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Indledning
Denne manual indeholder oplysninger om installation og betjening af KX-HDV130 / KX-HDV230.

Relateret dokumentation
• Kvikstartvejledning

Beskriver grundlæggende oplysninger om forholdsregler for installation og sikkerhed for at forhindre per-
sonskade og/eller beskadigelse af ejendele.

• Administratorvejledning
Giver detaljerede oplysninger om konfiguration og håndtering af denne enhed.

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

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

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

den. Du bør notere enhedens serienummer og MAC-adresse i boksen og gemme denne vejledning
som permanent købsbevis i tilfælde af, at produktet skal identificeres ved tyveri.
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Afsnit 1
Vigtige oplysninger

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger til forebyg-
gelse af personskader og materielle skader.
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1.1  Datasikkerhed
Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af misbrug af produktet.
• Behold en kopi af alle vigtige data (f.eks. telefonbogslisten), hvis der skulle opstå en fejl i maskinen, og

dataene ikke kan gendannes.
• Dette produkt kan gemme dine personlige eller fortrolige oplysninger. Hvis du vil beskytte dine personlige

eller fortrolige oplysninger, anbefaler vi, at du sletter oplysninger som telefonbog eller opkaldslog fra hu-
kommelsen, før du kasserer, videregiver eller returnerer produktet eller sender det til reparation.

• For at undgå uautoriseret adgang til dette produkt:
– Holde adgangskoden hemmelig.

– Ændre standardadgangskoden.

– Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.

– Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.

• Sikkerhedsindstillinger, såsom adgangskoder, kan ikke foretages på Panasonics servicecentre. Træf for-
holdsregler for at undgå, at adgangskoder mistes eller glemmes.

• Hvis du glemmer en adgangskode, skal du initialisere enheden og konfigurere indstillingerne igen. Kon-
takt din administrator eller forhandler for at få flere oplysninger.

• Det anbefales, at du låser telefonbogen for at forhindre, at gemte oplysninger lækkes.

1.2  Indsamling af elektronikskrot og brugte
batterier

Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elek-
triske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaf-
fald.
For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage
dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer
og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommu-
ne.
I visse lande vil forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende
bestemmelser på området.

Information om batterisymbol (eksempler nedenfor)
Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene
for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

1.1 Datasikkerhed
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1.3  Regionale oplysninger
1.3.1  Gælder for brugere i lande i Europa

Nedenstående erklæring gælder kun for KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE /
KX-HDV230X.
For information om overholdelse af relevante EU-direktiver:
Kontakt til autoriseret repræsentant:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 opdateret ifølge (EU) Regulation No.
801/2013.
=======================================
Please visit here: http://www.ptc.panasonic.eu
click [Downloads]

 Energy related products information (Public)
=======================================
Strømforbrug i netværks-standby og vejledning er angivet på ovenstående websted.

1.3 Regionale oplysninger
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1.4  Bedst mulige ydeevne
Omgivelser
• Produktet må ikke stå i nærheden af varmeapparater og enheder, der genererer elektrisk støj, f.eks. lys-

stofrør, motorer og tv-apparater. Disse støjkilder kan påvirke produktets funktion.
• Anbring ikke produktet i rum med temperaturer under 0 ℃ (32 ℉) eller over 40 ℃ (104 ℉).

• Der skal være 10 cm (4 tommer) fri plads omkring produktet for at sikre god ventilation.

• Undgå miljøer med for meget røg, støv, fugt, mekaniske rystelser, stød eller direkte sollys.

• Apparatet er udviklet til at blive installeret og betjent under kontrollerede temperaturer og relativ luftfugtig-
hed.

Rutinemæssig vedligeholdelse
• Træk vekselstrømsadapterens stik ud af stikkontakten, og frakobl Ethernet-kablet før rengøring.

• Tør produktet af med en blød klud.

• Produktet må ikke rengøres med slibemiddel eller kemiske stoffer, f.eks. benzin eller fortynder.

• Brug ikke flydende rengøringsmiddel eller sprayrensemidler.

Placering
• Anbring ikke tunge genstande oven på produktet.

• Sørg for, at genstande ikke kan falde ned på produktet, og at væsker ikke spildes på det.

Valgfrit udstyr (kun KX-HDV230)
• Der kan anvendes et KX-HDV20 (20-knap udvidelsesmodul) med produktet.

• KX-HDV20 kan kun anvendes, når produktet forsynes med strøm via den valgfri lysnetadapter. Enheden
kan ikke anvendes, hvis produktet strømforsynes via PoE (Power-over-Ethernet).

• Der kan sluttes op til 5 KX-HDV20-enheder til produktet.
Hvis du vil montere endnu en eller flere KX-HDV20-enheder, skal du montere dem en af gangen og ikke
fastgjort på hovedenheden.

1.4 Bedst mulige ydeevne
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Afsnit 2
Før betjening af telefonerne

Dette afsnit viser dig de grundlæggende informationer
om din telefon.
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2.1  Oplysninger om tilbehør
 
Medfølgende tilbehør
KX-HDV130

Telefonrør: 1 Ledning til telefonrør: 1 Stativ: 1

KX-HDV230

Telefonrør: 1 Ledning til telefonrør: 1 Stativ: 1

Vægmonteringsadapter: 1 Skrue til vægmonteringsadapter:
1

Skruer til vægmontering: 2

Ekstra tilbehør
KX-HDV130

Model Lysnetadapter *1 Vægmonteringssæt

KX-HDV130 KX-A423 (PQLV219) KX-A440

KX-HDV130C

KX-HDV130NE KX-A423CE ( PQLV219CE) KX-A440X

KX-HDV130RU

KX-HDV130X KX-A423AG (PQLV219AG) /
KX-A423AL (PQLV219AL) /
KX-A423BR (PQLV219BR) /
KX-A423CE (PQLV219CE) /
KX-A423E (PQLV219E) /
KX-A423X (PQLV219)

KX-HDV130SX KX-A423SX (PQLV219SX) KX-A440SX

*1 • For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal du bruge modelnummeret "KX-A423xx". Kontakt din forhandler vedr. oplys-
ninger om modelnummeret på den lysnetadapter, du skal bestille.

• Enheden overholder IEEE 802.3af PoE-standarden (Power-over-Ethernet). Hvis PoE er tilgængeligt på dit netværk, kan enhe-
den få den nødvendige strøm fra netværket via Ethernet-kablet. I så fald er der ikke brug for en lysnetadapter. Hvis PoE ikke er
tilgængeligt, skal du slutte lysnetadapteren til enheden.

2.1 Oplysninger om tilbehør
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KX-HDV230

Model Lysnetadapter *1 20-knap udvidelses-
modul

KX-HDV230 KX-A422 (PNLV228) / KX-A424 (PNLV6508) KX-HDV20

KX-HDV230C

KX-HDV230NE KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508) KX-HDV20NE

KX-HDV230RU KX-A424CE (PNLV6508) KX-HDV20RU

KX-HDV230X KX-A422X (PNLV228) / KX-A424X (PNLV6508) /
KX-A422AL (PNLV228) / KX-A424AL (PNLV6508) /
KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508) /
KX-A422UK (PNLV228) / KX-A424E (PNLV6508) /
KX-A424AG (PNLV6508) / KX-A424TW (PNLV6508) /
KX-A424BR (PNLV6508)

KX-HDV20X

KX-HDV230SX KX-A424SX (PNLV6508) KX-HDV20SX

*1 • For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal du bruge modelnummeret "KX-A422xx/KX-A424xx". Kontakt din forhandler
vedr. oplysninger om modelnummeret på den lysnetadapter, du skal bestille.

• Enheden overholder IEEE 802.3af PoE-standarden (Power-over-Ethernet). Hvis PoE er tilgængeligt på dit netværk, kan enhe-
den få den nødvendige strøm fra netværket via Ethernet-kablet. I så fald er der ikke brug for en lysnetadapter. Hvis PoE ikke er
tilgængeligt, skal du slutte lysnetadapteren til enheden.

KX-HDV20 Medfølgende tilbehør (kun til KX-HDV230)
Stativ: 1 Forbindelseskabel: 1 Vægmonteringsadapter: 1

Skrue til vægmonteringsadapter:
1

Skruer til vægmontering: 2 En skrue til fastgørelse af
KX-HDV20 til enheden: 1

2.1 Oplysninger om tilbehør
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2.2  Installation og opsætning
Bemærk

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

ADVARSEL
• Reducer risikoen for ildebrand eller elektrisk stød ved at undgå overbelastning af stikkontakter og for-

længerledninger.
• Sæt lysnetadapteren/stikket helt ind i stikkontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/

eller kraftig varmeudvikling med brand til følge.
• Fjern med jævne mellemrum støv mm. fra lysnetadapteren ved at tage den ud af stikkontakten og tør-

re den af med en blød klud. Et lag af støv kan virke isolerende og forårsage skader fra fugt osv. med
brand til følge.

2.2.1  Montering af stativ
Monter stativet på bordtelefonen.

1. Sæt stativet ind i åbningerne på enheden.

2. Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det sidder fast.

KX-HDV130

KX-HDV230

2.2 Installation og opsætning
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KX-HDV20

2.2.2  Justering af stativets position
Skub PUSH-markeringerne i den angivne retning, med begge hænder, og vip og skub stativet, indtil det fast-
gøres i den ønskede position.
 

• Sådan slår du stativet ned
EKSEMPEL: KX-HDV230

• Sådan slår du stativet op
EKSEMPEL: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Afmontering af stativ
Vip stativet i den angivne retning, mens du skubber på PUSH-markeringerne med begge hænder.

EKSEMPEL: KX-HDV230

PUSH

PUSH

2.2.2 Justering af stativets position
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2.2.4  Montering af valgfrit KX-HDV20 på enheden (kun
KX-HDV230)

Det valgfri KX-HDV20 har 20 DSS-taster og tilføjer 40 funktionstaster (20 taster x 2 sider) til enheden.
Disse taster kan bruges til at vælge en linje for at foretage eller modtage et opkald eller til at udføre den
funktion, der er tildelt den enkelte tast.

1. Fjern stativet fra både KX-HDV230 og KX-HDV20.

2. Indsæt tapperne på KX-HDV20 i de korrekte åbninger i basen, og skub derefter KX-HDV20 i pilens ret-
ning.

3. Fastgør KX-HDV20 til enheden med den medfølgende skrue.

2 3

4. Fastgør stativet til både KX-HDV230 og KX-HDV20. Se "2.2.1 Montering af stativ". Hvis enheden skal
monteres på en væg, skal du fastgøre den på væggen.

5. Slut KX-HDV20 til enheden med det medfølgende kabel.

6. Tænd for KX-HDV230.

Bemærk
• Der kan sluttes op til 5 KX-HDV20-enheder til produktet.
 

2.2.4 Montering af valgfrit KX-HDV20 på enheden (kun KX-HDV230)
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2.2.5  Tilsluttede enheder (inkl. valgfri KX-HDV20)
 
Tilslut Ethernet-kablet, ledningen til røret og lysnetadapteren (ekstraudstyr) til enheden.

Anmærkning!
• KX-HDV20 kan kun anvendes, når produktet forsynes med strøm via den valgfri lysnetadapter. Enhe-

den kan ikke anvendes, hvis produktet strømforsynes via PoE (Power-over-Ethernet).

Bemærk
• KX-HDV20 kan bruges sammen med KX-HDV230.

KX-HDV130
*1

*3

*4

*2

2.2.5 Tilsluttede enheder (inkl. valgfri KX-HDV20)
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KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*4

*6

*3

*5

*2

*1 PoE HUB
*2 LAN-kabel
*3 Lysnetadapter (ekstraudstyr)
*4 Valgfrit hovedsæt

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

*5 Forbindelseskabel
Tilslut forbindelseskablet som vist i illustrationen.

*6 Valgfrit EHS-hovedsæt
Se følgende websted for at få opdaterede oplysninger om EHS-hovedsæt, der er blevet testet med denne enhed:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Bemærk
• Som udgangspunkt er indstillingen for IP-adresse "DHCP-Automatisk". Kontakt din administrator, hvis

du vil vide mere om dit netværksmiljø.
 

Ved valg af Ethernet-kabler (medfølger ikke)
• Brug fleksible kabler uden beklædning på jack-stikkene. Brug ikke kabler med en hård beklædning, der

kan revne eller knække, når kablet bøjes. Brug kabler, der ikke stikker ud fra bunden af foden, for at
undgå skade på kablerne.

• Tilslut kablerne som vist i illustrationen nedenfor.

2.2.5 Tilsluttede enheder (inkl. valgfri KX-HDV20)
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*1

*1 60 mm (2 3/8 tommer) eller derunder

Brug et lige CAT 5e (eller højere) Ethernet-kabel (medfølger ikke), med en diameter på 6,5 mm (1/4 tom-
mer) eller mindre.

Ved tilslutning af en omskifterhub
Hvis PoE er tilgængelig, er der ikke behov for en lysnetadapter.
Hvis du bruger en PoE-hub, er det antal enheder, du kan tilslutte på samme tid, begrænset af den mængde
strøm, der leveres af hubben.
KX-HDV130: Enheden overholder standarden PoE Class 1.
KX-HDV230: Enheden overholder standarden PoE Class 2.

Ved tilslutning af en pc
PC-porten understøtter ikke PoE for tilsluttede enheder.

Ved tilslutning af kabler og lysnetadapter
Før Ethernet-kablet og ledningen til lysnetadapteren ind under stativet.

2.2.5 Tilsluttede enheder (inkl. valgfri KX-HDV20)
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2.2.6  Vægmontering
KX-HDV230 og op til 5 valgfri KX-HDV20-enheder kan monteres på en væg.

Anmærkning!
• Når du isætter skruerne, skal du undgå at ramme rør, elektriske ledninger osv., som kan være skjulte

eller synlige.
• Skruehovederne skal ikke skrues helt ind mod væggen.

Bemærk
• Kontrollér, at væggen og monteringsmetoden er solide nok til at understøtte vægten af enheden.

• Du kan finde en vægmonteringsskabelon bagest i denne manual.

• I nogle typer vægge er det nødvendigt at isætte rawlplugs, før skruerne skrues i.

1. Isæt tapperne fra vægmonteringsadapteren i de relevante åbninger i basen, og skub derefter vægmon-
teringsadapteren i pilens retning, indtil den klikker.

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 Med valgfrit KX-HDV20

For 2. til 5. KX-HDV20
Fjern skruen fra DSS-dækslet på KX-HDV20-enheden, og skub derefter dækslet opad for at fjerne det.

2.2.6 Vægmontering
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*1

*1 DSS-dæksel

2. Fastgør vægmonteringsadapteren til basen med den korte skrue.
(Anbefalet tilspændingsmoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·in] til 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31 lbf·in])

3. Tilslut lysnetadapteren, ledningen til røret, Ethernet-kabler og tilslutningskabler efter behov.

4. Skru de lange skruer i væggen enten 83 mm (3 1/4 tommer) eller 100 mm (3 15/16 tommer) fra hinan-
den, og monter enheden på væggen.

KX-HDV130

*4

*5*1

*3

*6

*7

2 4

*2

*1 40 mm (1 37/64 tommer) eller derunder

*2 Lysnetadapter

*3 Ethernet-kabler

*4 Spændskive

*5 Skru skruen i til dette punkt.

*6 83 mm (3 1/4 tommer)

*7 100 mm (3 15/16 tommer)

2.2.6 Vægmontering
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KX-HDV230

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

KX-HDV230 Med valgfrit KX-HDV20

*5

*6

*8
*4

*1

*7

2 42

*2*8

*9

*3A

Hvis du vil montere yderligere KX-HDV20-enheder, skal du tilslutte tilslutningskablet til den
næste enhed til den enhed, du monterer.

2.2.6 Vægmontering
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For 2. til 5. KX-HDV20

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Ethernet-kabler

*2 Kabel til EHS-hovedsæt

*3 Lysnetadapter

*4 40 mm (1 37/64 tommer) eller derunder

*5 Spændskive

*6 Skru skruen i til dette punkt.

*7 83 mm (3 1/4 tommer) eller 100 mm (3 15/16 tommer)

*8 Forbindelseskabel
Tilslut forbindelseskablet som vist i illustrationen.

*9 179 mm (7 1/16 tommer)

*10 111 mm (4 3/8 tommer)

2.2.6 Vægmontering
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2.2.7  Sådan lægges røret på
Sådan lægges røret på under en samtale
1. Hæng røret på enhedens øverste kant.

 
 
For at låse gaflen til røret, når enheden er monteret på væg

1. Afmonter gaflen til røret fra åbningen.

2. Drej den opad.

3. Skub gaflen til røret tilbage i åbningen, indtil den låser.
• Røret er sikkert monteret, når det er i gaflen.

2.2.7 Sådan lægges røret på
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2.3  Placering af kontrolfunktioner
KX-HDV130NE

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130X / KX-HDV130SX

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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KX-HDV130RU

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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KX-HDV130C

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 / ENTER
Bruges til at bekræfte det valgte emne.

 LCD (flydende krystal-display)
Se "2.4.1  Hoveddisplay " for flere oplysninger.

 Displaytaster
A/B/C (placeret fra venstre mod højre) bruges til at vælge det emne, der vises nederst i displayet.
Se "2.6.1 Displaytaster" for flere oplysninger.

 Navigationstast
Navigationstasten omfatter fire piletaster. Piletasterne bruges til at flytte markøren for at vælge et emne.
Hvis enheden er i standbytilstand, giver et tryk på tasterne følgende funktioner:
• VENSTRE (◄): Bruges til at vise opkaldsloggen for indgående opkald.

• HØJRE (►): Bruges til at åbne telefonbogen.

• NED (▼) → Langt tryk: Bruges til at vise linjestatus.

Bemærk
• Når funktionen BroadCloud (tilstedeværelse) er aktiveret, fungerer telefonen på følgende måde.

Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
– VENSTRE (◄): Anvendes til at vise Tilstedeværelse.

– HØJRE (►): Anvendes til at vise Favoritter.
 Indikator for ringer / besked / mistet opkald

Lampen blinker, når du modtager et opkald, eller hvis du har ulæste beskeder eller mistede opkald.
 / LINE 1/P1

Bruges til at udføre den tildelte funktion. Når tasten er tildelt Linje-funktionen, kan den bruges til at be-
kræfte status eller vælge linje 1. Se "4.5.2 Typer funktionstaster" for flere oplysninger.

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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 / LINE 2/P2
Bruges til at udføre den tildelte funktion. Når tasten er tildelt Linje-funktionen, kan den bruges til at be-
kræfte status eller vælge linje 2. Se "4.5.2 Typer funktionstaster" for flere oplysninger.

 Krog til rør
Holder røret stabilt, når enheden er monteret på en væg. Se "2.2.7 Sådan lægges røret på" for flere op-
lysninger.

 / / HOLD/MESSAGE
Bruges under samtale til at sætte opkald på hold. Bruges i standby-tilstand til at hente opkald på hold,
eller til at få adgang til din postkasse, hvis der ikke er opkald på hold.

 / / REDIAL
Bruges til at ringe op til det sidst opkaldte nummer.

 / HEADSET
Bruges til at foretage hovedsæthandlinger.

 / MUTE/AUTO ANS
Bruges til at modtage et indgående opkald i håndfri tilstand eller til at slå mikrofonen/røret fra under en
samtale.

 / VOL
Bruges til at justere lydstyrken for ringetone/modtager.

 / CANCEL
Bruges til at annullere det valgte emne.

 Mikrofon
Bruges til håndfri samtale.

 / SP-PHONE
Bruges til at foretage håndfrie handlinger.

 / / TRANSFER
Bruges til at omstille et opkald til en anden modtager.

 / CONF
Bruges til at etablere en samtale med flere deltagere.

 Hovedsætstik
Hovedsæt som ekstraudstyr kan bruges med denne enhed (dog kan vi ikke garantere, at alle handlinger
kan udføres). Se følgende websted for at få opdaterede oplysninger om hovedsæt, der er blevet testet
med denne enhed:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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KX-HDV230NE

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T

 
 
KX-HDV230X / KX-HDV230SX

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T
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KX-HDV230RU

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T

 
 
KX-HDV230

N UKL PJ M QRS

BC FA E GD

H

I

TO
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KX-HDV230C

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T

 
 
KX-HDV20NE / KX-HDV20X / KX-HDV20SX / KX-HDV20RU / KX-HDV20

WV

U

 / ENTER
Bruges til at bekræfte det valgte emne.

 Hoved-LCD (flydende krystal-display)
Se "2.4.1  Hoveddisplay " for flere oplysninger.

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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 Displaytaster
A/B/C (placeret fra venstre mod højre) bruges til at vælge det emne, der vises nederst i displayet.
Se "2.6.1 Displaytaster" for flere oplysninger.

 Navigationstast
Navigationstasten omfatter fire piletaster. Piletasterne bruges til at flytte markøren for at vælge et emne.
Hvis enheden er i standbytilstand, giver et tryk på tasterne følgende funktioner:
• VENSTRE (◄): Bruges til at vise opkaldsloggen for indgående opkald.

• HØJRE (►): Bruges til at åbne telefonbogen.

• NED (▼) → Langt tryk: Bruges til at vise linjestatus.

Bemærk
• Når funktionen BroadCloud (tilstedeværelse) er aktiveret, fungerer telefonen på følgende måde.

Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
– VENSTRE (◄): Anvendes til at vise Tilstedeværelse.

– HØJRE (►): Anvendes til at vise Favoritter.
 / CANCEL

Bruges til at annullere det valgte emne.
 Indikator for ringer / besked / mistet opkald

Lampen blinker, når du modtager et opkald, eller hvis du har ulæste beskeder eller mistede opkald.
 Programtaster [01-12] (Funktionstaster*1)

Bruges til at udføre den tildelte funktion. Når en tast er tildelt Linje-funktionen, kan den bruges til at be-
kræfte status for linjen. Det tildelte tastenavn kan bekræftes på LCD-displayet til navngivning.
Se "4.5.2 Typer funktionstaster" for flere oplysninger.

 Krog til rør
Holder røret stabilt, når enheden er monteret på en væg.
Se "2.2.7 Sådan lægges røret på" for flere oplysninger.

 Hovedsætstik
Hovedsæt som ekstraudstyr kan bruges med denne enhed (dog kan vi ikke garantere, at alle handlinger
kan udføres). Se følgende websted for at få opdaterede oplysninger om hovedsæt, der er blevet testet
med denne enhed:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

 / MESSAGE
Bruges til at få adgang til din postkasse.

 / / REDIAL
Bruges til at ringe op til det sidst opkaldte nummer.

 / HEADSET
Bruges til at foretage hovedsæthandlinger.

 / MUTE/AUTO ANS
Bruges til at modtage et indgående opkald i håndfri tilstand eller til at slå mikrofonen/røret fra under en
samtale.

 / VOL
Bruges til at justere lydstyrken for ringetone/modtager.

 / / HOLD
Bruges under samtale til at sætte opkald på hold. Bruges i standbytilstand til at hente evt. tilbageholdte
opkald.

 Mikrofon
Bruges til håndfri samtale.

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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 / SP-PHONE
Bruges til at foretage håndfrie handlinger.

 / / TRANSFER
Bruges til at omstille et opkald til en anden modtager.

 / CONF
Bruges til at etablere en samtale med flere deltagere.

 Page-tasten
Bruges til at skifte side for de programtaster, der vises på LCD-displayet til navngivning. Der er to sider
med 12 programtaster.

 LCD-display til navngivning
Se "2.4.2  Underdisplay (LCD-display til navngivning) (kun KX-HDV230) " for flere oplysninger.

 DSS-taster (01–20) (Funktionstaster*1) *2

Bruges til at udføre den tildelte funktion. Når en tast er tildelt Linje-funktionen, kan den bruges til at be-
kræfte status for linjen. Det tastenavn, du har tildelt, vises på KX-HDV20-enhedens LCD-display til navn-
givning.
Se "4.5.2 Typer funktionstaster" for flere oplysninger.

 DSS Page-tasten*1

Bruges til at skifte side for de DSS-taster, der vises på KX-HDV20-enhedens LCD-display til navngiv-
ning. Der er to sider med 20 DSS-taster.

*1 I denne manual henviser "Funktionstast" til både programtaster og DSS-taster.
*2 Disse taster kan bruges, når du slutter en KX-HDV20 til enheden.

Bemærk
• "DSS" står for "Direct Station Selection" (direkte nummervalg).

2.3 Placering af kontrolfunktioner
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2.4  Displayet og ikonerne
Dette afsnit beskriver de taster og ikoner, der vises på displayet.

2.4.1   Hoveddisplay
[Eksempel]

LogMenu

Linje 1

Dec.31 12:45PM

ECO

 Statusikoner

Suffiks
Betydning

(ingen) / C NE / RU / SX / X

Fwd Viderestilling
Se "3.5.1 Indstilling af viderestilling af opkald og ingen forstyr-
relse" for flere oplysninger.

DND Vil ikke forstyrres
Se "3.5.1 Indstilling af viderestilling af opkald og ingen forstyr-
relse" for flere oplysninger.

Auto Ans. Autosvar

Ringetone fra
Se "Justering af ringetonens lydstyrke eller slukning af ringe-
tonen, mens telefonen ringer" for flere oplysninger.

ECO ECO-tilstand
Se "4.8 Indstilling af ECO-tilstand" for flere oplysninger.

 *1 Medhør med røret taget af
Se "3.4.8 Brug af medhør med røret taget af" for flere oplys-
ninger.

Træningstilstand (kun KX-HDV230)
Se "3.4.9  Brug af træningstilstand (kun KX-HDV230) " for
flere oplysninger.

Sideskift for standby-display

*1 Dette ikon vises kun for KX-HDV230.
 Visning af dato og klokkeslæt
 Visning af mistede opkald, nye meddelelser eller navn / nummer
 Displaytaster

  Se "2.6.1 Displaytaster" for flere oplysninger.

Bemærk
• I standbytilstand vises linjens navn. I alle andre tilstande vises linjens navn ikke, hvis der kun er konfi-

gureret én linje på telefonen.

2.4 Displayet og ikonerne
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• Billederne med eksempler på displayet i denne vejledning er kun eksempler, og den faktiske skærm
på telefonen kan variere i farve og/eller udseende.

2.4.1 Hoveddisplay

Betjeningsvejledninger 33



2.4.2   Underdisplay (LCD-display til navngivning) (kun
KX-HDV230)

[Eksempel]
KX-HDV230*1 KX-HDV20 (Valgfri model)*2

12

10

09

07

06

05

03

02

01

020

019

018

016

015

014

013

012

011

010

008

007

006

005

004

003

002

001

A

C

B B

*1 Der kan registreres op til 24 taster (12 taster × 2 sider).
*2 Der kan registreres op til 40 taster (20 taster × 2 sider).
 

 Piktogram

Piktogram Betydning Piktogram Betydning

(Nummer) Ingen funktion tildelt. Telefonbog

Enkelttryk Tast Log

Linje

Linje status

BLF Simultan ring

Tilstedeværelse ACD (Wrapup)

Hent opkald

Hent Gruppe

ACD (Log ind) Viderestil.

Hoteling Viderestil opk.

Blind viderestil

Konferens Park

Park hente

Program

 Funktionsnavn

2.4.2 Underdisplay (LCD-display til navngivning) (kun KX-HDV230)
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 Sideoplysninger

Indikation Betydning

Viser side 1

Viser side 1 med et opkald modtaget med en BLF-tast på side 2

Viser side 2

Viser side 2 med et opkald modtaget med en BLF-tast på side 1

Bemærk
• Billeder af displayet i denne manual er kun eksempler. Den faktiske skærm på din telefon kan have

en anden farve og/eller et andet udseende.

2.4.2 Underdisplay (LCD-display til navngivning) (kun KX-HDV230)
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2.5  Hovedmenu
Tryk på Menu  for at få vist følgende hovedmenu.
Call center*1

Bruges til at få adgang til funktionen Call center.
Tilstedeværelse*1

Bruges til at få adgang til funktionen Tilstedeværelse.
Vk/DND*1

Angiver indstillinger for funktionerne Viderestilling og Vil ikke forstyrres.
Se "3.5.1 Indstilling af viderestilling af opkald og ingen forstyrrelse".

Søgning*1

Foretager et Multicast-stemmeopkald til personsøger.
Se "3.1.3 Sådan foretager du et Multicast-stemmeopkald til personsøger".

Ny telefonbog
Tilføjer en ny post i den lokale telefonbog.
Se "3.6.1  Lagring af et emne i den lokale telefonbog ".

Indkom. Log
Bruges til at vise opkaldsloggen for indgående opkald.
Se "2.8.4 Brug af opkaldsloggen for indgående/udgående opkald".

Udgående log
Bruges til at vise opkaldsloggen for udgående opkald.
Se "2.8.4 Brug af opkaldsloggen for indgående/udgående opkald".

Telefonbog
Bruges til at få adgang til den lokale eller eksterne telefonbog.
Se "2.7 Telefonbog".

ECO Mode
Angiver indstillinger for funktionen ECO-tilstand.
Se "4.8 Indstilling af ECO-tilstand".

Linje status
Bruges til at vise status for hver enkelt linje på hoved-LCD-displayet.
Se "3.7 Bekræftelse af linjestatus".

Grundindstilling
Bruges til at få adgang til menuen med grundlæggende indstillinger.
Se "4.9 Ændring af standardindstillingerne ".

System instil.
Bruges til at få adgang til menuen med systemindstillinger.
Se "4.10 Ændring af systemindstillingerne".

Program*1

Bruges til at få adgang til funktionen Program.
*1 Dette element vises kun, når funktionen er aktiveret. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

2.5 Hovedmenu
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2.6  Taster
2.6.1  Displaytaster

Ikoner og oplysninger vist på displayet varierer alt efter kontekst. Hvis du vil vælge et emne, der vises på
displayet, skal du trykke på den tilsvarende displaytast.
Ikonerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende.

Displaytast A (venstre tast)
Suffiks

Betydning
(ingen) / C NE / RU /

SX / X

Åbner telefonbogen. Når du trykker på denne tast i mere end 2 sekunder,
låses telefonbogen.

Tilbage Vender tilbage til forrige displayvisning.

Vises, når telefonbogen er låst. Når du trykker på denne tast og derefter
skriver adgangskoden (standard: ikke angivet), låses telefonbogen op
midlertidigt. Når du trykker i mere end 2 sekunder og derefter skriver ad-
gangskoden (standard: ikke angivet), låses telefonbogen op. Hvis der
ikke er indstillet nogen adgangskode, kan du ikke låse telefonbogen.
Se "4.2 Indstilling af adgangskode" for flere oplysninger.

Svar Besvarer et opkald.

Conf Henter en tilbageholdt konference.

Linje  *1 Åbner skærmen til valg af linje.

*1 Kun KX-HDV230

Displaytast B (midterste tast)
Suffiks

Betydning
(ingen) / C NE / RU /

SX / X

Menu Åbner hovedmenuen.

OK Bekræfter indtastningen.

Kald Ringer op.

Slukker ringetonen.

Gemmer et nyt emne i telefonbogen.

Besvarer et gruppeopkald.

2.6 Taster
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Displaytast C (højre tast)
Suffiks

Betydning
(ingen) / C NE / RU /

SX / X

Åbner opkaldsloggen for udgående opkald.

Åbner opkaldsloggen for indgående opkald.

Blind Foretager en uskærmet (blind) omstilling.

ABC Vises ved indtastningstilstand med latinsk tegnsæt.

0 - 9 Vises ved numerisk indtastningstilstand.

Vises ved indtastningstilstand med specialtegn (udvidet 1).

Afvis Bruges til at afvise indgående opkald.

Næste Fortsætter til næste displayvisning.

Ryd Rydder tal eller bogstaver.

Søg Søger efter et emne i telefonbogen alfabetisk.

AM/PM Bruges til at vælge AM eller PM ved indstilling af klokkeslæt.

Annul. Bruges til at annullere indstillingen.

Slet Bruges til at slette indstillingen.

Gem Bruges til at gemme en indstilling.

Vises ved indtastningstilstand med specialtegn (udvidet 2).

Fwd/DND  *1  *1 Bruges til at indstille viderestilling af opkald og ingen forstyrrelse.

Vises ved indtastningstilstand med græsk tegnsæt.

Vises ved indtastningstilstand med kyrillisk tegnsæt.

Hot0— Hot9  *1 Ringer op til det nummer, der er tildelt hurtigtasten.

Søg  *1 *2 Bruges til at foretage et Multicast-stemmeopkald til personsøger.

Park  *1 *2 Bruges til at hente et parkeret opkald (Parkering af opkald).

Log Åbner opkaldsloggen.

Recall  *1 Afbryder forbindelsen og lader dig foretage et nyt opkald uden at lægge
røret på.

Pause  *1 *2 Indsætter en opkaldspause.

*1 Denne displaytast kan konfigureres til at vises som displaytast A, B eller C.
*2 Denne displaytast vises kun, når den er konfigureret på telefonen.

2.6.1 Displaytaster
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2.7  Telefonbog
KX-HDV130 / KX-HDV230 har 2 typer af telefonbøger.
1. Lokal telefonbog

Denne telefonbog er lagret på telefonen.
Du kan gemme op til 500 telefonnumre i telefonen sammen med navne, så de hurtigt kan findes. Du
kan også indstille individuelle ringetonemønstre for forskellige kategorier for at identificere indgående
opkald.
Alle telefonbogsemner gemmes i alfabetisk rækkefølge.
Af hensyn til sikkerheden kan du låse telefonbogen.

Bemærk
• Vi anbefaler, at du tager sikkerhedskopier af telefonbogsdataene, hvis dataene ikke kan gendan-

nes på grund af produktfejl.
• Et enkelt emne (dvs. navn) kan have flere telefonnumre knyttet til sig. Da telefonbogens kapaci-

tet er begrænset af antallet af lagrede telefonnumre, vil det begrænse det maksimale antal em-
ner, hvis der lagres flere telefonnumre i et emne.

• Telefonbogsdata kan importeres og eksporteres. Kontakt administratoren for at få yderligere op-
lysninger. Et navn må bestå af op til 24 tegn. Et telefonnummer må bestå af op til 32 cifre.

2. Ekstern telefonbog
Hvis telefonselskabet leverer en ekstern telefonbogstjeneste, kan du bruge den. Kontakt forhandleren/
tjenesteudbyderen for telefonsystemet for at få flere oplysninger.
I tillæg til den lokale telefonbog kan du også se i den eksterne telefonbog, hvis denne er tilgængelig.

Bemærk
• Vi anbefaler, at du får administratoren til at konfigurere denne indstilling. Kontakt administratoren

for at få yderligere oplysninger.

Lokal telefonbog Ekstern telefonbog

Lagring af nye emner ✓ —

Redigering af lagrede emner ✓ —

Sletning af lagrede emner ✓ —

Søgning i telefonbogen efter navn ✓ ✓

Søgning i telefonbogen efter kategori ✓ —

Telefonnumre for hvert emne Op til 5 Op til 5*1

Privat ringetone*2 ✓ —

Låsning af telefonbogen ✓ —

*1 Antallet afhænger af, hvilken tjeneste der benyttes.
*2 Du kan organisere kontaktpersoner i telefonbogen i en af 9 private ringetonekategorier. Det er muligt at indstille et andet ringeto-

nemønster for hver kategori.

2.7 Telefonbog
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2.8  Grundlæggende betjening
Dette afsnit beskriver den grundlæggende betjening af enheden.

2.8.1  Sådan løftes og lægges røret på
Sådan løftes røret
Når du ser "med røret løftet" i denne vejledning, kan du udføre en af følgende handlinger:
 
[I standbytilstand]
• Løfte røret med ledning fra gaflen.

• Tryk på / SP-PHONE , når røret med ledning er på gaflen.
Dette aktiverer tilstanden håndfri.

• Tryk på / HEADSET , når du bruger et hovedsæt.

• Tryk på den tilsvarende tast ( / LINE 1/P1  eller / LINE 2/P2 ) for at vælge en linje (kun
KX-HDV130).*1

• Tryk på den tilsvarende funktionstast for at vælge en linje (kun KX-HDV230).*1

*1 Denne funktion er tilgængelig, hvis en programtast er tildelt som linjetast.

Sådan lægges røret på
Når du ser "med røret lagt på" i denne vejledning, kan du udføre en af følgende handlinger:
 
[Under en samtale]
• Lægge røret med ledning på gaflen igen.

• Tryk på / SP-PHONE , hvis du er i tilstanden håndfri.

• Tryk på / HEADSET , når du bruger et hovedsæt.

• Tryk på / CANCEL .

2.8 Grundlæggende betjening
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2.8.2  Justering af lydstyrken
Justering af lydstyrke i modtager / højttaler / hovedsæt

1. Tryk på [ ] eller [ ] lydstyrketasten for at justere lydstyrken under et opkald.

Bemærk
• Både modtagerlydstyrken og hovedsættets lydstyrke justeres i træningstilstand. Se "3.4.9  Brug af

træningstilstand (kun KX-HDV230) ".

Justering af ringetonens lydstyrke eller slukning af ringetonen
1. I standbytilstand skal du trykke på lydstyrketasten [ ] eller [ ] for at justere ringetonens lydstyrke.

Justering af ringetonens lydstyrke eller slukning af ringetonen, mens telefonen
ringer

Gør følgende for at justere ringetonens lydstyrke eller slukke ringetonen, mens du modtager et opkald.

Bemærk
• Hvis du tilslutter et hovedsæt, mens du modtager et indgående opkald, høres ringetonen fra højttale-

ren.
 
Sådan justeres ringetonens lydstyrke
1. Tryk på lydstyrketasten [ ] eller [ ] for at justere ringetonens lydstyrke.

Bemærk
• Det justerede lydstyrkeniveau vil også blive anvendt til efterfølgende opkald.

2. Tryk på Tilbage  for at afslutte.
 
Sådan slukkes ringetonen
1. Tryk på .

2.8.3  Indtastning af tegn
Du kan indtaste tegn og cifre ved hjælp af opkaldstasterne.
Du kan vælge en af tegntilstandene ved at trykke på højre displaytast, mens du skriver et navn. Funktionsi-
konet over displaytasten viser den aktuelle tegntilstand.
Hvis du vil ændre tegntilstand, mens du redigerer et navn i telefonbogen, skal du trykke på højre displaytast.
Se "5.1 Oversigt over tegntilstande" for at få flere oplysninger om tilgængelige tegn.
 

Suffiks: (ingen) / C Suffiks: NE / X / SX Suffiks: RU

ABC  (Latinsk)
↓

0 - 9  (Numerisk)
↓

 (Udvidet 1)

ABC  (Latinsk)
↓

0 - 9  (Numerisk)
↓

 (Græsk)
↓

 (Udvidet 1)
↓

 (Udvidet 2)

 (Kyrillisk)
↓

0 - 9  (Numerisk)
↓
ABC  (Latinsk)

↓
 (Udvidet 1)

↓
 (Udvidet 2)

2.8.2 Justering af lydstyrken
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● Eksempel: Sådan skrives "Anne" i latinsk tegntilstand.
  [►]        [►]      [►]    

 
• Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på .

• Hvis du vil skrive et tegn, der er placeret på samme opkaldstast som det forrige tegn, skal du bevæge
markøren ved at trykke på navigationstasten [►] og derefter skrive det ønskede tegn.

• Hvis du ved en fejl skriver et forkert tegn, skal du trykke på navigationstasten [◄] eller [►] for at markere
tegnet, trykke på Ryd  for at slette det og derefter skrive det korrekte tegn.

• Hvis du vil rydde en hel linje, skal du trykke på Ryd  i mindst 1 sekund.

2.8.4  Brug af opkaldsloggen for indgående/udgående opkald
Visning af opkaldsloggen for indgående opkald

1. Tryk på [◄] i standbytilstand.

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Indkom. Opkald", og tryk derefter på OK .

Bemærk
• Hvis "Ubesv. Opkald" vises på LCD-displayet i standby-tilstand, skal du vælge "Ubesv. Opkald" i trin

2.

Visning af opkaldsloggen for udgående opkald
1. Tryk i standbytilstand på Log .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Udgående log", og tryk derefter på OK .

Bemærk
• Hvis "Ubesv. Opkald" vises på LCD-displayet i standby-tilstand, skal du vælge "Ubesv. Opkald" i trin

2.

Sletning af emner i opkaldsloggen for indgående/udgående opkald
[Når opkaldsloggen for indgående eller udgående opkald vises]

1. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet"*1, og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på OK .
*1 Du kan vælge "Slet alle" i stedet for at slette alle emner.

2.8.4 Brug af opkaldsloggen for indgående/udgående opkald
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Afsnit 3
Funktioner

I dette afsnit finder du trinvis vejledning i betjeningen af
de enkelte funktioner.

Betjeningsvejledninger 43



3.1  Sådan foretages opkald
Dette afsnit beskriver de grundlæggende måder at foretage et opkald på.
• Du kan kontrollere, at det indtastede nummer er korrekt, før der ringes op (Før opkald), ved at indtaste

telefonnummeret og derefter løfte røret.

• Hvis du vil rydde et helt nummer, mens du indtaster nummeret, skal du trykke på Ryd  i mere end 1 se-
kund.

• Hvis du vil annullere opkaldet, skal du trykke på / CANCEL .

• Hvis du vil indsætte en pause på 3 sekunder mellem telefonnumre, skal du trykke på Pause .*1

Det er nyttigt, hvis du eksempelvis vil bruge svarservice uden at lytte til den forudindspillede besked.
Gentag efter behov for at oprette længere pauser.

• Symbolet "+" (international opkaldskode) kan indtastes ved at trykke på tasten  og holde den nede.
*1 Denne displaytast vises kun, når den er konfigureret på telefonen. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

3.1.1  Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald
Opkald ved indtastning af nummer

1. Tag røret af i tilstanden standby.

2. Indtast telefonnummeret på den, du vil ringe til.

3. Tryk på Kald .

4. Afslut opkaldet ved at lægge røret på.

Bemærk
• For KX-HDV130: Du kan bruge en bestemt linje ved at trykke på / LINE 1/P1  eller / LINE 2/P2 ,

der er tildelt en linje, eller ved at bruge skærmen Linjestatus (se "3.7 Bekræftelse af linjestatus").
• For KX-HDV230: Du kan bruge en bestemt linje ved at trykke på en funktionstast, der er tildelt en linje

(se "4.5.2 Typer funktionstaster"), eller ved at bruge skærmen Linjestatus (se "3.7 Bekræftelse af lin-
jestatus").

• Hvis du vil ringe et nyt nummer op uden at lægge røret på, skal du følge nedenstående procedure.

1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Flash/Genkald".

3. Tryk på OK .
 
Før opkald
I standbytilstand kan du begynde at indtaste nummeret, inden du har lagt røret på. Når du har indtastet
nummeret, skal du løfte røret for at påbegynde opkaldet.

3.1.2  Nemt opkald
Brug af genopkaldslisten

Det telefonnummer, der sidst blev ringet til, gemmes i genopkaldslisten.

1. Tryk i standbytilstand på / / REDIAL .

2. Tag røret af.*1

*1 Når du ikke løfter røret på dette trin, bliver det et opkald ved hjælp af højttalertelefonen.

3.1 Sådan foretages opkald
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Bemærk
• Hvis denne procedure udføres under en samtale, afsluttes samtalen, og der ringes op på ny.

Opkald med hurtigtast
Du kan tildele et telefonnummer til hver taltast og derefter få adgang til det ønskede telefonnummer ved blot
at trykke på den tildelte taltast og holde den nede. (Se "4.4 Brug af hurtigtaster".)

1. Tryk på den opkaldstast (0-9), der er tildelt som hurtigtast, og hold den nede i mindst 1 sekund.

2. Tag røret af.

Bemærk
• Mens oplysningerne om hurtigtasten vises, kan du trykke på [▲] eller [▼] for at vælge et andet hurtig-

tastnummer.
• Hvis opkald med hurtigtaster indstilles til "Automatisk", kan man også ringe til et hurtigtastnummer

ved at trykke på den tildelte opkaldstast og holde den nede et vist antal sekunder.

Brug af direkte linje
Hvis administratoren har konfigureret denne funktion, kan du foretage et opkald til et registreret telefonnum-
mer automatisk. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

1. Tag røret af i tilstanden standby.

Brug af opkaldsloggen for indgående/udgående opkald
Brug af opkaldsloggen for indgående opkald
1. Tryk på [◄] i standbytilstand.

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Indkom. Log", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge opkaldslog for indgående opkald.

4. Tag røret af.

Bemærk
• Hvis "Ubesv. Opkald" vises på LCD-displayet i standbytilstand, kan du vælge "Ubesv. Opkald" i trin 2

for at vælge det nummer, du vil ringe op til.

Brug af opkaldsloggen for udgående opkald
1. Tryk i standbytilstand på Log .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Udgående log", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge opkaldslog for udgående opkald.

4. Tag røret af.

Brug af telefonbogen
Brug af den lokale telefonbog
1. Tryk i standbytilstand på .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonbog"*1, og tryk derefter på OK .

3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

3.1.2 Nemt opkald
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4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på / ENTER .*2

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede telefonnummer.

6. Tag røret af.
*1 Hvis kun lokal telefonbog tillades, springes dette trin over.
*2 Hvis du trykker på og holder [▲] eller [▼] nede, vises de næste/forrige emner automatisk.

Bemærk
• Hvis lokal telefonbog ikke tillades, kan denne funktion ikke bruges. Kontakt administratoren for at få

yderligere oplysninger.

Brug af den eksterne telefonbog
I tillæg til den lokale telefonbog kan du også se i den eksterne telefonbog, hvis denne er tilgængelig.

1. Tryk i standbytilstand på .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Netværks Tlf.bog"*1, og tryk derefter på OK .

3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .*2

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede telefonnummer.

6. Tag røret af.
*1 Hvis kun ekstern telefonbog tillades, springes dette trin over.
*2 Hvis du trykker på og holder [▲] eller [▼] nede, vises de næste/forrige emner automatisk.

Bemærk
• Hvis ekstern telefonbog ikke tillades, kan denne funktion ikke bruges. Kontakt administratoren for at

få yderligere oplysninger.

3.1.3  Sådan foretager du et Multicast-stemmeopkald til
personsøger

Når du foretager et opkald til en personsøger, høres stemmen i højttalertelefonen på de andre telefoner.

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Søgning"*1, og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en ønsket kanalgruppe*2, og tryk derefter på OK .
*1 Søgning er kun tilgængeligt, når funktionen er aktiveret. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
*2 Hvis der kun er 1 kanalgruppe, starter personsøgning med det samme.

3.1.3 Sådan foretager du et Multicast-stemmeopkald til personsøger
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3.2  Modtage opkald
Dette afsnit beskriver de grundlæggende metoder til at modtage et opkald.
• Du kan vælge ringetone for hver type indgående opkald.

• Du kan også bruge Autosvar for at besvare et opkald.

• Tryk i standbytilstand på / MUTE/AUTO ANS  for at skifte mellem Autosvar til / fra.

• Ringetonens lydstyrke kan justeres eller slukkes. (Se "2.8.2 Justering af lydstyrken".)

• Hvis et eksternt opkald modtages fra et telefonnummer, der er gemt i telefonbogen, vises nummeret og
navnet på den person, der ringer, i opkaldsloggen.

• Hvis du tilslutter et hovedsæt, mens du modtager et indgående opkald, høres ringetonen fra højttaleren.
Afhængigt af hovedsættet kan ringelyden eventuelt høres via hovedsættet.

• Der kan modtages op til 24 opkald på samme tid. Opkalder nr. 25 hører en optagettone (kun
KX-HDV230).

3.2.1  Besvarelse af opkald
Sådan besvares et indgående opkald

1. Når du modtager et indgående opkald, skal du løfte røret.*1

*1 Hvis røret allerede er taget af, skal du trykke og udløse telefonkontakten.

Bemærk
• Hvis der modtages et opkald, mens et andet opkald står i kø, skal du trykke og slippe telefonkontak-

ten for at besvare opkaldet.

Sådan besvares et indgående opkald på en bestemt linje
1. For KX-HDV130: Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på den tilsvarende tast

( / LINE 1/P1  eller / LINE 2/P2 ).
For KX-HDV230: Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på den tilsvarende funktionstast.

Bemærk
• Denne funktion er tilgængelig, hvis en programtast er tildelt som linjetast.

• Linjetaster med indgående opkald blinker blåt hurtigt.

• Du kan vælge ringemønster for hver type indgående opkald.

Sådan besvares et indgående opkald, når der modtages flere indgående opkald
(kun KX-HDV230)

1. Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på Linje .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge et indgående opkald, og tryk derefter på Svar .

3. Tag røret af.

Sådan afvises et indgående opkald
1. Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på Afvis .

Opkaldet afvises, og telefonen vender tilbage til standbytilstand.

3.2 Modtage opkald

Betjeningsvejledninger 47



Bemærk
• Opkald fra bestemte numre kan automatisk afvises. Se "4.7  Spærring af indgående opkald (opkalds-

id*1 - kun brugere af tjenesten)" for at få flere oplysninger.

3.2.1 Besvarelse af opkald

48 Betjeningsvejledninger



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

Sådan aktiveres tilstanden håndfri
• Hvis du trykker på / SP-PHONE  i standbytilstand, kan du aktivere håndfri tilstand.

• Under en samtale, hvor der bruges hovedsæt, kan du aktivere håndfri tilstand ved at trykke på
/ SP-PHONE .

Annullering af håndfri tilstand
Du kan annullere tilstanden håndfri på en af følgende måder:
• Under en samtale i håndfri tilstand skal du tage røret af.

• Når du taler i håndfri tilstand, og der er sluttet et hovedsæt til enheden, skal du trykke på / HEADSET  for
at fortsætte samtalen vha. hovedsættet.

3.3 Brug af tilstanden håndfri
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3.4  Under en samtale
3.4.1  Omstilling af opkald (Omstilling)

Du kan omstille et opkald til en anden destination (lokalnummer eller ekstern modtager).

Sådan foretages omstilling
1. Tryk på / / TRANSFER  under en samtale.

2. Ring den person op, som du vil omstille til *1, og tryk derefter på Kald .

3. Udfør en af de følgende handlinger:

a. Bekræftelse af omstilling: Vent, indtil den anden person besvarer, og læg derefter røret på.

b. Automatisk omstilling: Læg røret på, før den anden person har svaret.
*1 Du kan også vælge et telefonnummer fra opkaldshistorikken eller telefonbogen.

Bemærk
• Hvis du vil vende tilbage til opkaldet, før modtageren for omstillingen svarer, skal du trykke på

/ CANCEL .

Sådan foretages en blind omstilling
1. Tryk på Blind  under en samtale.*1

2. Ring til den person, du vil omstille til*2, og tryk derefter på Kald .
*1 Hvis blind omstilling ikke tillades, vises Blind  ikke. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
*2 Du kan også vælge et telefonnummer fra opkaldshistorikken eller telefonbogen.

3.4.2  Tilbageholde et opkald
Du kan tilbageholde et opkald ved at tilbageholde opkaldet på dit lokalnummer.

Bemærk
• Brugen af denne funktion kan være forskellig afhængigt af telefonens konfiguration. Hvis den følgen-

de fremgangsmåde ikke virker, skal du kontakte administratoren for at få yderligere information.

Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald
1. For KX-HDV130: Tryk på / / HOLD/MESSAGE  under en samtale.

For KX-HDV230: Tryk på / / HOLD  under en samtale.

Bemærk
• Hvis en programtast er tildelt som linjetast, og du trykker på en anden linjetast end den til det aktive

opkald, tilbageholdes eller afsluttes opkaldet afhængigt af indstillingerne for Automatisk tilbagehold
opkald. Kontakt forhandleren/tjenesteudbyderen for telefonsystemet for at få flere oplysninger.

Sådan hentes et tilbageholdt opkald på din linje (for KX-HDV130)
1. Tryk på / / HOLD/MESSAGE . *1

*1 Hvis håndsættet allerede er taget af, skal du trykke og udløse telefonkontakten.

3.4 Under en samtale
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Bemærk
• Hvis der modtages et opkald, mens et andet opkald står i kø, skal du trykke og slippe telefonkontak-

ten for at besvare opkaldet.

• Hvis tasten / LINE 1/P1  eller / LINE 2/P2  er tildelt som linjetast, og der er et tilbageholdt opkald
på den pågældende linje, kan du hente det tilbageholdte opkald ved at følge nedenstående trin.

1. Tryk på den tilhørende tast / LINE 1/P1  eller / LINE 2/P2 .

Sådan hentes et tilbageholdt opkald på din linje (for KX-HDV230)
1. Tryk på / / HOLD .

2. Når to eller flere linjer tilbageholdes, skal du trykke på [▲] eller [▼] for at vælge en tilbageholdt linje og
derefter trykke på OK .

Bemærk
• Hvis der modtages et opkald, mens et andet opkald står i kø, skal du trykke og slippe telefonkontak-

ten for at besvare opkaldet.
• Hvis en funktionstast er tildelt som linjetast, og der er et tilbageholdt opkald på den pågældende linje,

kan du hente det tilbageholdte opkald ved at følge nedenstående trin.
1. Tryk på den tilhørende funktionstast.

3.4.3  Tilbageholdelse af opkald i en systemparkeringszone
(Opkaldsparkering)

Funktionen kan bruges som en omstillingsfunktion.
Hvis opkaldsparkering tillades, vises displaytasten Park . Funktionen Opkaldsparkering skal dog indstilles på
forhånd. Afhængigt af telefonsystemet skal du muligvis angive et parkeringszonenummer for at hente et par-
keret opkald. Denne funktion afhænger af telefonsystemet. Kontakt administratoren for at få yderligere op-
lysninger.

Indstilling
1. Tryk på tasten Park  under en samtale.

Eller tryk på en funktionstast (LED-indikatoren er slukket), som ikke bruges, og til hvilken funktionen Op-
kaldsparkering er tilknyttet (kun KX-HDV230).

2. Læg røret på, eller tryk på OK .

Hentning (Hent parkeret opkald)
1. I standbytilstand skal du indtaste nummeret for funktionen til Hent parkeret opkald.

Eller tryk på en funktionstast i brug (blå LED-indikator blinker langsomt, eller rød LED-indikator blinker
langsomt), til hvilken funktionen Opkaldsparkering er tilknyttet (kun KX-HDV230).

2. Tag røret af.

Bemærk
• Afhængigt af telefonsystemet vil displaytasten Park  muligvis blinke for at indikere, at linjen har et par-

keret opkald. I så fald kan du hente opkaldet ved at trykke på den blinkende displaytast Park . Hvis du
vil hente et parkeret opkald vha. displaytasten, skal funktionsnummeret for Hent parkeret opkald dog
indstilles på forhånd. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

3.4.3 Tilbageholdelse af opkald i en systemparkeringszone (Opkaldsparkering)

Betjeningsvejledninger 51



3.4.4  Skift af taleretning (Opkaldsdeling)
Når du besvarer det ene opkald, mens det andet opkald er parkeret, kan du skifte mellem opkaldene.

Sådan skiftes der mellem opkald – det ene opkald sættes på hold midlertidigt
(for KX-HDV130)

1. Tryk på / / HOLD/MESSAGE  under en samtale.

2. Ring til den anden persons lokalnummer, og tryk derefter på / ENTER .

3. Når du har talt med den anden part, skal du trykke på / / HOLD/MESSAGE .

4. Tal med den oprindelige deltager.

Sådan skiftes der mellem opkald – det ene opkald sættes på hold midlertidigt
(for KX-HDV230)

1. Tryk på / / HOLD  under en samtale.

2. Ring til den anden persons lokalnummer, og tryk derefter på / ENTER .

3. Når du har talt med den anden part, skal du trykke på Linje .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den ønskede person, og tryk derefter på OK .

5. Tal med den oprindelige deltager.

3.4.5  Foretagelse af en konference med tre deltagere
Under en samtale kan du tilføje en yderligere person til dit opkald og oprette et konferenceopkald.

Bemærk
• Telefonsystemet understøtter muligvis avancerede konferencefunktioner såsom konferenceopkald

med fire eller flere deltagere. Hvis det er tilfældet, kan fremgangsmåderne for håndtering af et konfe-
renceopkald være anderledes end beskrevet i dette afsnit. Kontakt forhandleren/tjenesteudbyderen
for telefonsystemet for at få flere oplysninger.

Foretagelse af et konferenceopkald
1. Tryk på / CONF  under en samtale.

2. Ring den person op, som du vil tilføje til samtalen, og tryk derefter på Kald .

3. Tryk på / CONF .

Fjernelse af en person fra konferencen (for KX-HDV130)
Under konferencen kan du fjerne andre personer fra konferencen. Denne handling er dog kun tilgængelig
under konferenceopkald, som du starter.

Bemærk
• Hvis du vil genoprette konferencen uden at fjerne nogen af personerne, skal du trykke på / CONF

efter trin 2, uanset om røret er lagt på eller ej.
 

1. Tryk på / / HOLD/MESSAGE  under et konferenceopkald.

3.4.4 Skift af taleretning (Opkaldsdeling)
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2. Tryk på den tilknyttede tast ( / LINE 1/P1  eller / LINE 2/P2 ) for den person, du vil afbryde forbin-
delsen til *1.

3. Tal til personen, og afslut opkaldet ved at lægge røret på.

4. Løft røret, og tal til den tilbageværende person.
*1 Denne funktion er tilgængelig, hvis en programtast er tildelt som linjetast.

Fjernelse af en person fra konferencen (for KX-HDV230)
Under konferencen kan du fjerne andre personer fra konferencen. Denne handling er dog kun tilgængelig
under konferenceopkald, som du starter.

1. Tryk under en konference på / / HOLD .

2. Tryk på / / HOLD  igen for at få vist tilbageholdte konferencedeltagere.

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den person, der skal fjernes, og tryk derefter på OK .

4. Tal til personen, og afslut opkaldet ved at lægge røret på.

5. Tryk på / / HOLD .

Afslutning af et konferenceopkald
Læg røret på for at afslutte konferenceopkaldet.

3.4.6  Sådan sættes mikrofonen eller telefonrøret på lydløs
Du kan deaktivere mikrofonen på telefonen eller i telefonrøret, hvis du vil tale med andre i lokalet, mens du
lytter til den anden part gennem højttaleren eller røret.

Indstilling/annullering
1. Tryk på / MUTE/AUTO ANS .

Bemærk
• Når ikonet  blinker på LCD-displayet, er mikrofonen slået fra.

• Når lyden i mikrofonen er slået fra, vil den fortsat være slået fra, selvom du slår højttalertelefonen til/
fra.

• Når lyden i mikrofonen er slået fra, vil den fortsat være slået fra, selvom du tilslutter/frakobler hoved-
sættet.

3.4.7  Brug af banke på
Hvis der modtages et andet opkald under en samtale, hører du en banke på-tone. Du kan besvare det andet
opkald ved at afbryde eller tilbageholde det aktuelle opkald. Dette er en ekstra telefontjeneste. Du kan mod-
tage en banke på-tone og oplysninger om opkalderen. Kontakt forhandleren/tjenesteudbyderen for telefon-
systemet for at få flere oplysninger.

Sådan afbrydes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald
1. Læg røret på.

2. Tag røret af.

Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald
1. Tryk på Svar .

3.4.6 Sådan sættes mikrofonen eller telefonrøret på lydløs
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Bemærk
• For KX-HDV130: Du kan også besvare opkaldet ved at trykke på / / HOLD/MESSAGE .

• For KX-HDV230: Du kan også besvare opkaldet ved at trykke på / / HOLD .

3.4.8  Brug af medhør med røret taget af
Under en samtale vha. det trådløse rør mellem to parter kan andre aflytte samtalen gennem højtaleren,
mens du fortsætter samtalen i røret med ledning.

Start/annullering
1. Tryk på / SP-PHONE  under en samtale.

Bemærk
• Når medhør med røret taget af er aktivt, aktiveres tilstanden håndfri, når røret med ledning sættes til-

bage på gaflen.

3.4.9   Brug af træningstilstand (kun KX-HDV230)
I træningstilstand kan du høre din samtalepartner både i et hovedsæt og i røret. Denne tilstand er nyttig ved
træning af omstillingspersonale. Mens telefonisten taler med opkalderen i hovedsættet, kan instruktøren og-
så lytte til opkalderen i røret og lære telefonisten, hvordan vedkommende skal besvare opkalderens spørgs-
mål.

Sådan startes træningstilstand
1. Under en samtale ved hjælp af et telefonrør skal du løfte røret fra holderen.

2. Tryk på / HEADSET  for at starte træningstilstand.

Sådan afsluttes træningstilstand
1. Læg røret på gaflen igen.

Samtalen fortsætter med brug af hovedsættet.

3.4.8 Brug af medhør med røret taget af
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3.5  Før du forlader din plads
3.5.1  Indstilling af viderestilling af opkald og ingen forstyrrelse

Du kan få indgående opkald viderestillet automatisk til en anden destination. Du kan også få indgående op-
kald afvist (Vil ikke forstyrres).

1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Vk/DND", og tryk derefter på OK .

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

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den type indstilling for FWD eller DND, du vil anvende, og tryk derefter
på OK .
Indstillingerne er som følger.
• "DND"

(Alle indgående opkald afvises automatisk)
• "VK (alle)"

(Alle indgående opkald viderestilles)
• "VK (opt.)"

(Indgående opkald viderestilles kun, når dit lokalnummer er optaget)
• "VK (NA)"

(Et indgående opkald videresendes, hvis du ikke besvarer opkaldet inden for et vist tidsrum)

5. Sådan indstilles "DND"

a. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til" eller "Fra".

b. Tryk på OK .

6. Sådan indstilles "VK (alle)" eller "VK (opt.)"

a. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til/Fra", og tryk derefter på OK .

b. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge ”Til" eller "Fra", og tryk derefter på OK .*1

c. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonnummer", tryk på destinationstelefonnummeret, og tryk
derefter på OK .*2

7. Sådan indstilles "VK (NA)"

a. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til/Fra", og tryk derefter på OK .

b. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til" eller Fra, og tryk derefter på OK .*1

c. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonnummer", tryk på destinationstelefonnummeret, og tryk
derefter på OK .*2

d. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Ring tæller", indtast antal ring, før opkaldet skal viderestilles, og
tryk derefter på OK .*3

*1 Når du vælger "Fra", kan de efterfølgende handlinger udelades.
*2 Når "Telefonnummer" allerede er indstillet, kan dette trin udelades.
*3 Når "Ring tæller" allerede er indstillet, kan dette trin udelades.

3.5 Før du forlader din plads
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Bemærk
• Når Viderestilling og/eller Vil ikke forstyrres er aktiveret, vises  / Fwd  og/eller  / DND  på

displayet i standbytilstand.

3.5.1 Indstilling af viderestilling af opkald og ingen forstyrrelse
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3.6  Brug af telefonbogen
3.6.1   Lagring af et emne i den lokale telefonbog
Sådan gemmes en ny kontaktperson

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Ny telefonbog", og tryk derefter på OK .

a. Indtast et navn (maks. 24 tegn), og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en telefonnummertype ( 1  til 5 ), og tryk derefter på OK .*1

a. Indtast telefonnummeret (maks. 32 cifre), og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Kategori fra", og tryk derefter på OK . *2

a. Vælg en kategori, og tryk derefter på OK .

5. Hvis du vil vælge et standardnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på [▲] eller [▼] for at vælge
"Stand. tlf. nr." og derefter trykke på OK . *3

a. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det nummer, der skal bruges som standardnummer, og tryk
derefter på OK .*3

6. Tryk på Gem .
*1 Gentag dette trin for at tilføje flere telefonnummertyper.
*2 Dette trin kan springes over, hvis du ikke vil tildele en kategori.
*3 Dette trin kan springes over, hvis du ikke vil tildele et standardnummer.

(Det første telefonnummer, der indtastes for en kontaktperson, tildeles automatisk som standardnummer.)

Bemærk
• Gyldige tegn er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

Lagring af et emne ved opkald
Du kan ringe til et nummer og gemme det som kontaktperson i telefonbogen.

Sådan tilføjes en ny post ved hjælp af opkaldet
1. Ring til et nummer i standbytilstand.

2. Tryk på .

a. Indtast et navn (maks. 24 tegn), og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en telefonnummertype ( 1  til 5 ), og tryk derefter på OK .*1

a. Rediger telefonnummeret, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Kategori fra", og tryk derefter på OK . *2

a. Vælg en kategori, og tryk derefter på OK .

5. Hvis du vil vælge et standardnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på [▲] eller [▼] for at vælge
"Stand. tlf. nr." og derefter trykke på OK . *3

3.6 Brug af telefonbogen
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a. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det nummer, der skal bruges som standardnummer, og tryk
derefter på OK .

6. Tryk på Gem .
*1 Gentag dette trin for at tilføje flere telefonnummertyper.
*2 Dette trin kan springes over, hvis du ikke vil tildele en kategori.
*3 Dette trin kan springes over, hvis du ikke vil tildele et standardnummer. (Det først indtastede nummer vil automatisk blive tildelt

som standardnummeret.)

Bemærk
• Gyldige tegn er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

Lagring af et emne fra opkaldsloggen for indgående eller udgående opkald
Du kan tilføje et nummer, der står i opkaldsloggen for indgående eller udgående opkald, til den lokale tele-
fonbog.

Sådan tilføjes en ny kontaktperson
1. I standbytilstand skal du vise opkaldsloggen for indgående eller udgående opkald (se 2.8.4 Brug af op-

kaldsloggen for indgående/udgående opkald).

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Gem i telefonbog", og tryk derefter på OK .

a. Rediger navnet efter behov, og tryk på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en telefonnummertype ( 1  til 5 ), og tryk derefter på OK . *1

a. Rediger telefonnummeret, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Kategori fra", og tryk derefter på OK . *2

a. Vælg en kategori, og tryk derefter på OK .

6. Hvis du vil vælge et standardnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på [▲] eller [▼] for at vælge
"Stand. tlf. nr." og derefter trykke på OK .*3

a. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det nummer, der skal bruges som standardnummer, og tryk
derefter på OK .

7. Tryk på Gem .
*1 Gentag dette trin for at tilføje flere telefonnummertyper.
*2 Dette trin kan springes over, hvis du ikke vil tildele en kategori.
*3 Dette trin kan springes over, hvis du ikke vil tildele et standardnummer. (Det først indtastede nummer vil automatisk blive tildelt

som standardnummeret.)

Bemærk
• Gyldige tegn er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

3.6.2   Redigering af et gemt emne i den lokale telefonbog
Redigering af et lagret emne

1. Tryk i standbytilstand på .

3.6.2 Redigering af et gemt emne i den lokale telefonbog
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2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonbog" *1, og tryk derefter på OK .

3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede navn, og tryk derefter på Menu .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger", og tryk derefter på OK .

6. Tast [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede navn, telefonnummer, kategori eller standard telefonnum-
mer, og tryk derefter på OK .

7. Rediger dataene efter behov, og tryk derefter på OK .

8. Gentag trin 6 til 7, og rediger de emner, du vil ændre.

9. Tryk på Gem .
*1 Afhængigt af din tjenesteudbyder kan der være tilfælde, hvor denne menu ikke vises. I dette tilfælde kan du springe trin 2 over.

Bemærk
• Hvis du vil ændre et tegn eller et tal, skal du trykke på [◄] eller [►] for at markere det, trykke på Ryd

for at slette det og derefter indtaste det nye tegn eller tal.

• Hvis du vil rydde en hel linje, skal du trykke på Ryd  og holde den nede i mindst 1 sekund.

• Hvis du vil flytte markøren til venstre eller højre, skal du trykke på hhv. [◄] eller [►].

• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

Redigering af kategorinavne
Du kan redigere navnene i kategorierne i telefonbogen.

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Display visning", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Kategori", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede kategorinummer (1-9), og tryk derefter på OK .

6. Indtast et navn for kategorien (maks. 13 tegn), og tryk derefter på OK .

7. Gentag trin 5 og 6 for hvert kategorinavn, der skal redigeres.

Bemærk
• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

3.6.3   Sletning af et gemt emne i den lokale telefonbog
1. Tryk i standbytilstand på .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonbog" *1, og tryk derefter på OK .

3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne.

5. Tryk på Menu .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet nummer" *2, og tryk derefter på OK .

3.6.3 Sletning af et gemt emne i den lokale telefonbog
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7. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på OK .
*1 Afhængigt af din tjenesteudbyder kan der være tilfælde, hvor denne menu ikke vises. I disse tilfælde kan du springe trin 2 over.
*2 Hvis du vil slette alle emner, skal du vælge "Slet alle" i stedet for "Slet nummer".

3.6.4   Søgning efter et emne i den lokale telefonbog
Søgning efter navn

Du kan også søge efter et emne i telefonbogen ved at skrive et navn.

1. Tryk i standbytilstand på .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonbog" *1, og tryk derefter på OK .

3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på / ENTER .*2

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede telefonnummer.

6. Løft røret for at ringe op.
*1 Hvis kun lokal telefonbog tillades, springes dette trin over.
*2 Hvis du trykker på og holder [▲] eller [▼] nede, vises de næste/forrige emner automatisk.

Bemærk
• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

Søgning efter kategori
Hvis emner i telefonbogen har fået tildelt kategorier, kan du søge efter kategori.

1. Tryk i standbytilstand på .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Telefonbog" *1, og tryk derefter på OK .

3. Tryk på .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en kategori, og tryk derefter på OK .

5. Indtast navnet på emnet i kategorien, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne.

7. Løft røret for at ringe op.
*1 Hvis kun lokal telefonbog tillades, springes dette trin over.

Bemærk
• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

Søgning ved hjælp af opkaldstasterne
Du kan også søge efter et emne i telefonbogen ved at trykke på flere opkaldstaster, når telefonbogslisten
vises.

1. Tryk på opkaldstasterne for at indtaste de(t) første tegn i det ønskede navn i henhold til tegnoversigten,
når telefonbogen vises.

2. Tryk på / ENTER .
 

3.6.4 Søgning efter et emne i den lokale telefonbog
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Tegntabel
Suffiks NE / X / SX / C / (ingen) NE / X / SX RU

Taster ABC  (Latinsk)  (Græsk)  (Kyrillisk)

   1    1 А Б В 1

A B C 2 Α Β Γ 2 Г Д Е Ё A B C 2

D E F 3 Δ Ε Ζ 3 Ж З И Й 3 D E F 3

G H I 4 Η Θ Ι 4 К Л М 4 G H I 4

J K L 5 Κ Λ Μ 5 Н О П 5 J K L 5

M N O 6 Ν Ξ Ο 6 Р С Т 6 M N O 6

P Q R S 7 Π Ρ Σ 7 У Ф Х 7 P Q R S 7

T U V 8 Τ Υ Φ 8 Ц Ч Ш 8 T U V 8

W X Y Z 9 Χ Ψ Ω 9 Щ Ъ Ы Ь 9 W X Y Z 9

0 Mellemrum 0 Mellemrum Э Ю Я 0 Mellemrum

• Hvis du trykker flere gange på en tast, rulles der igennem de tegn, der er associeret med denne tast. Hvis
du f.eks. vil skrive bogstavet "C" i latinsk tegntilstand, skal du trykke 3 gange på tasten .

• Tasterne i tabellen ser muligvis anderledes ud end de faktiske taster på telefonen.
 
Eksempel: Sådan skrives "ANNE" i latinsk tegntilstand.
 

      [►]        

Bemærk
• Tilgængeligheden afhænger af dit telefonsystem. Kontakt administratoren for at få yderligere oplys-

ninger.

3.6.5  Låsning/oplåsning af den lokale telefonbog
Du kan låse/oplåse telefonbogen i standbytilstand.
Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode, kan du ikke låse telefonbogen.
Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "4.2 Indstilling af adgangskode".

Låsning af telefonbogen
1. Tryk på , og hold tasten nede i mindst 2 sekunder.*1

•  vises.
*1 Opkaldsloggen låses også.

Hvis adgangskoden ikke er oprettet, lyder der en advarselstone og fejlmeddelelsen "Kodeord Ikke gemt" vises.

Oplåsning af telefonbogen
1. Tryk på , og hold tasten nede i mindst 2 sekunder.

2. Indtast din adgangskode.*1

3. For at vende tilbage til standbytilstand skal du trykke på / CANCEL .
*1 Hvis du indtaster en forkert adgangskode 3 gange, kan du ikke indtaste en anden adgangskode i cirka 30 sekunder.

3.6.5 Låsning/oplåsning af den lokale telefonbog
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Midlertidig oplåsning af telefonbogen
1. Tryk på .

2. Indtast din adgangskode.*1

*1 Hvis du indtaster en forkert adgangskode 3 gange, kan du ikke indtaste en anden adgangskode i cirka 30 sekunder.

3.6.6   Søgning efter et emne i den eksterne telefonbog
1. Tryk i standbytilstand på .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Netværks Tlf.bog" *1, og tryk derefter på OK .

3. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .*2

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede telefonnummer.

6. Løft røret for at ringe op.
*1 Hvis kun ekstern telefonbog tillades, springes dette trin over.
*2 Hvis du trykker på og holder [▲] eller [▼] nede, vises de næste/forrige emner automatisk.

Bemærk
• Du kan se oplysninger om indtastning af tegn under "2.8.3 Indtastning af tegn".

3.6.6 Søgning efter et emne i den eksterne telefonbog
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3.7  Bekræftelse af linjestatus
Du kan bekræfte status for hver enkelt linje (KX-HDV130: op til 2 linjer, KX-HDV230: op til 6 linjer) på dis-
playet.

I standbytilstand
1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Linje status", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den linje, du vil kontrollere status for.

4. Tryk på / CANCEL  for at afslutte bekræftelse af linjestatus, eller tryk på OK  for at udføre en handling.

Bemærk
• Hvis en funktionstast er tildelt som linjestatustast, kan du trykke på den pågældende tast for at få vist

linjestatusskærmen.

Under en samtale
1. Tryk på Linje .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den linje, du vil kontrollere status for.

3. Tryk på / CANCEL  for at afslutte bekræftelse af linjestatus, eller tryk på OK  for at udføre en handling.

Bemærk
• Hvis en funktionstast er tildelt som linjestatustast, kan du trykke på den pågældende tast for at få vist

linjestatusskærmen.

Linjestatusindikation
Statusdisplay Betydning Handling

Ledig*1 Linjen er ledig. Vælg linjen til opkald.

<n> Ledig*1 En delt linje er ledig. Vælg linjen til opkald.

Optaget (kun KX-HDV230) Linjen bruges til et opkald. —

Sæt på vent*2 Linjen er tilbageholdt. Hent det tilbageholdte op-
kald.

Indkom. Opkald (kun
KX-HDV230)*2

Linjen modtager et opkald. Besvar opkaldet.

Genkald (kun KX-HDV230)*2 Linjen modtager et genkald tilbagehold-
signal.

Besvar opkaldet.

<x> Optaget*3 En delt linje er i brug på en anden en-
hed.

Deltag i opkaldet.

<x> Sæt på vent*3 Der tilbageholdes en delt linje på en an-
den enhed.

Hent det tilbageholdte op-
kald.

*1 Følgende ikoner vises også, hvis den tilsvarende funktion er aktiveret.

Ikon Betydning

Viderestilling

3.7 Bekræftelse af linjestatus
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Ikon Betydning

Vil ikke forstyrres

Sådan foretages et anonymt opkald

Bloker anonyme opkald

*2 Når linjen er i denne tilstand, vises opkaldsoplysninger også.
*3 Hvis den delte linje er indstillet, vises <x> (indeksnummer) også. Vi anbefaler, at du får administratoren til at konfigurere dette.

Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

3.7 Bekræftelse af linjestatus
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3.8  Aflytning af svarservicebeskeder
Når du modtager en talebesked, vises "Tale besked".
Du kan aflytte dine nye beskeder ved at gå ind i din postkasse.

1. I standbytilstand skal du trykke på / / HOLD/MESSAGE  (KX-HDV130)*1.

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den linje, hvor  vises, og tryk derefter på OK .
*1 For KX-HDV230 skal du trykke på / MESSAGE .

Bemærk
• Trin 2 er ikke nødvendigt, hvis der kun er konfigureret én linje på telefonen.

3.8 Aflytning af svarservicebeskeder

Betjeningsvejledninger 65



3.8 Aflytning af svarservicebeskeder

66 Betjeningsvejledninger



Afsnit 4
Brugertilpasning af telefonen

I dette afsnit finder du oplysninger om, hvordan du til-
passer den enkelte telefon, så den passer til dine be-
hov.
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4.1  Indstilling af LCD-display
Ændring af telefonens LCD-display

Du kan ændre det, der vises på telefonens LCD-display.

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Display visning", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Standby display", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .

Valg af indstilling af displaysprog
Du kan vælge det sprog, der skal vises på LCD-displayet.

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Display visning", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Sprog", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge et sprog, og tryk derefter på OK .

4.1 Indstilling af LCD-display
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4.2  Indstilling af adgangskode
Adgangskoden til telefonen er ikke indstillet som standard. Du skal angive en adgangskode (4 cifre) før
brug. Følgende funktioner kan ikke bruges uden at indstille en adgangskode:
• Telefonbogslås (se "3.6.5 Låsning/oplåsning af den lokale telefonbog").

Bemærk
• For at undgå uautoriseret adgang til dette produkt:

– Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.

– Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.

• Notér adgangskoden et sted, så du ikke glemmer den.

Indstilling
1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Andre valg", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Ændre kodeord", og tryk derefter på OK .

5. Skriv en ny adgangskode (4 tal [0–9]).

6. Bekræft adgangskoden ved at indtaste den igen som i trin 5.

4.2 Indstilling af adgangskode
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4.3  Redigering af displaytaster
Gendannelse til standardindstillingerne

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Tast mulighed", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger softtast", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en ønsket displaytast, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Standby" / "Samtale", og tryk derefter på OK .

7. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Fabriks indst.", og tryk derefter på OK .

Tildeling af funktionstaster
1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Tast mulighed", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger softtast", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en ønsket displaytast, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Standby" eller "Samtale", og tryk derefter på OK .

7. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Funktions tast", og tryk derefter på OK .

8. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .

Tildeling af hurtigtaster
1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Tast mulighed", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger softtast", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en ønsket displaytast, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Standby" eller "Samtale", og tryk derefter på OK .

7. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Tryk hurtigtast", og tryk derefter på OK .

8. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .

4.3 Redigering af displaytaster
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4.4  Brug af hurtigtaster
Ved at tildele telefonnumre til opkaldstaster kan du foretage et opkald ved at trykke på en opkaldstast og
holde den nede. (Se "Opkald med hurtigtast".)

Tildeling af hurtigtaster fra telefonbogen
Du kan tildele et telefonnummer, der er gemt i den lokale telefonbog, til en tast, der skal bruges som hurtig-
tast.

1. Tryk i standbytilstand på en opkaldstast (0-9), og hold den nede i mindst 1 sekund.

2. Tryk på Menu .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Kopi fra tlf.bog", og tryk derefter på OK .

4. Skriv navnet eller de første bogstaver af det ønskede navn, og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge et nummer, og tryk derefter på OK .

7. "Gem" vises, og tryk derefter på OK .

Bemærk
• Oplysninger om søgning efter et emne i telefonbogen kan du finde under "3.6.4  Søgning efter et em-

ne i den lokale telefonbog ".

Redigering af hurtigtaster
1. Tryk i standbytilstand på en opkaldstast (0-9), og hold den nede i mindst 1 sekund.

2. Tryk på Menu .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger", og tryk derefter på OK .

4. Redigér hurtigtastens navn efter behov, og tryk derefter OK .

5. Redigér hurtigtastens nummer efter behov, og tryk derefter OK .

6. "Gem" vises, og tryk derefter på OK .

Sletning af en hurtigtast
1. Tryk i standbytilstand på den opkaldstast, der er tildelt som hurtigtast, og hold den nede i mindst 1 se-

kund. *1

2. Tryk på Menu .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet", og tryk derefter på OK .*2

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på OK .
*1 Mens oplysningerne om hurtigtasten vises, kan du trykke på [▲] eller [▼] for at vælge et andet hurtigtastnummer.
*2 Hvis du vil slette alle emner, skal du vælge "Slet alle" i stedet for "Slet".

Valg af typen af hurtigtastopkald
Du kan vælge en af 2 typer hurtigtastopkald for hver tildelt hurtigtast.

1. Tryk i standbytilstand på en opkaldstast (0-9), og hold den nede i mindst 1 sekund.

2. Tryk på Menu .

4.4 Brug af hurtigtaster

Betjeningsvejledninger 71



3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Auto opkald", og tryk derefter på OK .

4. Vælg "Manual" eller "Automatisk", og tryk derefter på OK .

Valgmulig-
hed Beskrivelse

Manual Tryk på den opkaldstast (0-9), der er tildelt som hurtigtast, og hold den nede i mindst
1 sekund, og løft derefter røret.

Automatisk Hvis du trykker på en tildelt hurtigtast og holder den nedtrykket i det angivne antal
sekunder, ringes der omgående op til den pågældende hurtigtasts tildelte nummer.

Bemærk
• Hvis du vil vælge antal sekunder, før et opkald automatisk foretages, skal du se "Hurtig tast tid" under

"Tast mulighed".

4.4 Brug af hurtigtaster
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4.5   Funktionstaster (programtaster og DSS-
taster*1)

*1 Kun KX-HDV230
 

4.5.1   Ændring af funktionstaster
1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Tast mulighed", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Program Tast", og tryk derefter på OK .*1

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den tast, der skal ændres, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det nye emne, der skal tildeles, og tryk derefter på OK .*2

*1 Kun KX-HDV230:
For at tildele funktioner til DSS-tasterne på en KX-HDV20 skal du vælge "DSS-tast". Du kan også tildele en funktion ved at trykke
på den ønskede DSS tast i 3 sekunder eller mere.

*2 For at rydde den aktuelle indstilling skal du vælge "Ingen".

Bemærk
• Du kan også tildele en funktion ved at trykke på den ønskede funktionstast i 3 sekunder eller mere

(kun KX-HDV230).

4.5.2  Typer funktionstaster
Hver enkelt funktionstast kan tildeles en af følgende funktioner.

Bemærk
• Udover linjefunktionen kan der tildeles andre funktioner til individuelle linjer. Det er dog kun muligt at

vælge linjer, der allerede er konfigureret (kun KX-HDV230).
• Hvis telefonen er tilsluttet en PBX i Panasonic KX-HTS-serien, kan metoden til ændring af disse ta-

ster og funktioner, som tildeles, være forskellige.
Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til KX-HTS-seriens PBX.

1. Enkelttryk Tast
Bruges til at ringe op til et tidligere angivet nummer med et enkelt tryk.

2. BLF (Indikatorfelt for optaget)
Bruges til at viderestille opkald til tastens tildelte lokalnummer, mens der modtages et indgående op-
kald, eller under en samtale. Indikatoren for en BLF-tast viser også den aktuelle status for det lokal-
nummer, der er tildelt tasten.

Status
Betydning

Farve Lysmønster

Rød Fra Tilgængelig

Lyser Optaget

Blinker hurtigt Ringer

4.5 Funktionstaster (programtaster og DSS-taster*1)
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Bemærk
• Der kan programmeres mere end 48 BLF-taster, men det er kun muligt at bruge statusindikatorer

for op til 48 taster (kun KX-HDV230).
3. Linje

Bruges til at vælge en linje for at foretage eller modtage et opkald. Farven på den enkelte tasts indika-
tor viser status for linjen.

Status
Betydning

Farve Lysmønster

Blå Lyser I brug
• Du er i gang med et opkald.

Blinker langsomt Sæt på vent
• Et opkald tilbageholdes.

Blinker hurtigt Indkom. Opkald eller Genkald
• Der modtages et opkald (inklusive genkaldte tilbage-

holdte opkald).

Navn eller nummer på den person, der ringer
• Der modtages et opkald til en delt linje.

Rød Lyser I brug
• Der anvendes en delt linje, eller et opkald tilbagehol-

des (privat) på en anden enhed.

Blinker langsomt Sæt på vent
• Der tilbageholdes en delt linje på en anden enhed.

Fra — Ledig
• Linjen er ledig.

4. ACD *1

Log ind: Bruges til at logge på/ud af en ACD-gruppe.
Wrapup: Bruges til at ændre telefonens status fra "ikke tilgængelig"  "Wrapup"  "Tilgængelig".
Farven på den enkelte tasts LED-indikator viser status for tasten.

Status Betydning

Farve Lysmønster Log ind Wrapup

Rød Fra Log ind Tilgængelig

Lyser Log ud ikke tilgængelig

Blinker langsomt — Wrapup

5. Linje status *2

Bruges til at bekræfte status for hver enkelt linje. Dette muliggør brug af funktionstasten som linjetast til
f.eks. valg af en linje til at foretage eller modtage opkald.
Se "3.7 Bekræftelse af linjestatus".

6. Viderestil.
Bruges til at viderestille indgående opkald til tastens tildelte lokalnummer.

7. Telefonbog *2 *3

Bruges til at åbne telefonbogen.

4.5.2 Typer funktionstaster
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8. Log *2 *3

Bruges til at åbne opkaldsloggen for indgående / udgående opkald.
9. Simultan ring *1 *2

Aktiverer parallel ringning. Der kan angives op til 10 lokationer, som skal ringe samtidigt, når du modta-
ger et indgående opkald.

Status
Betydning

Farve Lysmønster

Blå Lyser Funktionen Ringer samtidig: Til

Fra Funktionen Ringer samtidig: Fra

10. Hoteling *1 *2

Bruges til at logge på/ud af Call Center Hoteling Event.
11. Viderestil opk. *2

Bruges til at omstille et opkald til tastens tildelte lokalnummer ved bekræftelse af omstilling eller auto-
matisk omstilling under en samtale.

12. Blind viderestil *1 *2

Bruges til at omstille et opkald til tastens tildelte lokalnummer ved blind omstilling under en samtale.
13. Konferens *2

Bruges til at tilføje tastens tildelte lokalnummer til tasten til en samtale med flere deltagere (konferen-
ce).

14. Hent opkald *1 *2

Bruges til at besvare et indgående opkald, som modtages på det angivne telefonnummer.
15. Parker kald *1 *2

Bruges til at parkere et opkald (Parkering af opkald).
16. Park hente *1 *2

Bruges til at hente et parkeret opkald.
17. Tilstedeværelse *2

Bruges til at bekræfte den aktuelle status for tastens tildelte lokalnummer.
Når lokalnummeret er tilgængeligt, kan du ringe til det registrerede telefonnummer ved at trykke på ta-
sten.

Status
Betydning

Farve Lysmønster

Blå Lyser Tilgængelig

Rød Lyser Optaget

Blinker langsomt Ude

Fra — Offline

(Min telefon) *2

Bruges til at konfigurere den aktuelle status for Min telefon. Status kan ændres ved at trykke på tasten.

Status
Betydning

Farve Lysmønster

Blå Lyser Tilgængelig

4.5.2 Typer funktionstaster
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Status
Betydning

Farve Lysmønster

Rød Lyser Optaget

Blinker langsomt Ude

Fra — Offline / Usynlig

18. Hent Gruppe *1

Bruges til at besvare et gruppeopkald.
 
*1 Dette element kan kun bruges, når funktionen er aktiveret. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
*2 Kun KX-HDV230
*3 Dette element kan vælges, når listen er registreret på telefonen. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

4.5.2 Typer funktionstaster
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4.6  Brug af funktionerne til anonymt opkald
Sådan foretages et anonymt opkald

Før du foretager et opkald, skal du angive følgende:

Bemærk
• Tilgængeligheden afhænger af dit telefonsystem.

• Disse indstillinger kræver muligvis en adgangskode. Vi anbefaler, at du konfigurerer indstillingen med
administratoren. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Samtaleindstil.", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Anonym opkald", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en linje, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til", og tryk derefter på OK .

Blokering af anonyme opkald
Med denne funktion kan enheden afvise opkald, når enheden modtager et opkald uden telefonnummer.
Standardindstillingen er "Fra".

Bemærk
• Disse indstillinger kræver muligvis en adgangskode. Vi anbefaler, at du konfigurerer indstillingen med

administratoren. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Samtaleindstil.", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Bloker anonyme", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge den ønskede linje, og tryk derefter på OK .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til", og tryk derefter på OK .

4.6 Brug af funktionerne til anonymt opkald
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4.7   Spærring af indgående opkald (opkalds-id*1 -
kun brugere af tjenesten)

Med denne funktion kan enheden afvise opkald fra angivne telefonnumre, som du ikke ønsker at besvare.
Når et opkald modtages, ringer enheden ikke, selvom den ringende person kan identificeres.
Hvis telefonnummeret svarer til et emne i listen med opkaldsspærring, afviser enheden opkaldet.
*1 Hvis der modtages et opkald udefra, som indeholder opkalds-id (navn og telefonnummer på den, der ringer), logges disse oplys-

ninger i opkaldsloggen for det indgående opkald og vises på LCD-displayet.
Hvis der modtages et opkald fra et nummer, som svarer til et nummer, der er indtastet i telefonbogen, vises det navn, der er
registreret i telefonbogen for det pågældende nummer, sammen med nummeret.
Hvis der sendes oplysninger om den person, der ringer op, af telefonsystemet, og der også er gemt oplysninger i telefonbogen
for det pågældende nummer, vises de oplysninger, der er gemt i telefonbogen.

Bemærk
• Disse indstillinger kræver muligvis en adgangskode. Vi anbefaler, at du konfigurerer indstillingen med

administratoren. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

Lagring af uønskede opkaldere
Du kan lagre op til 30 telefonnumre i listen med spærrede opkaldere ved at bruge opkaldslisten eller indta-
ste numrene direkte.

1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Samtaleindstil.", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Skjul nummer", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge en tom linje, og tryk derefter på Menu .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger", og tryk derefter på OK .

7. Indtast telefonnummeret (maks. 32 cifre), og tryk derefter på OK .

8. Tryk på Gem .

Bemærk
• Du kan også registrere et telefonnummer ved at trykke på Menu  og vælge "Skjul nummer", når en per-

son, du vil blokere, vælges på opkaldslogslisten for indgående opkald, og fortsætte proceduren fra
trin 7.

Redigering af telefonnumre, der skal afvises
1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Samtaleindstil.", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Skjul nummer", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede telefonnummer, og tryk derefter på Menu .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Rediger", og tryk derefter på OK .

7. Indtast telefonnummeret, og tryk derefter på OK .

4.7 Spærring af indgående opkald (opkalds-id*1 - kun brugere af tjenesten)
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8. Tryk på Gem .

Sletning af telefonnumre, der skal afvises
1. Tryk på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Samtaleindstil.", og tryk derefter på OK .

4. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Skjul nummer", og tryk derefter på OK .

5. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede telefonnummer, og tryk derefter på Menu .

6. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Slet nummer"*1, og tryk derefter på OK .

7. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "JA", og tryk derefter på OK .
*1 Hvis du vil slette alle emner, skal du vælge "Slet alle numre" i stedet for "Slet nummer".

4.7 Spærring af indgående opkald (opkalds-id*1 - kun brugere af tjenesten)
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4.8  Indstilling af ECO-tilstand
Aktivering af denne tilstand reducerer det elektricitetsforbrug, som enheden anvender.

Bemærk
• Når ECO-tilstanden er aktiveret, ændres indstillingen "Link hastighed" som følger:

– Link hastighed: "10M-Fuld" *1

– PC-port kan ikke anvendes

• Når indstillingen for ECO-tilstanden er blevet ændret, genstarter enheden.

• Når ECO-tilstanden er aktiveret, vises ECO , mens enheden er i standbytilstand.
*1 Porten for den omskifterhub, enheden er tilsluttet, skal være 10 Mbps (fast) / fuld dupleks.

Indstilling
1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "ECO Mode"*1, og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Til"*2, og tryk derefter på OK .
*1 Der kræves muligvis administratoradgangskode for denne indstilling. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger. Se

"5.2 Tegntabel for administratoradgangskode" for at få flere oplysninger om tilgængelige tegn.
*2 Hvis du vil deaktivere ECO-tilstand, skal du vælge "Fra" (standard).

4.8 Indstilling af ECO-tilstand
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4.9  Ændring af standardindstillingerne
Sådan vælges hovedemnet

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "Grundindstilling", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge hovedemnet, og tryk derefter på OK .

Hovedemne Underemne

Indkommende alt Ringestyrke, Ringetype

Samtale alt. Højttaler volume, Volume håndsæt, Hovedsæt volume

Besvare alt. Autosvar Enhed, Forsink a.svar

Tast mulighed Program Tast, Rediger softtast, Softtast Navn, Hurtig tast tid

Display visning Sprog, Baggrundslys, LCD kontrast, Standby display, Kategori,
Datoformat, Tidsformat, Anmeldelsen

TasttoneTIL/FRA —

Samtaleindstil. Bloker anonyme, Anonym opkald, Skjul nummer, Overalt, Fjern
kontor, Simultan ring, System låst

Andre valg Ændre kodeord, Embedded web

4.9.1  Menuen Grundindstillinger
Indkommende alt

Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Ringestyrke Justerer ringetonens
lydstyrke.

Fra, Niveau 1–Niveau 8 Niveau 5

Ringetype Vælger ringetonen for
hver type opkald.*1

For KX-HDV130:
Linje 1, Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Ringetone 1–19,
25–32

Ringetone 1*2

Privat kald
(Kategori 1–Kate-
gori 9)

*1 De forudindstillede melodier i dette produkt anvendes med tilladelse fra © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Standardringetonen er forskellig afhængigt af linjenummeret. F.eks. er standard for linje 3 ringetone 3.

4.9 Ændring af standardindstillingerne
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Samtale alt.
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Højttaler volume Justerer lydstyrken for højttaleren. Niveau 1–Niveau 8 Niveau 5

Volume håndsæt Justerer rørets lydstyrke. Niveau 1–Niveau 8 Niveau 5

Hovedsæt volume Justerer lydstyrken på hovedsæt-
tets højttaler.

Niveau 1–Niveau 8 Niveau 5

Equalizer*1 Vælger typen af modtagerkvalitet. Normal / Diskant*2 Normal

*1 Kun KX-HDV230
*2 Fremhæver høj frekvens.

Besvare alt.
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Autosvar Enhed Vælger typer enheder, der kan be-
svares med autosvar.

Medhør /
Hovedsæt

Medhør

Forsink a.svar Vælger antallet af sekunder, før et
opkald automatisk besvares, når
autosvar er slået til.

0s–20s 6s

4.9.1 Menuen Grundindstillinger
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Tast mulighed
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Program Tast
 
For KX-HDV130 :
• Program Tast 1–2
 
For KX-HDV230 :
• Program Tast 1–24
• DSS tast 1–200

Tildeler en funktion til
hver programtast eller
DSS-tast.
Se "4.5  Funktionstaster
(programtaster og DSS-
taster*1) ".

Ingen
Enkelttryk Tast
BLF
Linje
ACD (Log ind / Wrapup)
Linje status *1

Viderestil.
Telefonbog *1

Log *1

Simultan ring *1

Hoteling *1

Viderestil opk. *1

Blind viderestil *1

Konferens *1

Hent opkald *1

Parker kald *1

Park hente *1

Tilstedeværelse *1

Hent Gruppe

Ingen

Rediger softtast
 
• Funkt. tast A
• Funkt. tast B
• Funkt. tast C

Redigerer displaytaster i
følgende situationer.
• Standby
• Samtale

Fabriks indst. Ikke gemt

Funktions
tast

Vk/DND *3

Flash/Genkald *4

Indkom. Log
Udgående log
Telefonbog
Parker kald *2 *4

Pause *2

Søgning *2 *3

Tryk hurtigtast *3

Softtast Navn
 
• Funkt. tast A
• Funkt. tast B
• Funkt. tast C

Redigerer navnene på
displaytasterne i følgen-
de situationer.
• Standby
• Samtale

Maks. 5 tegn Ikke gemt

Hurtig tast tid Vælger antallet af se-
kunder, før et opkald
automatisk foretages,
når man trykker på en
hurtigtast, der er tildelt
til "Automatisk", og hol-
der den nede.

1s–20s 2s

*1 Kun KX-HDV230
*2 Vises kun, når dette er konfigureret på telefonen.
*3 Vises kun, når "Standby" er valgt.
*4 Vises kun, når "Samtale" er valgt.

4.9.1 Menuen Grundindstillinger
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Display visning
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Sprog Vælger displayspro-
get. Der kan down-
loades op til 10 sprog
fra serveren eller in-
ternettet efter behov.
Kontakt administrato-
ren for at få yderlige-
re oplysninger.

Suffiks: NE / X /
SX

Automatisk /
English /
Deutsch /
Español /
FRANÇAIS /
Italiano /
Svenska /
Nederlands /
Português /
Čeština

Automatisk

Suffiks: (ingen) /
C

Automatisk /
English /
Español /
FRANÇAIS

Automatisk

Suffiks: RU Automatisk /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Automatisk

Baggrundslys Tænder eller slukker
LCD-baggrundsbe-
lysningen. Hvis
"Automatisk" eller
"Til" vælges, skal lys-
styrken for bag-
grundsbelysning ind-
stilles fra Niveau 1–3
(KX-HDV130) / Ni-
veau 1–6 (KX-
HDV230).

Automatisk / Til / Fra Automatisk

LCD kontrast Justerer kontrasten i
baggrundsbelysnin-
gen på LCD-display-
et.

For KX-HDV130 :
Niveau 1–Niveau 6

Niveau 3

For KX-HDV230:
Hoved LCD /
Sub LCD /
DSS LCD

Niveau 1–Niveau 6

Standby display Vælger, hvad der vi-
ses på displayet i
standbytilstand.

Telefonnummer /
Tlf.nr. Og Navn /
Navn /
Fra

Telefonnum-
mer

Kategori Redigerer navnene
på kategorierne.

Maks. 13 tegn x kategori (1-9) Ikke gemt

4.9.1 Menuen Grundindstillinger
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Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Datoformat Vælger det datofor-
mat, der vises på dis-
playet i standbytil-
stand.

Suffiks: NE / X /
SX / RU

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-
ÅÅÅÅ

Suffiks: (ingen) /
C

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

MM-DD-
ÅÅÅÅ

Tidsformat Vælger det klokke-
slætsformat, der vi-
ses på displayet i
standbytilstand.

Suffiks: NE / X /
SX / RU

12 timer / 24 timer 24 timer

Suffiks: (ingen) /
C

12 timer / 24 timer 12 timer

Anmeldelsen Vælger påmindelses-
metoden (Besked,
LED eller Alarm) for
ubesvarede opkald
og talebeskeder.
Besked: Der vises en
meddelelse på skær-
men
LED: Indikatorlys
Alarm: Der lyder en
alarm

Ubesv. Opkald Alle indstillin-
ger: TilBesked Til / Fra

LED Til / Fra

Tale besked

Besked Til / Fra

LED Til / Fra

Alarm Til / Fra

TasttoneTIL/FRA
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

TasttoneTIL/FRA Tænder og slukker tastetonen. Til / Fra Til

Samtaleindstil.
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Bloker anonyme Angiver, om indgående
anonyme opkald skal
blokeres.

For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Til / Fra Fra

Anonym opkald *1 Angiver, om der kan
foretages udgående
anonyme opkald.

For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Til / Fra Fra

Skjul nummer Redigerer/sletter tele-
fonnumre for at afvise
indgående opkald.

Se "4.7  Spærring af indgående opkald
(opkalds-id*1 - kun brugere af tjene-
sten)".

Ikke gemt

4.9.1 Menuen Grundindstillinger
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Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Overalt *3 Angiver/redigerer Xsi’s
indstillinger for Overalt.

For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Ved registrering:
Navn
Telefonnummer *2

 
Når redigering:
Status (Til / Fra)
Navn
Telefonnummer *2

Alt. Nr. *2

Ikke gemt

Fjern kontor *3 Angiver Xsi's indstilling
for Fjernkontor.

For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Til / Fra *2

Telefonnummer *2
Fra

Simultan ring *3 Angiver Xsi's indstilling
for Ringer samtidig.

For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Til / Fra *2

Telefonnummer *2
Fra

System låst Vælger, om menuen
med opkaldsindstillinger
skal låses.

Til *4 / Fra Fra

*1 Dette element vises kun, når funktionen er aktiveret. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
*2 Hvis et telefonnummer består af flere end 32 cifre, vil de overskydende cifre ikke blive vist.
*3 Hvis Xsi’s tjeneste er tilgængelig, kan du vælge dette emne. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
*4 Der kræves en adgangskode (4 tal).

Andre valg
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Ændre kodeord*1 Ændrer telefonens adgangskode
(4 cifre), som bruges til at låse te-
lefonbogen op.

1. Skriv gammel adgangs-
kode.*2

2. Skriv ny adgangskode.

3. Bekræft ny adgangsko-
de.

Ikke registre-
ret

Embedded web*3 Vælger, om netfunktionen og log-
funktionen er tilgængelige eller ej.

Til / Fra Fra

*1 • For at undgå uautoriseret adgang til dette produkt:

– Indstil en adgangskode, der er tilfældig og ikke er nem at gætte.

– Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum.

• Notér adgangskoden et sted, så du ikke glemmer den.

• Du kan finde flere oplysninger om indstilling af adgangskoden under "4.2 Indstilling af adgangskode".
*2 Hvis en adgangskode er ikke allerede er fastsat, springes dette trin over.
*3 Der kræves muligvis administratoradgangskode for denne indstilling. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger. Se

"5.2 Tegntabel for administratoradgangskode" for at få flere oplysninger om tilgængelige tegn.

4.9.1 Menuen Grundindstillinger

86 Betjeningsvejledninger



4.10  Ændring af systemindstillingerne
Bemærk

• Denne funktion afhænger af telefonsystemet. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
 
Sådan vælges hovedemnet

1. Tryk i standbytilstand på Menu .

2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge "System instil.", og tryk derefter på OK .

3. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge hovedemnet, og tryk derefter på OK .

Hovedemne Underemne

Status Linje status, Firmware version, IP tilstand, IPv4 indstil., IPv6 indstil., MAC
Adresse, LLDP, CDP, VLAN

Netværksindstil. Vælg IP tilstand, IPv4 indstil., IPv6 indstil., LLDP, CDP, VLAN, Link hastighed,
Embedded web, Netværks test

System instil. Sæt tid & dato, Godkendelse, Adgangs kode, Xsi indstil., UC Setting, Genstart,
DSS genstart (kun KX-HDV230)

4.10.1  Menuen Systemindstillinger
Status

Underemne Beskrivelse Status

Linje status
 
For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Viser linjestatus. Registrerede*1 / Registrering*1 /
(NUL)

Firmware version Viser telefonens firmwareversion. —

IP tilstand Viser IP-netværkstilstand. IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6

IPv4 indstil. Viser oplysninger om indstillinger for
IPv4.

IP-adresse *2

Subnetmaske*2

Stand.gateway*2

DNS*2

IPv6 indstil. Viser oplysninger om indstillinger for
IPv6.

IP-adresse *3

Prefix*4

Stand.gateway*3

DNS*3

MAC Adresse Viser telefonens MAC-adresse. —

LLDP Viser LLDP-status. Til / Fra

CDP Viser CDP-status. Til / Fra

4.10 Ændring af systemindstillingerne
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Underemne Beskrivelse Status

VLAN Viser VLAN-id og -prioritet. —

*1 Hvis du vælger dette punkt og trykker på OK , vises telefonnummeret for den valgte linje.
*2 Hvis dette element ikke er angivet, vises "...". Hvis telefonen ikke har forbindelse til netværket, vises "…".
*3 Hvis dette element ikke er angivet, vises "0::0". Hvis telefonen ikke har forbindelse til netværket, vises "::".
*4 Hvis dette emne ikke er angivet, vises "0". Hvis telefonen ikke har forbindelse til netværket, vises en tom plads.

4.10.1 Menuen Systemindstillinger
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Netværksindstil.
Der kræves muligvis administratoradgangskode for Netværksindstil.. Kontakt administratoren for at få yderli-
gere oplysninger. Se "5.2 Tegntabel for administratoradgangskode" for at få flere oplysninger om tilgængeli-
ge tegn.

Underemne Beskrivelse Indstilling Stan-
dard

Vælg IP til-
stand

Skifter netværksindstillin-
ger for telefonen.
De nuværende indstillin-
ger vises fremhævet.

IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6 IPv4

IPv4 indstil. Angiver indstillinger for
IPv4.

DHCP Automatisk /
Manual (DNS 1/DNS 2)

DHCP –
Automa-
tiskStatisk IP-adresse

Subnetmaske
Stand.gateway
DNS 1
DNS 2

IPv6 indstil. Angiver indstillinger for
IPv6.

DHCP Automatisk /
Manual (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Automa-
tiskRA DNS 1

DNS 2

Statisk IP-adresse
Prefix
Stand.gateway
DNS 1
DNS 2

LLDP Angiver indstillinger for
LLDP.

PC port VLAN ID 0

Prioriter 0

Til / Fra Til

CDP Angiver indstillinger for
CDP.

Til / Fra Fra

VLAN Angiver indstillinger for
VLAN.

Aktivere
VLAN

JA / NEJ NEJ

IP telefon VLAN ID 2

Prioriter 7

PC VLAN ID 1

Prioriter 0

4.10.1 Menuen Systemindstillinger
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Underemne Beskrivelse Indstilling Stan-
dard

Link hastig-
hed*1

Angiver indstillinger for
Ethernet PHY-tilstand.

IP telefon Automatisk /
100M-Fuld /
100M-Halv /
10M-Fuld /
10M-Halv

Automa-
tisk

PC Automatisk /
100M-Fuld /
100M-Halv /
10M-Fuld /
10M-Halv

Automa-
tisk

Embedded
web

Vælger, om netfunktionen
og logfunktionen er til-
gængelige eller ej.

Til / Fra Fra

Netværks test Angiver en IP-adresse,
der skal pinges.

IP-adresse (IPv4) Ikke
gemt

*1 Hvis en forbindelse med automatisk indstilling mislykkes, vil forbindelsen blive foretaget på enten 10 Mbps / halv duplex eller 100
Mbps / halv duplex.

4.10.1 Menuen Systemindstillinger

90 Betjeningsvejledninger



System instil.
Underemne Beskrivelse Indstilling Standard

Sæt tid & dato*1 Angiver dato og klokke-
slæt for telefonen.

— —

Godkendelse*2 Angiver id og adgangs-
kode for HTTP-godken-
delse.

id*3

Kodeord*3
Ikke gemt

Adgangs kode*4 Angiver den adgangs-
kode, der giver adgang
til omdirigeringsserve-
ren.

Maks. 16 tegn Ikke gemt

Xsi indstil.*5 Angiver id og adgangs-
kode for Xsi-tjenesten.

For KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2
 
For KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

id*3

Kodeord*3
Ikke gemt

UC Setting*5 Angiver id og adgangs-
kode for Broadsoft UC-
tjenesten (IM&P).

id*3

Kodeord*3
Ikke gemt

Genstart Genstart enheden. JA / NEJ NEJ

DSS genstart *6 Genstart alle tilsluttede
DSS-enheder.

JA / NEJ NEJ

*1 Tilgængeligheden afhænger af dit telefonsystem. Når strømforsyningen afbrydes pga. strømsvigt eller af andre grunde, eller når
enheden genstartes, vil rekonfiguration være nødvendig, da de aktuelle indstillinger er slettet. Derfor anbefales det at bruge NTP-
serveren. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

*2 Der kræves muligvis administratoradgangskode for denne indstilling. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger. Se
"5.2 Tegntabel for administratoradgangskode" for at få flere oplysninger om tilgængelige tegn.

*3 Maks. 128 tegn
*4 Denne indstilling vises muligvis ikke afhængigt af indstillingerne på denne enhed. Kontakt administratoren for at få yderligere op-

lysninger.
*5 Dette element vises kun, når funktionen er aktiveret. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
*6 Kun KX-HDV230

4.10.1 Menuen Systemindstillinger
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4.11  Programmering af webgrænseflade
Produktet indeholder en webbaseret grænseflade for konfiguration af forskellige indstillinger og funktioner,
herunder nogle, som ikke kan programmeres direkte.
Følgende liste indeholder nogle nyttige funktioner, som kan programmeres via webbrugergrænsefladen.
Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.
• Sprogindstillinger (IP-telefon / internet)

• Brugeradgangskode (for adgang til webbrugergrænsefladen)

• Standardlinje til udgående

• Telefonnumre, der skal afvises

• Opkaldsfunktioner
– Aktiver Anonymt opkald

– Aktiver Bloker anonymt opkald

– Aktiver funktionen Vil ikke forstyrres

– Aktiver Viderestilling af opkald altid

– Nummer til viderestilling (altid)

– Aktiver Viderestilling ved optaget

– Nummer til viderestilling (optaget)

– Aktiver Viderestilling ved ubesvaret opkald

– Nummer til viderestilling (ubesvaret opkald)

– Antal ring (ubesvaret opkald)

• Nummer til hotline

• Indstilling af Flex-tast*1

• Programtast*2

• Import til og eksport af telefonbog

• DSS-konsol*1

*1 KX-HDV230 Kun
*2 KX-HDV130 Kun

Bemærk
• Hver gang du vil opnå adgang til webbrugergrænsefladen, skal du aktivere webprogrammering (inte-

greret net).

4.12  Opdatering af softwaren
Forhandleren af telefonsystemet tilbyder muligvis nye funktioner og forbedrede softwareversioner fra tid til
anden. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

4.11 Programmering af webgrænseflade
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Afsnit 5
Bilag

Dette afsnit indeholder specifikationer, fejlfinding, fejl-
meddelelser og vægmonteringsskabeloner.

Betjeningsvejledninger 93



5.1  Oversigt over tegntilstande
Tilstande for indtastning af tegn
Med de seks tilstande for indtastning af tegn kan du indtaste forskellige tegn.
Følgende tegntilstande er tilgængelige:

• Latinsk ABC

• Numerisk 0 - 9

• Græsk 

• Udvidet 1  / 

• Udvidet 2 

• Kyrillisk 

5.1 Oversigt over tegntilstande
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Suffiks: NE / X / SX
Ta-
ster

ABC

(Latinsk)
0 - 9

(Tal) (Græsk) (Udvidet 1) (Udvidet 2)

Mellemrum # &
' ( )  , – . / 1

1 Mellemrum # & ' ( )  , – . / 1

A B C 2

2

Α Β Γ 2 A À Á Â Ã Ä Å Æ B C
Ç 2

A Á Ä Ă Ą B C Ć Č 2

a b c 2 α β γ 2 a à á â ã ä å æ b c ç
2

a á ä ă ą b c ć č 2

D E F 3
3

Δ Ε Ζ 3 D Ð E È É Ê Ë Ẽ F 3 D Ď E É Ę Ě F 3

d e f 3 δ ε ζ 3 d ð e è é ê ë ẽ f 3 d ď e é ę ě f 3

G H I 4
4

Η Θ Ι 4 G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ 4 G H I Í 4

g h i 4 η θ ι 4 g ğ h i ì í î ï ĩ ı ĭ 4 g h i í 4

J K L 5
5

Κ Λ Μ 5 J K L 5 J K L Ł Ĺ Ľ 5

j k l 5 κ λ μ 5 j k l 5 j k l ł ĺ ľ 5

M N O 6

6

Ν Ξ Ο 6 M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö
Ø Œ 6

M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6

m n o 6 ν ξ ο 6 m n ñ o ò ó ô õ ö ø œ
6

m n ń ň o ó ö ő 6

P Q R S 7
7

Π Ρ Σ 7 P Q R S Ş ß 7 P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7

p q r s 7 π ρ σ 7 p q r s ş ß 7 p q r ŕ ř s ś š 7

T U V 8
8

Τ Υ Φ 8 T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8 T Ţ Ť U Ú Ü Ű Ů V 8

t u v 8 τ υ φ 8 t u ù ú û ü ũ v 8 t ţ ť u ú ü ű ů v 8

W X Y Z 9
9

Χ Ψ Ω ɣ 9 W Ŵ X Y Ŷ Z 9 W X Y Ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9

w x y z 9 χ ψ ω ɣ 9 w ŵ x y ŷ z 9 w x y ỳ ý z ź ż ž 9

Mellemrum ! ? " : ;
+ = < > 0

0 Mellemrum ! ? " : ; + = < > 0

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• For hver tast viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den
nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.

• Tryk på , før eller efter du skriver et tegn, hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver.

• Hvis du trykker flere gange på en tast, rulles der igennem de tegn, der er associeret med denne tast. Hvis
du f.eks. vil skrive bogstavet "C" i latinsk tegntilstand, skal du trykke 3 gange på tasten .

• Tegn, der indtastes med -tasten (f.eks. "$"), kan ikke indtastes under søgninger i telefonbogen.

• Tasterne i tabellen ser muligvis anderledes ud end de faktiske taster på telefonen.

5.1 Oversigt over tegntilstande
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5.2  Tegntabel for administratoradgangskode

Taster ABC

(Latinsk)
0 - 9

(Tal)

# & ' ( )  , – . / ~ 1 1

A B C 2
2

a b c 2

D E F 3
3

d e f 3

G H I 4
4

g h i 4

J K L 5
5

j k l 5

M N O 6
6

m n o 6

P Q R S 7
7

p q r s 7

T U V 8
8

t u v 8

W X Y Z 9
9

w x y z 9

Mellemrum ! ? " : ; + = < > | 0 0

$ % & @ [ \ ] ^ _ ` { } #

• For hver tast viser den øverste række de tegn, der er indtastet i tilstanden for store bogstaver, og den
nederste række viser de tegn, der er indtastet i tilstanden for små bogstaver.

• Tryk på , før eller efter du skriver et tegn, hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver.

• Hvis du trykker flere gange på en tast, rulles der igennem de tegn, der er associeret med denne tast. Hvis
du f.eks. vil skrive bogstavet "C" i latinsk tegntilstand, skal du trykke 3 gange på tasten .

5.2 Tegntabel for administratoradgangskode
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5.3  Specifikationer
KX-HDV130

Element Specifikationer

Strømforsyning Lysnetadapter / PoE (IEEE 802.3af)

Strømforbrug PoE Standby • ca. 2,2  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 1,9  W (ECO-tilstand slået til)

Samtale • ca. 2,3  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 2,0  W (ECO-tilstand slået til)

Lysneta-
dapter

Standby • ca. 2,0  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 1,3  W (ECO-tilstand slået til)

Samtale • ca. 2,1  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 1,4  W (ECO-tilstand slået til)

Maksimalt strømforbrug Ca. 2,8  W 

Betjeningsmiljø 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

Ethernet-port LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Ethernet-grænseflade 10Base-T / 100Base-TX (Auto / 100MB-FULL /
100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF)
Auto MDI / MDIX

Bredbånds-Codec G.722

Smalbånds-Codec G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Flere linjer 2

LCD-display Monokromt grafisk

LCD-størrelse 132 x 64 pixel, 4 linjer

LCD-baggrundsbelysning 3 niveauer

VoIP-forbindelsesmetode SIP

Højtaler 1

Mikrofon 1

Hovedsætstik 1 (RJ9)

Dimensioner
(Bredde x dybde x høj-
de med stativ monteret)

"Høj" position 167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57 × 6,61 × 7,24 tommer)

"Lav" position 167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57 × 7,36 × 5,94 tommer)

Vægt (med rør, ledning til rør og stativ) 691  g (1,52 lb)

5.3 Specifikationer
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KX-HDV230
Element Specifikationer

Strømforsyning Lysnetadapter / PoE (IEEE 802.3af)

Strømforbrug PoE Standby • ca. 3,1  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 2,9  W (ECO-tilstand slået til)

Samtale • ca. 3,2  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 3,0  W (ECO-tilstand slået til)

Lysneta-
dapter

Standby • ca. 2,8  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 2,1  W (ECO-tilstand slået til)

Samtale • ca. 2,9  W (ECO-tilstand slået fra)

• ca. 2,2  W (ECO-tilstand slået til)

Maksimalt strømforbrug Ca. 4,2  W 

Betjeningsmiljø 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

Ethernet-port LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Ethernet-grænseflade 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto /
100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL /
10MB-HALF)
Auto MDI / MDIX

Bredbånds-Codec G.722

Smalbånds-Codec G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Flere linjer 6

LCD-display Monokromt grafisk

LCD-størrelse 132 x 64 pixel, 4 linjer (hoved-LCD)
160 x 384 pixel, 12 linjer (LCD-display til navngiv-
ning)

LCD-baggrundsbelysning 6 niveauer

VoIP-forbindelsesmetode SIP

Højtaler 1

Mikrofon 1

Hovedsætstik 1 (RJ9)

EHS-stik 1 (ø3,5 mm [1/8 tommer], gælder kun EHS)

Dimensioner
(Bredde x dybde x høj-
de med stativ monteret)

"Høj" position 252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9 × 7,1 × 7,4 tommer)

"Lav" position 252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9 × 7,4 × 6,1 tommer)

Vægt (med rør, ledning til rør og stativ) 1030  g (2,28 lb)

5.3 Specifikationer
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KX-HDV20
Element Specifikationer

Strømforsyning *1 Strømforsyning via KX-HDV230.

Strømforbrug Standby: ca. 0,5 W 

Maksimalt strømforbrug Ca. 1,5  W 

Betjeningsmiljø 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

LCD-display Monokromt grafisk

LCD-størrelse 160 × 384 pixel, 12 linjer

LCD-baggrundsbelysning 6 niveauer

Dimensioner
(Bredde x dybde x
højde med stativ
monteret)

"Høj" position 110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3 × 6,9 × 7,0 tommer)

"Mellem" position 110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 × 6,9 × 6,1 tommer)

"Lav" position 110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 × 6,9 × 4,8 tommer)

Vægt (med stativ) 430 g (0,95 lb)

*1 KX-HDV20 kan kun bruges, når KX-HDV230 strømforsynes via den valgfri lysnetadapter.

5.3 Specifikationer
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5.4  Fejlfinding
Almen brug

Problem Mulig årsag Løsning

Displayet er blankt. Enheden modtager ikke strøm. Enheden er ikke udviklet til at fungere under
strømsvigt. Sørg for, at enheden, der forsy-
ner PoE, modtager strøm, og at Ethernet-
kablet er korrekt forbundet. (Hvis du bruger
en PoE-hub, er det antal enheder, du kan til-
slutte på samme tid, begrænset af den
mængde strøm, der leveres af hubben.) Hvis
en lysnetadapter er tilsluttet, skal du kontrol-
lere, at lysnetadapteren er tilsluttet og modta-
ger strøm.

Enheden fungerer
ikke korrekt.

Kabler og ledninger er ikke tilslut-
tet ordentligt.

Kontrollér alle tilslutninger.

Dine forbindelsesindstillinger er
ikke korrekte.

• Kontakt din administrator for at bekræfte,
at dine indstillinger er korrekte.

• Hvis problemet bliver ved med at opstå,
skal du kontakte forhandleren.

En fejl er opstået. Genstart enheden.

Jeg kan ikke høre en
opkaldstone.

— Kontroller, at LAN-kablet er korrekt tilsluttet.

Jeg kan ikke annulle-
re telefonbogslåsen.

Den indtastede adgangskode var
forkert.

Indtast den rigtige adgangskode.

Jeg har glemt ad-
gangskoden.

— Kontakt administratoren eller forhandleren.

Datoen og klokke-
slættet er forkert.

— Juster enhedens dato og klokkeslæt.

Indikatoren Besked/
ringer lyser.

Du modtog en talebesked, mens
du talte i telefon eller var væk.

Aflyt talebeskeden.

KX-HDV20 vil ikke
tænde (kun
KX-HDV230).

KX-HDV230 får strøm via PoE
(Power-over-Ethernet).

Slut KX-HDV230 til en lysnetkontakt ved
hjælp af den valgfri lysnetadapter.

5.4 Fejlfinding
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Foretag og modtag opkald
Problem Mulig årsag Løsning

Jeg kan ikke foreta-
ge opkald.

Telefonnummeret blev indtastet
forkert.

• Bekræft, at du har indtastet telefonnum-
meret på den anden deltager korrekt.

• Kontakt administratoren eller forhandleren.

Enheden downloader en fir-
mware-opdatering.

Du kan ikke foretage opkald, mens enheden
downloader opdateringer. Vent, indtil opdate-
ringen er færdig, og prøv derefter at foretage
et opkald.

Telefonbogslisten importeres
eller eksporteres.

• Vent et par minutter, indtil handlingen er
udført.

• Søg bekræftelse hos administratoren eller
forhandleren.

Jeg kan ikke foreta-
ge langdistanceop-
kald.

Din telefonservice tillader ikke
langdistanceopkald.

Kontrollér, at du har abonneret på dit telefon-
selskabs langdistancetjeneste.

Enheden ringer ikke,
når der modtages et
opkald.

Ringetonen er slået fra. Tryk på lydstyrketasten [+], mens der modta-
ges et opkald, eller juster ringetonens lyd-
styrkeindstilling.

Linjen afbrydes,
mens jeg taler med
en ekstern modtager.

Dit telefonsystem/service kan
fastsætte en tidsgrænse for ud-
gående opkald.

Hvis du vil forlænge tidsgrænsen, skal du
kontakte forhandleren.

5.4 Fejlfinding
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Lydkvalitet
Problem Mulig årsag Løsning

Modtageren kan ikke
høre min stemme.

Enhedens mute-funktion er slået
til.

Tryk på / MUTE/AUTO ANS  for at slå
mute-funktionen fra.

Hvis du bruger den håndfri tele-
fon, kan genstande blokere for
mikrofonen.

Undgå at blokere for enhedens mikrofon
under opkald. Hold dine hænder samt almin-
delige genstande såsom mapper, kopper og
kaffekander væk fra enheden under opkald.

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

Du er for langt væk fra mikrofo-
nen.

Forsøg at tale tættere på mikrofonen.

Omgivelserne er ikke optimale
for håndfri opkald.

• Brug ikke enheden inden for 2 m (6 fod 7
tommer) fra projektorer, air condition-ud-
styr, ventilatorer eller andet udstyr, der ud-
sender hørbar eller elektrisk støj.

• Hvis enheden anvendes i et lokale med
vinduer, skal gardiner trækkes for, eller
persienner trækkes ned for at forebygge
ekko.

• Brug enheden i områder uden støj.

Enheden blev flyttet under et op-
kald.

Flyt ikke enheden under et opkald.

Genstande blokerer for mikrofo-
nen.

Undgå at blokere for enheden under opkald.
Hold dine hænder samt almindelige genstan-
de såsom mapper, kopper og kaffekander
væk fra enheden under opkald.

Modtageren bruger en halv-du-
plex telefon.

Hvis modtageren bruger en halv-duplex tele-
fon, kan lyden falde ud af og til under opkald.
For at opnå den bedste ydeevne skal modta-
geren bruge en fuld-duplex telefon.

Telefonbogsliste
Problem Mulig årsag Løsning

Jeg kan ikke tilføje
eller redigere kon-
taktpersoner i tele-
fonbogslisten.

Telefonbogslisten er fuld. Slet unødvendige kontaktpersoner. Det mak-
simale antal kontaktpersoner i telefonbogsli-
sten er 500.

5.4 Fejlfinding
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5.5  Fejlmeddelelser
Der kan vises fejlbeskeder på enheden under brug.
Det følgende skema angiver disse beskeder og mulige årsager og løsninger.
 

Fejlbesked Mulig årsag Løsning
Fejl:001
Tjek LAN kable.

LAN-kablet er ikke tilsluttet. Kontrollér alle tilslutninger.

Fejl:002
IP adresse kolli-
sion

Enhedens netværksindstillinger er
forkerte.

Kontakt administratoren eller forhand-
leren.

Fejl:002
IP-adresse
Fejl:003
Ikke registrede

SIP-serveren blev ikke registreret. Kontakt administratoren eller forhand-
leren.

Hukommelse fuld Telefonbogen er fuld og kan ikke
gemme den nye kontaktperson.

Slet unødvendige data i telefonbo-
gen, og prøv igen.

Ingen indtast Når du forsøger at se telefonbogen:
Ingen emner er gemt.
 
Når du forsøger at få vist opkaldslog-
gen for indgående eller udgående op-
kald:
Ingen logfiler er blevet gemt.

Gem et nyt emne i din lokale telefon-
bog.

Skal til service Fejl på enheden. Kontakt forhandleren/tjenesteudbyde-
ren for telefonsystemet.

Telefonbogsfejl Hukommelsen er blevet fyldt under
hentning af en telefonbog.

• Slet unødvendige data i telefonbo-
gen, eller kontakt administratoren
for at forhøre dig om antallet af em-
ner, der downloades.

• Denne besked forsvinder, hvis du
åbner telefonbogen.

5.5 Fejlmeddelelser
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5.6  Redigeringshistorie
Softwarefilversion 06.000 eller nyere
Nyt indhold
• Netværksindstil.—Netværks test

Softwarefilversion 07.000 eller nyere
Nyt indhold
• Samtale alt.—Equalizer

5.6 Redigeringshistorie
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5.7  SKABELON TIL OPHÆNGNING
1. Skru skruerne i væggen som vist.

2. Hæng enheden på skruerne.

Bemærk
• Sørg for at indstille udskriftsstørrelsen, så den svarer til størrelsen på denne side. Hvis målene på ud-

skriften stadig afviger en smule fra de mål, der er angivet her, skal du bruge de mål, der er angivet
her.

5.7.1  KX-HDV130

*2*3

*1

*1

*1 En skrue her
*2 100 mm (3 15/16 tommer)
*3 83 mm (3 1/4 tommer)

5.7 SKABELON TIL OPHÆNGNING
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5.7.2  KX-HDV230, valgfrit med 1 monteret KX-HDV20

*4

*3

*1

*2

*1

*5

*2

*1 En skrue her (for KX-HDV20)
*2 En skrue her (for KX-HDV230)
*3 100 mm (3 15/16 tommer)
*4 83 mm (3 1/4 tommer)
*5 179,3 mm (7 1⁄16 tommer)

5.7.2 KX-HDV230, valgfrit med 1 monteret KX-HDV20
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5.7.3  Til montering af 2 eller flere KX-HDV20-enheder (kun
KX-HDV230)

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 tommer)
*2 83 mm (3 1/4 tommer)
*3 En skrue her (For KX-HDV20 til montering)
*4 En skrue her (Tidligere monteret KX-HDV20)
*5 111 mm (4 3/8 tommer)

5.7.3 Til montering af 2 eller flere KX-HDV20-enheder (kun KX-HDV230)
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