów wew. SIP/utrzymania/mirroring'u

Port LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 dla numerów wew. 
SIP/utrzymania

Bezprzewodowy LAN Antena Wbudowana antena

Metoda transmisji 2 x 2 MIMO

Standard komunikacji IEEE802.11n/b/g

Zakres częstotliwości
(częstotliwość główna)/
Kanał

 – W Ameryce Północnej/Ameryce Łacińskiej z wyjątkiem 
Brazylii/Tajwanu: 
2.412 GHz – 2.462 GHz (1 – 11ch)

 – We wszystkich innych krajach/obszarach: 
2.412 GHz – 2.472 GHz (1 – 13ch)

Moc piku transmisji 100 mW

Bezpieczeństwo System otwarty (WEP64/WEP128) itd.

Konfiguracja 
bezprzewodowego LAN

Metoda PBC ((push button method)

Port USB 1 złącze USB 2.0 typu A

Wymiary 297 mm (Wys.) x 210 mm (Szer.) x 90.4 mm (Głęb.)
(11-3/4 in x 8-1/4 in x 3-1/2 in)

Waga (przy pełnym obłożeniu) Poniżej 2,2 kg (4,9 lb)

Środowisko instalacji Montaż naścienny, poziomy (stacjonarny)
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2.3.2 Characteristics 
2.3.2 [Charakterystyka]

2.3.2 Charakterystyka

Ograniczenie pętli wyposażeń wewnętrznych • SLT: 600 Ω włączając telefon
• Domofon: 20 Ω

Minimalna rezystancja upływu 15 000 Ω minimum

Maksymalna liczba wyposażeń
na linię

1 dla SLT

Prąd dzwonienia 65 Vrms przy 20 Hz/25 Hz w zależności od obciążenia 
dzwonienia,
Dla Malezji 75 Vrms

Ograniczenie pętli linii miejskiej 1600 Ω maximum

Zakres czasu na widełkach Flash/Przywróć 24 ms do 2032 ms

2.3.3 System Capacity 
2.3.3 [Pojemność systemu]
Pojemność systemu

Elementy Domyślnie Maksymalna 
ilość Uwagi

Łącznie trunków (kanał/port) – 8*1

Trunk SIP (kanał)
[bez ustawień G729]*2

6 6

Trunk SIP (kanał)
[z ustawieniem G729]*3

4 4

Trunk analogowy (port)
[bez ustawień G729]*2

4 8 1 karta opcji LCOT4 jest wymagana

Trunk analogowy (port)
[z ustawieniem G729]*3

4 6 1 karta opcji LCOT4 jest wymagana

Łącznie wyposażeń 
wewnętrznych (kanał/port)

– 24

Wyposażeń SIP 
(kanał) [G711/G722]

12 Zawiera softphone na smartphone lub 
komputerze osobistym. Umożliwia ustawienie 
zdalnego numeru dla każdego wyposażenia 
SIP. Zdalne wyposażenie może być 
ustawione dla maksymalnie 8 linii.

Wyposażeń 
analogowych (port)

8 24 2 karty opcji SLC8 są wymagane

Domofon 0 2 1 karta opcji DPH2 jest wymagana

Bezprzewodowy punkt dostępu 
do sieci LAN

1

Kanał DISA/AA/VM 4

*1 Jeśli kodek wykorzystywany przez SIP Trunk to tylko z G711, maksymalna liczba kombinacji portów analogowych miejskich i liczba portów miejskich 
SIP prezentuje się następujący sposób:
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2.3.3 Pojemność systemu

Maksymalna ilość (łączna ilość) 8 8 8 8 8 8 8

Maksymalna ilość portów miejskich analogowych 8 7 6 5 4 3 20

Maksymalna ilość portów miejskich SIP 0 1 2 3 4 5 6

Jeśli kodek wykorzystywany przez SIP Trunk to również z G729, maksymalna liczba kombinacji portów analogowych miejskich i liczba portów miejskich SIP 
prezentuje się następujący sposób:

Maksymalna ilość (łączna ilość) 6 6 6 6

Maksymalna ilość portów miejskich analogowych 5 4 3 2

Maksymalna ilość portów miejskich SIP 0 1 2 3

*2 Gdy stosowane są jedynie ustawienia kodeka G711 
*3 Gdy stosowane są również ustawienia kodeka G729 
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• Gdy liczba jednoczesnych połączeń osiągnęła maksymalną liczbę, kolejne wywołania są odrzucane.
• W odniesieniu do ograniczenia liczby równoczesnych połączeń, możliwe jest nadanie priorytetu dla połączeń, 

które zajmują linię na zewnątrz. (Wyznaczenie liczby linii zewnętrznych w celu priorytetowego traktowania liczby 
wykonanych połączeń za pośrednictwem linii zewnętrznych (wartość początkowa: 4). Gdy liczba priorytetowych linii 
zewnętrznych jest ustawiona na 0, wykonanie połączenia poza centralę nie będzie traktowane priorytetowo.)

• Konfiguracje połączeń liczone jako liczba priorytetowych linii zewnętrznych jest następująca:

• Połączenia inne niż priorytetowe na linie zewnętrzne są liczone jako liczba połączeń bez rezerwacji. Nie mogą one 
być włączone do liczby zarezerwowanych połączeń.

• Można wykonywać połączenia do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń, co sprowadza 
się do liczba połączeń w rezerwie plus liczby połączeń obecnie używanych. Jeżeli całkowita liczba jednoczesnych 
połączeń przekracza liczbę maksymalną, nie będzie można dokonać żadnych nowych połączeń.

2.3.3 Pojemność systemu

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń
• Maksymalna liczba połączeń, które mogą być wykonane jednocześnie w centrali HTS824 prezentuje się jak poniżej:

Bez zdalnych SIP*1 Ze zdalnymi SIP*1

Bez ustawień G729 12 połączeń 10 połączeń

Z ustawieniami G729 10 połączeń 8 połączeń
*1 Zdalny SIP: gdy włączona jest opcja wsparcia video, a telefon jest ustawiony jako zdalny.

Konfiguracje połączeń

Linia zewnętrzna – połączenie wewnętrzne

Linia zewnętrzna – połączenie na linii zewnętrznej

Linia zewnętrzna – połączenie VM/DISA/AA

Połączenie Meet Me z linii zewnętrznej
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Maximum number of specific service
Maximum number of specific services will be managed for the items listed below.

Item Max.
No. Description

Number of remote internal lines
active at the same time

2 Management of the number of internal lines set as
Remote(MRG) in Phone Location settings under SIP
internal lines (Remote internal lines)
(note 1)

Number of video calls active at
the same time

2 The number of SIP internal lines when Video support is
enabled

Number of SLT devices active at
the same time

16 The number of SLT when line is off-the-hook (including
when in active use)

Note 1) When G729 is contained in used codec settings, the SIP trunk’s maximum number of
concurrent calls is 4. The maximum number of calls can be set by the SIP trunk number and
Remote SIP Extension number from “Reserved concurrent G.729 call” in the System Options
settings (refer to 2.2.6 PBX Configuration—[1-6] System—System Options in Programming
Item List). Select any listed below.
SIP Trunk=3 / Remote SIP Extension=1
SIP Trunk=2 / Remote SIP Extension=2
No Reservation

Main Unit

Right Side View (The cable cover is open.)
A A B

Inside View (The front cover is open.)
DC

A Dummy cover plates for Extension Card Slots

B Dummy cover plates for Trunk/Doorphone Card Slots

C Trunk/Doorphone Card Slot

D Extension Card Slot

Maximum Optional Service Cards
The following number of card can be installed in the Physical Slots of the PBX.

Note
• Any card that exceeds the capacity of the PBX will be ignored.

2.3.3 System Capacity
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2.3.3 Pojemność systemu

Maksymalna ilość konkretnej usługi
Maksymalna ilość poszczególnych usług będzie oferowana dla pozycji wymienionych poniżej.

Element Maksymalna ilość Opis

Liczba zdalnych linii wewnętrznych 
aktywnych w tym samym czasie

2 Zarządzanie liczbą linii wewnętrznych ustawionych 
jako zdalne (MRG) w ustawieniach linii wewnętrznych 
telefonu SIP (Remote internal lines)
(Uwaga 1)

Liczba połączeń video aktywnych 
w tym samym czasie

2 Liczba aktywnych linii wewnętrznych SIP, kiedy 
wsparcie video jest włączone

Liczba wyposażeń SLT aktywnych 
w tym samym czasie

16 Liczba aktywnych linii wewnętrznych SLT 
z podniesioną słuchawką (włączając te w aktywnym 
użyciu)

Uwaga 1) W przypadku gdy G729 jest zawarty w używanych ustawieniach kodeka, maksymalna liczba 
jednoczesnych połączeń SIP Trunk to 4. Maksymalna liczba połączeń może być ustawiona przez liczbę 
SIP trunk i liczbę zdalnych numerów SIP w "Reserved concurrent G.729 call" w ustawieniach opcji 
systemowych (patrz 2.2.6 PBX Configuration – [1-6] System – System Options w instrukcji "Lista pozycji 
do programowania"). Wybierz dowolną wymienioną poniżej. 
SIP Trunk = 3/Zdalne SIP = 1 
SIP Trunk = 2/Zdalne SIP = 2 
Brak rezerwacji

Główna jednostka

Widok z prawej strony (Pokrywa kabla jest otwarta).   Widok wnętrza (Przednia pokrywa jest otwarta.)

Maximum number of specific service
Maximum number of specific services will be managed for the items listed below.

Item Max.
No. Description

Number of remote internal lines
active at the same time

2 Management of the number of internal lines set as
Remote(MRG) in Phone Location settings under SIP
internal lines (Remote internal lines)
(note 1)

Number of video calls active at
the same time

2 The number of SIP internal lines when Video support is
enabled

Number of SLT devices active at
the same time

16 The number of SLT when line is off-the-hook (including
when in active use)

Note 1) When G729 is contained in used codec settings, the SIP trunk’s maximum number of
concurrent calls is 4. The maximum number of calls can be set by the SIP trunk number and
Remote SIP Extension number from “Reserved concurrent G.729 call” in the System Options
settings (refer to 2.2.6 PBX Configuration—[1-6] System—System Options in Programming
Item List). Select any listed below.
SIP Trunk=3 / Remote SIP Extension=1
SIP Trunk=2 / Remote SIP Extension=2
No Reservation

Main Unit

Right Side View (The cable cover is open.)
A A B

Inside View (The front cover is open.)
DC

A Dummy cover plates for Extension Card Slots

B Dummy cover plates for Trunk/Doorphone Card Slots

C Trunk/Doorphone Card Slot

D Extension Card Slot

Maximum Optional Service Cards
The following number of card can be installed in the Physical Slots of the PBX.

Note
• Any card that exceeds the capacity of the PBX will be ignored.

2.3.3 System Capacity
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A Zaślepki gniazd kart rozszerzeń

B Zaślepki kart miejskich/Domofon 

C Slot kart linii miejskich/Domofon

D Slot kart wyposażeń wewnętrznych

Maksymalna ilość kart opcjonalnych
Poniższa ilość kart opcjonalnych może być instalowana w slotach fizycznych PBX.

Uwaga
• Każda karta, która przekracza możliwości centrali zostanie zignorowana.
• Gdy centrala uruchamia się z nieprawidłową konfiguracją, niektóre karty będą ignorowane.
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2.3.3 Pojemność systemu

Slot

Typ slotu Nazwa karty Maksymalna ilość

Slot linii miejskich/domofonów LCOT4 1

DPH2 1

Slot numerów wewnętrznych SLC8 2

Zasoby DSP
Seria KX-HTS posiada wbudowany procesor DSP. Istnieją 2 rodzaje zasobów DSP (dane-kanał/PCM-kanał) i każdego 
jest maksymalnie 14 w serii KX-HTS. Zasoby DSP są wykorzystywane do usług połączeń, (np. paging i meet-me) 
i utrzymywania połączeń. W zależności od rodzaju wyposażeń i linii, które tworzą połączenie, 2 rodzaje zasobów DSP są 
wykorzystywane w połączeniu w zależności od potrzeb. Jeżeli jeden lub oba rodzaje zasobów DSP zostaną wyczerpane, 
to nie jest możliwe, by rozpocząć nowe połączenie lub usługę.

• When the PBX starts up with an invalid configuration, some cards will be ignored.

Slot

Slot type Card Name Maximum Number

Trunk/Doorphone Slot LCOT4 1

DPH2 1

Extension Slot SLC8 2

DSP Resources
KX-HTS series has a built-in DSP. There are 2 types of DSP resources (Data-ch / PCM-ch), and there is a
maximum of 14 resources each on the KX-HTS series system. DSP resources are consumed for calls,
services (e.g. Paging and Meet Me) and holding calls. Depending on the types of extensions and lines that
form calls and the services carried out, 2 types of DSP resources are consumed in combination as needed
to provide calls and services. If either one or both types of DSP resources are exhausted, it is not possible
to start a new call or service.

DSP

Data-ch

PCM-ch

VM, AA, DISA,
Meet Me, Paging

+1

+1

+2 +2 or 0

RTP Proxy

SLC

Remote

SIP Ext.

SIP Trunk

Remote

SIP Ext.

Remote

SIP Ext.

Remote

SIP Ext.

SIP Trunk SIP Trunk

SIP TrunkSIP Ext. SIP Ext. SIP Ext. SIP Ext.

LCOT

DPH

SLC

LCOT

DPH

+1

+1

+2+2 or 0

+2 or 0

2.3.3 System Capacity
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Rozdział 3

3  Installation

3 [Instalacja]

Ta sekcja opisuje jak zainstalować PBX. Dostarcza informacji 
i szczegółowych instrukcji dotyczących planowania miejsca 

instalacji, instalacji jednostki głównej i kart opcji oraz okablowania 
urządzeń peryferyjnych. Dalsze informacje na temat instalacji 

zawarte są w urządzeniach peryferyjnych.
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3.1 Przed instalacją

3.1  Before Installation
3.1  [Przed instalacją]
3.1.1 Before Installation
3.1.1 [Przed instalacją]

Proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące instalacji i podłączenia centrali przed zainstalowaniem PBX oraz
urządzeń końcowych.
Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych, regulacji i wytycznych.

Zwróć uwagę
Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia mienia wynikające z awarii 
wynikających z nieprawidłowej instalacji lub obsługi niezgodnej z tą dokumentacją.

Instrukcje bezpiecznej instalacji
OSTRZEŻENIE

Podczas instalowania przewodów telefonicznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, 
aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włączając poniższe:
• Nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy.
• Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to specjalne gniazda przystosowane do 

wilgoci.
• Nigdy nie należy dotykać nieizolowanych kabli telefonicznych lub terminali, jeśli linia telefoniczna nie została 

odłączona od interfejsu sieciowego.
• Należy zachować ostrożność podczas instalowania lub modyfikowania linii telefonicznych.
• Należy zachować antystatyczne środki ostrożności podczas instalacji.

Środki ostrożności przy montażu
Centrala może być montowana na ścianie lub umieszczona na blacie i powinna być zainstalowana w dostępnym miejscu, 
w którym może być łatwo kontrolowana i utrzymywana.
Aby uniknąć uszkodzenia, szumów lub przegłosów, wykonaj następujące czynności:

OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować systemu w następujących miejscach:
• Obszary, gdzie wstrząsy i drgania są częste lub silne. Takie działanie może doprowadzić do upadku produktu 

i powodować uszkodzenie lub może zaburzać działanie produktu.
• Obszary o dużych ilościach kurzu. Duże ilości kurzu mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem, oraz 

zmniejszać wydajność produktu.
UWAGA

Nie należy instalować systemu w następujących miejscach:
• W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w miejscach gorących, zimnych lub 

wilgotnych. (Zakres temperatur: 0oC do 40oC [32oC do 104oC])
• Obszarach, w których gazy siarkowe mogą być obecne, na przykład w pobliżu źródeł termalnych.
• W pobliżu urządzeń, które generują wysokie częstotliwości, takie jak maszyny do szycia lub elektryczne maszyny 

spawalnicze.
• Miejscach, w których inne obiekty będą blokowały obszar wokół centrali. Bądź szczególnie ostrożny, aby 

pozostawić co najmniej 5 cm (2 cale) po bokach centrali do wentylacji.
• Miejsca, w których może wystąpić kondensacja.
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3.1.1 Przed instalacją

Zwróć uwagę
Nie należy instalować systemu w następujących miejscach:
• na lub w pobliżu komputerów lub innych urządzeń biurowych, a także kuchenki mikrofalowej lub klimatyzatorów. 

(Nie zaleca się instalowania systemu w tym samym pomieszczeniu co wyżej wymienione urządzenia).
• w odległości 1,8 m (6 stóp) od radia i telewizora. (Zarówno telefon jak i centrala PBX powinna znajdować się co 

najmniej 1,8 m [6 ft] z dala od takich urządzeń).
Nie należy wykonywać następujących czynności:
• Nie należy blokować otworów PBX.
• Nie dostawiać nadmiarowych opcjonalnych kart.
• Zalecane jest użycie akumulatorów lub zasilania awaryjnego UPS, aby zapewnić ciągłość działania na wypadek 

chwilowych przestojów w dostawie energii. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 3.2.10 Backup Battery 
Connection.

UPS

Bateria

PBX

AC

AC AC

PBX

Środki ostrożności podczas podłączania
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przy podłączaniu urządzenia:

UWAGA
• Należy unikać używania tego samego gniazdka sieciowego dla komputerów i innych urządzeń biurowych, gdyż 

zakłócenia generowane przez taki sprzęt mogą zakłócać działanie systemu lub przerwać działanie systemu.
• Odłącz system od źródła zasilania, gdy podłączasz przewody i podłącz system z powrotem gdy wszystkie 

przewody są podłączone.
• Linie miejskie należy montować z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, patrz "3.2.9 Surge Protector Installation".
Zwróć uwagę

• Należy stosować kable telefoniczne 1-parowe podczas podłączania terminali SLT, terminali danych, faksów, 
komputerów, itp.

• Błędne okablowanie może spowodować, że PBX będzie działać nieprawidłowo. Patrz "Instalacja" przy podłączaniu 
systemu.

• Jeżeli wyposażenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć telefon od linii wewnętrznej i podłącz go ponownie lub 
wyłączyć centralę za pomocą przełącznika zasilania, a następnie włączyć go ponownie.

• Użyj skrętki do podłączenia linii miejskiej.
• Aby uniknąć zakłóceń sygnału nie stosuj kabli nieekranowanych w pobliżu kabli zasilania AC. Podczas 

uruchamiania w pobliżu innych urządzeń generujących zakłócenia, należy używać ekranowanych kabli 
telefonicznych lub osłon kabli telefonicznych z metalowych rurek.
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3.1.1 Przed instalacją

• Zaleca się równoległe łączenie SLT do linii miejskiej analogowej, co ma działać jak zwykły telefon w nagłych 
wypadkach w czasie awarii zasilania lub awarii sprzętu.

PBX

SLT

Trunk analogowy

36 Getting Started

Przygotowanie środowiska sieciowego
Pamiętaj, aby przygotować środowisko sieciowe do instalacji centrali PBX zgodnie z zamierzoną konfiguracją sieci.
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3.2  Installation of the PBX
3.2  [Montaż centrali]
3.2.1 Unpacking
3.2.1 [Rozpakowanie]

Rozpakuj pudełko i sprawdź elementy poniżej:
• Jednostka główna
• Przewód zasilający
• Komplet pasków
• Wkręt x 2 (do montażu na ścianie)
• Osłona wkrętu x 2 (do montażu na ścianie)

3.2 Montaż centrali
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3.2.2 Nazwy i lokalizacje

3.2.2 Names and Locations
3.2.2 [Nazwy i lokalizacje]3.2.2  Names and Locations

A

B

C

D

E F

M

L

G

H

I

J

K

S

O

N P

Inside View (The front cover is open.)

RQ

A STATUS Indicator K LAN1 port

B SYSTEM INITIALIZE Switch L Extension Slot

C Wireless LAN SETUP (WLAN SETUP) button M SLT8 Interface

D POWER Switch N FG Terminal

E Cable Cover O AC Inlet

F Trunk/Doorphone Free Slot P External Battery

G CO4 Interface Q Trunk/Doorphone Card Slot

H USB Port R Extension Card Slot

I WAN1 port S Hook Clip

J LAN2 / WAN2 port

3.2.2 Names and Locations
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A

B

C

D

E F

M

L

G

H

I

J

K

S

O

N P

Inside View (The front cover is open.)

RQ

A STATUS Indicator K LAN1 port

B SYSTEM INITIALIZE Switch L Extension Slot

C Wireless LAN SETUP (WLAN SETUP) button M SLT8 Interface

D POWER Switch N FG Terminal

E Cable Cover O AC Inlet

F Trunk/Doorphone Free Slot P External Battery

G CO4 Interface Q Trunk/Doorphone Card Slot

H USB Port R Extension Card Slot

I WAN1 port S Hook Clip

J LAN2 / WAN2 port
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Widok wnętrza (Przednia pokrywa jest otwarta.)

A Wskaźnik statusu K LAN1
B Przełącznik inicjalizacji
C Przycisk konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN (WLAN setup)
D Przełącznik zasilania
E Pokrywa kabli
F Wolne gniazdo Trunk/Domofon
G Interfejs CO4
H Port USB
I  Port WAN1
J  Port LAN2/WAN2

K  Port LAN1
L  Slot wyposażeń wewnętrznych
M  Interfejs SLT8
N Terminal FG
O  Wejście AC
P Zewnętrzny akumulator
Q Slot karty Trunk/Domofon
R Slot karty wyposażeń wewnętr\znych
S Hak
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3.2.3 Otwieranie/zamykanie przedniej pokrywy

3.2.3 Opening/Closing the front cover
3.2.3 [Otwieranie/zamykanie przedniej pokrywy]
Otwieranie pokrywy przedniej

UWAGA
Nie otwieraj przedniej pokrywy wkrótce po wyłączeniu zasilania. Istnieje ryzyko oparzenia.
Przed otwarciem przedniej pokrywy, przewód zasilający musi być usunięty z gniazda prądu zmiennego.

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony i otwórz pokrywę śrubokrętem.

A Przełącznik zasilania

2. Przekręć śrubę w lewo, aby ją wykręcić.

A
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3.2.3 Otwieranie/zamykanie przedniej pokrywy

3. Wysuń pokrywy kabli do końca i skręcić śruby w lewo, aby je wykręcić. Następnie otwórz pokrywę kabeli obracając ją 
90 stopni, tak jak pokazano poniżej.

4. Odłącz kabel zasilający.

5. Otwórz pokrywę przednią.
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3.2.3 Otwieranie/zamykanie przedniej pokrywy

Zamykanie pokrywy przedniej
1. Zamknij przednią pokrywę. Następnie zamknij pokrywę kabli obracając ją o 90 stopni, jak pokazano poniżej.

2. Wkręć śruby i kręć w prawo, aby je dokręcić.

3. Dosuń osłonę kablową i skręć śrubę w prawo, aby ją dokręcić. Następnie zamknąć pokrywę od gwintu.

UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa, należy zamknąć pokrywę przednią i kablową centrali za pomocą śrub.
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Zdejmowanie/Zakładanie pokrywy kabli
Jeśli wolisz, możesz zdjąć osłonę kablową.

Zdejmowanie pokrywy kabli
1. Wysuń pokrywę kabli do końca i otwórz go. Otwórz osłonę kablową obracając ją o 90 stopni, jak pokazano poniżej.

2. Trzymając osłonę kabla otwartą pod kątem około 90 stopni, zdjąć osłonę kablową, przesuwając ją w kierunku strzałki, 
jak pokazano poniżej.

Zakładanie pokrywy kabli
1. Założyć osłonę kabli do jednostki głównej, jak pokazano poniżej, a następnie zamknąć pokrywę kabli.

UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa, należy zamknąć pokrywę przednią i kablową centrali za pomocą śrub.
Zwróć uwagę
Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców podczas pracy.

3.2.3 Otwieranie/zamykanie przedniej pokrywy
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3.2.4 Frame Ground Connection
3.2.4 [Podłączenie uziemienia]

1. Odkręć śrubę.
2. Włóż przewód uziemiający (dostarczany przez użytkownika).
3. Dokręć śrubę.
4. Podłącz przewód uziemiający do masy.

3.2.5 Instalowanie/wyjmowanie kart usług opcjonalnych

3.2.4  Frame Ground Connection
1. Loosen the screw.

2. Insert an grounding wire (user-supplied).

3. Tighten the screw.

4. Connect the grounding wire to ground.

A

B

(1)

(1) To ground

A Screw

B Grounding wire

WARNING
• Proper grounding (connection to ground) is very important to reduce the risk to the user of

electrocution or to protect the PBX from the bad effects of external noise in the case of a lightning
strike.

• The grounding wire of the AC cable has an effect against external noise and lightning strikes, but
it may not be enough to protect the PBX and to ensure electromagnetic compatibility. A
permanent connection between ground and the ground terminal of the PBX must be made.

CAUTION
For grounding wire, green-and-yellow insulation is required, and the cross-sectional area of the
conductor must be more than 0.75 mm2 or 18 AWG.

Notice
Be sure to comply with applicable local regulations (e.g., laws, guidelines).

3.2.5  Installing/Removing the Optional Service Cards
CAUTION

• Before touching the product (PBX, cards, etc.), discharge static electricity by touching ground or
wearing an grounding strap. Failure to do so may cause the PBX to malfunction due to static
electricity.

• When installing or removing the optional service cards, the power switch must be turned off, and the
AC power cord must be removed from the AC inlet.

3.2.4 Frame Ground Connection
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OSTRZEŻENIE
• Odpowiednie uziemienie (połączenie z masą) jest bardzo ważne pod kątem ograniczenia ryzyka porażenia 

prądem oraz od kątem ochrony PBX przed zakłóceniami oraz wyładowaniami atmosferycznymi.
• Przewód uziemienia kabla sieciowego chroni przed zewnętrznymi zakłóceniami i wyładowaniami 

atmosferycznymi, ale nie jest on wystarczający, aby chronić urządzenia PBX, w celu zapewnienia kompatybilności 
elektromagnetycznej. Stałe połączenie między masą a zaciskiem uziemienia centrali musi być wykonane.

UWAGA
Uziemienie zielono-żółtego drutu izolacji, jest to konieczne, a powierzchnia przekroju poprzecznego przewódu musi 
być większa niż 0,75 mm2 lub 18 AWG.

Zwróć uwagę
Koniecznie zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi (na przykład prawa, wytycznych).

3.2.5 Installing/Removing the Optional Service Cards
3.2.5 [Instalowanie/wyjmowanie kart usług opcjonalnych]

UWAGA
• Przed dotknięciem produkt (PBX, karty, itp.), należy rozładować napięcie elektrostatyczne, dotykając ziemi 

lub paska uziemienia. Niespełnienie tego warunku może spowodować awarię PBX ze względu na napięcie 
elektrostatyczne.

• Podczas instalowania lub usuwania opcjonalnych kart, przełącznik zasilania musi być wyłączony, a przewód 
zasilający musi być wyjęty z gniazda prądu zmiennego.

(1) do uziemienia
A Śruba
B Przewód uziemiający
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3.2.5 Instalowanie/wyjmowanie kart usług opcjonalnych

• Podczas instalowania lub usuwania opcjonalnych kart, nie należy używać zbyt dużej siły względem wszystkich 
części płyty głównej. Może to spowodować uszkodzenie centrali.

• Odłączyć źródło zasilania przed serwisowaniem sprzętu.

Uwaga
Upewnij się, że przewód zasilający nie jest podłączony do gniazda AC centrali.
• Instalowanie karty opcjonalnej w wolnych gniazdach w jednostce głównej, są jeszcze wolne miejsca na karty 

trunków/domofonu i wolne slotu dla kart wyposażeń wewnętrznych. 
W wolnych slotach dla kart trunków/domofonu można zainstalować w każdym jedną z następujących kart: LCOT4, 
DPH2. 
W wolnych slotach dla kart wyposażeń wewnętrznych, można zainstalować jedną lub więcej z następujących kart: 
SLC8.  
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem każdej opcjonalnej karty w "3.3.2 LCOT4 Card  
(KX-HT82480)", "3.3.3 SLC8 Card (KX-HT82470)" i "3.3.4 DPH2 Card (KX-HT82460)".

• When installing or removing the optional service cards, do not put pressure on any parts of the
mother board. Doing so may result in damage to the PBX.

• Disconnect the AC power source before servicing the equipment.

Note
Make sure the AC power cord is not connected to the AC inlet of the PBX.

Installing an Optional Service Card in the Free Slots
In the Main Unit, there are free slots for trunk/doorphone cards and free slots for extension cards.
In the free slots for trunk/doorphone cards, you can install one each of the following cards: LCOT4, DPH2.
In the free slots for extension cards, you can install one or more of the following card: SLC8.
For details, refer to the description of each optional service card in "3.3.2 LCOT4 Card (KX-HT82480)",
"3.3.3 SLC8 Card (KX-HT82470)" and "3.3.4 DPH2 Card (KX-HT82460)".

A

B

B

A Trunk/Doorphone Card Slots

B Extension Card Slots

3.2.5 Installing/Removing the Optional Service Cards
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A Slot karty trunków/domofonu
B Slot karty wyposażeń wewnętrznych
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3.2.5 Instalowanie/wyjmowanie kart usług opcjonalnych

1. Zdejmij zaślepkę dla wolnego gniazda. 
Odetnij nadmiar tworzywa sztucznego w celu wygładzenia powierzchni.

C

(1)

C Zaślepka
(1) Odetnij tutaj.

Poprawny

Błędny

Uwaga
Wyjmując zaślepkę, należy używać cięć bocznych. Nie zaleca się usuwać zaślepek za pomocą noża, szczególnie 
noża składanego.
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3.2.5 Instalowanie/wyjmowanie kart usług opcjonalnych

2. Umieść kartę w gnieździe, upewniając się, że zatrzaski po obu stronach karty są dopasowane w odpowiednie miejsca. 
Następnie, trzymając mocno kartę w miejscu, obniż tył, tak aby otwory na karcie były zgodne z otworami na śruby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Włóż przekładki (1) do otworów na karcie i dokręcić elementy dystansowe, aby zabezpieczyć kartę.

Uwaga
• LCOT4 i DPH2 karty mogą być instalowane w każdym - górnym i dolnym slocie trunków/domofonu. Po 

zainstalowaniu karty, można zainstalować do pustego gniazda inny rodzaj karty. 
Typ karty, która zostanie zainstalowana zostanie wyświetlony na ekranie Web-MC.

• Po zainstalowaniu karty, centrala HTS rozpozna ją i będzie ona automatycznie dostępna.

4. Podłączyć przewody do odpowiednich portów karty. Szczegółowe informacje dotyczące przypisania styków, znajdują 
się odpowiednich rozdziałach "3.5 Connecting Extensions" i "3.6 Connecting Doorphones and Door Openers".

Uwaga
Upewnij się, aby podłączyć kable po zainstalowaniu karty w centrali, a nie przed.
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3.2.5 Instalowanie/wyjmowanie kart usług opcjonalnych

Usuwanie kart usług opcjonalnych ze slotów
1. Poluzować i zdjąć przekładkę (1).

2. Trzymając tylny koniec karty, należy wyciągnąć kartę w kierunku wskazywanym przez strzałki.
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3.2.6 Securing the Cables
3.2.6 [Mocowanie kabli]

1. Podłącz dołączony pasek do jednej z 2 szyn w zależności od preferencji. Zwiąż kable wkładane do interfejsu CO4 
przy użyciu klipsów haka. (ułóż trasy kabli z wykorzystaniem klipów haka tak, aby port USB nie był blokowany przez 
kable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zwiąż kable jak pokazano.

3.2.6 Mocowanie kabli

A

A

B

A Szczelina
B Klips haka
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3.2.6 Mocowanie kabli

3. Zamknij pokrywę kabli. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz ""3.2.3 Opening/Closing the front cover").

Uwaga
• Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozciągać, zginać lub przycinać kabli.

3. Close the cable cover. (For details, refer to "3.2.3 Opening/Closing the front cover".)

Note
• For safety reasons, do not stretch, bend, or pinch the cables.

3.2.6 Securing the Cables
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3.2.7 Umieszczenie PBX na pulpicie

• Jeśli wolisz, możesz wyciąć drugą część pokrywy kabli i ułożyć przewody przez ten otwór. Ze względów 
bezpieczeństwa, wygładź krawędzie po cięciu.

Uwaga
Użyj cięć bocznych. Nie zaleca się wycinania za pomocą noża, szczególnie takiego jak nóż składany.

• Gdy jest zbyt wiele kabli w osłonie kabla, pozostaw pokrywę kabla otwartą i dokręcić śrubę z pokrywy kabli w tej 
pozycji.

Przetnij tutaj

UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa, należy zamknąć pokrywę przednią i kablową centrali za pomocą śrub.

3.2.7 Placing the PBX on a Desktop
3.2.7 [Umieszczenie PBX na pulpicie]

Umieszczając PBX na pulpicie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

OSTRZEŻENIE
Należy uważać, aby nie upuścić żadnych komponentów. Upuszczone składniki mogą się uszkodzić  
lub spowodować zranienie.
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3.2.8 Montaż na ścianie

UWAGA
• Gdy centrala jest umieszczona na pulpicie, należy upewnić się, że centrala jest umieszczona jak wskazano na 

schemacie poniżej. Nie należy umieszczać jej na boku lub do góry nogami.
• Nie należy blokować otworów PBX. Należy pozostawić odstęp co najmniej 20 cm (8 cali) powyżej i 10 cm (4 cale) 

po bokach PBX.
• Podczas instalowania centrali PBX poziomo, nie należy umieszczać jej na obrusie lub dywanie. Może to 

spowodować przebarwienia z powodu ciepła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biurko lub stół

3.2.8 Wall Mounting
3.2.8 [Montaż na ścianie]

Przy montażu centrali na ścianie użyj dołączonych śrub.

OSTRZEŻENIE
• Upewnij się, że ściana, do której będzie przymocowana centrala jest wystarczająco silna, aby utrzymać około  

5-krotność masy centrali. Jeżeli nie, konieczne jest, aby ściana była wzmocniona.
• Należy używać wyłącznie sprzętu do montażu na ścianie (śruby i podkładki) dołączonego do centrali.
• Należy uważać, aby nie upuścić żadnych komponentów. Upuszczone składniki może się uszkodzić lub 

spowodować obrażenia.
• Odpowiednie uziemienie (połączenie z podłożem) jest bardzo ważne dla ograniczenia ryzyka porażenia prądem 

lub dla ochrony PBX przed zakłóceniami i wyładowaniami atmosferycznymi. (Patrz "3.2.4 Frame Ground 
Connection").

UWAGA
• Upewnij się, aby zainstalować wszystkie niezbędne karty opcji serwisowych w centrali przed wykonaniem montażu 

na ścianie. Jeśli jest to konieczne, aby zainstalować lub usunąć kartę, pamiętaj, aby zdjąć centralę ze ściany 
przed instalacją lub wyjmowaniem karty.

• Nie należy blokować otworów PBX. Należy pozostawić odstęp co najmniej 20 cm (8 cali) powyżej, 10 cm (4 cale) 
z boków i 10 cm (4 cale) poniżej PBX.

• Upewnij się, że powierzchnia za PBX jest płaska i bez przeszkód, tak aby otwory z tyłu PBX nie były blokowane.
• Jeżeli centrala nie jest zainstalowana prawidłowo stosując właściwe metody zabezpieczające, centrala może 

spaść powodując poważne uszkodzenie.
• Podczas wkręcania śrub do ściany, należy zachować ostrożność, aby uniknąć dotykania metalowych listew, 

drutów czy elementów w ścianie.
• W przypadku gdy produkt nie jest już używany, należy zdemontować ze ściany.

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat wymiarów i ciężaru centrali, patrz "2.3.1 General Description".

CAUTION
• When the PBX is placed on a desktop, make sure that the PBX is placed as indicated in the diagram

below. Do not place it on its side or upside down.
• Do not block the openings of the PBX. Allow space of at least 20 cm (8 in) above and 10 cm (4 in) at

the sides of the PBX.
• When installing the PBX horizontally, do not place it on a tablecloth or carpet. Doing so may cause

discoloration due to heat.

Desk or Table

3.2.8  Wall Mounting
When wall mounting the main unit, use the included screws.

WARNING
• Make sure that the wall that the unit will be attached to is strong enough to support approximately 5

times the weight of the unit. If not, it is necessary for the wall to be reinforced.
• Only use the wall-mounting equipment (screws and washers) included with the PBX.

• Be careful not to drop any components. Dropping components may damage them or cause an injury.

• Proper grounding (connection to ground) is very important to reduce the risk to the user of
electrocution or to protect the PBX from the bad effects of external noise in the case of a lightning
strike. (See "3.2.4 Frame Ground Connection".)

CAUTION
• Make sure to install all necessary optional service cards in the PBX before performing the wall

mounting procedure. If it is necessary to install or remove a card, make sure to detach the PBX from
the wall before installing or removing the card.

• Do not block the openings of the PBX. Allow space of at least 20 cm (8 in) above, 10 cm (4 in) at the
sides, and 10 cm (4 in) below the PBX.

• Make sure that the surface behind the PBX is flat and free of obstacles, so that the openings on the
back of the PBX will not be blocked.

• If the PBX is not installed properly using the securing correct methods, the PBX may fall causing
serious damage.

• When driving the screws into the wall, be careful to avoid touching any metal laths, wire laths or
plates in the wall.

• When this product is no longer in use, make sure to detach it from the wall.

Note
For details about dimensions and weight of the PBX, see "2.3.1 General Description".

3.2.8 Wall Mounting
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A B

C

3.2.8 Montaż na ścianie

Procedura montażu naściennego

UWAGA
Wprowadź śruby mocujące do ściany. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć dotykania metalowych listew, drutów czy
elementów w ścianie.

Montaż na ścianie drewnianej
Dołączone śruby mogą być wykorzystane do montażu centrali na ścianie drewnianej.

1. Umieść szablon (znajdujący się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji) na ścianie, aby zaznaczyć dwie pozycje dla 
wkrętów.

A Szablon
B 225 mm (8-7/8 cala)

Uwaga
Podczas drukowania z szablonu, odległość na papierze może się nieznacznie różnić od wskazanego pomiaru. W tym 
wypadku należy użyć wskazanego pomiaru.

2. Zamontować śruby i podkładki (dołączone) do ściany.

C Podkładka
1 Wkręć śrubę do tego punktu.

Uwaga
• Jak wskazano powyżej, nie dokręcaj śruby do oporu.
• Wytrzymałość na wyrywanie w miejscu instalacji musi wynosić co najmniej 294 N (30 kGf) na śrubę.
• Nie należy blokować możliwości operowania centralą. Należy pozostawić odstęp co najmniej 20 cm (8 cali) 

powyżej i 10 cm (4 cale) na bokach obudowy.
• Upewnij się, że główki śrub są w takiej samej odległości od ściany.
• Wkręć wkręt prostopadle do ściany.
• Należy uważać, aby nie upuścić obudowy.
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3.2.8 Montaż na ścianie

3. Zawieś jednostkę główną na główkach śrub.
3. Hook the main unit on the screw heads.

 

3.2.8 Wall Mounting
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3.2.8 Montaż na ścianie

Montaż na betonie
Dołączone śruby mogą być wykorzystane przy montażu jednostki głównej na betonie. Wykorzystaj koniecznie 

dostarczone przez użytkownika korki kotwiczne.

1. Umieść szablon (znajdujący się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji) na ścianie, aby zaznaczyć dwie pozycje dla 
wkrętów.

A Szablon
B 225 mm (8-7/8 cala)

Uwaga
Podczas drukowania z szablonu, odległość na papierze może się nieznacznie różnić od wskazanego pomiaru. W tym 
wypadku należy użyć wskazanego pomiaru.

2. Wywiercić wyznaczone otwory w ścianie i zamocować w nich kołki kotwiczne (nie dołączone).

C Młotek
D Kotwica kołka
E 6,4 mm (1/4 cala)
F 29 mm (1-9/64 cala)

3. Założyć podkładki na śruby i wkręcić w kotwice.

1 Wkręć śrubę do tego punktu

A B

C D

E

F
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3.2.9 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Uwaga
• Jak wskazano powyżej, nie dokręcaj śruby do oporu.
• Wytrzymałość na wyrywanie w miejscu instalacji musi wynosić co najmniej 294 N (30 kGf) na śrubę.
• Nie należy blokować możliwości operowania centralą. Należy pozostawić odstęp co najmniej 20 cm (8 cali) 

powyżej i 10 cm (4 cale) na bokach obudowy.
• Upewnij się, że główki śrub są w takiej samej odległości od ściany.
• Wkręć wkręt prostopadle do ściany.
• Należy uważać, aby nie upuścić obudowy.

4. Zawiesić jednostkę główną na główkach śrub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.9 Surge Protector Installation
3.2.9 [Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej]

UWAGA
Wykonywanie ochrony przeciwprzepięciowej jest niezbędne. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w tym rozdziale.

Przegląd
Masywne przepięcie elektryczne może być spowodowane uderzeniem pioruna w kabel telefoniczny 10 m (33 stóp) 
nad ziemią, albo jeżeli linia telefoniczna jest w kontakcie z przewodem zasilania. Ochrona przeciwprzepięciowa jest 
urządzeniem, które jest podłączone do linii miejskiej, aby zapobiec przed wejściem potencjalnie niebezpiecznego 
przepięcia elektrycznego przez linię miejską i uszkodzenia PBX oraz podłączonego sprzętu.
Aby zabezpieczyć centralę przed przepięciami elektrycznymi, zalecamy urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, która 
spełnia następujące wymagania:
 – Typ odcięcia przepięcia: 3-elektrody odcinania
 – Napięcie przeciw iskrowe DC: 230 V
 – Maksymalny prąd szczytowy: co najmniej 10 kA

Dodatkowo, odpowiednie uziemienie jest bardzo istotne dla ochrony systemu (patrz "3.2.4 Frame Ground Connection ").
Wiele krajów/regionów posiada przepisy nakazujące ochronę przeciwprzepięciową. Należy koniecznie przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych, wytycznych wykonawczych.

Note
• As indicated above, do not tighten the screw fully.

• The pull-out strength of the installation area must be at least 294 N (30 kgf) per screw.

• Do not block the operations of the cabinet. Allow space of at least 20 cm (8 in) above, 10 cm (4 in)
at the sides, and 10 cm (4 in) below the PBX.

• Make sure that screw heads are the same distance from the wall.

• Install the screw perpendicular to the wall.

• Be careful not to drop the cabinet.

4. Hook the main unit on the screw heads.

3.2.9  Surge Protector Installation
CAUTION

Performing surge protection is essential. Make sure to follow the instructions in this section.

Overview
A massive electrical surge can be caused if lightning strikes a telephone cable 10 m (33 ft) above ground, or
if a telephone line comes into contact with a power line. A surge protector is a device that is connected to a
trunk to prevent potentially dangerous electrical surges from entering the building via the trunk and
damaging the PBX and connected equipment.
To protect the system from electrical surges, we strongly recommend connecting the system to a surge
protector that meets the following specifications:
– Surge arrestor type: 3-electrode arrestor

– DC spark-over voltage: 230 V

– Maximum peak current: at least 10 kA
Additionally, proper grounding is very important for the protection of the system (refer to "3.2.4 Frame
Ground Connection").
Many countries/areas have regulations requiring surge protection. Be sure to comply with all applicable
laws, regulations, and guidelines.

3.2.9 Surge Protector Installation
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3.2.9 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Instalacja

Trunk Trunk

Masa

Ochrona 
przeciw-

przepięciowa

Trunk

Extn.

Numery wew.

Extn.: Extension line

PBX

SLT
Uziemienie

Krosownica

Numery wew.

Trunk

Ochrona 
przeciwprzepięciowa

Trunk

Krosownica

Ochrona 
przeciw-

przepięciowa

PBX

Główny budynek

Numery 
wew.

Numery wew.

Numery wew.

SLT

Inny budynek

SLT

Masa

Extn.: Extension line

Instalacja zewnętrzna

Przy instalowaniu numerów wewnętrznych na zewnątrz budynku, zalecane są następujące środki ostrożności:
a. Zainstaluj przewód do telefonu pod ziemią.
b. Użyj osłony do ochrony przewodów.

Uwaga
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla telefonów wewnętrznych różni się od tego dla linii miejskich.
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3.2.10 Podłączenie zapasowego zasilania (akumulatora)

Montaż pręta uziemienia 

1. Połącz pręt uziemienia do listwy przeciwprzepięciowej za pomocą przewodu uziemiającego o przekroju co najmniej 
1,3 mm2.

2. Zakop pręt w ziemi w pobliżu ochraniacza. Przewód uziemiający powinien być jak najkrótszy.
3. Przewód uziemiający powinien być przymocowany bezpośrednio do pręta uziemienia. Nie układaj przewodu wokół 

innych obiektów.
4. Zakop pręt uziemiający co najmniej 50 cm (20 cali) pod ziemią.

Uwaga
• Powyższe dane są tylko zaleceniami.
• Długość pręta i wymaga głębokoś zależy od składu gleby.

3.2.10  Surge Protector Installation
3.2.10  [Podłączenie zapasowego zasilania (akumulatora)]

Bateria zapasowa wraz z kablem do akumulatora ma zapewnić zasilanie rezerwowe w celu umożliwienia pełnego 
korzystania z centrali PBX w przypadku awarii zasilania. W przypadku awarii zasilania, bateria automatycznie utrzymuje 
zasilanie centrali bez przerwy. 
Elementy dostarczane przez użytkownika
• Bateria zapasowa: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) 12 V DC x 1
• Kabel do baterii zapasowej: KX-A227

OSTRZEŻENIE
• Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, gdy bateria zapasowa nie zostanie wymieniona. Wymieniaj tylko na taki sam 

rodzaj baterii lub jej odpowiednik zalecany przez producenta baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie 
z instrukcjami producenta.

• Upewnij się, że bateria zapasowa i kable zostały dobrane poprawnie.

UWAGA
• Upewnij się, że bateria zapasowa oraz kabel są bezpiecznie zamocowane po obu stronach - po stronie baterii 

i PBX.
• Upewnij się, że bieguny akumulatora zapasowego i okablowania są poprawne.
• Użyj odpowiedniego typu kabla do akumulatorów do centrali.

Zwróć uwagę
Koniecznie postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (prawem, wytycznymi).

Trunk

PBX

Pręt uziemienia

(Pod ziemią)

Ochrona przeciwprzepięciowa

Przewód 
uziemiający
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3.2.10 Podłączenie zapasowego zasilania (akumulatora)

Pojemność baterii zapasowej Czas podtrzymania *1

28Ah 9h

Czas podtrzymania zasilania awaryjnego
Przykłady

Uwaga
• Zalecana maksymalna pojemność wynosi 28 Ah, w celu utrzymania skutecznego naładowania akumulatora.
• Kabel do baterii zapasowej nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Utrzymuj 

przewód akumulatora z dala od źródeł ciepła i ognia. Umieścić baterię w wentylowanym miejscu.
• Szczegółowe informacje na temat baterii zapasowych, można znaleźć w instrukcji do akumulatora.

*1 Czas podtrzymania może się zmieniać się w zależności od warunków.

Podłączanie podtrzymania bateryjnego
1. Wyłącz przełącznik zasilania.
2. Połącz dedykowany kabel zasilania awaryjnego z zapasowym akumulatorem.

Note
• The recommended maximum capacity is 28 Ah, to maintain effective battery charge.

• The Back-up Battery Cable should not be exposed to direct sunlight. Keep the Back-up Battery Cable
and the backup battery away from heating appliances and fire. Place the backup battery in a
ventilated place.

• For details about the backup battery, refer to the manual for the battery.

Backup Power Supply Duration
Examples

Battery Capacity Backup Power Supply Duration*1

28Ah 9 h

*1 The duration may vary depending on the conditions.

Connecting a Backup Battery
1. Turn off the power switch.

2. Connect the Back-up Battery Cable to the backup battery.

D

E

C

A

B

A Fuse

B Backup Battery Cable

C Red

D Black

E Backup Battery (VRLA 12 V DC)

3.2.10 Backup Battery Connection

58 Getting Started

A Bezpiecznik
B Kabel baterii podtrzymującej
C Czerwony
D Czarny
E Bateria zapasowa (VRLA 12 V DC)
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3.3  The Mother Board and Option Cards
3.3  [Płyta główna i karty opcji]
3.3.1 Mother Board
3.3.1 [Płyta główna]
Funkcja

Płyta główna posiada następujące funkcje zainstalowane fabrycznie.
• Obsługa do 8 linii miejskich (linie SIP i analogowe łącznie)
• Obsługa do 24 numerów wewnętrznych (numery SIP i analogowe łącznie).
Następujące rodzaje połączeń są obsługiwane do podłączenia numerów SIP, linii miejskich SIP i komputerów 
w prywatnych sieciach IP:

• Połączenie LAN
• Połączenie z siecią bezprzewodową
Następujące rodzaje połączeń są obsługiwane do podłączenia linii miejskich SIP i sieci zewnętrznych.

• Połączenie WAN

Karty rozbudowy
• 4-portowa karta linii miejskich analogowych (patrz "3.3.2 LCOT4 Card (KX-HT82480)")
• 8-portowa karta numerów wewnętrznych analogowych (patrz "3.3.3 SLC8 Card (KX-HT82470)")
• 2-portowa karta domofonu/elektrorygla (patrz "3.3.4 DPH2 Card (KX-HT82460)")

3.3 Płyta główna i karty opcji

3.3  The Mother Board and Option Cards
3.3.1  Mother Board
Function

The motherboard has the following functions preinstalled.
• Support for up to 8 trunks (SIP trunks and analog trunks combined)

• Support for up to 24 extensions (SIP extensions and analog extensions combined)
The following types of connections are supported for connecting to SIP extensions, SIP trunks, and PCs on
private IP networks.
• LAN connection

• Wireless network connection
The following types of connections are supported for connecting to SIP trunks and external networks.
• WAN connection

Mountable Cards
• 4-Port Analog Trunk Card (refer to "3.3.2 LCOT4 Card (KX-HT82480)")

• 8-Port Single Line Telephone Extension Card (refer to "3.3.3 SLC8 Card (KX-HT82470)")

• 2-Port Doorphone/Door Opener Card (refer to "3.3.4 DPH2 Card (KX-HT82460)")

A B

E

G

D
F

H

F

E

D

I (2)

(3)

(1)

C

A Extension slot H CO4 Interface

B Trunk/Doorphone Free Slot I LEDs

C SLT8 Interface (1) To LAN

D LAN1 port (2) To LAN/WAN

E LAN2 / WAN2 port (3) To WAN

F WAN1 port

G USB Port

3.3 The Mother Board and Option Cards
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A Slot numerów wewnętrznych
B Slot linii miejskich/domofonu
C Interfejs SLT8
D Port LAN1
E Port LAN2/WAN2
F Port WAN1
G Port USB
H Interfejs CO4

I Diody
(1) do LAN
(2) do LAN/WAN
(3) do WAN
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3.3.1 Płyta główna

Uwaga
• Maksymalna długość kabla CAT 5/5e jaki należy podłączyć do płyty głównej wynosi 100 m (328 ft).
• Szczegółowe informacje dotyczące podłączania do sieci LAN, patrz "3.12 LAN Connection".

OSTRZEŻENIE
Bateria litowa jest stosowany na płycie głównej. Istnieje ryzyko wybuchu, gdy bateria zostanie zastąpiona 
niewłaściwym typem. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta. 

Przyporządkowanie wyprowadzeń
Złącze EXTN 1-4 RJ11 x 4

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

3A 4A 3B 4B 3C 4C 3D 4D 3A FXS-A-TIP － EXT Tip Port 1

4A FXS-A-RING － EXT Ring Port 1

3B FXS-B-TIP － EXT Tip Port 2

4B FXS-B-RING － EXT Ring Port 2

3C FXS-C-TIP － EXT Tip Port 3

4C FXS-C-RING － EXT Ring Port 3

3D FXS-D-TIP － EXT Tip Port 4

4D FXS-D-RING － EXT Ring Port 4

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

3A 4A 3B 4B 3C 4C 3D 4D 3A FXS-E-TIP － EXT Tip Port 5

4A FXS-E-RING － EXT Ring Port 5

3B FXS-F-TIP － EXT Tip Port 6

4B FXS-F-RING － EXT Ring Port 6

3C FXS-G-TIP － EXT Tip Port 7

4C FXS-G-RING － EXT Ring Port 7

3D FXS-H-TIP － EXT Tip Port 8

4D FXS-H-RING － EXT Ring Port 8

Złącze EXTN 5-8 RJ11 x 4
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3.3.1 Płyta główna

Złącze LINE 1-4 RJ11×4

Port LAN/ port WAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

3A 4A 3B 4B 3C 4C 3D 4D 3A FXO-A-TIP － CO Tip Port1

4A FXO-A-RING － CO Ring Port1

3B FXO-B-TIP － CO Tip Port2

4B FXO-B-RING － CO Ring Port2

3C FXO-C-TIP － CO Tip Port3

4C FXO-C-RING － CO Ring Port3

3D FXO-D-TIP － CO Tip Port4

4D FXO-D-RING － CO Ring Port4

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

LAN1

8 1

LAN2/WAN2

8 1

WAN1

8 1

1 TPO+ O Transmisja danych (+)

2 TPO- O Transmisja danych (-)

3 TPI+ I Receive data (+)

4 Reserved －

5 Reserved －

6 TPI- I Receive data (-)

7 Reserved －

8 Reserved －
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3.3.1 Płyta główna

Port LAN/ port WAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

LAN1

8 1

LAN2/WAN2

8 1

WAN1

8 1

1 TRD0 (+) － Transmit and receive 
data 0 (+)

2 TRD0 (-) － Transmit and receive 
data 0 (-)

3 TRD1 (+) － Transmit and receive 
data 1 (+)

4 TRD1 (-) － Transmit and receive 
data 1 (-)

5 TRD2 (+) － Transmit and receive 
data 2 (+)

6 TRD2 (-) － Transmit and receive 
data 2 (-)

7 TRD3 (+) － Transmit and receive 
data 3 (+)

8 TRD3 (-) － Transmit and receive 
data 3 (-)

Wskazanie Kolor Opis

STATUS Zielone Wskaźnik stanu PBX

• OFF (WYŁ): Wyłączona

• ON (WŁ): Włączona i pracuje

• Miga (60/min): Uruchamianie

• Miga (120/min): Uaktualnia software

• Miga (240/min): Podczas inicjalizacji

• Miga (240/min): Ustawienia LAN w toku 

Pomarańczowe Wskaźnik stanu PBX

• Miga (240/min): Inaciśnięto przełącznik inicjalizacji 

Czerwone Wskaźnik stanu PBX

• ON (WŁ): Alarm
Przyczyną może być jedna z następujących:

– Alarm dla opcjonalnej karty serwisowej.

• Miga (240 / min): System startuje nieprawidłowo 

Wskazania LED
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3.3.2 Karta LCOT4 (KX-HT82480)

Wskazanie Kolor Opis

10BASE-T/ 
100BASE-TX/ 
1000BASE-T

WAN LINK Zielone Sygnalizacja stanu linka

• OFF (WYŁ): Off-line

• ON WŁ): Połączono normalnie

• Miga: W komunikacji 

1000 Żółte Wskazanie prędkości transmisji danych

• OFF (WYŁ): Off-Line/10 Mbps/100 Mbps

• ON (WŁ): 1000 Mbps 

WAN/LAN LINK Zielone Sygnalizacja stanu linka

• OFF (WYŁ): Off-line

• ON WŁ): Połączono normalnie

• Miga: W komunikacji 

1000 Żółte Wskazanie prędkości transmisji danych

• OFF (WYŁ): Off-Line/10 Mbps/100 Mbps

• ON (WŁ): 1000 Mbps 

LAN LINK Zielone Sygnalizacja stanu linka

• OFF (WYŁ): Off-line

• ON WŁ): Połączono normalnie

• Miga: W komunikacji 

1000 Żółte Wskazanie prędkości transmisji danych

• OFF (WYŁ): Off-Line/10 Mbps/100 Mbps

• ON (WŁ): 1000 Mbps 

(1)

A

3.3.2 LCOT4 Card (KX-HT82480)
3.3.2 [Karta LCOT4 (KX-HT82480)]
Funkcja

4 analogowe porty miejskie z Caller ID (FSK/DTMF).

(1) RJ11
(1) Do linii miejskiej

Akcesoria i przedmioty dostarczane przez użytkownika
Akcesoria (w komplecie): śruba dystansu x 3
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3.3.3 Karta SLC8 (KX-HT82480)

Numer. Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

3A 4A 3B 4B 3C 4C 3D 4D 3A FXO-A-TIP － CO Tip Port5

4A FXO-A-RING － CO Ring Port5

3B FXO-B-TIP － CO Tip Port6

4B FXO-B-RING － CO Ring Port6

3C FXO-C-TIP － CO Tip Port7

4C FXO-C-RING － CO Ring Port7

3D FXO-D-TIP － CO Tip Port8

4D FXO-D-RING － CO Ring Port8

(1)

A

Dostarczane przez użytkownika (brak w zestawie): wtyk RJ11, drut miedziany

Uwaga
• Funkcja transferu między LCOT i SLC w przypadku awarii nie jest obsługiwana.

• Aby potwierdzić połączenie linii miejskiej, patrz "Confirming the Trunk Connection" w "3.8 Starting the PBX".

Przyporządkowanie wyprowadzeń
Złącze LINE 8/5 RJ11 x 4

3.3.3 SLC8 Card (KX-HT82470)
3.3.3 [Karta SLC8 (KX-HT82480)]
Funkcja

8 analogowych portów wewnętrznych z Caller ID (FSK).

(1) RJ11
(1) Do numeru wewnętrznego

Akcesoria i przedmioty dostarczane przez użytkownika
Akcesoria (w komplecie): śruba dystansu x 3
Dostarczane przez użytkownika (brak w zestawie): wtyk RJ11, drut miedziany

Uwaga
• Funkcja transferu między LCOT i SLC w przypadku awarii nie jest obsługiwana.
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3.3.3 Karta SLC8 (KX-HT82480)

Przyporządkowanie wyprowadzeń
Złącze EXTN 9-12/17-20 RJ11×4

Złącze EXTN 13-16/21-24 RJ11×4

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

3A 4A 3B 4B 3C 4C 3D 4D 3A FXS-A-TIP － EXT Tip Port 9/17

4A FXS-A-RING － EXT Ring Port 9/17

3B FXS-B-TIP － EXT Tip Port 10/18

4B FXS-B-RING － EXT Ring Port 10/18

3C FXS-C-TIP － EXT Tip Port 11/19

4C FXS-C-RING － EXT Ring Port 11/19

3D FXS-D-TIP － EXT Tip Port 12/20

4D FXS-D-RING － EXT Ring Port 12/20

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

3A 4A 3B 4B 3C 4C 3D 4D 3A FXS-E-TIP － EXT Tip Port 13/21

4A FXS-E-RING － EXT Ring Port 13/21

3B FXS-F-TIP － EXT Tip Port 14/22

4B FXS-F-RING － EXT Ring Port 14/22

3C FXS-G-TIP － EXT Tip Port 15/23

4C FXS-G-RING － EXT Ring Port 15/23

3D FXS-H-TIP － EXT Tip Port 16/24

4D FXS-H-RING － EXT Ring Port 16/24
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3.3.4 Karta DPH2 (KX-HT82460)

3.3.4 DPH2 Card (KX-HT82460)
3.3.4 [Karta DPH2 (KX-HT82460)]
Funkcja

Karta domofonu dla 2 domofonów i 2 styków do otwierania drzwi.

(1)
(2)

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

Domofon

2 5 2 DP2 － Domofon 2

3 COM1 － COM 1

4 DP1 － Domofon 1

5 COM2 － COM 2

Numer Nazwa sygnału Wejście (I)/
Wyjście (O) Funkcja

Otwieranie drzwi

1 4 1 OP1b － Otwieranie drzwi port 1

2 OP1a － Otwieranie drzwi 1

3 OP2b － Otwieranie drzwi port 2

4 OP2a － Otwieranie drzwi 2

(1) Do otwierania drzwi
(2) Do domofonu

Akcesoria i przedmioty dostarczane przez użytkownika
Akcesoria (w komplecie): śruba dystansu x 3
Dostarczane przez użytkownika (brak w zestawie): gniazdo RJ11, drut miedziany

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat podłączenia do domofonu i/lub otwierania drzwi, patrz ""3.6 Connecting 
Doorphones and Door Openers".

Przyporządkowanie wyprowadzeń
Złącze domofonu 1-2 RJ11

Otwieranie drzwi 1-2 Blok terminala
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3.4 Podłączanie linii zewnętrznych (trunków)

3.4  Connecting Outside Trunks
3.4  [Podłączanie linii zewnętrznych (trunków)]
3.4.1 Connecting SIP Trunks
3.4.1 [Podłączanie trunków SIP]

Typowy przykład połączenia 2 operatorów SIP jednocześnie pokazano poniżej. Szczegółowe informacje odnośnie 
połączenia trunków SIP, patrz "Network Configuration" w instrukcji "Lista pozycji do programowania".

1. Podłączenie poprzez WAN1

Telefon SIP Telefon SIP

PBX

WAN1

Smartphone

(Softphone)

LAN

Operator SIP A 
Sieć IP

Operator SIP B
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3.4.1 Podłączanie trunków SIP

2. Podłączenie przez zewnętrzny router

Telefon SIP Telefon SIP

LAN

PBX

Smartphone

(Softphone)

Router

WAN1

Telefon SIP Telefon SIP

Smartphone

(Softphone)

WAN2WAN1

LAN

PBX

Operator SIP A 
Sieć IP

Operator SIP B

Operator SIP A 
Sieć IP

Operator SIP B 
Sieć IP

3. W przypadku użycia operatora SIP niezależnie od obecnej sieci IP.

Uwaga
• Do 2 operatorów SIP może być podłączonych jednocześnie.
• Kanały miejskie od 1 do 6 mogą zostać przydzielone do operatorów SIP.
• Liczba możliwych do wykorzystania linii SIP Trunk jest różna w zależności od ustawień kodeków na SIP Trunk.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 2.3.3 System Capacity.
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3.4.2 Podłączanie linii miejskich analogowych

• Każdy port miejski może być przypisany do linii SIP lub linii analogowej.
• Oba porty WAN (WAN1 i WAN2) mogą być wykorzystywane do podłączenia operatorów SIP lub podłączenia 

operatorów sieci IP (sieć miejska).
• Aby określić, który port LAN/WAN jest używany dla danego operatora SIP gdy zarówno WAN1 i WAN2  

są włączone, zdefiniowane muszą zostać ustawienia routingu dla operatorów SIP.
• Aby korzystać z dwóch portów WAN, jeden z portów musi być wybrany jako trasa domyślna. W celu uzyskania 

bardziej szczegółowych informacji, patrz 3.4 Network Configuration – [5] Route w instrukcji "Lista pozycji  
do programowania"

3.4.2 Connecting Analog Trunks
3.4.2 [Podłączanie linii miejskich analogowych]

Połączenie
1. Włóż wtyki przewodów miejskich linii telefonicznych (połączenia 2-przewodowe) do gniazd liniowych (CO).
2. Podłącz przewody linii do listwy zaciskowej lub gniazda modułowego firmy telefonicznej (operatora).

Uwaga
• Każdy używany port musi być ustawiony jako linia SIP lub linia analogowa.
• Koniec rozmowy jest wykrywany poprzez ton. Cele detekcji przedstawiają się następująco (w przypadku 

linii analogowych trunknumer wew. wykrycie zakończenia połączenia nie jest wykonywane);
Trunk analogowy  Trunk analogowy 
Trunk analogowy  Trunk SIP
Trunk analogowy  VM
Trunk analogowy  DISA

3.4.3 Bandwidth Requirements
3.4.3 [Wymagania dotyczące przepustowości]

W przypadku korzystania z linii SIP oraz numerów wewnętrznych SIP, należy upewnić się, że sieć WAN ma 
odpowiednią szerokość pasma w celu obsługi komunikacji VoIP. Patrz tabela poniżej i upewnij się, że wymagana 
suma szerokości pasma dla każdego z kanałów jest mniejsza niż oferowana przez WAN (np. sieci ADSL).
Należy zauważyć, że wartości w tabeli są jedynie wskazaniem. Zaloguj się do sieci, która ma wystarczającą 
przepustowość. Jeśli przepustowość wymagana do komunikacji VoIP jest większe niż to, co sieć może zaoferować, 
jakość dźwięku będzie niezadawalająca.

Wymagane pasmo dla każdego kanału
Wymagane pasmo zależy od kombinacji używanych kodeków. Należy mieć na uwadze następujące dane dotyczące 
rodzaju kodeka, pasma i jakości mowy:

Kodek Pasmo

G.711 87.2 kbps

G.729 31.2 kbps

H.264 (Remote Video) 512 kbps

Wymagane pasmo = [Ilość SIP Trunk (G.711) x wymagana przepustowość dla kodeka G.711] +
[Ilość zdalnych numerów SIP (G.729) × wymagana przepustowość dla kodeka G.729] +
[Ilość zdalnych numerów SIP (Remote Video) x wymagana przepustowość dla kodeka H.264]
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Przykład:
Ilość SIP Trunk (G.711): 2
Ilość zdalnych numerów SIP (G.729): 2
Ilość zdalnych numerów SIP (G711 i zdalne Video): 1
W tym przypadku wymagana przepustowość liczona jest w następujący sposób:
Wymagane pasmo = 87,2 x 31,2 x 2 + 2 + (87,2 + 512) x 1 = 836 kbps

Ograniczenie pasma
Pakiety wykorzystywane do połączeń głosowych i wideo mają pierwszeństwo nad innymi pakietami.

Jeśli przepustowość dla pakietów o wysokim priorytecie (SIP/RTP/RTCP) nie może być w wystarczającym stopniu 
zapewniona, przepustowość dla niższego priorytetu pakietów (innych) może być ograniczona. Można ograniczyć 
maksymalną przepustowość pakietów o niskim priorytecie. 
(Domyślnie: 500 kbps) za pośrednictwem Web Maintenance Console. 
Patrz 3.2.1 Network Configuration – [3-1] WAN – WAN Setting – WAN – Option – Bandwidth Limitation for Others 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Maksymalna szerokość pasma może być obliczona z wykorzystaniem wymaganej przepustowości jak poniżej: 
Maksymalne pasmo = Pasmo efektywne1- pasmo wymagane

*1 Pasmo efektywne: mniejsza przepustowość wysyłania i pobierania

Przykład:
Pasmo efektywne (WAN1): 2000 Kbps 
Pasmo wymagane: 836 kbps 
 Pasmo maksymalne = 2,000-836 = 1,164 (kbps)

W celu zwiększenia jakości mowy, pasmo dla pakietów (innych), powinno być ograniczone do 1164 kb lub mniej.

3.4.3 Wymagania dotyczące przepustowości

Pakiet Priorytet

SIP Wysoki

RTP/RTCP (dla audio i video) Wysoki

Inne (HTTP,SMTP,itp.) Niski
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3.5 Podłączanie wyposażeń wewnętrznych

3.5  Connecting Extensions
3.5  [Podłączanie wyposażeń wewnętrznych]
3.5.1 Connecting SIP Extensions
3.5.1 [Podłączanie wyposażeń wewnętrznych SIP]

Typowym przykład podłączenia wyposażenia SIP jest pokazany poniżej. W przypadku podłączenia faksu analogowego do 
portu SIP przez SIP-TA (terminal adapter), ustaw "Połączenie faksu" na "Tak" dla każdego portu wewnętrznego. W celu 
uzyskania bardziej szczgółowych informacji, patrz 2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port w instrukcji "Lista 
pozycji do programowania".

Ważne
Podłączając następujące terminale IP Panasonic, należy sprawdzić wersję oprogramowania z menu programowania 
telefonu (seria KX-HDV) lub przez kreatora instalacji (seria KX-NTV). Poniższe lub nowsze wersje są wspierane. Proszę 
zaktualizować swoją wersję oprogramowania, jeśli jest niższa od poniższych.
• KX-HDV230: Wersja 02,190
• KX-HDV100/KX-HDV130/KX-HDV330: Wersja 02,100
• Seria KX-NTV: Wersja 0101E

Następujące funkcje mogą być wykorzystane w przykładzie połączenia przedstawionym poniżej.
• Podłącz istniejącą sieć LAN do portu LAN HTS.
• Podłącz telefon IP, kamerę komunikacyją IP lub inny aparat SIP innych producentów do portu LAN HTS.
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3.5.1 Podłączanie wyposażeń wewnętrznych SIP

Wbudowany router 
(z bezprzewodowym LAN)

PBX

Sieć IP / Trunk SIP

Smartphone

(Softphone)

Telefon SIP

LAN

WAN

Telefon SIP

PC

Switch

Kamera 
komunikacyjna IP 
i videodomofon



75           Pierwsze kroki

3.5.1 Podłączanie wyposażeń wewnętrznych SIP

Terminal

Seria HDV Seria NTV Telefony SIP innych 
producentów

Ustawienia 
KX-HTS/
przygotowanie

1. Ustaw tryb DHCP na porcie 
LAN KX-HTS jako serwer. 
Patrz 3.3.1 Network 
Configuration – [4-2] LAN 
– LAN Settings – DHCP 
w instrukcji "Lista pozycji do 
programowania"

1. Wprowadź swoje hasło do hasła rejestracji na porcie SIP. 
Patrz "2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port-SIP 
Extension – Registration Password"w instrukcji "Lista pozycji 
do programowania"

2. Podłącz KX-HTS serii port LAN do istniejącej sieci LAN.

Ustawienie 
terminala/
przygotowanie

3. Zinicjalizuj terminal serii 
KX-HDV. Dalsze informacje 
znajdziesz instrukcji serii 
KX-HDV.

4. Podłącz telefon KX-HDV do 
istniejącej sieci LAN.

3. W ustawieniach serii KX-
NTV (dostępnych przez 
przeglądarkę) ustaw adres 
IP LAN KX-HTS Rejestrację 
i Hasło.

4. Podłącz domofon KX-NTV 
do istniejącej sieci LAN.

3. W ustawieniach serii  
KX-NTV (dostępnych przez 
przeglądarkę) ustaw adres 
IP LAN KX-HTS Rejestrację 
i Hasło.

4. Podłącz domofon KX-NTV 
do istniejącej sieci LAN.

Uwagi Seria KX-HDV jest 
automatycznie rejestrowana na 
porcie wyposażeń z atrybutem 
portu SIP.*1

Terminal jest zarejestrowany do portu rozszerzeń SIP, w którym 
jest wpisane hasło Rejestracji.*1

• Podłącz istniejącą sieć LAN do portu WAN HTS.
• Podłącz telefon IP, kamerę komunikacyją IP lub inny aparat SIP innych producentów do istniejącej sieci LAN i podłącz 

go do centrali HTS.
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3.5.1 Podłączanie wyposażeń wewnętrznych SIP

Wbudowany router 
(z bezprzewodowym LAN)

PBX

Sieć IP / Trunk SIP

Smartphone

(Softphone)

Telefon SIP

LAN

WAN

Telefon SIP

PC

Switch

Kamera 
komunikacyjna IP 
i videodomofon
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3.5.1 Podłączanie wyposażeń wewnętrznych SIP

Terminal

Seria HDV

Ustawienia 
KX-HTS/
przygotowanie

1. Ustaw istniejący adres sieci LAN na porcie WAN. 
Patrz "2.3.7 PBX Configuration – [2-7] Extension – SIP Extension Property – IP 
Address of SIP Extension in existing router "w instrukcji "Lista pozycji do programowania".

2. Podłącz port WAN centrali HTS do istniejącej sieci LAN.

Ustawienie 
terminala/
przygotowanie

3. Inicjowanie (patrz instrukcja serii KX-HDV ).

4. Ustaw następujący adres URL jako adres URL pliku konfiguracyjnego Master: 
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/panasip_data/HTS.cfg
• "xxx.xxx.xxx.xxx" jest adresem IP portu WAN centrali.
• Więcej informacji na temat pliku konfiguracji Master można znaleźć w podręczniku dla serii 

KX-HDV.

5. Podłącz do istniejącej sieci LAN.

Uwaga Seria KX-HDV jest automatycznie rejestrowana na porcie wyposażeń z atrybutem SIP.*1

Jeżeli rejestracja zostanie zakończona pomyślnie, numer wewnętrzny zostanie wyświetlony  
na ekranie LCD telefonu.

• Podłącz internet do portu WAN centrali HTS.
• Podłącz telefony SIP innych dostawców do centrali KX-HTS przez internet.

|Port WAN

PBX

Internet

Smartphone

(Softphone)

Terminal

Telefony SIP innych dostawców

Ustawienia 
KX-HTS/
przygotowanie

1. Wprowadź hasło do hasła rejestracji na porcie SIP. 
Patrz "2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port-SIP Extension – Registration 
Password"w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

2. Ustaw port SIP telefonu jako lokalizacja zdalna. 
Patrz "2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port – SIP Extension – Phone Location " 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

3. Podłączyć port WAN centrali HTS do sieci WAN.

Ustawienie 
terminala/
przygotowanie

4. W ustawieniach dostępnych przez przeglądarkę w telefonach SIP innych dostawców,  
ustaw adres portu WAN centrali KX-HTS jako serwer SIP. Patrz “3.2.2 Network Configuration – 
[3-2] WAN – WAN Status – IP”.

5. W ustawieniach dostępnych przez przeglądarkę w telefonach SIP innych dostawców,  
ustaw hasło rejestracji.

Uwaga Terminal jest zarejestrowany do portu SIP, dla którego hasło rejestracji jest wprowadzone.*1

*1 W celu potwierdzenia, że terminal został zarejestrowany do portu SIP, patrz "2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port – SIP Extension – SIP 
Registration Status" w instrukcji "Lista pozycji do programowania".
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Automatyczna aktualizacja oprogramowania terminala
Telefony serii KX-HDV połączone z centralą KX-HTS mogą automatycznie wykonywać aktualizacje firmware. Jest to możliwe 
tylko w odniesieniu do terminali serii KX-HDV umieszczonych w tej samej sieci LAN co centrala KX-HTS.

Router

PBX

Telefon SIP

Telefon SIP Telefon SIP

PC

PC

LAN

Port WAN

Port LAN

3.5.1 Podłączanie wyposażeń wewnętrznych SIP
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3.5.2 Połączenia LAN dla wyposażeń SIP

3.5.2 LAN Connections for SIP Extension
3.5.2 [Połączenia LAN dla wyposażeń SIP]

Gdy wyposażenie SIP jest podłączone do sieci LAN i włączone po raz pierwszy, będziesz pytany o ustawienie 
parametrów sieci. Parametry sieciowe muszą być ustawione dla wyposażenia SIP zanim będzie ono użyte.

Podłączanie wyposażeń SIP do switcha/huba
Podłączając wyposażenie SIP do sieci LAN, należy podłączyć je do switcha.
Uwaga
• Użyj kabla Ethernet na wprost ze złączem RJ-45 do podłączenia terminala SIP do przełącznika. Przewód  

powinien być CAT 5 (kategoria 5) lub wyższej dla 10BASE-T/100BASE-TX lub CAT 5e (ulepszona kategoria 5)  
dla 1000BASE-T.

• Podczas korzystania z funkcji VLAN w sieci, upewnij się, że podłączony switch jest zgodny z IEEE 802.1Q i jest 
skonfigurowany dla połączeń VLAN. Dodatkowo, port switcha, do którego podłączony jest terminal SIP musi 
być ustawione na "Trunk", aby umożliwić VLAN tagging. Skonsultuj się z administratorem sieci w celu ustalenia 
szczegółów.

• Gdy softphone jest zainstalowany i działa na komputerze, komputer musi być podłączony do sieci LAN.
Poniższy schemat przedstawia podłączenie serii KX-HDV do switcha. Dla telefonów SIP, patrz dokumentacja telefonu 
SIP. 
Przykład: KX-HDV230

A Kabla Ethernet na wprost
(1) Do switcha

Podłączanie zasilacza sieciowego do wyposażenia SIP
Niektóre telefony SIP są zgodne ze standardem IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Jeżeli PoE jest dostępne 
w sieci, wyposażenia SIP mogą otrzymać niezbędne zasilanie z sieci za pośrednictwem kabeli sieciwych. W tym 
przypadku, zasilacz nie jest potrzebny dla wyposażeń SIP. Jednak, jeśli PoE nie jest dostępne, trzeba podłączyć zasilacz 
do telefonu SIP.
Uwaga

Stosuj wyłącznie określony typ zasilacza dla każdego telefonu SIP. Szczegółowe informacje znajdziesz 
w dokumentacji telefonu SIP.

A

(1)
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3.5.2 Połączenia LAN dla wyposażeń SIP

Przykład: KX-HDV230

A Kabel ethernet na wprost
(1) do switcha

Podłączanie komputera do telefonu SIP
Można podłączyć komputer do niektórych telefonów SIP z wykorzystaniem drugiego portu SIP telefonu. W tym 
przypadku, tylko jeden port ze switcha w sieci LAN (lub hub'a) jest wymagany do podłączenia zarówno telefonu SIP oraz 
PC do sieci LAN.
Uwaga

• Użyj kabla Ethernet na wprost ze złączem RJ45 do podłączenia komputera telefonu SIP. Przewód powinien być 
CAT 5 (kategoria 5) lub wyższej dla 10BASE-T/100BASE-TX lub CAT 5e (ulepszonej kategorii 5) lub wyższej dla 
1000BASE-T.

• Jedynie PC może być podłączony do drugiego portu SIP w telefonie. Inne telefony SIP lub urządzenia sieciowe 
takie, jak rutery lub switche nie mogą być podłączone.

• W przypadku, gdy komputer jest podłączony do drugiego portu w telefonie, jeśli telefon SIP jest odłączony lub 
restartowany, komunikacja LAN do komputera zostanie również przerwana.

A

B

(1)

(2)

B Kabel zasilacza AC
(2) do gniazdka naściennego
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3.5.3 Podłączenie wyposażeń analogowych (SLT)

3.5.3 Connecting Analog Extensions (SLT)
3.5.3 [Podłączenie wyposażeń analogowych (SLT)]

Zwróć uwagę
Maksymalna długość okablowania może zmieniać się w zależności od warunków. 
Po podłączeniu faksu do portu wyposażeń wewnętrznych, należy ustawić połączenia faksu na "Tak" dla każdego portu 
wyposażeń. Więcej informacji można znaleźć w 2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port w instrukcji "Lista 
pozycji do programowania".

Kabel
ø 0.4 mm (26 AWG): ø 
0.5 mm (24 AWG): ø 
0.6 mm (22 AWG):

Maksymalna 
odległość
698 m (2289 ft) 
1128 m (3700 ft) 
1798 m (5898 ft)

A

A SLT

3.5.4 Connecting Analog Extensions (SLT)
3.5.4 [Wyposażenie Managera]

Możliwe jest przyznanie różnych przywilejów przez ustawienie uprawnień "Extension Manager" do konkretnego 
wyposażenia. Wyposażenie menadżera musi być aktywowane dla każdego portu, który ma posiadać te uprawnienia. Aby 
uzyskać informacje na temat wykonania tych ustawień, patrz 2.3.1 PBX Configuration – [2-1] Extension – Port w instrukcji 
"Lista pozycji do programowania". Przywileje przyznane dla menedżera są następujące:
• Nagrywanie/usuwanie/odtwarzanie OGM
• Otwieranie drzwi
• Przełączanie usługi czasu (Dzień/Obiad/Noc)
• Ustawienia systemu

Aby uzyskać więcej informacji, patrz 2.1.2 Programming by Dial for Manager w "Instrukcji funkcji".
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3.6 Podłączanie domofonu i elektrorygla

3.6  Connecting Doorphones and Door Openers
3.6  [Podłączanie domofonu i elektrorygla]

Maksymalnie 2 domofony (KX-T30865/KX-T7765) i 2 elektrorygle (dostarczane przez użytkownika) mogą być 
zainstalowane.

Maksymalna odległość okablowania

Ograniczenie prądu elektrorygla: Maksymalnie 30 V DC/30 V AC, 3

Instalacja domofonu (KX-T30865/KX-T7765)
Uwaga

Na ilustracji pokazano procedurę instalacyjnej w oparciu o KX-T30865.

1. Odkręć śrubę podziału domofonu na 2 połówki.

Uwaga dla użytkowników KX-T7765
Przy odkręcaniu/dokręcaniu śruby, nie zadrapać powierzchni obudowy śrubokrętem.

2. Przełóż przewody przez otwór w pokrywie dolnej i przymocuj pokrywę dolną do ściany za pomocą 2 śrub.

Kabel
ø 0.42 mm (25 AWG): 
ø 0.5 mm (24 AWG): 
ø 0.6 mm (22 AWG):

Maksymalna 
odległość
70 m (230 ft) 
113 m (371 ft) 
180 m (590 ft)

A

B

Kabel
ø 0.65 mm (22 AWG):

Maksymalna 
odległość 
150 m (492 ft)

A Domofon

B Otwieranie drzwi

Panasonic

A

A    Śruba

B

B    Obudowa naścienna
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3.6 Podłączanie domofonu i elektrorygla

B

B     Wkręt

Do karty DPH2

: gdy obudowę domofonu chcesz przymocować do ściany

: gdy chcesz zainstalować domofon bezpośrednio na ścianie

Do karty DPH2

Uwaga
Do domofonu dołączone są dwa rodzaje śrub. Proszę wybrać odpowiedni rodzaj dla Twojego typu ściany.

3. Podłącz przewody do śrub umieszczonych na tylnej pokrywie.

4. Ponownie złączyć dwie połówki i ponownie włożyć śrubę.
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3.6 Podłączanie domofonu i elektrorygla

Podłączanie domofonów (KX-T30865/KX-T7765)
Podłącz kartę domofonu do skrzynki terminala z wykorzystaniem przewodów 4-żyłowych i złączy modułowych.

Panasonic Panasonic

D

E F

B
C

A

A Widok złącza domofonu
B Domofon 2
C Domofon 1
D Skrzynka terminala 
E Domofon 1
F Domofon 2
	 Wymagane jest okablowanie 4-żyłowe.
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3.6 Podłączanie domofonu i elektrorygla

Podłączenie otwierania drzwi
1. Za pomocą płaskiego śrubokręta nacisnąć i przytrzymać przycisk, a następnie włożyć przewód pochodzący od 

otwierania drzwi.

A B

A Otwieranie drzwi 1
B Otwieranie drzwi 2
	 Do elektrorygli

2. Owiń taśmę wokół wszystkich przewodów. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "3.2.6 Securing the Cables").

Uwaga
• Zalecane jest użycie do okablowania przewodu normy UL1015 lub odpowiednika. 

Dla użytkowników z wyjątkiem U.S.A.
 – Przewód powinien wynosić od 0,45 mm do 1,1 mm bez powłoki. 

Dla użytkowników tylko w U.S.A
 – Zalecamy stosowanie do okablowania normy UL1015, 26 AWG do 22 AWG lub przewodu równoważnego.
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3.7 Podłączenie urządzeń peryferyjnych

3.7  Connection of Peripherals
3.7  [Podłączenie urządzeń peryferyjnych]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interfejs USB dla pamięci USB

Centrala jest wyposażona w interfejs USB 2.0. Interfejs ten zapewnia komunikację pomiędzy centralą i urządzeniami 
dostarczanymi przez użytkownika, takimi jak pamięci USB.
Korzystanie z urządzenia pamięci USB
Urządzenie pamięci USB może służyć do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych systemowych centrali. 
Centrala obsługuje pamięci USB, które spełniają następujące wymagania:
• System plików: FAT
• Maksymalna pojemność: 32 GB
• Maksymalny prąd: 500 mA
Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania za pomocą urządzenia pamięci USB, patrz 
"6.1 Tool – System Data Backup " w instrukcji "Lista pozycji do programowania".

Uwaga
Nie używaj koncentratora USB przy podłączeniu urządzenia pamięci USB do centrali.

Port LAN Port USB 

PC
Switch

Maksymalna odległość 
100 m (328 ft)

Maksymalna odległość 
100 m (328 ft)

Maksymalna odległość 5 m (16 ft)

Pamięć USB
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3.8  Starting the PBX
3.8  [Uruchamianie PBX]

OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest prawidłowo uziemione, a następnie bezpiecznie podłącz wtyczkę zasilania 
3-pinową łącznie z pinem uziemienia.
UWAGA

• Należy stosować wyłącznie kabel zasilający dołączony do centrali.
• Przed dotknięciem produktu (PBX, karty, itp), rozładować napięcie elektrostatyczne, dotykając ziemi lub paska 

uziemienia. Niespełnienie tego warunku może spowodować awarię PBX ze względu na napięcie elektrostatyczne.
• Po uruchomieniu centrali PBX, jeśli wyłączasz centralę, nie należy jej ponownie inicjować jak opisano 

w "Procedura inicjalizacji systemu". W przeciwnym razie zaprogramowane dane zostaną skasowane. Aby 
ponownie uruchomić PBX, patrz "6.1.4 Restarting the PBX".

• Wtyczka zasilania stosowany jest jako główny sposób odłączenia urządzenia. Upewnij się, że gniazdko sieciowe 
znajduje się w pobliżu urządzenia i jest łatwo dostępne.

Podłączanie przewodu zasilającego
Uwaga

Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozciągać ani ściskać przewodu zasilającego.

Procedura inicjalizacji systemu
System można przywrócić do pierwotnego stanu domyślnego po naciśnięciu przycisku Initialize podczas włączania 
systemu.
Operacja uruchamiania inicjalizacji systemu jest następująca:

• Włącz zasilanie systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Initialize, aż zacznie migać na zielono dioda na froncie 
centrali. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 5.3 System Initialization Procedure.

• Podczas inicjalizacji zielona dioda LED miga, a po zakończeniu świeci ciągle.
Wykonywanie inicjalizacji systemu przywraca dane systemu do ustawień domyślnych. 
Stan pamięci zostaje również wyczyszczony.

3.8 Uruchamianie PBX
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3.8 Uruchamianie PBX

A

C

B

A Przełącznik inicjowania systemu
B Wskaźnik stanu
C Przełącznik zasilania

Uwaga
• Po inicjalizacji PBX, możesz przywrócić dane systemowe do centrali PBX, które zostały zarchiwizowane 

wcześniej. Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracanie danych systemowych, 
patrz "4.3.3 Maintenance – [2-3] System Control – System Data Backup & Restore" w instrukcji "Lista pozycji do 
programowania".

• Po inicjalizacji PBX, należy skonfigurować obowiązkowe ustawienia wymagane dla centrali w prostym kreatorze 
konfiguracji. Szczególy patrz "Podłączenie do Web Maintenance Console poprzez LAN" oraz "3.9.4.1 Easy Setup 
Wizard".

• Gdy podłączone są baterie zapasowe, upewnij się, że są uruchamiane zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w dokumentacji baterii podtrzymujących.

Sprawdzanie podłączenia linii miejskich 
Po uruchomieniu centrali, zaprogramuj centralkę i podłącz linie miejskie do centrali. 
Aby potwierdzić, że linie są podłączone poprawnie, nawiąż połączenie z zewnętrznym rozmówcą. (Patrz 4.1.2 Calling 
an Outside Party) 
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3.9  Programming Information
3.9  [Informacje o programowaniu]
3.9.1 Overview of Web Maintenance Console
3.9.1 [Przegląd konsoli Web Maintenance Console]

Web Maintenance Console ma służyć jako ogólne narzędzie do programowania centrali.  
Za pomocą Web Maintenance Console można zaprogramować i sterować centralą PBX przez sieć IP. 
Ten rozdział opisuje programowanie podstawowych elementów za pomocą konsoli Web Maintenance Console.

3.9 Informacje o programowaniu

Do portu LAN

Port LAN 

Uwaga
Zawartość i układ graficzny oprogramowania może ulec zmianie bez powiadomienia.

3.9.2 PC Connection
3.9.2 [Połączenie PC]

Połączenie bezpośrednie

Port Adres domyślny Domyślna maska podsieci

Port LAN 192.168.0.101 255.255.255.0

Zwróć uwagę
Po podłączeniu komputera do portu LAN, jeśli komputer jest ustawiony, aby uzyskać adres IP automatycznie, adres IP 
komputera zostanie ustawiony na odpowiedni adres IP, aby nawiązać połączenie z centralą.



90           Pierwsze kroki

3.9.3 Uruchamianie Web Maintenance Console

Uwaga
• Użyj kabla Ethernet ze złączem RJ45 do podłączenia komputera do centrali.

Połączenie za pośrednictwem Internetu
Po uruchomieniu centrali, zaprogramuj centralkę i podłącz linie miejskie do centrali. 
Aby potwierdzić, że linie są podłączone poprawnie, nawiąż połączenie z zewnętrznym rozmówcą. (Patrz 4.1.2 Calling 
an Outside Party) 

Router

Internet

PC

Port WAN

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat podłączenia WAN do centrali, patrz "3.13 WAN Connection".

3.9.3 Starting Web Maintenance Console
3.9.3 [Uruchamianie Web Maintenance Console]
Wymagania systemowe

W odniesieniu do wymagań systemowych komputera (systemu operacyjnego, specyfikacji sprzętowej, wspieranych 
przeglądarek itd.), patrz "1.3.1 Starting Web Maintenance Console" w instrukcji "Lista pozycji do programowania".

Prawa autorskie do MD5
Oprogramowanie to wykorzystuje kod źródłowy RSA Data Security, Inc. opisany w RFC1321 (MD5 Message-Digest 
Algorithm). Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Licencja na kopiowanie i używanie tego oprogramowania jest przyznawana pod warunkiem, że jest on zidentyfikowany 
jako "RSA Data Security, Inc.
MD5 Message-Digest Algorithm "w całym materiale, w którym są odniesienia do tego oprogramowania i jego funkcji.
Licencja jest przyznawana również aby tworzyć i wykorzystywać prace pochodne, pod warunkiem że takie prace są 
identyfikowane jako "Pochodzące od RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" we wszystkich istotnych 
wzmiankach lub odwoływaniach.
RSA Data Security, Inc. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących sprzedaży tego oprogramowania lub przydatności 
tego programu do określonego celu. Jest ono dostarczane "tak jak jest", bez wyraźnych lub domniemanych gwarancji 
jakiegokolwiek rodzaju.
Uwagi te muszą być zachowane we wszystkich kopiach dowolnej części tej dokumentacji i/lub oprogramowania.

Podłączenie do konsoli Web Maintenance Console poprzez LAN
1. Podłącz komputer do centrali:

• Podłączyć centralę do sieci za pomocą portu LAN i osiągnij PBX z komputera w sieci LAN. Szczegóły,  
patrz "3.9.2 PC Connection".
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3.9.3 Uruchamianie Web Maintenance Console

2. Dostęp do konsoli Web Maintenance Console:
Połączenie LAN: uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres IP w pasku adresu. Sposób wprowadzania 
będzie się różnić w zależności od sposobu podłączenia komputera PC do centrali. Domyślny adres IP dla portu 
LAN w centrali to 192.168.0.101. W związku z powyższym, adres url, aby wejść do centrali po raz pierwszy będzie 
wyglądał następująco (wpisz adres dokładnie tak, jak na rysunku):  
http://192.168.0.101 
Połączenie WAN: Kiedy port WAN serii KX-HTS jest podłączony do lokalnej sieci LAN i PC również jest podłączone 
do tej samej lokalnej sieci LAN, to jest możliwe, aby uzyskać dostęp do konsoli Web Maintenance Console, jak 
pokazano poniżej. Format adresu, aby wejść do centrali będzie wyglądał następująco: 
http://xxx.xxx.xxx.xxx
• "xxx.xxx.xxx.xxx" jest adresem IP portu WAN centrali.
• Zapora centrali musi być wyłączona. Patrz 3.6.1 Network Configuration – [7-1] Firewall – Firewall Setting 

w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Uwaga
• Domyślna maska   podsieci dla portu LAN to 255.255.255.0.

3. Zostanie wyświetlony ekran logowania konsoli Web Maintenance Console. Zaloguj przy użyciu nazwy konta 
instalatora oraz domyślnego hasło konta. Szczegółowe informacje na temat Łatwy kreator konfiguracji,  
patrz "3.9.4.1 Easy Setup Wizard".
• Hasło konta poziomu instalatora jest zaprogramowany w zakłądce Web Maintenance Password for Local Access. 

Patrz 4.2.1 Maintenance – [1-1] Management – Web Programming w instrukcji "Lista pozycji do programowania".

Podłączenie do konsoli Web Maintenance Console przez internet
Po uzyskaniu dostępu do Web Maintenance Console za pośrednictwem Internetu, niezbędne jest korzystanie z "https", 
który ma silniejsze funkcje zabezpieczeń niż "http". (Dostęp zdalny)

Aby włączyć, dostęp do konsoli Web Maintenance Console przez internet
1. Osiągnij Web Maintenence Consolej za pośrednictwem sieci LAN.
2. Ustaw hasło dla dostępu zdalnego. Patrz 4.2.1 Maintenance – [1-1] Management – Web Programming – Web 

Maintenance Password for Remote Access w instrukcji "Lista pozycji do programowania".
3. Włącz zdalny dostęp za pomocą jednej z poniższych procedur (otworzyć port HTTPS).

• W konsoli Web Maintenance Console włącz Remote Web. (Patrz 4.2.1 Maintenance – [1-1] Management – Web 
Programming w instrukcji "Lista pozycji do programowania")

• Wybierz z telefonu numer funkcji w ustawieniach systemu (port HTTPS) i otwórz port HTTPS.  
(Patrz 2.1.2 Programming by Dial for Manager in the Feature Manual w "Instrukcji Funkcji")

Aby połączyć się z Web Maintenance Console przez internet
1. Podłącz komputer do Internetu. Patrz Połączenie przez internet w 3.9.2 PC Connection.
2. Osiągnij Web Maintenance Console: 

Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres IP portu WAN w pasku adresu. 
Metoda wprowadzenie będzie się różnić w zależności od sposobu podłączenia komputera PC do centrali.  
Adres aby wejść do PBX będzie wyglądał następująco: 
https://xxx.xxx.xxx.xxx
• "xxx.xxx.xxx.xxx" jest adresem IP dla portu WAN centrali. Adres IP jest wyświetlany w Web Maintenance Console. 

Patrz 3.1 Network Address Configuration-WAN1 Information-IP w instrukcji "Lista pozycji do programowania".
• Zwróć uwagę na wykorzystanie "https" zamiast "http".
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3.9.4 Programowanie PBX

3. Zostanie wyświetlony ekran logowania Web Maintenance Console. Zaloguj przy użyciu nazwy konta poziomu 
instalatora i jego hasło.
• Nazwa konta poziomu instalatora jest "INSTALLER".
• Hasło konta poziomu instalatora jest zaprogramowany w Web Maintenance Password for Remote Access. 

Patrz 4.2.1 Maintenance – [1-1] Management – Web Programming w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Kiedy centrala jest połączona z istniejącym routerem:
Gdy centrala jest podłączona do istniejącego routera, ustawienia przekierowania portów w routerze musi być 
skonfigurowane. Format adresu, aby wejść do połączenia centrali jest następujący: 
https://XXX.XXX.XXX.XXX:yyy
• "XXX.XXX.XXX.XXX" to adres IP urządzenia, które może być dostępne z Internetu, taki jak adres IP routera 

sieciowego.
• "yyy" to numer portu HTTPS w centrali. Jeśli to numer portu 443 (domyślnie), nie trzeba wprowadzać "Yyy".  

Aby zmienić numer portu centrali, patrz 3.6.3 Network Configuration – [7-3] Firewall – Application Server Settings 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

3.9.4 Programming the PBX
3.9.4 [Programowanie PBX]
3.9.4.1 Easy Setup Wizard
3.9.4.1 [Prosty kreator instalacji]

W prostym kreatorze konfiguracji, można skonfigurować obowiązkowe ustawienia wymagane dla centrali. 
Po zalogowaniu się do Web Maintenance Console do centrali, która jest po zainicjowaniu fabrycznym, uruchomi się 
automatycznie prosty kreator konfiguracji dla tej centrali. Musisz zalogować się przy użyciu konta poziomu instalatora 
nazwa użytkownika i hasło.
 – Nazwa konta poziomu instalatora jest "INSTALLER".
 – Domyslne hasło konta dla poziom INSTALLER'a to "1234". To hasło może być zaprogramowany w Web 

Maintenance Password for Local Access. Patrz 4.2.1 Maintenance – [1-1] Management – Web Programming 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania". 
Ustaw następujące elementy na ekranach ustawień.
Język WebMC
Ustawienie lokalizacji
Ustawienie hasła
1. Data & Czas
2. Numeracja
3. Połączenia przychodzące
4. Reguły wybierania
5.IP

3.9.4.2 Easy Setup Wizard
3.9.4.2 [Zarządzanie logowaniem]

Zarządzanie logowaniem Web-MC jest prowadzone w poniższej sposób.
• Przy podłączaniu do Web-MC z sieci LAN, przy błędnym trzykrotnym z rzędu logowaniu w ciągu dziesięciu 

minut, dostęp zostanie zablokowany na okres jednej godziny lub do wykonania restartu przez wyłączenie (OFF) 
i włączenie (ON) zasilania.

• Podczas przeprowadzania zdalnego logowania z sieci WAN, przy błędnym trzykrotnym z rzędu logowaniu w ciągu 
dziesięciu minut, dostep zostanie wyłączony na stałę. Aby włączyć logowanie ponownie, patrz 4.2 Maintenance – 
[1] Management-1.Web Programming-Web Programming-Remote Web Maintenance w instrukcji "Lista pozycji do 
programowania"
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3.9.4 Programowanie PBX

• Korzystając z telefonu Managera, można użyć specjalnych kodów, aby umożliwić lub nie, zdalne łączenie się do 
Web-MC. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Programming by Dial for Manager w "Instrukcji funkcji".

• Porty do zdalnego zarządzania zamykane są automatycznie po upływie 24 godzin.
• Identyfikator użytkownika i hasło muszą być ustawione w celu zalogowania.
• Ten sam użytkownik nie może zalogować się kilka razy jednocześnie. Gdy ten sam użytkownik przeprowadzi 

logowanie z innego miejsca, podczas gdy jest już zalogowany, poprzednia sesja zostanie przymusowo 
wylogowana i będzie musiał zalogować się ponownie.

• Gdy wielu użytkowników wykonuje ustawienia dla tych samych pozycji, dane zostaną włączone z opóźnieniem.
• Po zalogowaniu się do Web-MC, gdy w określonym czasie nie są wykonywane żadne operacje  

(domyślnie: 120 minut), użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.
• Limit czasu bez pracy może być zmienione przez Web-MC. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 4.2 Maintenance 

– [1] Management-1.Web Programming-Web Programming – Web Auto Logout Duration w instrukcji "Lista pozycji 
do programowania"
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3.10  Date and Time setting
3.10  [Ustawienie daty i czasu]

Następujące elementy mogą być ustawione dla ustawień daty i czasu. Szczegółowe informacje na temat ustawień daty 
i godziny, patrz "2.2.1 PBX Configuration – [1-1] System – Date & Time – Date & Time" w instrukcji "Lista pozycji do 
programowania".
• Ustawienie czasu
• Automatyczna regulacja czasu
• Adres IP serwera SNTP
• Strefa czasowa
• Sezonowa zmiana czasu
Centrala KX-HTS może być użyta jako serwer NTP dla serii KX-HDV. Podczas wykonywania kreatora prostej konfiguracji, 
czas na komputerze zostaje wyświetlany jako wartość początkowa.

3.10 Ustawienie daty i czasu



95           Pierwsze kroki

3.11 Funkcje sieci i routera

3.11  Network and Router Function
3.11  [Funkcje sieci i routera]

Poniższa tabela opisuje funkcje sieciowe i funkcje routera. Szczegółowe informacje na temat ustawień,  
patrz "3.1 Network Configuration" w instrukcji "Lista pozycji do programowania".
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3.12  LAN Connection
3.12  [Połączenie LAN]
3.12.1  Wired LAN Connection
3.12.1  [Połączenie sieci LAN]

Centrala jest wyposażona w port LAN do podłączenia do sieci LAN, aby telefony SIP i komputery PC mogły być 
podłączone do prywatnej sieci IP. Kiedy centrala jest podłączana do sieci lokalnej, po raz pierwszy, adresacja IP musi 
zostać przydzielona dla centrali. Patrz "1.4 Easy Setup Wizard" lub "3 Network Configuration" w instrukcji "Lista pozycji 
do programowania".

Podłączanie jednostki głównej do przewodowej sieci LAN

3.12 Połączenie LAN

Telefon SIP

Switch

Port LAN

PC

Podłączenie dla 10BASE-T/100BASE-TX 

Switch PBX (Port LAN)

Nazwa sygnału Numer pin'u Numer pin'u Nazwa sygnału

RX+ 1 1 TX+

RX− 2 2 TX−

TX+ 3 3 RX+

TX− 6 6 RX−
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3.12.1 Połączenie sieci LAN

Podłączenie dla 1000BASE-T

Switch PBX (Port LAN

Nazwa sygnału Numer pin'u Numer pin'u Nazwa sygnału

TRD0 (+) 1 1 TRD0 (+)

TRD0 (−) 2 2 TRD0 (−)

TRD1 (+) 3 3 TRD1 (+)

TRD2 (+) 4 4 TRD2 (+)

TRD2 (−) 5 5 TRD2 (−)

TRD1 (−) 6 6 TRD1 (−)

TRD3 (+) 7 7 TRD3 (+)

TRD3 (−) 8 8 TRD3 (−)

Uwaga
• Użyj kabla Ethernet ze złączem RJ-45 do podłączenia do switcha. Przewód powinien być CAT 5 (kategoria 5)  

lub wyższej dla 10BASE-T/100BASE-TX lub CAT 5e (ulepszona kategoria 5) lub wyższej dla 1000BASE-T.
• Upewnij się, że wszystkie kable CAT 5/5e nie są dłuższe niż 100 m (328 stóp).
• Upewnij się, aby ustawić port switcha, do którego się podłączasz w trybie "Auto negocjacji ".
• Uaktywnij "spanning tree" dla switcha L2.
• W przypadku korzystania z portu LAN/WAN jako LAN, nie należy podłączać portu LAN oraz portu LAN/WAN do tej 

samego switcha L2 gdyż spowoduje to pętlę w sieci.
• Upewnij się, aby utworzyć "spanning tree" dla sieci LAN w celu zapobiegania powstawaniu pętli. W przeciwnym 

razie, niektóre pakiety mogą krążyć przez długi czas i ostatecznie pogorszy to wydajność systemu PBX.
• Podczas korzystania z portu WAN/LAN jako port LAN, port działa jako switch L2 (hub) z portem LAN1 .
• Port WAN/LAN może być używany jako port "mirroring". Aby uzyskać więcej informacji, patrz 3.1 Network 

Configuration-LAN2/WAN2 Setting & Information-Port Mirroring w instrukcji "Lista pozycji do programowania"
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3.12.2  Wireless LAN Connection
3.12.2  [Połączenie bezprzewodowe LAN]

Podłączanie urządzeń bezprzewodowych do jednostki głównej

3.12.2 Połączenie bezprzewodowe LAN

Smartphone

(Softphone)

PC

1. Wykonaj ustawienia połączenia bezprzewodowego LAN w centrali HTS. 
Zmień SSID i hasło dostępu. 
Również zmień inne ustawienia w razie potrzeby. 
Szczegółowe informacje na temat połączenia bezprzewodowego LAN, patrz "3.5 Network Configuration – [6] 
Wireless" w instrukcji "Lista pozycji do programowania".

2. Podłączenie urządzeń bezprzewodowych 
Można podłączyć urządzenie bezprzewodowe, które obsługuje Protected SetupTM Wi-Fi (WPS). 
Wybierz jedną z następujących metod łączenia się za pomocą funkcji Wi-Fi® dla urządzenia bezprzewodowego.
a. Połączenie za pomocą przycisku LAN SETUP (WLAN SETUP)

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP LAN (WLAN SETUP) w centrali HTS przez 3 sekundy. (Wskaźnik stanu: 
Zielona migająca dioda (240/min) - konfiguracja bezprzewodowego LAN (SETUP WLAN) w toku)

• Naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS) na urządzeniu bezprzewodowym. Uruchom WPS oraz 
potwierdź, że jest on włączony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdź instrukcję obsługi urządzeń 
bezprzewodowych.

• Zapoznaj się z instrukcją obsługi wyposażeń bezprzewodowych i skonfigurować je, aby włączyć Wi-Fi 
Protected Setup (WPS).

b. Połączenie przy użyciu ustawień ręcznych 
Ręcznie ustaw odpowiednie ustawienia na dla sieci bezprzewodowej. Użyj ustawień centrali HTS w celu 
konfiguracji wyposażeń bezprzewodowych. 
SSID 
Rodzaj zabezpieczenia 
Hasło

UWAGA
• Jeśli ustawienia związane z bezpieczeństwem nie są wykonywane, mogą wystąpić następujące problemy.

 – Transmitowane dane mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie.
 – Może dojść do nielegalnego wtargnięcia do systemu przez osobę trzecią.

• Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać domyślnego hasła. Pamiętaj, aby zmienić hasło podczas 
pierwszego użycia.

• Można zwiększyć bezpieczeństwo, stosując następujące metody. Stosuj je z należytą uwagą.
 – Aktywuj "Enable Hidden SSID Mode" ("Włącz tryb ukryty SSID"), aby zapobiec wykrywaniu SSID przez osoby 

trzecie.
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3.12.2 Połączenie bezprzewodowe LAN

 – Użyj konfiguracji autoryzowanych po adresie MAC urządzeń, które można podłączyć, aby zapobiec 
niezamierzonym połączeniom do bezprzewodowej sieci LAN od osób trzecich.

 – Należy unikać korzystania z łatwego do odgadnięcia hasła (lub predefiniowanego klucza).
 – Regularnie zmieniaj hasło (lub predefiniowany klucza).
 – Używaj szyfrowania WPA2 (aby zapobiec podglądaniu danych).

Uwaga
Ponieważ jakość połączeń numerów podłączonych do centrali KX-HTS za pomocą bezprzewodowego LAN zależy od 
jakości poziomu sygnału radiowego, może być trudno utrzymać stałą jakość połączeń.
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3.13  WAN Connection
3.13  [Połączenie WAN]

Opis
Następujące typy połączeń WAN są obsługiwane.

Można sprawdzić bieżący stan połączenia interfejsu WAN w konsoli Web-MC. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje o statusie WAN, patrz "3.2.2 Network Configuration – [3-2] WAN – WAN Status" 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Warunki
• Jeśli atrybut portu LAN2/WAN2 zostanie zmieniony, należy uruchomić ponownie PBX, aby zmiana mogła być 

zastosowana.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach jakie moją być zastosowane w konfiguracji sieci IP, zasięgnij 

opinii administratora sieci.

3.13 Połączenie WAN

Typ WAN Opis

Dynamiczny adres IP Pobiera adres IP dynamicznie z serwera DHCP.

Statyczny adres IP Określa statyczny adres IP

PPPoE Uzyskuje adres IP dynamicznie z serwera PPPoE.
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Rozdział 4

4 Confirming Connections

4 [Potwierdzanie połączeń]
Ten rozdział opisuje podstawowe sposoby kontroli działania 
centrali PBX pod kątem wykonywania iodbierania połączeń 

do i z numerów wewnętrznych i linii miejskich.
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4.1 Wykonywanie i odbieranie połączeń

4.1 Making and Receiving Calls
4.1 [Wykonywanie i odbieranie połączeń]

Poniżej znajduje się opis podstawowych sposobów kontroli pracy centrali po instalacji dla sprawdzenia wykonywania 
i odbierania połączeń przychodzących i wychodzących z numerów wewnętrznych i linii miejskich.

4.1.1 Calling Another Extension
4.1.1 [Wywołanie innego numeru wewnętrznego]

Aby wywołać numer wewnętrzny (Połączenie wewnętrzne)

– Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1. Podnieś słuchawkę (słychać ton zgłoszenia).

2. Wybierz numer wewnętrzny.

3. Rozmawiaj

4.1.2 Calling an Outside Party
4.1.2 [Wywołanie strony zewnętrznej]

Musisz przejąć linię zewnętrzną przed wybraniem zewnętrznego numeru telefonu, ponieważ połączenia zewnętrzne są 
wykonane za pośrednictwem centrali.

– Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1. Podnieś słuchawkę (słychać ton zgłoszenia).

2. Wprowadzić numer dostępu (dostęp lokalny) do linii miejskiej (0/9). (sygnał zgłoszenia nie jest słyszany.)

3. Wybierz numer publiczny

4. Rozmawiaj

4.1.3 Answering Calls
4.1.3 [Odbieranie połączeń]

– Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1. Podnieś słuchawkę.

2. Rozmawiaj

Uwaga
– Jeżeli połączenie nie może być wykonane lub odebrane stosując powyższe procedury, patrz "6 Troubleshooting".



103           Pierwsze kroki

Rozdział 5

5 Maintenance

5 [Konserwacja]
Ten rozdział opisuje procedury konserwacji.
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5.1 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych systemu

5.1 Mailbox Recording
5.1 [Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie  
 danych systemu]

Dane z systemu PBX mogą być zarchiwizowane na pamięci USB włożonej do portu USB PBX lub na komputer
PC w sieci LAN. W późniejszym czasie, dane kopii zapasowej można przywrócić do centrali.

Uwaga
Dane operacyjne, która są obecnie uruchomione, zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej KX-HTS zgodnie 
z następującymi regułami.
• Przy wylogowaniu się z Web-MC
• Co 30 minut

Aby wykonać kopię zapasową danych systemowych na urządzeniu pamięci USB
• Włóż pamięć USB do portu USB w centrali.
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowej danych systemowych na urządzeniu pamięci USB,  

patrz "4.3.3 Maintenance – [2-3] System Control – System Data Backup & Restore – System Data Backup" 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Uwaga
• Urządzenie pamięci USB musi być kompatybilne do pracy z centralą. Aby uzyskać szczegółowe informacje,  

patrz "3.7 Connection of Peripherals".

Aby przywrócić kopię zapasową danych z pamięci USB do centrali PBX
• Szczegółowe informacje o przywracaniu kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci USB,  

patrz "4.3.3 Maintenance – [2-3] System Control – System Data Backup & Restore – System Data Backup" 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Uwaga
• Dane systemowe muszą być przechowywane w poniższym katalogu. 

/private/meigroup/psn/hts/backup/dsys/
• Dane nie mogą być przywrócone w poniższych przypadkach.

 – Pamięć USB jest uszkodzona.
 – Dane na nośniku pamięci USB są uszkodzone.
 – Urządzenie pamięci USB jest usuwane z portu USB w centrali podczas procesu przywracania.

• Po przywróceniu danych systemowych, centrala musi zostać ponownie uruchomiona za pomocą konsoli Web-MC.

Aby wykonać kopię zapasową danych systemowych do komputera
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowej danych systemowych do komputera,  

patrz "4.3.3 Maintenance – [2-3] System Control – System Data Backup & Restore – System Data Backup" 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Przywracanie kopii zapasowych danych z komputera do centrali PBX
• Szczegółowe informacje o przywracaniu kopii zapasowej danych przechowywanych na komputerze,  

patrz "4.3.3 Maintenance – [2-3] System Control – System Data Backup & Restore – System Data Backup" 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Uwaga
• Po przywróceniu danych systemowych, centrala musi zostać ponownie uruchomiona za pomocą konsoli Web-MC.
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5.2 Aktualizacja oprogramowania

5.2 Software Upgrading
5.2 [Aktualizacja oprogramowania]

Pobieranie aktualizacji oprogramowania (pobieranie aktualizacji do centrali PBX) może być wykonywane ręcznie z Web 
Maintenance Console. W tym przypadku, aktualizacje oprogramowania mogą być pobrane z pamięci USB podłączonej do 
centrali PBX lub komputera, który ma dostęp do Web Maintenance Console.  
Oprogramowanie następujących typów urządzeń i komponentów może być aktualizowane:

Typ danych Opis

Oprogramowanie jednostki centralnej Oprogramowanie na płycie głównej centrali.

Oprogramowanie terminali*1 Oprogramowanie wspieranych telefonów SIP

*1 Tylko telefony Panasonic są obsługiwane. Szczegółowe informacje na temat konkretnego telefonu, można znaleźć w dokumentacji telefonu.

Uwaga
• Aby przenieść pliki z pamięci USB do HTS, należy przechowywać je w poniższym katalogu. 

/private/meigroup/psn/hts/update/
• Wersję oprogramowania jednostki głównej i terminala można potwierdzić poprzez Web-MC.
• Aby przenieść pliki z Web-MC do HTS, patrz "4.3.1 Maintenance – [2-1] System Control – Firmware Transfer to PBX" 

w instrukcji "Lista pozycji do programowania"
• Aby zaktualizować oprogramowanie jednostki głównej, patrz "4.3.1 Maintenance – [2-1] System Control – Firmware 

Transfer to PBX" w instrukcji "Lista pozycji do programowania"
• Zarówno jedno oprogramowanie jednostki głównej i jedno terminala jest przechowywane w HTS w tym samym czasie. 

Jeśli nowe oprogramowanie zostanie wgrane, zastępuje ono poprzednie.
• Po nieudanej próbie podniesienia wersji, system automatycznie powraca do poprzedniego oprogramowania jednostki 

głównej.
• Próba podniesienia do błędnej wersja i automatyczny powroty do poprzedniego oprogramowania jednostki głównej są 

rejestrowane w dzienniku błędów.
• Dzienniku błędów można uzyskać/pobierać z Web-MC. W celu uzyskania dalszych informacji,  

patrz 4.4.2 Maintenance – [3-2] Utility – System Log w instrukcji "Lista pozycji do programowania"
• Informacje na temat aktualizacji oprogramowania terminala znajdują się w odpowiednich instrukcjach terminali.
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5.3 Procedura inicjalizacji systemu

5.3 System Initialization Procedure
5.3 [Procedura inicjalizacji systemu]

Dane systemowe mogą być przywrócone do stanu początkowego, postępując zgodnie z poniższą procedurą.
1. Naciskając i przytrzymując wyłącznik Initialize, włącz zasilanie. Dioda LED zaświeci się w kolorze bursztynowym.
2. Kontynuuj przytrzymanie przełącznika Initialize. Dioda miga na pomarańczowo w tempie 240 błysków/minutę.
3. Inicjowanie się zaczyna. Dioda LED będzie migać na zielono z częstotliwością 240 błysków/min.
4. W tym czasie przełącznik Initialize może być zwolniony.
5. Operacja inicjalizacji się zakończy gdy dioda LED zaświeci się na zielono. 

Wszystkie dane zostaną skasowane. Dane, które są kasowane to m.in wiadomości głosowe, dzienniki połączeń, itd. 
Wszystkie ustawienia PBX zostaną zainicjowane do ich wartości domyślnych.

Uwaga
• Po zainicjowaniu PBX, możesz przywrócić dane systemowe do centrali PBX, które zostały zarchiwizowane 

wcześniej. Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracanie danych systemowych, 
patrz "5.1 System Data Backup and Restore".

• Po zainicjowaniu PBX, należy skonfigurować obowiązkowe ustawienia wymagane przez PBX. Szczegóły patrz 
"3.9.4.1 Easy Setup Wizard".

5.4 System Logging
5.4 [Dziennik systemu]

Jest to funkcja, która zapisuje informacje o systemie do pamięci wewnętrznej HTS i wysyła je do administratorów.

System Log
Następujące typy informacji Syslog można sprawdzić z Web-MC. (Wyświetlane jest ostatnie 100 wpisów)
 – Syslog_major  przechowuje główne błędy systemowe
 – Syslog_minor  przechowuje drobne błędy systemowe
 – Syslog_update  przechowuje logi operacji 

Pliki syslog oraz inne niż opisane powyżej mogą być eksportowane do komputera poprzez Web-MC. 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz 4.4.2 Maintenance – [3-2] Utility – System Log w instrukcji "Lista pozycji do 
programowania".

Dziennik błędów
Gdy nastąpi awaria systemu, odpowiednie informacje są rejestrowane w dzienniku błędów.
Po wystąpieniu poważnej awarii, status LED świeci się na czerwono, aby powiadomić użytkownika, że   wystąpił problem. 
Status LED zaświeci na zielono, gdy dziennik błędów (major/minor) zostanie wyczyszczony.
Dziennik błędów (major/minor) można sprawdzić na Web-MC.
Dziennik błędów można eksportować do komputera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 4.4.2 Maintenance – [3-2] Utility 
– System Log w instrukcji "Lista pozycji do programowania".
Dziennik błędów wyświetla do 100 błędów Major i 100 błędów Minor.
Można wysłać informację o awarii poprzez e-mail podczas zapisywania rekordów w dzienniku błędów.
Seria KX-HTS może wysyłać maila za każdym razem gdy pojawia się główny/drobny błąd. Można ustawić z pozycji 
Web-MC czy należy takie maile wysłać. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 4.4.3 Maintenance – [3-3] Utility – Email 
Notification w instrukcji "Lista pozycji do programowania".
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Rozdział 6

6 Troubleshooting

6 [Rozwiązywanie problemów]
Dostarcza informacji na temat rozwiązywania 

problemów z centralą PBX i telefonami.
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6.1 Rozwiązywanie problemów

6.1 Troubleshooting
6.1 [Rozwiązywanie problemów]
6.1.1 Installation
6.1.1 [Instalacja]

PROBLEM PRZYCZYNA PROBEMU ROZWIĄZANIE

Nie można wykonywać/
odbierać połączeń przez 
sieć IP

• Uszkodzona płyta główna • Wymień płytę główną (należy koniecznie włączyć 
centralę przy wymianie).

• Słabe połączenie • Upewnij się, że jest wykorzystana do podłączenia 
8-pinowa skrętka .

• Upewnij się, że żaden z kabli CAT 5/5e nie jest 
dłuższy niż 100 m (328 stóp).

• Upewnij się, że wykorzystano kabel prosty (bez 
przekrosu) do podłączenia do switcha.

• Problem z siecią • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe 
w użytku są włączone.

• Upewnij się, że nie ma niechcianych firewalli w sieci 
IP.

Telefon SIP nie działa • Uszkodzona płyta główna • Wymień płytę główną (należy koniecznie włączyć 
centralę przy wymianie).

• Telefon SIP 
niezarejestrowany

• Zarejestruj odpowiedni telefon SIP

• Telefon SIP uszkodzony • Wymień telefon SIP

• Słabe połączenie • Upewnij się, że jest wykorzystana do podłączenia 
8-pinowa skrętka .

• Upewnij się, że żaden z kabli CAT 5/5e nie jest 
dłuższy niż 100 m (328 stóp).

• Upewnij się, że wykorzystano kabel prosty (bez 
przekrosu) do podłączenia do switcha.

• Problem z siecią • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe 
w użytku są włączone.

• Upewnij się, że nie ma niechcianych firewalli w sieci 
IP.
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6.1.1 Instalacja

PROBLEM PRZYCZYNA PROBEMU ROZWIĄZANIE

Wyposażenie 
wewnętrzne nie działa

• Uszkodzona karta 
wyposażeń

• Wymień odpowiednią kartę

• Słabe połączenie 
pomiędzy centralą 
a wyposażeniem

• Weź telefon i podłącz go do tego samego portu za 
pomocą krótkiego przewodu telefonicznego. Jeżeli telefon 
działa poprawnie, problem dotyczy okablowania pomiędzy 
telefonem a centralą.

• Uszkodzone 
wyposażenie

• Weź telefon i podłącz go do innego działającego portu. 
Jeśli telefon nie działa, zmień telefon. Jeżeli działa 
wymień kartę wyposażeń.

Centrala nie działa 
poprawnie

• Uruchom ponownie PBX (patrz "6.1.4 Restarting the PBX 
").

• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz go z powrotem.
• Wyłącz zasilania, a następnie odłącz PBX. Po 5 

minutach, podłącz PBX z powrotem, i włączyć zasilanie.

Wskaźnik STATUS 
z przodu centrali świeci 
się na czerwono.

• Główne/drobne błędy 
pojawiły się w systemie

Pliki Error Log można uzyskać lub eksportować przez Web-
MC. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 4.4.2 Maintenance 
– [3-2] Utility – System Log w instrukcji "Lista pozycji do 
programowania".
• W przypadku wykrycia awarii głównego procesora 

lub informacja o uszkodzeniu zostanie odbierana 
z dowolnego urządzenia, opis awarii zostanie zapisany 
w dzienniku błędów.

Wskaźnik LINK na płycie 
głównej się nie włącza.

• Uszkodzona płyta 
główna

• Wymień płytę główną (należy koniecznie włączyć centralę 
przy wymianie).

• Słabe połączenie • Upewnij się, że jest wykorzystana do podłączenia 
8-pinowa skrętka.

• Upewnij się, że żaden z kabli CAT 5/5e nie jest dłuższy 
niż 100 m (328 stóp).

• Upewnij się, że wykorzystano kabel prosty (bez 
przekrosu) do podłączenia do switcha.

• Problem z siecią • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe w użytku 
są włączone.

Dioda stanu LED jest 
włączana → świeci na 
pomarańczowo (5s) → 
dalej miga na czerwono 
(240 razy/minutę)

• Awaria zasilacza • Skontaktuj się z centrum serwisowym
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6.1.2 Połączenie

6.1.2 Connection
6.1.2 [Połączenie]

Nie

Nie

Możesz 
wybierać 
numery 

wewnętrzne?

Możesz 
wybierać 
numery 

zewnętrzne?

Tak

Połączenie pomiędzy PBX a SLT:

PRZYCZYNA

T/R podłączone jak poniżej

ROZWIĄZANIE

Jeśli telefon z przekaźnikiem a-A1
jest podłączony do centrali, należy 
ustawić przełącznik przekaźnika A-A1 
w telefonie na "OFF" (WYŁ).

PBX

T
R

T
R

Telefon

Połączenie pomiędzy PBX a SLT, które jest wrażliwe na polaryzację:

"T" jest podłączone do "R" Zamień połączenia T/R

PBX

T
R

T
R

Telefon

Połączenie pomiędzy trunkiem a PBX

Trunk jest podłączony jak poniżej

PBX

T
R

T
R

Trunk

Trunk jest podłączony jak poniżej

PBX

T
R

T
R

Trunk

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Używaj odpowiedniego kabla 
(2 przewody wewnętrzne są do T/R).

Podłącz ponownie trunk do T/R 
gniazdka telefonicznego 
z wykorzystaniem okablowania 
2-żyłowego.
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6.1.3 Działanie

6.1.3 Operation
6.1.3 [Działanie]

Uwaga
W przypadku urządzeń podłączonych do centrali, innych niż jednostka główna, patrz rozwiązywanie problemów dla 
tych urządzeń.

PROBLEM PRZYCZYNA PROBEMU ROZWIĄZANIE

Nie można ustawić 
adresu IP, adresu maski 
podsieci i adresu IP PBX 
w telefonie SIP.

• ustawiana jest 
niemożliwa do użycia.

• Ustaw adres IP z prawidłowego zakresu.  
Adres IP telefonu SIP/PBX: "1.0.0.0" do 223.255.255.255  
Adres maski podsieci: 0-255.0-255.0-255.0-255  
(z wyjątkiem 0.0.0.0 i "255.255.255.255")

Nie można zarejestrować 
telefonu SIP.

• Wymagane parametry 
sieci nie zostały 
ustawione w telefonie 
SIP.

• Jeśli nie korzystasz z funkcji serwera DHCP lub 
zewnętrznego serwera DHCP, ustaw adres IP, adres 
maski podsieci, a następnie wprowadź adres IP PBX. 
W razie potrzeby, możesz również wprowadzić adres IP 
bramy domyślnej.

• Podczas korzystania z funkcji serwera DHCP lub 
zewnętrznego serwera DHCP, wprowadź adres IP PBX.

• Automatyczna rejestracja jest możliwa tylko dla serii  
KX-HDV podłączonej do tej samej sieci co port LAN 
centrali KX-HTS.

Telefon SIP nie może się 
podłączyć do centrali.

• Wprowadzono 
niewłaściwy adres IP, 
adres maski podsieci, 
adres IP PBX lub 
bramy domyślnej.

• Sprawdź każdy parametr i wprowadź poprawne wartości

• Kabel ethernet nie jest 
podłączony poprawnie.

• Sprawdź podłączenie kabla sieciowego

• Serwer DHCP nie jest 
aktywny.

• Ponownie uruchom zewnętrzny serwer DHCP.
• Sprawdź, czy funkcja serwera DHCP jest włączona.
• Wyłącz DHCP i ponownie wprowadzić właściwe 

ustawienia.

Telefon SIP nie dzwoni • Wyciszony jest sygnał 
dzwonka

• Włącz sygnał dzwonka
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6.1.4 Restarting the PBX
6.1.4 [Ponowne uruchomienie PBX]

Jeśli centrala nie działa prawidłowo, należy ponownie uruchomić centralę przy użyciu konsoli Web-MC lub z przycisku 
wyłączyć (OFF), a następnie włączyć (ON) zasilanie. Przed ponownym uruchomieniem centrali PBX, sprawdź ponownie 
wadliwą funkcję systemową aby mieć pewność, że problem faktycznie występuje.
Uwaga

• Ponowne uruchomienie PBX powoduje, co następuje:
 – Dane audio są zapisywane
 – Dane systemowe są zapisywane
 – Dane są przesyłane do centrali
 – Połączenia zawieszone zostają zakończone.
 – Połączenia zawieszone w systemie zostają zakończone.
 – Rozmowy w toku są zakończone.
 – Połączenia parkowane są kasowane. 

Inne dane przechowywane w pamięci, z wyjątkiem wyżej wymienionych, nie zostaną usunięte.
• Cykl synchronizacji danych aktualnie uruchomionych i "danych systemowych" przechowywanych w systemie 

wynosi 30 minut. Z tego powodu, w przypadku ponownego uruchomienia PBX w ciągu 30 minut od momentu 
gdy dane zostały zmienione, dane nie zostaną zapisane automatycznie. Należy sprawdzić dane systemu po 
ponownym uruchomieniu centrali.

Działanie
Szczegółowe informacje na temat resetowania systemu, patrz 4.3.4 Maintenance – [2-4] System Control – System Reset" 
w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

6.1.4 Połączenie
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Rozdział 7

7 Appendix

7 [Dodatek]
Zawiera informacje o języku zapowiedzi 

i historii zmian systemu.
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7.1 Języki zapowiedzi systemowych

7.1 System Prompt Languages
7.1 [Języki zapowiedzi systemowych]

Uwaga
• Następujące skróty są używane w nazwach plików języka:

 – UK: Wielka Brytania
 – USA: Stany Zjednoczone
 – LA: Ameryka Łacińska
 – BR: Brazylia

• Nr 1 jest ustawiony domyślnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "2.8 PBX Configuration – [7] Voice Mail 
– Prompt Language" w instrukcji "Lista pozycji do programowania"

Systemowe języki zapowiedzi są przechowywane w pamięci systemu

Suffix AG AL BR XE US

No. 1 (Primary) LA-Spanish UK-English BR-
Portuguese

US-English US-English

No. 2 US-English US-English Mandarin LA-Spanish

Suffix ML NZ RU SA LA

No. 1 (Primary) US-English UK-English Russian US-English LA-Spanish

No. 2 Mandarin US-English US-English

Suffix MX NE SU UE BX

No. 1 (Primary) LA-Spanish US-English US-English US-English US-English

No. 2 US-English

Suffix SX ND TW CE —

No. 1 (Primary) US-English US-English US-English US-English —

No. 2 —

* Odnośnie innych języków skontaktuj się ze sprzedającym
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Uwagi

WZÓR DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

1. Skopiuj lub wydrukuj ten szablon i umieścić go na ścianie.

2. Wkręć wkręty w oznaczonych miejscach. Jeśli montujesz 
jednostkę główną na betonie, umieść wcześniej w ścianie 
kotwice (nie dołączone w zestawie).

3. Zawieś urządzenie na główkach śrub.

Uwaga

• Upewnij się, aby ustawić odpowiedni rozmiar wydruku do 
wielkości strony.

• Jeżeli wymiary na papierze nieznacznie odbiegają od tych 
wskazanych tutaj, należy użyć wymiarów wskazanych 
poniżej.

225mm (8-7/8 cala) 
(1) Zamontuj śrubę tutaj.

(1)

A

(1)
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Uwagi



To urządzenie to hybrydowa centrala IP-PBX pracująca w paśmie częstotliwości od 2412 MHz do 2472 MHz.
Zastosowanie tego urządzenia jest generalnie dozwolone we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Panasonic System Networks Co., Ltd. deklaruje, że ten sprzęt jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dla Radia i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE)
Dyrektywa 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są dostępna do pobrania ze strony:
http://www.ptc.panasonic.eu

Aby uzyskać informacje o zgodności z odpowiednimi dyrektywami i regulacyjami UE,
prosimy o kontakt do upoważnionego przedstawiciela:

Panasonic Marketing Europe GmbH 
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 
Oddział w Polsce 
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa

0197 KX-HTS32CE przeznaczona jest do współpracy z:
• Analogowymi sieciami (PSTN – Public Switched Telephone Network) w krajach europejskich
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Dla przyszłego odniesienia

Proszę wydrukować, zapisać i zachować następujące informacje na przyszłość.

Uwaga

Numer seryjny tego produktu można znaleźć na etykiecie przymocowanej do urządzenia. Należy zanotować numer modelu 
i numer seryjny urządzenia jako stały dowód zakupu w celu ułatwienia identyfikacji w przypadku kradzieży.
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