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κού προϊόντος.
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στη χώρα ή την περιοχή σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πά-
ροχο της υπηρεσίας.
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Έκδοση εγγράφου: 2017-11



Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής
KX-HDV130 / KX-HDV230.

Σχετική τεκμηρίωση
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Περιγράφει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυ-
γή πρόκλησης τραυματισμού σε άτομα ή/και υλικών ζημιών.

• Οδηγός διαχειριστή
Περιγράφει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση και τη διαχείριση αυτής της μονάδας.

 
Τα παρόντα εγχειρίδια και οι πληροφορίες υποστήριξης διατίθενται στην τοποθεσία web της Panasonic στη
διεύθυνση:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Για μελλοντική αναφορά
Καταγράψτε τις πληροφορίες στον κενό χώρο που ακολουθεί για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση
• Ο αριθμός σειράς και η διεύθυνση MAC αυτού του προϊόντος μπορούν να βρεθούν στην ετικέτα που

έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της μονάδας. Πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό σειράς και τη
διεύθυνση MAC αυτής της μονάδας στον διαθέσιμο χώρο και να διατηρήσετε το παρόν εγχειρίδιο ως
μόνιμο αρχείο της αγοράς σας, προκειμένου να βοηθήσει στην αναγνώριση του προϊόντος σε περί-
πτωση κλοπής.
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Τμήμα 1
Σημαντικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται σημαντικές πληροφο-
ρίες που προορίζονται για την αποφυγή προσωπικών
τραυματισμών και υλικών ζημιών.
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1.1  Ασφάλεια δεδομένων
Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από μη ενδεδειγμένη χρήση αυτού του προϊόντος.
• Διατηρείτε αντίγραφο όλων των σημαντικών δεδομένων (όπως η λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου), για

χρήση σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανήματος και αδυναμίας ανάκτησης των δεδομένων.
• Το παρόν προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές/εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Για την προ-

στασία των προσωπικών δεδομένων/της εμπιστευτικότητάς σας, συνιστούμε να διαγράψετε πληροφορίες,
όπως είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος ή το αρχείο καταγραφής κλήσεων, από τη μνήμη πριν από την
απόρριψη, τη μεταβίβαση ή την επιστροφή του προϊόντος, ή πριν από την αποστολή του προϊόντος για
επισκευή.

• Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:
– Διατηρήστε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης.

– Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης.

– Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί εύκολα.

– Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.

• Δεν είναι δυνατή η αναίρεση των ρυθμίσεων ασφαλείας, όπως είναι οι κωδικοί πρόσβασης, στα κέντρα
εξυπηρέτησης της Panasonic. Λάβετε μέτρα ώστε να μην χάσετε και να μην ξεχάσετε τους κωδικούς πρό-
σβασης.

• Εάν ξεχάσετε έναν κωδικό πρόσβασης, πραγματοποιήστε προετοιμασία της μονάδας και διαμορφώστε
ξανά τις ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το διαχειριστή ή τον αντιπρόσωπό σας.

• Συνιστάται να κλειδώνετε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να αποτρέψετε τη διαρροή των αποθηκευμένων
πληροφοριών.

1.2  Απόρριψη παλιού εξοπλισμού και μπαταριών
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες με συστήματα ανακύκλωσης

Το σύμβολο αυτό, πάνω στα προϊόντα, τη συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα, υποδη-
λώνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, καθώς και οι μπαταρίες,
δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Παρακαλούμε παραδώστε τα παλαιά προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες για διαχεί-
ριση, επεξεργασία ή/και ανακύκλωση σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών
αποκομιδής.
Με την ορθή απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών, συμβάλλετε στην εξοικονόμη-
ση πολύτιμων πόρων και την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, παρακαλούμε
απευθυνθείτε στις κατά τόπους υπηρεσίες συγκομιδής απορριμμάτων.
Σε περίπτωση αντικανονικής απόρριψης αυτού του προϊόντος ενδεχομένως να επιβληθούν
πρόστιμα, ανάλογα με τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους.

Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (σύμβολο κάτω)
Το σύμβολο αυτό μπορεί να απεικονίζεται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Αυτό γίνεται
ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις απαιτήσεις των εκάστοτε οδηγιών, που εκδόθηκαν για τη
συγκεκριμένη χημική ουσία.

1.1 Ασφάλεια δεδομένων
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1.3  Τοπικές πληροφορίες
1.3.1  Για χρήστες σε χώρες της Ευρώπης

Η ακόλουθη δήλωση ισχύει μόνο για το μοντέλο KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE /
KX-HDV230X.
Για πληροφορίες σχετικά με την συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές οδηγίες της ΕΕ,
Επικοινωνία με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

1.3 Τοπικές πληροφορίες
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Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Regulation No.801/2013. 

The text of the ErP Free Web Product Information is available at the following internet address: 
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site above.



1.4  Για καλύτερη απόδοση
Περιβάλλον
• Διατηρείτε το προϊόν μακριά από συσκευές θέρμανσης και συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο,

όπως οι λάμπες φθορίου, τα μοτέρ και οι τηλεοράσεις. Αυτές οι πηγές θορύβου μπορούν να επηρεάσουν
την απόδοση του προϊόντος.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 ℃ (32 ℉) ή υψηλότε-
ρη από 40 ℃ (104 ℉).

• Αφήστε κενό χώρο 10 cm (4 ίντσες) γύρω από το προϊόν για σωστό εξαερισμό.

• Να αποφεύγετε περιβάλλοντα με υπερβολικό καπνό, σκόνη, υγρασία, μηχανικές δονήσεις, κραδασμούς ή
απευθείας έκθεση στο φως του ηλίου.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και λειτουργία κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρα-
σίας περιβάλλοντος και σχετική υγρασία.

Τυπική φροντίδα
• Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα AC και το καλώδιο Ethernet πριν από τον καθαρισμό.

• Σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.

• Μην καθαρίζετε το προϊόν με λειαντικά σε σκόνη ή με χημικές ουσίες, όπως βενζίνη ή διαλυτικό.

• Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή αερολύματος.

Τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.

• Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να αποφεύγεται η πτώση αντικειμένων επάνω στο προϊόν και η εισροή
υγρών στο εσωτερικό του.

Προαιρετικός εξοπλισμός (μόνο KX-HDV230)
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα KX-HDV20 (μονάδα επέκτασης 20 πλήκτρων) με το προϊόν.

• Η μονάδα KX-HDV20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το προϊόν τροφοδοτείται με ρεύμα από το
προαιρετικό τροφοδοτικό AC. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το προϊόν τροφοδοτείται μέσω Power-
over-Ethernet (PoE).

• Μπορείτε να συνδέσετε έως 5 μονάδες KX-HDV20 στο προϊόν.
Για να τοποθετήσετε δεύτερη μονάδα KX-HDV20 ή και περισσότερες, τοποθετήστε κάθε μία διαδοχικά,
χωρίς να τη συνδέσετε στην κύρια μονάδα.

1.4 Για καλύτερη απόδοση
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Τμήμα 2
Πριν από τη λειτουργία των τηλεφώνων

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές πληρο-
φορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας.
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2.1  Πληροφορίες αξεσουάρ
 
Παρεχόμενα αξεσουάρ
KX-HDV130

Ακουστικό: 1 Καλώδιο ακουστικού: 1 Βάση: 1

KX-HDV230

Ακουστικό: 1 Καλώδιο ακουστικού: 1 Βάση: 1

Προσαρμογέας επιτοίχιας τοπο-
θέτησης: 1

Βίδα για τον προσαρμογέα επι-
τοίχιας τοποθέτησης: 1

Βίδες για επιτοίχια τοποθέτηση: 2

Προαιρετικά αξεσουάρ
KX-HDV130

Μοντέλο Τροφοδοτικό AC *1 Κιτ επιτοίχιας τοποθέτη-
σης

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 • Για να παραγγείλετε ένα προαιρετικό τροφοδοτικό AC, χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου "KX-A423xx". Για λεπτομέρειες
σχετικά με τον αριθμό μοντέλου του τροφοδοτικού AC που πρέπει να παραγγείλετε, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας.

• Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Εάν το PoE είναι διαθέσιμο στο δί-
κτυό σας, αυτή η μονάδα μπορεί να λαμβάνει την απαραίτητη τροφοδοσία από το δίκτυο μέσω του καλωδίου Ethernet. Σε

2.1 Πληροφορίες αξεσουάρ
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αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται τροφοδοτικό AC. Ωστόσο, εάν το PoE δεν είναι διαθέσιμο, θα χρειαστεί να συνδέσετε
τροφοδοτικό AC στη μονάδα.

KX-HDV230

Μοντέλο Τροφοδοτικό AC *1 Μονάδα επέκτασης 20
πλήκτρων

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 • Για να παραγγείλετε ένα προαιρετικό τροφοδοτικό AC, χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου "KX-A422xx/KX-A424xx". Για λε-
πτομέρειες σχετικά με τον αριθμό μοντέλου του τροφοδοτικού AC που πρέπει να παραγγείλετε, συμβουλευθείτε τον αντιπρό-
σωπό σας.

• Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Εάν το PoE είναι διαθέσιμο στο δί-
κτυό σας, αυτή η μονάδα μπορεί να λαμβάνει την απαραίτητη τροφοδοσία από το δίκτυο μέσω του καλωδίου Ethernet. Σε αυ-
τήν την περίπτωση, δεν απαιτείται τροφοδοτικό AC. Ωστόσο, εάν το PoE δεν είναι διαθέσιμο, θα χρειαστεί να συνδέσετε
τροφοδοτικό AC στη μονάδα.

KX-HDV20 Παρεχόμενα αξεσουάρ (μόνο για το KX-HDV230)
Βάση: 1 Καλώδιο σύνδεσης: 1 Προσαρμογέας επιτοίχιας τοπο-

θέτησης: 1

Βίδα για τον προσαρμογέα επι-
τοίχιας τοποθέτησης: 1

Βίδες για επιτοίχια τοποθέτηση: 2 Βίδα για σύνδεση της συσκευής
KX-HDV20 στη μονάδα: 1

2.1 Πληροφορίες αξεσουάρ
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2.2  Εγκατάσταση και ρύθμιση
Σημείωση

• Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών ζημιών που οφείλονται
σε αστοχίες εξαιτίας ακατάλληλης εγκατάστασης ή ασυνεπούς λειτουργίας σε σχέση με την παρούσα
τεκμηρίωση.

Προειδοποίηση
• Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην υπερφορτώνετε τις πρίζες AC και τα

καλώδια επέκτασης.
• Τοποθετήστε σωστά το βύσμα του τροφοδοτικού AC/τροφοδοσίας στην πρίζα AC. Σε αντίθετη περί-

πτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και/ή υπερθέρμανση που θα καταλήξει σε φωτιά.
• Αφαιρείτε τακτικά σκόνη κ.λπ. από το τροφοδοτικό AC/το φις ρεύματος τραβώντας το από την πρίζα

και σκουπίζοντας με στεγνό πανί. Η συσσωρευμένη σκόνη ενδέχεται να προκαλέσει ελάττωμα στη μό-
νωση εξαιτίας της υγρασίας κ.λπ., με πιθανό αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

2.2.1  Προσάρτηση της βάσης
Προσαρτήστε τη βάση στο επιτραπέζιο τηλέφωνο.

1. Τοποθετήστε τη βάση στις υποδοχές που βρίσκονται στη μονάδα.

2. Περιστρέψτε προσεκτικά τη βάση προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται έως ότου ασφαλίσει στη θέ-
ση της.

KX-HDV130

KX-HDV230

2.2 Εγκατάσταση και ρύθμιση
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KX-HDV20

2.2.2  Προσαρμογή της θέσης βάσης
Πατήστε τα σημάδια PUSH προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται και με τα δύο χέρια, γείρετε και σύρετε
τη βάση έως ότου σταθεροποιηθεί στην επιθυμητή θέση.
 

• Χαμήλωμα της βάσης
Παράδειγμα: KX-HDV230

• Ανύψωση της βάσης
Παράδειγμα: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Αφαίρεση της βάσης
Γείρετε τη βάση προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται ενώ πατάτε τα σημάδια PUSH και με τα δύο χέρια.

Παράδειγμα: KX-HDV230

PUSH

PUSH

2.2.2 Προσαρμογή της θέσης βάσης
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2.2.4  Σύνδεση της προαιρετικής συσκευής KX-HDV20 στη
μονάδα (μόνο KX-HDV230)

Η προαιρετική συσκευή KX-HDV20 έχει 20 πλήκτρα DSS και προσθέτει 40 πλήκτρα λειτουργιών (20 πλήκ-
τρα × 2 σελίδες) στη μονάδα.
Αυτά τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δέσμευση μιας γραμμής για την πραγματοποίηση ή τη
λήψη κλήσης ή για την εκτέλεση μιας λειτουργίας που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο.

1. Αφαιρέστε τη βάση από τις μονάδες KX-HDV230 και KX-HDV20.

2. Εισαγάγετε τις γλωττίδες της KX-HDV20 στα ανοίγματα που υποδεικνύονται στη βάση και, στη συνέχεια,
σύρετε την KX-HDV20 προς την κατεύθυνση του βέλους.

3. Στερεώστε την KX-HDV20 στη μονάδα με τη βίδα που περιλαμβάνεται.

2 3

4. Συνδέστε τη βάση στις μονάδες KX-HDV230 και KX-HDV20. Βλ. "2.2.1 Προσάρτηση της βάσης". Εναλ-
λακτικά, εάν η μονάδα θα τοποθετηθεί σε τοίχο, εκτελέστε επιτοίχια τοποθέτηση.

5. Συνδέστε την KX-HDV20 στη μονάδα με το παρεχόμενο καλώδιο.

6. Ενεργοποιήστε τη μονάδα KX-HDV230.

Σημείωση
• Μπορείτε να συνδέσετε έως 5 μονάδες KX-HDV20 στο προϊόν.
 

2.2.4 Σύνδεση της προαιρετικής συσκευής KX-HDV20 στη μονάδα (μόνο KX-HDV230)
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2.2.5  Συνδέσεις (συμπεριλαμβάνεται η προαιρετική μονάδα
KX-HDV20)

 
Συνδέστε το καλώδιο Ethernet, το καλώδιο του ακουστικού και το τροφοδοτικό AC (προαιρετικό) στη μονά-
δα.

Ανακοίνωση
• Η μονάδα KX-HDV20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το προϊόν τροφοδοτείται με ρεύμα από το

προαιρετικό τροφοδοτικό AC. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το προϊόν τροφοδοτείται μέσω
Power-over-Ethernet (PoE).

Σημείωση
• Η μονάδα KX-HDV20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μονάδα KX-HDV230.

KX-HDV130
*1

*3

*4

*2

2.2.5 Συνδέσεις (συμπεριλαμβάνεται η προαιρετική μονάδα KX-HDV20)
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KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*4

*6

*3

*5

*2

*1 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ PoE
*2 Καλώδιο LAN
*3 Προαιρετικό τροφοδοτικό AC
*4 Προαιρετικά ακουστικά κεφαλής

Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά κεφαλής που έχουν δοκιμαστεί με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στις ακό-
λουθες τοποθεσίες Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*5 Καλώδιο σύνδεσης
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης όπως φαίνεται στην εικόνα.

*6 Προαιρετικά ακουστικά κεφαλής EHS
Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά κεφαλής EHS που έχουν δοκιμαστεί με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε
στην ακόλουθη τοποθεσία Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Σημείωση
• Η αρχική ρύθμιση για τη διεύθυνση IP είναι "DHCP–AYTOΜΑΤΗ". Για πληροφορίες σχετικά με το πε-

ριβάλλον του δικτύου σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
 

Κατά την επιλογή καλωδίων Ethernet (δεν περιλαμβάνονται)
• Χρησιμοποιήστε εύκαμπτα καλώδια χωρίς καλύμματα υποδοχών. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια με

σκληρό περίβλημα που μπορεί να σκιστούν ή να ραγίσουν όταν τα λυγίσετε. Για να αποφύγετε την
πρόκληση ζημιάς στα καλώδια, χρησιμοποιήστε καλώδια που δεν προεξέχουν από το κάτω μέρος της
βάσης.

• Συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

2.2.5 Συνδέσεις (συμπεριλαμβάνεται η προαιρετική μονάδα KX-HDV20)
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*1

*1 60 mm (2 3/8 ίντσες) ή λιγότερο

Χρησιμοποιήστε ένα ευθύ καλώδιο Ethernet CAT 5e (ή ανώτερων προδιαγραφών) (δεν περιλαμβάνεται)
με διάμετρο 6,5 mm (1/4 ίντσες) ή λιγότερο.

Κατά τη σύνδεση ενός διανομέα μεταγωγής
Εάν η τεχνολογία PoE είναι διαθέσιμη, δεν χρειάζεται τροφοδοτικό AC.
Αν χρησιμοποιείτε έναν διανομέα PoE, ο αριθμός των συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα
περιορίζεται από την ισχύ που παρέχεται από τον διανομέα.
KX-HDV130: Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με το πρότυπο PoE Κλάσης 1.
KX-HDV230: Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με το πρότυπο PoE Κλάσης 2.

Κατά τη σύνδεση υπολογιστή
Η θύρα PC δεν υποστηρίζει την τεχνολογία PoE για τις συνδεδεμένες συσκευές.

Κατά τη σύνδεση των καλωδίων και του τροφοδοτικού AC
Περάστε το καλώδιο Ethernet και το καλώδιο του τροφοδοτικού AC κάτω από τη βάση.

2.2.5 Συνδέσεις (συμπεριλαμβάνεται η προαιρετική μονάδα KX-HDV20)
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2.2.6  Τοποθέτηση σε τοίχο
Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα KX-HDV230 και έως 5 προαιρετικές μονάδες KX-HDV20 σε τοίχο.

Ανακοίνωση
• Όταν τοποθετείτε τις βίδες, να αποφεύγετε σωληνώσεις, ηλεκτρικά καλώδια κ.λπ. που μπορεί να είναι

ορατά/να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.
• Οι κεφαλές των βιδών πρέπει να προεξέχουν από τον τοίχο.

Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος και η μέθοδος στερέωσης είναι αρκετά ανθεκτικά για να υποστηρίξουν το βά-

ρος της μονάδας.
• Μπορείτε να βρείτε ένα πλαίσιο επιτοίχιας τοποθέτησης στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

• Σε ορισμένους τοίχους ενδέχεται να απαιτείται χρήση βυσμάτων ούπα για την αγκύρωση στον τοίχο
πριν τοποθετηθούν οι βίδες.

1. Τοποθετήστε τις γλωττίδες του προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης στα ανοίγματα που υποδεικνύο-
νται στη βάση και, στη συνέχεια, σύρετε τον προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης στην κατεύθυνση του
βέλους, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 με προαιρετική μονάδα KX-HDV20

Για 2η έως 5η μονάδα KX-HDV20
Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα DSS του KX-HDV20και, στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα προς τα
πάνω για να το αφαιρέσετε.

2.2.6 Τοποθέτηση σε τοίχο
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*1

*1 Κάλυμμα DSS

2. Στερεώστε τον προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης στη βάση με τη μικρή βίδα.
(Συνιστώμενη ροπή: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·ίντσες] έως 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31 lbf·ίντσες])

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC, το καλώδιο του ακουστικού, τα καλώδια Ethernet και το καλώδιο σύνδε-
σης, όπως απαιτείται.

4. Βιδώστε τις μεγάλες βίδες στον τοίχο σε απόσταση 83 mm (3 1/4 ίντσες) ή 100 mm (3 15/16 ίντσες) και
στερεώστε τη μονάδα στον τοίχο.

KX-HDV130

*4

*5*1

*3

*6

*7

2 4

*2

*1 40 mm (1 37/64 ίντσες) ή λιγότερο

*2 Τροφοδοτικό AC

*3 Καλώδια Ethernet

*4 Ροδέλα

*5 Βιδώστε τη βίδα σε αυτό το σημείο.

*6 83 mm (3 1/4 ίντσες)

*7 100 mm (3 15/16 ίντσες)

2.2.6 Τοποθέτηση σε τοίχο
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KX-HDV230

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

KX-HDV230 με προαιρετική μονάδα KX-HDV20

*5

*6

*8
*4

*1

*7

2 42

*2*8

*9

*3A

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε επιπλέον μονάδες KX-HDV20, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
για την επόμενη μονάδα στη μονάδα που συνδέετε.

2.2.6 Τοποθέτηση σε τοίχο
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Για 2η έως 5η μονάδα KX-HDV20

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Καλώδια Ethernet

*2 Καλώδιο ακουστικών κεφαλής EHS

*3 Τροφοδοτικό AC

*4 40 mm (1 37/64 ίντσες) ή λιγότερο

*5 Ροδέλα

*6 Βιδώστε τη βίδα σε αυτό το σημείο.

*7 83 mm (3 1/4 ίντσες) ή 100 mm (3 15/16 ίντσες)

*8 Καλώδιο σύνδεσης
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης όπως φαίνεται στην εικόνα.

*9 179 mm (7 1/16 ίντσες)

*10 111 mm (4 3/8 ίντσες)

2.2.6 Τοποθέτηση σε τοίχο
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2.2.7  Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο
Για τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο στη διάρκεια μιας συνομιλίας
1. Τοποθετήστε το ακουστικό στο άγκιστρο στο επάνω άκρο της μονάδας.

 
 
Για κλείδωμα του άγκιστρου ακουστικού όταν η μονάδα τοποθετείται σε τοίχο

1. Αφαιρέστε το άγκιστρο ακουστικού από την υποδοχή.

2. Αναστρέψτε το.

3. Σύρετε το άγκιστρο του ακουστικού μέσα στην υποδοχή έως ότου ασφαλίσει.
• Το ακουστικό ακουμπά με ασφάλεια στη βάση του.

2.2.7 Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο
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2.3  Θέση στοιχείων ελέγχου
KX-HDV130NE

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130X / KX-HDV130SX

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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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 Θέση στοιχείων ελέγχου
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KX-HDV130C

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 / ENTER
Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση του επιλεγμένου στοιχείου.

 LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.4.1  Κύρια οθόνη ".

 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Τα πλήκτρα A/B/C (από τα αριστερά προς τα δεξιά) χρησιμοποιούνται για την επιλογή του στοιχείου που
εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.6.1 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα".

 Πλήκτρο πλοήγησης
Το Πλήκτρο πλοήγησης περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα κατεύθυνσης. Τα πλήκτρα κατεύθυνσης χρησι-
μοποιούνται για τη μετακίνηση του δρομέα προκειμένου να επιλέξετε ένα στοιχείο. Εάν πατήσετε τα
πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής, εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:
• ΑΡΙΣΤΕΡΑ (◄): Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων.

• ΔΕΞΙΑ (►): Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

• ΚΑΤΩ (▼) → Παρατεταμένο πάτημα: Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της κατάστασης γραμμής.

Σημείωση
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα BroadCloud (Παρουσία), το τηλέφωνο θα λειτουργεί με

τον ακόλουθο τρόπο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.
– ΑΡΙΣΤΕΡΑ (◄): Χρησιμοποιείται για την προβολή της Παρουσίας.

– ΔΕΞΙΑ (►): Χρησιμοποιείται για την προβολή των Αγαπημένων.
 Ένδειξη κουδουνίσματος / μηνύματος σε αναμονή / αναπάντητης κλήσης

Η λυχνία αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε μια κλήση ή όταν έχετε ειδοποίηση μη αναγνωσμένου μηνύματος
ή αναπάντητης κλήσης.

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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 / LINE 1/P1
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της λειτουργίας που έχει ανατεθεί. Όταν σε αυτό το πλήκτρο έχει ανα-
τεθεί η λειτουργία του πλήκτρου Γραμμής, μπορεί να χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της κατάστασης ή
δέσμευση της γραμμής 1. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ " 4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας".

 / LINE 2/P2
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της λειτουργίας που έχει ανατεθεί. Όταν σε αυτό το πλήκτρο έχει ανα-
τεθεί η λειτουργία του πλήκτρου Γραμμής, μπορεί να χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της κατάστασης ή
δέσμευση της γραμμής 2. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ " 4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας".

 Άγκιστρο ακουστικού
Διατηρεί το ακουστικό σταθερό όταν η μονάδα τοποθετείται σε τοίχο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
"2.2.7 Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο".

 / / HOLD/MESSAGE
Στη διάρκεια της ομιλίας, χρησιμοποιείται για θέση μιας κλήσης σε αναμονή. Στη λειτουργία αναμονής,
χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή, εάν υπάρχει, ή χρησιμοποιείται για πρόσβα-
ση στο γραμματοκιβώτιο φωνητικών μηνυμάτων, εάν δεν υπάρχει κλήση σε αναμονή.

 / / REDIAL
Χρησιμοποιείται για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.

 / HEADSET
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής.

 / MUTE/AUTO ANS
Χρησιμοποιείται για λήψη εισερχόμενης κλήσης στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης ή για σίγαση του μι-
κροφώνου/ακουστικού στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

 / VOL
Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος/δέκτη.

 / CANCEL
Χρησιμοποιείται για ακύρωση του επιλεγμένου στοιχείου.

 Μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για συνομιλία ανοικτής ακρόασης.

 / SP-PHONE
Χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ανοικτής ακρόασης.

 / / TRANSFER
Χρησιμοποιείται για μεταφορά κλήσης σε άλλο συνομιλητή.

 / CONF
Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση συνομιλίας με πολλούς συμμετέχοντες.

 Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
Με αυτήν τη μονάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά ακουστικά κεφαλής. (Δεν είναι εγγυημέ-
νη η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής.) Για ενημερωμένες πληρο-
φορίες σχετικά με τα ακουστικά κεφαλής που έχουν δοκιμαστεί με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στην ακό-
λουθη τοποθεσία Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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KX-HDV230X / KX-HDV230SX
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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
Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση του επιλεγμένου στοιχείου.

 Κύρια οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.4.1  Κύρια οθόνη ".

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Τα πλήκτρα A/B/C (από τα αριστερά προς τα δεξιά) χρησιμοποιούνται για την επιλογή του στοιχείου που
εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.6.1 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα".

 Πλήκτρο πλοήγησης
Το Πλήκτρο πλοήγησης περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα κατεύθυνσης. Τα πλήκτρα κατεύθυνσης χρησι-
μοποιούνται για τη μετακίνηση του δρομέα προκειμένου να επιλέξετε ένα στοιχείο. Εάν πατήσετε τα
πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής, εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:
• ΑΡΙΣΤΕΡΑ (◄): Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων.

• ΔΕΞΙΑ (►): Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

• ΚΑΤΩ (▼) → Παρατεταμένο πάτημα: Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της κατάστασης γραμμής.

Σημείωση
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα BroadCloud (Παρουσία), το τηλέφωνο θα λειτουργεί με

τον ακόλουθο τρόπο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.
– ΑΡΙΣΤΕΡΑ (◄): Χρησιμοποιείται για την προβολή της Παρουσίας.

– ΔΕΞΙΑ (►): Χρησιμοποιείται για την προβολή των Αγαπημένων.
 / CANCEL

Χρησιμοποιείται για ακύρωση του επιλεγμένου στοιχείου.
 Ένδειξη κουδουνίσματος / μηνύματος σε αναμονή / αναπάντητης κλήσης

Η λυχνία αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε μια κλήση ή όταν έχετε ειδοποίηση μη αναγνωσμένου μηνύματος
ή αναπάντητης κλήσης.

 Πλήκτρα προγράμματος [01–12] (Πλήκτρα λειτουργιών*1)
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της λειτουργίας που έχει ανατεθεί. Όταν σε ένα πλήκτρο έχει ανατεθεί
η λειτουργία πλήκτρου Κατάστασης γραμμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση της κατάστα-
σης της γραμμής. Μπορεί να γίνει επιβεβαίωση του ονόματος πλήκτρου που έχει ανατεθεί στην οθόνη
LCD αυτόματης επισήμανσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας".

 Άγκιστρο ακουστικού
Διατηρεί το ακουστικό σταθερό όταν η μονάδα τοποθετείται σε τοίχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.2.7 Τοποθέτηση του ακουστικού στο άγκιστρο".

 Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
Με αυτήν τη μονάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά ακουστικά κεφαλής. (Δεν είναι εγγυημέ-
νη η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής.) Για ενημερωμένες πληρο-
φορίες σχετικά με τα ακουστικά κεφαλής που έχουν δοκιμαστεί με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στην ακό-
λουθη τοποθεσία Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

 / MESSAGE
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο φωνητικών μηνυμάτων.

 / / REDIAL
Χρησιμοποιείται για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.

 / HEADSET
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση λειτουργιών με τα ακουστικά κεφαλής.

 / MUTE/AUTO ANS
Χρησιμοποιείται για λήψη εισερχόμενης κλήσης στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης ή για σίγαση του μι-
κροφώνου/ακουστικού στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

 / VOL
Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος/δέκτη.

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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 / / HOLD
Στη διάρκεια της ομιλίας, χρησιμοποιείται για θέση μιας κλήσης σε αναμονή. Στη λειτουργία αναμονής,
χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή, εάν υπάρχει.

 Μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για συνομιλία ανοικτής ακρόασης.

 / SP-PHONE
Χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ανοικτής ακρόασης.

 / / TRANSFER
Χρησιμοποιείται για μεταφορά κλήσης σε άλλο συνομιλητή.

 / CONF
Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση συνομιλίας με πολλούς συμμετέχοντες.

 Πλήκτρο σελίδας
Χρησιμοποιείται για εναλλαγή της σελίδας πλήκτρων προγράμματος που εμφανίζονται στην οθόνη LCD
αυτόματης επισήμανσης. Υπάρχουν δύο σελίδες των 12 πλήκτρων προγράμματος.

 Οθόνη LCD αυτόματης επισήμανσης
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.4.2  Δευτερεύουσα προβολή (Οθόνη LCD αυτόματης επισήμαν-
σης) (μόνο KX-HDV230) ".

 Πλήκτρα DSS [01–20] (Πλήκτρα λειτουργιών*1) *2

Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της λειτουργίας που έχει ανατεθεί. Όταν σε ένα πλήκτρο έχει ανατεθεί
η λειτουργία πλήκτρου Γραμμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση της κατάστασης της γραμ-
μής. Το όνομα πλήκτρου που αναθέσατε εμφανίζεται στην οθόνη LCD αυτόματης επισήμανσης της
συσκευής KX-HDV20.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας".

 Πλήκτρο σελίδας DSS*1

Χρησιμοποιείται για εναλλαγή της σελίδας πλήκτρων DSS που εμφανίζονται στην οθόνη LCD αυτόματης
επισήμανσης της συσκευής KX-HDV20. Υπάρχουν δύο σελίδες των 20 πλήκτρων DSS.

*1 Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος "Πλήκτρο λειτουργίας" αναφέρεται τόσο στα πλήκτρα προγράμματος όσο και στα πλήκτρα DSS.
*2 Αυτά τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν συνδέετε μια συσκευή KX-HDV20 στη μονάδα.

Σημείωση
• Ο όρος "DSS" σημαίνει "Απευθείας επιλογή σταθμού" (Direct Station Selection).

2.3 Θέση στοιχείων ελέγχου
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2.4  Οθόνη και εικονίδια
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται τα πλήκτρα και τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

2.4.1   Κύρια οθόνη
[Παράδειγμα]

ΛίσταΜενου

Γραμμή 1

ΔΕΚ31 12:45ΜΜ

ECO

 Εικονίδια κατάστασης

Επίθημα
Σημασία

(κανένα) / C NE / RU / SX / X

Fwd Προώθηση κλήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "3.5.1 Ρύθμιση λειτουρ-
γιών Προώθησης κλήσεων και Μην ενοχλείτε".

DND Μην ενοχλείτε
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "3.5.1 Ρύθμιση λειτουρ-
γιών Προώθησης κλήσεων και Μην ενοχλείτε".

Auto Ans. Αυτόματη απάντηση

Κουδούνισμα απενεργοποιημένο
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "Προσαρμογή της έντα-
σης ήχου κουδουνίσματος ή απενεργοποίηση κουδουνίσματος
κατά το κουδούνισμα".

ECO Λειτουργία ECO
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "4.8 Ρύθμιση λειτουργίας
ECO".

 *1 Παρακολούθηση με σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "3.4.8 Χρήση της παρακο-
λούθησης με σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο".

Λειτουργία εκπαίδευσης (μόνο KX-HDV230)
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "3.4.9  Χρήση της λειτουρ-
γίας εκπαίδευσης (μόνο KX-HDV230) ".

Εναλλαγή σελίδων προβολής στη λειτουργία αναμονής

*1 Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο για το KX-HDV230.
 Προβολή ημερομηνίας και ώρας
 Προβολή αναπάντητης κλήσης, νέου μηνύματος ή ονόματος/αριθμού
 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "2.6.1 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα".

2.4 Οθόνη και εικονίδια
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Σημείωση
• Στη λειτουργία αναμονής εμφανίζεται το όνομα της γραμμής. Σε όλες τις άλλες λειτουργίες, εάν έχει

διαμορφωθεί μόνο μία γραμμή στο τηλέφωνο, το όνομα της γραμμής δεν εμφανίζεται.
• Οι εικόνες με παραδείγματα της οθόνης στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν απλώς δείγματα. Η πραγμα-

τική οθόνη του τηλεφώνου σας ενδέχεται να διαφέρει σε χρώμα ή/και σε εμφάνιση.

2.4.1 Κύρια οθόνη
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2.4.2   Δευτερεύουσα προβολή (Οθόνη LCD αυτόματης
επισήμανσης) (μόνο KX-HDV230)

[Παράδειγμα]
KX-HDV230*1 KX-HDV20 (Προαιρετικό μοντέ-

λο)*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 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 24 πλήκτρα (12 πλήκτρα × 2 σελίδες).
*2 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 40 πλήκτρα (20 πλήκτρα × 2 σελίδες).
 

 Εικονογράμματα

Εικονόγραμ-
μα

Σημασία Εικονόγραμ-
μα

Σημασία

(Αριθμός) Δεν έχει ανατεθεί λειτουργία. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ένα πάτημα Λίστα

ΓΡΑΜΜΗ

Κατάσταση γραμής

BLF ταυτοχρ. Κουδουν

Παρουσία ACD (Wrapup)

αμεση αναλ κλησης

Αναλ.ομάδας

ACD (Είσοδος) Εκτροπή κλήση

Hoteling μεταφ. Κλήσης

Μεταφ χωρις απαντ

ΣYNΔIAΣKEΨH Παρκ.

Ανακτ.παρκαρ

Εφαρμογή

2.4.2 Δευτερεύουσα προβολή (Οθόνη LCD αυτόματης επισήμανσης) (μόνο KX-HDV230)
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 Όνομα ετικέτας λειτουργίας
 Πληροφορίες σελίδας

Ένδειξη Σημασία

Σελίδα εμφάνισης 1

Σελίδα εμφάνισης 1 με κλήση που φτάνει σε ένα πλήκτρο BLF στη
σελίδα 2

Σελίδα εμφάνισης 2

Σελίδα εμφάνισης 2 με κλήση που φτάνει σε ένα πλήκτρο BLF στη
σελίδα 1

Σημείωση
• Οι απεικονίσεις της οθόνης στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο δείγματα. Το χρώμα ή/και η εμφάνιση της

πραγματικής οθόνης στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν.

2.4.2 Δευτερεύουσα προβολή (Οθόνη LCD αυτόματης επισήμανσης) (μόνο KX-HDV230)
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2.5  Κύριο μενού
Πατήστε Μενου για να εμφανίσετε το ακόλουθο κύριο μενού.
Call Center*1

Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.
Παρουσία*1

Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη λειτουργία παρουσίας.
FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ*1

Ρυθμίζει τις λειτουργίες Προώθησης κλήσεων ή Μην ενοχλείτε.
Βλ. "3.5.1 Ρύθμιση λειτουργιών Προώθησης κλήσεων και Μην ενοχλείτε".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ*1

Πραγματοποιεί κλήση φωνητικής τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής.
Βλ. "3.1.3 Πραγματοποίηση κλήσης φωνητικής τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής".

NEOΣ KATAΛOΓΟΣ
Προσθέτει μια νέα καταχώριση στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο.
Βλ. "3.6.1  Αποθήκευση στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο ".

ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ
Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων.
Βλ. "2.8.4 Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων".

ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ
Χρησιμοποιείται για την προβολή του αρχείου καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων.
Βλ. "2.8.4 Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων".

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον τοπικό ή τον απομακρυσμένο τηλεφωνικό κατάλογο.
Βλ. "2.7 Τηλεφωνικός κατάλογος".

Λειτουργία ECO
Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας ECO.
Βλ. "4.8 Ρύθμιση λειτουργίας ECO".

Κατάσταση γραμής
Χρησιμοποιείται για εμφάνιση της κατάστασης κάθε γραμμής στην κύρια οθόνη LCD.
Βλ. "3.7 Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής".

Βασική ρύθμιση
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο μενού βασικών ρυθμίσεων.
Βλ. "4.9 Αλλαγή της βασικής ρύθμισης ".

Ρυθμ συστήματος
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων συστήματος.
Βλ. "4.10 Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος".

Εφαρμογή*1

Χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη λειτουργία "Εφαρμογή".
*1 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες

πληροφορίες.

2.5 Κύριο μενού
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2.6  Πλήκτρα
2.6.1  Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Τα εικονίδια και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο. Για να
επιλέξετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το αντίστοιχο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν από την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Α (Αριστερό πλήκτρο)
Επίθημα

Σημασία
(κανένα) / C NE / RU /

SX / X

Ανοίγει τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο για πε-
ρισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ο τηλεφωνικός κατάλογος κλειδώνει.

Πίσω Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Εμφανίζεται στη λειτουργία κλειδώματος τηλεφωνικού καταλόγου. Εάν
πατήσετε αυτό το πλήκτρο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήσετε έναν κω-
δικό πρόσβασης (προεπιλογή: μη καταχωρισμένος), ξεκλειδώνεται προ-
σωρινά ο τηλεφωνικός κατάλογος. Εάν το πατήσετε για περισσότερα
από 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης (προεπιλογή: μη καταχωρισμένος), ξεκλειδώνεται ο τηλεφω-
νικός κατάλογος. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε
να κλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "4.2 Ορισμός κωδικού πρόσβασης".

Απαντ. Απαντά σε μια κλήση.

Conf Ανακτά διάσκεψη σε αναμονή.

Γραμμή  *1 Ανοίγει την οθόνη επιλογής γραμμής.

*1 μόνο KX-HDV230

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Β (Μεσαίο πλήκτρο)
Επίθημα

Σημασία
(κανένα) / C NE / RU /

SX / X

Μενου Ανοίγει το κύριο μενού.

OK Επιβεβαιώνει την καταχώριση.

Κληση Πραγματοποιεί μια κλήση.

Απενεργοποιεί το κουδούνισμα.

Αποθηκεύει ένα νέο στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Απαντήστε σε μια ομαδική κλήση.

2.6 Πλήκτρα
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Προγραμματιζόμενο πλήκτρο C (Δεξιό πλήκτρο)
Επίθημα

Σημασία
(κανένα) / C NE / RU /

SX / X

Ανοίγει το αρχείο καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων.

Ανοίγει το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων.

Τυχαία Εκτελεί μια μεταφορά που δεν εμφανίζεται στην οθόνη (τυχαία).

ABC Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης λατινικών χαρακτήρων.

0 - 9 Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης αριθμητικών χαρακτήρων.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ειδικών χαρακτήρων (Επέκταση
1).

Απορρ. Χρησιμοποιείται για απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης.

Επομ Μεταβαίνει στην επόμενη οθόνη.

Διαγρ. Απαλείφει ψηφία ή χαρακτήρες.

Αναζητ. Πραγματοποιεί αλφαβητική αναζήτηση για ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό
κατάλογο.

ΠΜ/ΜΜ Χρησιμοποιείται για την επιλογή AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.) κατά τη ρύθμιση
της ώρας.

Ακυρ. Χρησιμοποιείται για ακύρωση της ρύθμισης.

Διαγρ. Χρησιμοποιείται για διαγραφή της ρύθμισης.

Αποθηκ Χρησιμοποιείται για αποθήκευση μιας ρύθμισης.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ειδικών χαρακτήρων (Επέκταση
2).

Fwd/DND  *1  *1 Χρησιμοποιείται για ρύθμιση των λειτουργιών Προώθησης κλήσεων και
Μην ενοχλείτε.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης ελληνικών χαρακτήρων.

Εμφανίζεται στη λειτουργία καταχώρισης κυριλλικών χαρακτήρων.

HOT0 — HOT9  *1 Καλεί τον αριθμό που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο συντόμευσης.

Αναγγ  *1 *2 Χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση κλήσης Φωνητικής τηλεειδοποίη-
σης πολλαπλής διανομής.

Park  *1 *2 Χρησιμοποιείται για ανάκληση σταθμευμένης κλήσης (Στάθμευση κλή-
σης).

Λίστα Ανοίγει το αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Επανακ  *1 Αποσυνδέει την τρέχουσα κλήση και σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε
άλλη κλήση χωρίς να κλείσετε το τηλέφωνο.

ΠAYΣH  *1 *2 Εισάγει παύση κλήσης.

*1 Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται ως προγραμματιζόμενο πλήκτρο A, B ή C.

2.6.1 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
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*2 Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζεται μόνο όταν έχει διαμορφωθεί στο τηλέφωνο.

2.6.1 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
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2.7  Τηλεφωνικός κατάλογος
Το KX-HDV130 / KX-HDV230 διαθέτει 2 τύπους τηλεφωνικού καταλόγου.
1. Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος

Αυτός ο τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκεύεται στο τηλέφωνο.
Μπορείτε να αποθηκεύετε έως 500 αριθμούς τηλεφώνου στο τηλέφωνο μαζί με τα ονόματα για εύκολη
πρόσβαση. Μπορείτε επίσης να ορίζετε μοναδικά μοτίβα κουδουνίσματος για διαφορετικές κατηγορίες
για να αναγνωρίζετε εισερχόμενες κλήσεις.
Όλα τα στοιχεία του τηλεφωνικού καταλόγου αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.
Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να κλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημείωση
• Συνιστάται να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφωνικού καταλόγου,

σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν μπορούν να ανακτηθούν εξαιτίας δυσλειτουργίας του προϊό-
ντος.

• Μια μεμονωμένη καταχώριση (π.χ. όνομα) μπορεί να έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου. Δεδο-
μένου ότι η χωρητικότητα του τηλεφωνικού καταλόγου περιορίζεται από τον αριθμό των αποθη-
κευμένων αριθμών τηλεφώνου, η αποθήκευση πολλών αριθμών τηλεφώνου σε μία καταχώριση
μειώνει τον μέγιστο αριθμό καταχωρίσεων.

• Μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε δεδομένα τηλεφωνικού καταλόγου. Επικοινωνήστε με
το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Ένα όνομα μπορεί να έχει έως 24 χαρακτή-
ρες. Ένας αριθμός τηλεφώνου μπορεί να έχει έως 32 ψηφία.

2. Απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος
Εάν η τηλεφωνική εταιρεία σας παρέχει την υπηρεσία απομακρυσμένου τηλεφωνικού καταλόγου, μπο-
ρείτε να την χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού
συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.
Μπορείτε να ανατρέξετε στον απομακρυσμένο τηλεφωνικό κατάλογο, εκτός από τον τοπικό τηλεφωνικό
κατάλογο, εάν ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος είναι διαθέσιμος.

Σημείωση
• Συνιστάται να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση μαζί με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειρι-

στή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Τοπικός τηλεφωνικός κα-
τάλογος

Απομακρυσμένος τηλε-
φωνικός κατάλογος

Αποθήκευση νέων στοιχείων ✓ —

Επεξεργασία αποθηκευμένων στοιχείων ✓ —

Διαγραφή αποθηκευμένων στοιχείων ✓ —

Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο βά-
σει ονόματος

✓ ✓

Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο βά-
σει κατηγορίας

✓ —

Αριθμοί τηλεφώνου για κάθε στοιχείο Έως 5 Έως 5*1

Ιδιωτικό κουδούνισμα*2 ✓ —

Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου ✓ —

*1 Αυτός ο αριθμός εξαρτάται από την υπηρεσία που χρησιμοποιείται.
*2 Μπορείτε να οργανώνετε καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο σε μία από τις 9 κατηγορίες ιδιωτικού κουδουνίσματος. Είναι

δυνατό να ορίσετε διαφορετικό μοτίβο κουδουνίσματος για κάθε κατηγορία.

2.7 Τηλεφωνικός κατάλογος
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2.8  Βασικές λειτουργίες
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται τα βασικά στοιχεία για τη χρήση της μονάδας.

2.8.1  Σήκωμα και κατέβασμα ακουστικού από το/στο άγκιστρο
Σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο
Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν βλέπετε τη φράση "σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο", μπορείτε να κάνετε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
 
[Στη λειτουργία αναμονής]
• Ανασηκώστε το ενσύρματο ακουστικό από τη βάση του.

• Πατήστε / SP-PHONE  (ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ) ενώ το ενσύρματο ακουστικό βρίσκεται στη βάση του.
Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιείται η λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

• Πατήστε / HEADSET  (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ) όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά κεφαλής.

• Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας ( / LINE 1/P1  ή / LINE 2/P2 ) για να επιλέξετε μια γραμ-
μή (μόνο KX-HDV130).*1

• Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας για να επιλέξετε μια γραμμή (μόνο KX-HDV230).*1

*1 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν σε ένα πλήκτρο προγράμματος έχει γίνει ανάθεση της λειτουργίας πλήκτρου γραμμής.

Κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο
Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν βλέπετε τη φράση "κατέβασμα ακουστικού στο άγκιστρο", μπορείτε να κάνετε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
 
[Στη διάρκεια συνομιλίας]
• Τοποθέτηση του ενσύρματου ακουστικού στη βάση του.

• Πατήστε / SP-PHONE  όταν βρίσκεστε στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

• Πατήστε / HEADSET  (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ) όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά κεφαλής.

• Πατήστε / CANCEL .

2.8 Βασικές λειτουργίες
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2.8.2  Προσαρμογή της έντασης ήχου
Προσαρμογή της έντασης ήχου δέκτη/ηχείου/ακουστικών κεφαλής

1. Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου [ ] ή [ ] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας συν-
ομιλίας.

Σημείωση
• Η ένταση ήχου του δέκτη και των ακουστικών κεφαλής προσαρμόζονται στη λειτουργία εκπαίδευσης.

Βλ. "3.4.9  Χρήση της λειτουργίας εκπαίδευσης (μόνο KX-HDV230) ".

Προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος ή απενεργοποίηση
κουδουνίσματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου [ ] ή [ ] για να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου του κουδουνίσματος.

Προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος ή απενεργοποίηση
κουδουνίσματος κατά το κουδούνισμα

Κατά τη λήψη κλήσης, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του
κουδουνίσματος ή να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Σημείωση
• Εάν συνδέσετε ακουστικά κεφαλής κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, το κουδούνισμα θα ακού-

γεται από το ηχείο.
 
Για προσαρμογή της έντασης ήχου κουδουνίσματος
1. Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου [ ] ή [ ] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του κουδουνίσματος.

Σημείωση
• Η προσαρμοσμένη στάθμη έντασης ήχου θα χρησιμοποιείται επίσης για τις επόμενες κλήσεις.

2. Πιέστε Πίσω  για έξοδο.
 
Για απενεργοποίηση του κουδουνίσματος
1. Πατήστε .

2.8.3  Εισαγωγή χαρακτήρων
Μπορείτε να πληκτρολογείτε χαρακτήρες και ψηφία με τα πλήκτρα κλήσης.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες εισαγωγής χαρακτήρων πατώντας το Δεξιό προγραμματιζόμε-
νο πλήκτρο κατά την πληκτρολόγηση ενός ονόματος. Το εικονίδιο λειτουργίας πάνω από το προγραμματιζό-
μενο πλήκτρο εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής χαρακτήρων.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής χαρακτήρων κατά την επεξεργασία ενός ονόματος στον τηλεφωνικό
κατάλογο, πατήστε το Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Για τους διαθέσιμους χαρακτήρες, βλ. "5.1 Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων".
 

2.8.2 Προσαρμογή της έντασης ήχου
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Επίθημα: [κανένα] / C Επίθημα: NE / X / SX Επίθημα: RU

ABC  (Λατινικά)
↓

0 - 9  (Αριθμοί)
↓

 (Επέκταση 1)

ABC  (Λατινικά)
↓

0 - 9  (Αριθμοί)
↓

 (Ελληνικά)
↓

 (Επέκταση 1)
↓

 (Επέκταση 2)

 (Κυριλλικά)
↓

0 - 9  (Αριθμοί)
↓
ABC  (Λατινικά)

↓
 (Επέκταση 1)

↓
 (Επέκταση 2)

● Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήσετε "Anne" στη λειτουργία εισαγωγής λατινικών
χαρακτήρων

  [►]        [►]      [►]    
 
• Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, πατήστε  .

• Για να πληκτρολογήσετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης με τον προηγούμενο χα-
ρακτήρα, μετακινήστε το δρομέα πατώντας το πλήκτρο πλοήγησης [►] και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον
επιθυμητό χαρακτήρα.

• Εάν πληκτρολογήσετε κατά λάθος διαφορετικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [◄] ή [►] για
να επισημάνετε τον χαρακτήρα, πατήστε Διαγρ. για να τον διαγράψετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
τον σωστό χαρακτήρα.

• Για να απαλείψετε μια ολόκληρη γραμμή, πατήστε Διαγρ. για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

2.8.4  Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων /
εξερχόμενων κλήσεων
Εμφάνιση αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [◄].

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Σημείωση
• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" στην οθόνη LCD στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε

"ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" στο βήμα 2.

Εμφάνιση αρχείου καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Λίστα .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Σημείωση
• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" στην οθόνη LCD στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε

"ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" στο βήμα 2.

2.8.4 Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων
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Διαγραφή στοιχείων στο αρχείο καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων
κλήσεων

[Όταν εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων]

1. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΔIAΓPAΦH"*1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "NAI" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .
*1 Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία.

2.8.4 Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων
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Τμήμα 3
Χειρισμοί λειτουργιών

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος
χρήσης κάθε λειτουργίας.
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3.1  Πραγματοποίηση κλήσεων
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται οι βασικές μέθοδοι για την πραγματοποίηση κλήσεων.
• Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο αριθμός πληκτρολογήθηκε σωστά πριν από την κλήση (Προεπισκόπηση

κλήσης) πληκτρολογώντας τον αριθμό και, στη συνέχεια, σηκώνοντας το ακουστικό.

• Για να απαλείψετε έναν ολόκληρο αριθμό στη διάρκεια της προεπισκόπησης κλήσης, πατήστε Διαγρ. για
περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Για να ακυρώσετε την κλήση του αριθμού, πατήστε / CANCEL .

• Για να εισαγάγετε παύση 3 δευτερολέπτων μεταξύ των αριθμών τηλεφώνου, πατήστε ΠAYΣH .*1

Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή χωρίς να
ακούτε την προηχογραφημένη ανακοίνωση, για παράδειγμα. Επαναλάβετε, όπως απαιτείται, για να δη-
μιουργήσετε μεγαλύτερες παύσεις.

• Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το σύμβολο "+" (διεθνής κωδικός κλήσεων) πατώντας παρατεταμένα το
πλήκτρο .

*1 Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζεται μόνο όταν έχει διαμορφωθεί στο τηλέφωνο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.

3.1.1  Βασική κλήση
Κλήση με χρήση των πλήκτρων

1. Στη λειτουργία αναμονής, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του εξωτερικού συνομιλητή.

3. Πατήστε Κληση.

4. Κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο για να τερματίσετε την κλήση.

Σημείωση
• Για το KX-HDV130: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη γραμμή πατώντας το πλήκτρο

/ LINE 1/P1  ή / LINE 2/P2  που έχει ανατεθεί σε μια γραμμή ή χρησιμοποιώντας την οθόνη Κα-
τάστασης γραμμής (βλ. "3.7 Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής").

• Για το KX-HDV230: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη γραμμή πατώντας ένα πλήκτρο
λειτουργίας που έχει ανατεθεί σε μια γραμμή (βλ. "4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας") ή χρησιμο-
ποιώντας την οθόνη Κατάστασης γραμμής (βλ. "3.7 Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής").

• Για να πληκτρολογήσετε έναν άλλο αριθμό χωρίς να κατεβάσετε το ακουστικό στο άγκιστρο, ακολου-
θήστε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΔIAK/ANAKΛΗΣΗ".

3. Πατήστε OK .
 
Προεπισκόπηση κλήσης
Στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε όσο το ακουστικό βρίσκεται στο άγκιστρο.
Μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο για να ξεκινήσετε την κλήση.

3.1 Πραγματοποίηση κλήσεων
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3.1.2  Εύκολη πληκτρολόγηση
Χρήση της λίστας επανάκλησης

Ο τελευταίος αριθμός τηλεφώνου που καλέσατε είναι αποθηκευμένος στη λίστα επανάκλησης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε / / REDIAL .

2. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.*1

*1 Εάν δεν σηκώσετε το ακουστικό από το άγκιστρο σε αυτό το βήμα, η κλήση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ηχείου.

Σημείωση
• Εάν εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία στη διάρκεια μιας κλήσης, η κλήση θα τερματιστεί και, στη συ-

νέχεια, θα γίνει επανάκληση.

Πληκτρολόγηση με πλήκτρα συντόμευσης
Μπορείτε να αναθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάθε αριθμητικό πλήκτρο και, στη συνέχεια, να έχετε
πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατώντας παρατεταμένα το αριθμό του πλήκτρου στο οποίο
τον αναθέσατε. (Βλ. "4.4 Χρήση των πλήκτρων συντόμευσης".)

1. Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο (0–9) που έχει ανατεθεί ως πλήκτρο συντόμευσης για πε-
ρισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

2. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

Σημείωση
• Ενώ εμφανίζονται οι πληροφορίες του πλήκτρου συντόμευσης, μπορείτε να πατήσετε [▲] ή [▼] για να

επιλέξετε έναν άλλον αριθμό πλήκτρου συντόμευσης.
• Εάν η λειτουργία πληκτρολόγησης με πλήκτρο συντόμευσης έχει οριστεί σε "AYTOΜΑΤΗ", μπορείτε

επίσης να καλέσετε έναν αριθμό πλήκτρου συντόμευσης πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο συντό-
μευσης στο οποίο έχει ανατεθεί για συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων.

Χρήση της γραμμής άμεσης πρόσβασης
Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματα μια
κλήση σε καταχωρισμένο αριθμό τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πλη-
ροφορίες.

1. Στη λειτουργία αναμονής, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων
Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [◄].

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε ένα αρχείο καταγραφής εισερχομένων κλήσεων.

4. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

Σημείωση
• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" στην οθόνη LCD στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε

"ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ" στο βήμα 2 για να επιλέξετε έναν αριθμό προς κλήση.

3.1.2 Εύκολη πληκτρολόγηση
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Χρήση του αρχείου καταγραφής εξερχόμενων κλήσεων
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Λίστα .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε ένα αρχείο καταγραφής εξερχομένων κλήσεων.

4. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
Χρήση του τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ"*1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε / ENTER .*2

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.

6. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα παραλείπεται.
*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [▲] ή [▼], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/προηγούμενα στοιχεία.

Σημείωση
• Εάν δεν επιτρέπεται ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη

λειτουργία. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του απομακρυσμένου τηλεφωνικού καταλόγου
Μπορείτε να ανατρέξετε στον απομακρυσμένο τηλεφωνικό κατάλογο, εκτός από τον τοπικό τηλεφωνικό κα-
τάλογο, εάν ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος είναι διαθέσιμος.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Απομακ τηλ κατάλ"*1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*2

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.

6. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα παραλείπεται.
*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [▲] ή [▼], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/προηγούμενα στοιχεία.

Σημείωση
• Εάν δεν επιτρέπεται ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

αυτήν τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

3.1.2 Εύκολη πληκτρολόγηση

48 Οδηγίες λειτουργίας



3.1.3  Πραγματοποίηση κλήσης φωνητικής τηλεειδοποίησης
πολλαπλής διανομής

Όταν πραγματοποιείτε κλήση τηλεειδοποίησης, η φωνή θα ακούγεται μέσω του ηχείου των άλλων τηλεφώ-
νων.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"*1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε την ομάδα καναλιών που θέλετε*2 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .
*1 Η Τηλεειδοποίηση διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες

πληροφορίες.
*2 Εάν υπάρχει μόνο 1 ομάδα καναλιών, η τηλεειδοποίηση θα αρχίσει αμέσως.

3.1.3 Πραγματοποίηση κλήσης φωνητικής τηλεειδοποίησης πολλαπλής διανομής
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3.2  Λήψη κλήσεων
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται οι βασικές μέθοδοι για τη λήψη κλήσεων.
• Μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνισμα για κάθε τύπο εισερχόμενης κλήσης.

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Αυτόματης απάντησης για να απαντήσετε σε μια
κλήση.

• Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε / MUTE/AUTO ANS  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυ-
τόματης απάντησης.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση ήχου του κουδουνίσματος. (Βλ.
"2.8.2 Προσαρμογή της έντασης ήχου".)

• Εάν γίνει λήψη εξωτερικής κλήσης από αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κα-
τάλογο, ο αριθμός και το όνομα του καλούντα θα εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.

• Εάν συνδέσετε ακουστικά κεφαλής κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, το κουδούνισμα θα ακούγε-
ται από το ηχείο.
Ανάλογα με τα ακουστικά κεφαλής, το κουδούνισμα μπορεί να ακουστεί μέσω των ακουστικών κεφαλής.

• Μπορεί να γίνει ταυτόχρονη λήψη έως και 24 κλήσεων. Ο 25ος καλών θα ακούσει ήχο κατειλημμένου (μό-
νο KX-HDV230).

3.2.1  Απάντηση κλήσεων
Για απάντηση εισερχόμενης κλήσης

1. Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.*1

*1 Αφού σηκώσετε το ακουστικό, πιέστε και αφήστε το διακόπτη του άγκιστρου.

Σημείωση
• Αν προκύψει εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε κάποια άλλη κλήση σε αναμονή, μπορείτε να απαντήσετε

πιέζοντας και αφήνοντας το διακόπτη του άγκιστρου.

Για απάντηση εισερχόμενης κλήσης σε συγκεκριμένη γραμμή
1. Για το KX-HDV130: Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο

( / LINE 1/P1  ή / LINE 2/P2 ).
Για το KX-HDV230: Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουρ-
γίας.

Σημείωση
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν σε ένα πλήκτρο προγράμματος έχει γίνει ανάθεση της λειτουρ-

γίας πλήκτρου γραμμής.
• Τα πλήκτρα γραμμής με εισερχόμενες κλήσεις θα αναβοσβήνουν γρήγορα με μπλε χρώμα.

• Μπορείτε να επιλέξετε το μοτίβο κουδουνίσματος για κάθε τύπο εισερχόμενης κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη λήψη πολλών
εισερχόμενων κλήσεων (μόνο KX-HDV230)

1. Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε Γραμμή .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε μια εισερχόμενη κλήση και, στη συνέχεια, πατήστε Απαντ..

3. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

3.2 Λήψη κλήσεων
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Για απόρριψη εισερχόμενης κλήσης
1. Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε Απορρ..

Η κλήση θα απορριφθεί και το τηλέφωνο θα επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής.

Σημείωση
• Μπορεί να γίνεται αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς. Για λεπτομέρειες, βλ.

"4.7  Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για χρήστες της υπηρεσίας Αναγνώριση ταυτότητας κα-
λούντος*1)".

3.2.1 Απάντηση κλήσεων
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3.3  Χρήση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης
Στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε τον άλλο συνομιλητή σε μια συνομιλία
χωρίς να χρησιμοποιείτε το ακουστικό. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την εκτέλεση άλλων εργασιών
κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, όπως η λήψη σημειώσεων.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ανοικτής ακρόασης
• Εάν πατήσετε / SP-PHONE  (ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ) στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιή-

σετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.
• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας με ακουστικά κεφαλής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής

ακρόασης πατώντας / SP-PHONE  (ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ).

Ακύρωση λειτουργίας ανοικτής ακρόασης
Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Στη διάρκεια μιας συνομιλίας στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

• Ενώ συνομιλείτε σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης με ακουστικά κεφαλής συνδεδεμένα στη μονάδα, πα-
τήστε / HEADSET  (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ) για να συνεχίσετε τη συνομιλία χρησιμοποιώντας τα ακου-
στικά κεφαλής.

3.3 Χρήση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης
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3.4  Στη διάρκεια συνομιλίας
3.4.1  Μεταφορά μιας κλήσης (Μεταφορά κλήσης)

Μπορείτε να μεταφέρετε μια κλήση σε άλλον προορισμό (εσωτερικό αριθμό ή εξωτερικό συνομιλητή).

Για μεταφορά
1. Πατήστε / / TRANSFER  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή στον οποίο θέλετε να κάνετε τη μεταφορά *1 και, στη συ-
νέχεια, πατήστε Κληση.

3. Κάντε ένα από τα εξής:

a. Μεταφορά με επιβεβαίωση: Περιμένετε μέχρι ο άλλος συνομιλητής να απαντήσει και, στη συνέχεια,
κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο.

b. Αυτόματη μεταφορά: Κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο πριν απαντήσει ο άλλος συνομιλητής.
*1 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημείωση
• Για επιστροφή στην κλήση πριν απαντήσει ο προορισμός της μεταφοράς, πατήστε / CANCEL .

Για πραγματοποίηση μεταφοράς που δεν εμφανίζεται στην οθόνη
1. Πατήστε Τυχαία στη διάρκεια μιας συνομιλίας.*1

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή στον οποίο θέλετε να κάνετε τη μεταφορά*2 και, στη συ-
νέχεια, πατήστε Κληση.

*1 Εάν δεν επιτρέπονται μεταφορές που δεν εμφανίζονται στην οθόνη, η ένδειξη Τυχαία δεν εμφανίζεται. Επικοινωνήστε με το διαχει-
ριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

*2 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

3.4.2  Θέση κλήσης σε αναμονή
Μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, θέτοντας την κλήση σε αναμονή στον εσωτερικό αριθμό σας.

Σημείωση
• Η λειτουργία για αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου.

Εάν δεν λειτουργήσει η ακόλουθη διαδικασία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες
πληροφορίες.

Για θέση σε αναμονή της τρέχουσας κλήσης
1. Για το KX-HDV130: Πατήστε / / HOLD/MESSAGE  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Για το KX-HDV230: Πατήστε / / HOLD  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Σημείωση
• Όταν σε ένα πλήκτρο προγράμματος έχει ανατεθεί η λειτουργία πλήκτρου γραμμής, εάν πατήστε ένα

πλήκτρο γραμμής εκτός από το συγκεκριμένο για την τρέχουσα κλήση, η κλήση τίθεται σε αναμονή ή
αποσυνδέεται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις αυτόματης αναμονής κλήσης. Για λεπτομέρειες, επικοινωνή-
στε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

3.4 Στη διάρκεια συνομιλίας
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Για ανάκτηση κλήσης σε αναμονή στη γραμμή σας (για KX-HDV130)
1. Πατήστε / / HOLD/MESSAGE . *1

*1 Αφού σηκώσετε το ακουστικό, πιέστε και αφήστε το διακόπτη του άγκιστρου.

Σημείωση
• Αν προκύψει εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε κάποια άλλη κλήση σε αναμονή, μπορείτε να απαντήσετε

πιέζοντας και αφήνοντας το διακόπτη του άγκιστρου.

• Εάν σε ένα πλήκτρο / LINE 1/P1  ή / LINE 2/P2  έχει ανατεθεί η λειτουργία πλήκτρου Γραμμής
και υπάρχει κλήση σε αναμονή στη συγκεκριμένη γραμμή, μπορείτε να ανακτήσετε την κλήση που εί-
ναι σε αναμονή με το ακόλουθο βήμα.

1. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο / LINE 1/P1  ή / LINE 2/P2  (ΓΡΑΜΜΗ).

Για ανάκτηση κλήσης σε αναμονή στη γραμμή σας (για KX-HDV230)
1. Πατήστε / / HOLD .

2. Όταν βρίσκονται δύο ή περισσότερες γραμμές σε αναμονή, πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε μια
γραμμή που βρίσκεται σε αναμονή και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Σημείωση
• Αν προκύψει εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε κάποια άλλη κλήση σε αναμονή, μπορείτε να απαντήσετε

πιέζοντας και αφήνοντας το διακόπτη του άγκιστρου.
• Εάν σε ένα πλήκτρο λειτουργίας έχει ανατεθεί η λειτουργία πλήκτρου Γραμμής και υπάρχει κλήση σε

αναμονή στη συγκεκριμένη γραμμή, μπορείτε να ανακτήσετε την κλήση που είναι σε αναμονή με το
ακόλουθο βήμα.
1. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας.

3.4.3  Αναμονή σε ζώνη στάθμευσης συστήματος (Στάθμευση
κλήσης)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ως λειτουργία μεταφοράς.
Όταν επιτρέπεται η Στάθμευση κλήσης, εμφανίζεται το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Park . Ωστόσο, πρέπει
να ορίσετε από πριν τον αριθμό της λειτουργίας στάθμευσης κλήσης. Επίσης, ανάλογα με το τηλεφωνικό
σας σύστημα, ίσως χρειαστεί να καταχωρίσετε έναν αριθμό ζώνης στάθμευσης για να ανακτήσετε μια σταθ-
μευμένη κλήση. Η λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για ρύθμιση
1. Πατήστε το πλήκτρο Park  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Εναλλακτικά, πατήστε ένα πλήκτρο λειτουργίας που δεν χρησιμοποιείται (η ένδειξη LED είναι σβηστή)
στο οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία Στάθμευση κλήσης (μόνο KX-HDV230).

2. Κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο ή πατήστε OK .

Για ανάκτηση (Ανάκτηση στάθμευσης κλήσεων)
1. Στη λειτουργία αναμονής, εισαγάγετε τον αριθμό της λειτουργίας ανάκτησης στάθμευσης κλήσεων.

Εναλλακτικά, πατήστε ένα πλήκτρο λειτουργιών σε χρήση (μπλε ή κόκκινη ένδειξη LED που αναβοσβή-
νει αργά) στο οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία Στάθμευσης κλήσης (μόνο KX-HDV230).

2. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

3.4.3 Αναμονή σε ζώνη στάθμευσης συστήματος (Στάθμευση κλήσης)
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Σημείωση
• Ανάλογα με το τηλεφωνικό σύστημα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Park  ενδέχεται να αναβοσβήνει

για να καταδείξει ότι στη γραμμή βρίσκεται μια σταθμευμένη κλήση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί-
τε να ανακτήσετε την κλήση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Park  που αναβοσβήνει. Ωστό-
σο, για να ανακτήσετε μια σταθμευμένη κλήση χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο,
πρέπει να ορίσετε από πριν τον αριθμό της λειτουργίας ανάκτησης στάθμευσης κλήσεων. Επικοινω-
νήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

3.4.4  Διαδοχική ομιλία σε δύο συνομιλητές (διαχωρισμός
κλήσεων)

Όταν μιλάτε σε έναν συνομιλητή ενώ ο άλλος συνομιλητής βρίσκεται σε αναμονή, μπορεί να εναλλάσσετε τις
κλήσεις (διαδοχικά).

Για εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με προσωρινή αναμονή ενός
συνομιλητή (για KX-HDV130)

1. Πατήστε / / HOLD/MESSAGE  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

2. Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του άλλου συνομιλητή και, στη συνέχεια, πατήστε / ENTER .

3. Αφού μιλήσετε με τον άλλο συνομιλητή, πατήστε / / HOLD/MESSAGE .

4. Μιλήστε με τον αρχικό συνομιλητή.

Για εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με προσωρινή αναμονή ενός
συνομιλητή (για KX-HDV230)

1. Πατήστε / / HOLD  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

2. Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του άλλου συνομιλητή και, στη συνέχεια, πατήστε / ENTER .

3. Αφού μιλήσετε με τον άλλο συνομιλητή, πατήστε Γραμμή .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αρχικό συνομιλητή και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Μιλήστε με τον αρχικό συνομιλητή.

3.4.5  Πραγματοποίηση διάσκεψης τριών συνομιλητών
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να προσθέσετε έναν επιπλέον συνομιλητή στην κλήση και να δη-
μιουργήσετε μια κλήση διάσκεψης.

Σημείωση
• Το τηλεφωνικό σας σύστημα ενδέχεται να υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες διάσκεψης, όπως κλή-

σεις διάσκεψης με τέσσερις ή περισσότερους συνομιλητές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαδικασίες
για τη διαχείριση μιας κλήσης διάσκεψης ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που επεξηγούνται στην
παρούσα ενότητα. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού συστήμα-
τος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης
1. Πατήστε / CONF  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή τον οποίο θέλετε να προσθέσετε στη συνομιλία και, στη συ-
νέχεια, πατήστε Κληση.

3.4.4 Διαδοχική ομιλία σε δύο συνομιλητές (διαχωρισμός κλήσεων)
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3. Πατήστε / CONF .

Κατάργηση συνομιλητή από τη διάσκεψη (για KX-HDV130)
Στη διάρκεια μιας διάσκεψης, μπορείτε να καταργείτε άλλους συνομιλητές από τη διάσκεψη. Ωστόσο, αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη διάρκεια κλήσεων διάσκεψης που αρχίζετε εσείς.

Σημείωση
• Για να αποκαταστήσετε τη διάσκεψη χωρίς να καταργήσετε κανέναν από τους συνομιλητές, πατήστε

/ CONF  (ΔΙΑΣΚΕΨΗ) μετά το βήμα 2 με το ακουστικό εκτός άγκιστρου ή πάνω σε αυτό.
 

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης, πατήστε / / HOLD/MESSAGE .

2. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ( / LINE 1/P1  ή / LINE 2/P2 ) για το συνομιλητή που θέλετε να
αποσυνδέσετε*1.

3. Μιλήστε στο συνομιλητή και κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο για να τερματίσετε την κλήση.

4. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο και μιλήστε στο συνομιλητή που έχει απομείνει.
*1 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν σε ένα πλήκτρο προγράμματος έχει γίνει ανάθεση της λειτουργίας πλήκτρου γραμμής.

Κατάργηση συνομιλητή από τη διάσκεψη (για KX-HDV230)
Στη διάρκεια μιας διάσκεψης, μπορείτε να καταργείτε άλλους συνομιλητές από τη διάσκεψη. Ωστόσο, αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη διάρκεια κλήσεων διάσκεψης που αρχίζετε εσείς.

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης, πατήστε / / HOLD .

2. Πατήστε ξανά / / HOLD  για να εμφανιστούν οι συνομιλητές της διάσκεψης που είναι σε αναμονή.

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το συνομιλητή που θέλετε να αφαιρέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Μιλήστε στο συνομιλητή και κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο για να τερματίσετε την κλήση.

5. Πατήστε / / HOLD .

Τερματισμός κλήσης διάσκεψης
Για λήξη της κλήσης διάσκεψης, τοποθετήστε το ακουστικό πάνω στο άγκιστρο.

3.4.6  Σίγαση του μικροφώνου ή του ακουστικού
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ή το ακουστικό για να συνομιλείτε ιδιωτικά με άλλους στην
αίθουσα, ενώ ακούτε τον άλλο συνομιλητή στο τηλέφωνο μέσω του ηχείου ή του ακουστικού.

Για ορισμό/ακύρωση
1. Πατήστε / MUTE/AUTO ANS .

Σημείωση
• Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο  στην οθόνη LCD, η σίγαση έχει ενεργοποιηθεί.

• Στη διάρκεια της σίγασης, ακόμα και αν πραγματοποιήσετε εναλλαγή από/προς λειτουργία ανοικτής
ακρόασης, η σίγαση θα συνεχιστεί.

• Στη διάρκεια της σίγασης, ακόμα και αν συνδέσετε/αποσυνδέσετε ακουστικά κεφαλής, η σίγαση θα
συνεχιστεί.

3.4.6 Σίγαση του μικροφώνου ή του ακουστικού
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3.4.7  Χρήση της λειτουργίας αναμονής κλήσεων
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, εάν ληφθεί μια δεύτερη κλήση, θα ακούσετε έναν ήχο κλήσης σε αναμονή.
Μπορείτε να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση εάν αποσυνδέσετε ή θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση.
Πρόκειται για μια προαιρετική υπηρεσία της τηλεφωνικής εταιρείας. Μπορείτε να λαμβάνετε έναν ήχο αναμο-
νής κλήσης και τις πληροφορίες του καλούντα. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τη-
λεφωνικού συστήματος/τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

Για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα κλήση και, στη συνέχεια, να μιλήστε στον
νέο συνομιλητή

1. Κατεβάστε το ακουστικό στο άγκιστρο.

2. Σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.

Για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και, στη συνέχεια, να μιλήστε
στον νέο συνομιλητή

1. Πατήστε Απαντ..

Σημείωση
• Για KX-HDV130: Επίσης, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση πατώντας

/ / HOLD/MESSAGE  (ΑΝΑΜΟΝΗ / ΜΗΝΥΜΑ).

• Για KX-HDV230: Επίσης, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση πατώντας / / HOLD  (ΑΝΑΜΟΝΗ).

3.4.8  Χρήση της παρακολούθησης με σήκωμα ακουστικού από
το άγκιστρο

Στη διάρκεια μιας διμερούς συνομιλίας με το ενσύρματο ακουστικό, μπορείτε να δώσετε σε άλλα άτομα τη
δυνατότητα ακρόασης μέσω του ηχείου, ενώ συνεχίζετε τη συνομιλία χρησιμοποιώντας το ενσύρματο ακου-
στικό.

Για έναρξη/για ακύρωση
1. Πατήστε / SP-PHONE  στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Σημείωση
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση με σήκωμα ακουστικού από το άγκιστρο, η επανατοπο-

θέτηση του ενσύρματου ακουστικού στη βάση του ενεργοποιεί τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

3.4.9   Χρήση της λειτουργίας εκπαίδευσης (μόνο KX-HDV230)
Στη λειτουργία εκπαίδευσης, μπορείτε να ακούσετε τον συνομιλητή σας στη διάρκεια μιας συνομιλίας από
ακουστικά κεφαλής και από το ακουστικό. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την εκπαίδευση ενός χειριστή.
Όσο ο χειριστής συνομιλεί μέσω των ακουστικών κεφαλής, ένας εκπαιδευτής μπορεί επίσης να ακούει το
συνομιλητή μέσω του ακουστικού και να εκπαιδεύει το χειριστή σε ό,τι αφορά τον τρόπο απόκρισης στον κα-
λούντα.

Έναρξη λειτουργίας εκπαίδευσης
1. Στη διάρκεια μιας συνομιλίας με χρήση ακουστικών κεφαλής, σηκώστε το ακουστικό σηκώνοντάς το από

τη βάση του.

2. Πατήστε / HEADSET  για να αρχίσετε τη λειτουργία εκπαίδευσης.

3.4.7 Χρήση της λειτουργίας αναμονής κλήσεων
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Λήξη λειτουργίας εκπαίδευσης
1. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στη βάση του.

Η συνομιλία θα συνεχιστεί με τη χρήση των ακουστικών κεφαλής.

3.4.9 Χρήση της λειτουργίας εκπαίδευσης (μόνο KX-HDV230)
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3.5  Πριν την απομάκρυνση από το γραφείο σας
3.5.1  Ρύθμιση λειτουργιών Προώθησης κλήσεων και Μην
ενοχλείτε

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη προώθηση εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον προορισμό. Μπορείτε
επίσης να απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις (Μην ενοχλείτε).

1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εάν η μονάδα έχει πολλές γραμμές, πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τη γραμμή που θέλετε και, στη
συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον τύπο της ρύθμισης FWD ή DND που θέλετε να εφαρμοστεί και,
στη συνέχεια, πατήστε OK .
Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής.
• "ΜΗΝ ΕΝΟΧ"

(Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται αυτόματα.)
• "FWD(ΟΛ)"

(Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται αυτόματα.)
• "FWD(ΚΑΤ)"

(Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται μόνο όταν ο εσωτερικός αριθμός σας είναι κατειλημμένος.)
• "FWD(ΚΑ)"

(Μια εισερχόμενη κλήση προωθείται εάν δεν απαντήσετε στην κλήση εντός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος.)

5. Για τη ρύθμιση "ΜΗΝ ΕΝΟΧ"

a. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENEPΓOΠOIHΣH" ή "AΠENEPΓOΠOIHΣH".

b. Πατήστε OK .

6. Για τη ρύθμιση "FWD(ΟΛ)" ή "FWD(ΚΑΤ)"

a. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "On/Off" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

b. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENEPΓOΠOIHΣH" ή "AΠENEPΓOΠOIHΣH" και, στη συνέχεια,
πατήστε OK .*1

c. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ", εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου προώ-
θησης και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*2

7. Για τη ρύθμιση "FWD(ΚΑ)"

a. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "On/Off" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

b. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENEPΓOΠOIHΣH" ή "AΠENEPΓOΠOIHΣH" και, στη συνέχεια,
πατήστε OK .*1

c. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ", εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου προώ-
θησης και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*2

3.5 Πριν την απομάκρυνση από το γραφείο σας
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d. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΜΕΤΡΗΤ ΚΟΥΔΟΥΝ", εισαγάγετε τον αριθμό κουδουνισμάτων
πριν από την προώθηση της κλήσης και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*3

*1 Όταν επιλέγετε "AΠENEPΓOΠOIHΣH", οι επόμενοι χειρισμοί μπορούν να παραληφθούν.
*2 Αν έχει οριστεί ήδη η ρύθμιση "ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ", αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί.
*3 Αν έχει οριστεί ήδη η ρύθμιση "ΜΕΤΡΗΤ ΚΟΥΔΟΥΝ", αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί.

Σημείωση
• Όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες Προώθησης κλήσεων ή/και Μην ενοχλείτε, στην οθόνη εμφα-

νίζονται οι ενδείξεις  / Fwd  ή/και  / DND  αντίστοιχα, στη λειτουργία αναμονής.

3.5.1 Ρύθμιση λειτουργιών Προώθησης κλήσεων και Μην ενοχλείτε
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3.6  Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
3.6.1   Αποθήκευση στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο
Αποθήκευση νέου στοιχείου

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "NEOΣ KATAΛOΓΟΣ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

a. Εισαγάγετε ένα όνομα (έως 24 χαρακτήρες) και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου ( 1  έως 5 ) και, στη συνέχεια, πατή-
στε OK .*1

a. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως 32 ψηφία) και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Off" και, στη συνέχεια, πατήστε OK . *2

a. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την καταχώριση, πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε
"ΔΙΑΓΡ ΤΗΛ. ΑΡ" (Προεπιλεγμένος αρ. τηλεφώνου) και, στη συνέχεια, πατήστε OK . *3

a. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος και, στη
συνέχεια, πατήστε OK . *3

6. Πατήστε Αποθηκ.
*1 Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προσθέσετε και άλλους τύπους αριθμών τηλεφώνου.
*2 Αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλετε να αναθέσετε μια κατηγορία.
*3 Αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλετε να αναθέσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.

(Ο πρώτος αριθμός που πληκτρολογείται σε μια καταχώριση θα αντιστοιχίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός.)

Σημείωση
• Οι έγκυροι χαρακτήρες είναι "0" έως "9", " ", " ", " ", "P".

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

Αποθήκευση ενός στοιχείου με πληκτρολόγηση
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό πρώτα και, στη συνέχεια, να τον προσθέσετε ως καταχώριση
στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να προσθέσετε μια νέα καταχώριση με πληκτρολόγηση
1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

2. Πατήστε .

a. Εισαγάγετε ένα όνομα (έως 24 χαρακτήρες) και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου ( 1  έως 5 ) και, στη συνέχεια, πατή-
στε OK .*1

a. Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου αν θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Off" και, στη συνέχεια, πατήστε OK . *2

a. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3.6 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
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5. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την καταχώριση, πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε
"ΔΙΑΓΡ ΤΗΛ. ΑΡ" (Προεπιλεγμένος αρ. τηλεφώνου) και, στη συνέχεια, πατήστε OK . *3

a. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος και, στη
συνέχεια, πατήστε OK .

6. Πατήστε Αποθηκ.
*1 Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προσθέσετε και άλλους τύπους αριθμών τηλεφώνου.
*2 Αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλετε να αναθέσετε μια κατηγορία.
*3 Αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλετε να αναθέσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό. (Ο πρώτος αριθμός που πληκτρο-

λογείται σε μια καταχώριση θα αντιστοιχίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός.)

Σημείωση
• Οι έγκυροι χαρακτήρες είναι "0" έως "9", " ", " ", " ", "P".

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

Αποθήκευση στοιχείου με χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/
εξερχόμενων κλήσεων

Μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό που περιλαμβάνεται στο αρχείο καταγραφής εισερχόμενων ή εξερχό-
μενων κλήσεων στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να προσθέσετε νέα καταχώριση
1. Στη λειτουργία αναμονής, εμφανίστε το αρχείο καταγραφής εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων (βλ.

2.8.4 Χρήση του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων).

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "AΠOΘΗΚ KATAΛOΓOY" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

a. Επεξεργαστείτε το όνομα αν θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου ( 1  έως 5 ) και, στη συνέχεια, πατή-
στε OK . *1

a. Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου αν θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Off" και, στη συνέχεια, πατήστε OK . *2

a. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την καταχώριση, πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε
"ΔΙΑΓΡ ΤΗΛ. ΑΡ" (Προεπιλεγμένος αρ. τηλεφώνου) και, στη συνέχεια, πατήστε OK . *3

a. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος και, στη
συνέχεια, πατήστε OK .

7. Πατήστε Αποθηκ.
*1 Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προσθέσετε και άλλους τύπους αριθμών τηλεφώνου.
*2 Αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλετε να αναθέσετε μια κατηγορία.
*3 Αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλετε να αναθέσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό. (Ο πρώτος αριθμός που πληκτρο-

λογείται σε μια καταχώριση θα αντιστοιχίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός.)

Σημείωση
• Οι έγκυροι χαρακτήρες είναι "0" έως "9", " ", " ", " ", "P".

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

3.6.1 Αποθήκευση στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο
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3.6.2   Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου στον τοπικό
τηλεφωνικό κατάλογο
Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ" *1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Μενου.

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "AΛΛAΓH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την κατηγορία ή τον προεπιλεγμέ-
νο αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 7 και επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε.

9. Πατήστε Αποθηκ.
*1 Ανάλογα με τον πάροχο της υπηρεσίας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται αυτό το μενού. Σε αυτήν την περίπτωση, το

βήμα 2 παραλείπεται.

Σημείωση
• Για να αλλάξετε έναν χαρακτήρα ή ένα ψηφίο, πατήστε [◄] ή [►] για επισήμανση, πατήστε Διαγρ. για

διαγραφή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον νέο χαρακτήρα ή το νέο ψηφίο.

• Για να απαλείψετε μια ολόκληρη γραμμή, πατήστε παρατεταμένα Διαγρ. για περισσότερο από 1 δευτε-
ρόλεπτο.

• Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε [◄] ή [►] αντίστοιχα.

• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

Επεξεργασία ονομάτων κατηγοριών
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των κατηγοριών στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENΔEIΞH OΘONHΣ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "KATHΓOPIA" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό κατηγορίας που θέλετε (1–9) και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

6. Εισαγάγετε ένα όνομα για την κατηγορία (έως 13 χαρακτήρες) και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για κάθε όνομα κατηγορίας που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Σημείωση
• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

3.6.2 Επεξεργασία αποθηκευμένου στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο
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3.6.3   Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου στον τοπικό
τηλεφωνικό κατάλογο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ" *1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε.

5. Πατήστε Μενου.

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ" *2 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "NAI" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .
*1 Ανάλογα με τον πάροχο της υπηρεσίας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται αυτό το μενού. Σε αυτήν την περίπτωση, το

βήμα 2 παραλείπεται.
*2 Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" αντί για "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ".

3.6.4   Αναζήτηση στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο
Αναζήτηση βάσει ονόματος

Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο πληκτρολογώντας ένα όνομα.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ" *1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε / ENTER .*2

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.

6. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα παραλείπεται.
*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [▲] ή [▼], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/προηγούμενα στοιχεία.

Σημείωση
• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

Αναζήτηση βάσει κατηγορίας
Εάν τα στοιχεία στον τηλεφωνικό κατάλογο έχουν ανατεθεί σε κατηγορίες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση βάσει κατηγορίας.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ" *1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Εισαγάγετε το όνομα του στοιχείου στην κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε.

3.6.3 Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο
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7. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα παραλείπεται.

Σημείωση
• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

Αναζήτηση βάσει αριθμητικών πλήκτρων
Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε ένα στοιχείο στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας πολλά αριθμητικά
πλήκτρα, όταν εμφανίζεται η λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

1. Όταν εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον πρώ-
το χαρακτήρα ή τους πρώτους χαρακτήρες από το όνομα που θέλετε, σύμφωνα με τους πίνακες χαρα-
κτήρων.

2. Πατήστε / ENTER .
 

Πίνακας χαρακτήρων
Επίθη-

μα
NE / X / SX / C / (κανέ-

να) NE / X / SX RU

Πλήκ-
τρα ABC  (Λατινικά)  (Ελληνικά)  (Κυριλλικά)

   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 Κενό διάστημα 0 Κενό διάστημα Э Ю Я 0 Κενό διάστημα

• Εάν πατήσετε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, θα γίνει κυκλική μετάβαση στους χαρακτήρες που είναι συν-
δεδεμένοι με το συγκεκριμένο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το γράμμα "C" στη λειτουργία
κυριλλικών, πατήστε  3 φορές.

• Οι εικόνες των πλήκτρων στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν στην όψη από τα πραγματικά πλήκτρα στο
τηλέφωνο.

 
Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήσετε "ANNE" στη λειτουργία εισαγωγής λατινικών χαρακτήρων
 

      [►]        

Σημείωση
• Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για

περισσότερες πληροφορίες.

3.6.4 Αναζήτηση στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο
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3.6.5  Κλείδωμα/ξεκλείδωμα τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου
Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, στη λειτουργία αναμονής.
Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να κλειδώσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. "4.2 Ορισμός κωδικού πρόσβασης".

Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου
1. Πατήστε παρατεταμένα  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.*1

• Θα εμφανιστεί η ένδειξη .
*1 Το αρχείο καταγραφής κλήσεων είναι επίσης κλειδωμένο.

Αν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος "ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΗ
ΑΠΟΘΗΚ".

Ξεκλείδωμα του τηλεφωνικού καταλόγου
1. Πατήστε παρατεταμένα  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*1

3. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής, πατήστε / CANCEL .
*1 Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης 3 φορές, δεν θα μπορέσετε να πληκτρολογήστε άλλο κωδικό πρόσβασης

επί περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Προσωρινό ξεκλείδωμα του τηλεφωνικού καταλόγου
1. Πατήστε .

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*1

*1 Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης 3 φορές, δεν θα μπορέσετε να πληκτρολογήστε άλλο κωδικό πρόσβασης
επί περίπου 30 δευτερόλεπτα.

3.6.6   Αναζήτηση στοιχείου στον απομακρυσμένο τηλεφωνικό
κατάλογο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Απομακ τηλ κατάλ" *1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*2

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.

6. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό από το άγκιστρο.
*1 Εάν επιτρέπεται μόνο ο απομακρυσμένος τηλεφωνικός κατάλογος, αυτό το βήμα παραλείπεται.
*2 Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα [▲] ή [▼], θα εμφανιστούν αυτόματα τα επόμενα/προηγούμενα στοιχεία.

Σημείωση
• Για την εισαγωγή χαρακτήρων, βλ. "2.8.3 Εισαγωγή χαρακτήρων".

3.6.5 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου
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3.7  Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση κάθε γραμμής (KX-HDV130: έως και 2 γραμμές, KX-HDV230: έως και
6 γραμμές) στην οθόνη.

Στη λειτουργία αναμονής
1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Κατάσταση γραμής" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τη γραμμή της οποίας την κατάσταση θέλετε να ελέγξετε.

4. Πατήστε / CANCEL  για να λήξει ο έλεγχος της κατάστασης γραμμής ή πατήστε OK  για να πραγματο-
ποιήσετε μια ενέργεια.

Σημείωση
• Όταν σε ένα πλήκτρο λειτουργίας έχει ανατεθεί η λειτουργία Κατάστασης γραμμής, μπορείτε να πατή-

σετε αυτό το πλήκτρο λειτουργίας για να εμφανιστεί η οθόνη κατάστασης γραμμής.

Στη διάρκεια συνομιλίας
1. Πατήστε Γραμμή .

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τη γραμμή της οποίας την κατάσταση θέλετε να ελέγξετε.

3. Πατήστε / CANCEL  για να λήξει ο έλεγχος της κατάστασης γραμμής ή πατήστε OK  για να πραγματο-
ποιήσετε μια ενέργεια.

Σημείωση
• Όταν σε ένα πλήκτρο λειτουργίας έχει ανατεθεί η λειτουργία Κατάστασης γραμμής, μπορείτε να πατή-

σετε αυτό το πλήκτρο λειτουργίας για να εμφανιστεί η οθόνη κατάστασης γραμμής.

Ένδειξη κατάστασης γραμμής
Ένδειξη κατάστασης Σημασία Ενέργεια

Ελεύθερο*1 Η γραμμή είναι σε αδράνεια. Δεσμεύστε τη γραμμή για
πληκτρολόγηση.

<n> Ελεύθερο*1 Μια κοινόχρηστη γραμμή είναι σε αδρά-
νεια.

Δεσμεύστε τη γραμμή για
πληκτρολόγηση.

Σε χρήση (μόνο KX-HDV230) Η γραμμή είναι σε κλήση. —

Αναμονή γραμ*2 Η γραμμή είναι σε αναμονή. Ανακτήστε την κλήση σε ανα-
μονή.

ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ (μόνο
KX-HDV230)*2

Η γραμμή λαμβάνει μια κλήση. Απαντήστε την κλήση.

ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (μόνο
KX-HDV230)*2

Η γραμμή λαμβάνει ένα σήμα ανάκλη-
σης αναμονής.

Απαντήστε την κλήση.

<x> Σε χρήση*3 Μια κοινόχρηστη γραμμή χρησιμοποιεί-
ται σε άλλη μονάδα.

Συνδεθείτε στην κλήση.

<x> Αναμονή γραμ*3 Μια κοινόχρηστη γραμμή βρίσκεται σε
αναμονή σε άλλη μονάδα.

Ανακτήστε την κλήση σε ανα-
μονή.

*1 Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται επίσης αν είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη λειτουργία.

3.7 Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής
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Εικονίδιο Σημασία

Προώθηση κλήσεων

Μην ενοχλείτε

Πραγματοποίηση ανώνυμης κλήσης

Αποκλεισμός ανώνυμων κλήσεων

*2 Όταν η γραμμή είναι σε αυτή την κατάσταση, εμφανίζονται επίσης οι πληροφορίες κλήσης.
*3 Εάν έχει οριστεί η κοινόχρηστη γραμμή, εμφανίζεται επίσης η ένδειξη <x> (αριθμός αναφοράς). Συνιστάται να κάνετε αυτήν τη

ρύθμιση μαζί με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

3.7 Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής
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3.8  Ακρόαση μηνυμάτων τηλεφωνητή
Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη "Ηχητ. Μύνημα".
Μπορείτε να ελέγξετε τα νέα μηνύματά σας μέσω του γραμματοκιβωτίου.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε / / HOLD/MESSAGE  (KX-HDV130)*1.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τη γραμμή στην οποία εμφανίζεται η ένδειξη  και, στη συνέχεια,
πατήστε OK .

*1 Για το KX-HDV230, πατήστε / MESSAGE .

Σημείωση
• Το βήμα 2 δεν είναι απαραίτητο εάν έχει διαμορφωθεί μόνο μία γραμμή στο τηλέφωνο.

3.8 Ακρόαση μηνυμάτων τηλεφωνητή
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3.8 Ακρόαση μηνυμάτων τηλεφωνητή
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Τμήμα 4
Προσαρμογή του τηλεφώνου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος προσαρ-
μογής του ατομικού τηλεφώνου σας σύμφωνα με τις
ανάγκες σας.
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4.1  Ρύθμιση της οθόνης LCD
Αλλαγή του περιεχομένου προβολής στην οθόνη LCD του τηλεφώνου

Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο προβολής στην οθόνη LCD του τηλεφώνου.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENΔEIΞH OΘONHΣ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "OΘONH ANAMONHΣ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Επιλογή της γλώσσας εμφάνισης
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENΔEIΞH OΘONHΣ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΓΛΩΣΣΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4.1 Ρύθμιση της οθόνης LCD
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4.2  Ορισμός κωδικού πρόσβασης
Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου δεν έχει οριστεί από προεπιλογή. Πρέπει να καταχωρίσετε έναν κω-
δικό πρόσβασης (4 ψηφία) πριν από τη χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες
χωρίς να ορίσετε κωδικό πρόσβασης:
• Κλείδωμα τηλεφωνικού καταλόγου (Βλ. "3.6.5 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου".)

Σημείωση
• Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:

– Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί εύκολα.

– Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.

• Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μην τον ξεχάσετε.

Για ρύθμιση
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "AΛΛH EΠIΛOΓH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης (4 ψηφία [0–9]).

6. Επαληθεύστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον ξανά, όπως στο βήμα 5.

4.2 Ορισμός κωδικού πρόσβασης
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4.3  Επεξεργασία προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατή-
στε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΝΑΜΟΝΗ" / "ΟΜΙΛΙΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΡΓΟΣΤΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Ανάθεση πλήκτρων λειτουργιών
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατή-
στε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΝΑΜΟΝΗ" ή "ΟΜΙΛΙΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

8. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης κλήσεων
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατή-
στε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΝΑΜΟΝΗ" ή "ΟΜΙΛΙΑ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΠΛ TAXEIAΣ KΛHΣ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

8. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4.3 Επεξεργασία προγραμματιζόμενων πλήκτρων
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4.4  Χρήση των πλήκτρων συντόμευσης
Εάν αναθέσετε αριθμούς τηλεφώνου σε αριθμητικά πλήκτρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πα-
τώντας παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο. (Βλ. "Πληκτρολόγηση με πλήκτρα συντόμευσης".)

Ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο
Μπορείτε να αναθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλο-
γο σε ένα πλήκτρο, για να χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (0–9) για περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο.

2. Πατήστε Μενου.

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΝΤ ΑΠΟ ΤΗΛ ΚΑΤ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Εισαγάγετε το όνομα ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] στο στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Εμφανίζεται η ένδειξη "AΠOΘHKEYΣH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Σημείωση
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση ενός στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, βλ. "3.6.4  Ανα-

ζήτηση στοιχείου στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο ".

Επεξεργασία πλήκτρων συντόμευσης
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (0–9) για περισσότερο από 1

δευτερόλεπτο.

2. Πατήστε Μενου.

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "AΛΛAΓH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Επεξεργαστείτε το όνομα του πλήκτρου συντόμευσης, εάν χρειάζεται και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό του πλήκτρου συντόμευσης, εάν χρειάζεται και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Εμφανίζεται η ένδειξη "AΠOΘHKEYΣH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Διαγραφή πλήκτρου συντόμευσης
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο που έχει ανατεθεί ως πλήκτρο

συντόμευσης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. *1

2. Πατήστε Μενου.

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΔIAΓPAΦH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*2

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "NAI" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .
*1 Ενώ εμφανίζονται οι πληροφορίες του πλήκτρου συντόμευσης, μπορείτε να πατήσετε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε έναν άλλον αριθ-

μό πλήκτρου συντόμευσης.
*2 Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "ΔIAΓPAΦH OΛΩN" αντί για "ΔIAΓPAΦH".

4.4 Χρήση των πλήκτρων συντόμευσης
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Επιλογή τύπου πληκτρολόγησης του αριθμού συντόμευσης
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 2 τύπους πληκτρολόγησης αριθμού συντόμευσης για κάθε πλήκτρο
συντόμευσης που έχει ανατεθεί.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (0–9) για περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο.

2. Πατήστε Μενου.

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΥΤΟ ΚΛΗΣΗ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Επιλέξτε "ΧΕΙΡΟΚ" ή "AYTOΜΑΤΗ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Επιλογή Περιγραφή

ΧΕΙΡΟΚ Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο (0–9) που έχει ανατεθεί ως πλήκτρο
συντόμευσης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, σηκώστε το
ακουστικό από το άγκιστρο.

AYTOΜΑΤΗ Εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο συντόμευσης που έχει ανατεθεί για τον κα-
θορισμένο αριθμό δευτερολέπτων, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα κλήση του αριθ-
μού που είχε ανατεθεί στο συγκεκριμένο πλήκτρο συντόμευσης.

Σημείωση
• Για την επιλογή του αριθμού των δευτερολέπτων πριν από την αυτόματη πραγματοποίηση της κλή-

σης, βλ. "ΧΡΟΝ ΤΑΧ ΠΛΗΚ" στην ενότητα "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ".

4.4 Χρήση των πλήκτρων συντόμευσης
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4.5   Πλήκτρα λειτουργιών (Πλήκτρα προγράμματος
και πλήκτρα DSS*1)

*1 μόνο KX-HDV230
 

4.5.1   Αλλαγή των πλήκτρων λειτουργίας
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Πρόγραμμα Βασικά" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .*1

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το νέο στοιχείο που θέλετε να αναθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OK .*2

*1 KX-HDV230 μόνο:
Για να αναθέσετε λειτουργίες στα πλήκτρα DSS σε μια συσκευή KX-HDV20, επιλέξτε "Κλειδί DSS". Μπορείτε επίσης να αναθέσετε
μια λειτουργία πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο DSS πλήκτρο για 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.

*2 Για να διαγράψετε την τρέχουσα ρύθμιση, επιλέξτε "ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ ΕΠΙ".

Σημείωση
• Μπορείτε επίσης να αναθέσετε μια λειτουργία πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο λειτουργίας για 3 ή

περισσότερα δευτερόλεπτα (μόνο KX-HDV230).

4.5.2  Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας
Μπορείτε να αναθέσετε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες σε κάθε ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών.

Σημείωση
• Επιπλέον της λειτουργίας Γραμμής, μπορεί να γίνει ανάθεση και άλλων λειτουργιών σε μεμονωμένες

γραμμές. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε μόνο γραμμές που έχουν ρυθμιστεί εκ των προτέρων (μόνο
KX-HDV230).

• Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα PBX της σειράς KX-HTS της Panasonic, η μέθοδος για
την αλλαγή αυτών των πλήκτρων και των λειτουργιών που μπορούν να ανατεθούν είναι διαφορετική.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το PBX της σειράς KX-HTS.

1. ένα πάτημα
Χρησιμοποιείται για πληκτρολόγηση με ένα πάτημα ενός τηλεφωνικού αριθμού που έχει ήδη οριστεί.

2. BLF (Πεδίο κατειλημμένης λυχνίας)
Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κλήσεων στον εσωτερικό αριθμό που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο, κατά
τη λήψη εισερχόμενης κλήσης ή κατά τη διάρκεια συνομιλίας. Η ένδειξη ενός πλήκτρου BLF εμφανίζει
επίσης την τρέχουσα κατάσταση του εσωτερικού αριθμού που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο.

4.5 Πλήκτρα λειτουργιών (Πλήκτρα προγράμματος και πλήκτρα DSS*1)
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Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυχνίας

Κόκκινο Σβηστή Διαθέσιμο

Αναμμένη Μη διαθέσιμο

Αναβοσβήνει γρήγορα Κουδούνισμα

Σημείωση
• Μπορείτε να προγραμματίσετε περισσότερα από 48 πλήκτρα BLF, όμως η ένδειξη κατάστασης

είναι διαθέσιμη για έως και 48 πλήκτρα (μόνο KX-HDV230).
3. ΓΡΑΜΜΗ

Χρησιμοποιείται για τη δέσμευση μιας γραμμής προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή να ληφθεί μια κλή-
ση. Το χρώμα της ένδειξης κάθε πλήκτρου εμφανίζει την κατάσταση της γραμμής.

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυχνίας

Μπλε Αναμμένη Σε χρήση
• Βρίσκεστε σε κλήση.

Αναβοσβήνει αργά Αναμονή γραμ
• Υπάρχει κλήση σε αναμονή.

Αναβοσβήνει γρήγορα ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ ή ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ
• Γίνεται λήψη κλήσης (συμπεριλαμβανόμενης της ανά-

κλησης αναμονής).

Όνομα ή αριθμός καλούντα
• Γίνεται λήψη μιας κλήσης σε κοινόχρηστη γραμμή.

Κόκκινο Αναμμένη Σε χρήση
• Μια κοινόχρηστη γραμμή χρησιμοποιείται ή μια κλήση

βρίσκεται σε ιδιωτική αναμονή σε άλλη μονάδα.

Αναβοσβήνει αργά Αναμονή γραμ
• Μια κοινόχρηστη γραμμή βρίσκεται σε αναμονή σε

άλλη μονάδα.

Απενεργο-
ποίηση

— Ελεύθερη
• Η γραμμή είναι σε αδράνεια.

4. ACD *1

Είσοδος: Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε / αποσύνδεση από ομάδα αυτόματης διανομής κλήσεων.
Wrapup: Χρησιμοποιείται για αλλαγή της κατάστασης του τηλεφώνου από "Μη διαθέσιμο"  "Wrapup"

 "διαθέσιμος".
Το χρώμα της ένδειξης LED κάθε πλήκτρου υποδεικνύει την κατάσταση του πλήκτρου.

4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας
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Κατάσταση Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυχνίας Είσοδος Wrapup

Κόκκινο Απενεργοποίηση Είσοδος διαθέσιμος

Αναμμένη Αποσύνδεση Μη διαθέσιμο

Αναβοσβήνει αργά — Wrapup

5. Κατάσταση γραμής *2

Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της κατάστασης κάθε γραμμής. Με αυτόν τον τρόπο, το πλήκτρο λει-
τουργίας μπορεί να λειτουργήσει ως πλήκτρο Γραμμής, π.χ. να δεσμεύσει μια γραμμή προκειμένου να
πραγματοποιηθεί ή να ληφθεί μια κλήση.
Βλ. "3.7 Έλεγχος της Κατάστασης γραμμής".

6. Εκτροπή κλήση
Χρησιμοποιείται για την προώθηση εισερχόμενων κλήσεων στον εσωτερικό αριθμό που έχει ανατεθεί
στο πλήκτρο.

7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ *2 *3

Χρησιμοποιείται για άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.
8. Λίστα *2 *3

Χρησιμοποιείται για άνοιγμα του αρχείου καταγραφής εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων.
9. ταυτοχρ. Κουδουν *1 *2

Ενεργοποιεί το παράλληλο κουδούνισμα. Μπορούν να προσδιοριστούν έως 10 τοποθεσίες για ταυτό-
χρονο κουδούνισμα όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυχνίας

Μπλε Αναμμένη Λειτουργία ταυτόχρονου κουδουνίσματος: Ενερ-
γοποιημένη

Απενεργοποίηση Λειτουργία ταυτόχρονου κουδουνίσματος: Απε-
νεργοποιημένη

10. Hoteling *1 *2

Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε/αποσύνδεση από το Συμβάν κοινής χρήσης τηλεφωνικού κέντρου.
11. μεταφ. Κλήσης *2

Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κλήσης στον εσωτερικό αριθμό που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο με επι-
βεβαίωση μεταφοράς ή αυτόματη μεταφορά στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

12. Μεταφ χωρις απαντ *1 *2

Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κλήσης στον εσωτερικό αριθμό που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο με τυ-
χαία μεταφορά στη διάρκεια μιας συνομιλίας.

13. ΣYNΔIAΣKEΨH *2

Χρησιμοποιείται για την προσθήκη του εσωτερικού αριθμού που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο σε μια συν-
ομιλία με πολλούς συμμετέχοντες (διάσκεψη).

14. αμεση αναλ κλησης *1 *2

Χρησιμοποιείται για απάντηση εισερχόμενης κλήσης που φτάνει στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.
15. ZΩNH ΠAPK *1 *2

Χρησιμοποιείται για τη στάθμευση μιας κλήσης (Στάθμευση κλήσης).
16. Ανακτ.παρκαρ *1 *2

Χρησιμοποιείται για ανάκτηση μιας σταθμευμένης κλήσης.
17. Παρουσία *2

4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας
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Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της τρέχουσας κατάστασης του εσωτερικού αριθμού που έχει
ανατεθεί στο πλήκτρο.
Όταν η κατάσταση του εσωτερικού αριθμού είναι "Διαθέσιμος", μπορείτε να καλέσετε τον καταχωρισμέ-
νο αριθμό τηλεφώνου πατώντας το πλήκτρο.

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυχνίας

Μπλε Αναμμένη διαθέσιμος

Κόκκινο Αναμμένη ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ

Αναβοσβήνει αργά Εκτός

Απενεργοποίηση — Αποσυνδεδεμένος

(Το τηλέφ.μου) *2

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της τρέχουσας κατάστασης του στοιχείου Το τηλέφωνό μου. Μπο-
ρείτε να αλλάξετε την κατάσταση πατώντας το πλήκτρο.

Κατάσταση
Σημασία

Χρώμα Ένδειξη λυχνίας

Μπλε Αναμμένη διαθέσιμος

Κόκκινο Αναμμένη ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ

Αναβοσβήνει αργά Εκτός

Απενεργοποίηση — Αποσυνδεδεμένος / Αόρατος

18. Αναλ.ομάδας *1

Χρησιμοποιείται για απάντηση σε ομαδική κλήση.
 
*1 Αυτό το στοιχείο μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για

περισσότερες πληροφορίες.
*2 Μόνο KX-HDV230
*3 Αυτό το στοιχείο μπορεί να επιλεγεί όταν η λίστα έχει καταχωριστεί στο τηλέφωνο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για πε-

ρισσότερες πληροφορίες.

4.5.2 Τύποι των πλήκτρων λειτουργίας
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4.6  Χρήση των λειτουργιών ανώνυμων κλήσεων
Πραγματοποίηση ανώνυμης κλήσης

Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση, προσδιορίστε τα εξής:

Σημείωση
• Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα.

• Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για αυτές τις ρυθμίσεις. Συνιστάται να κάνετε τη ρύθμιση
με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις κλήσης" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΗΣΗ" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENEPΓOΠOIHΣH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Αποκλεισμός ανώνυμων κλήσεων
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις όταν η μονάδα λαμβάνει μια κλήση χωρίς
αριθμό τηλεφώνου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "AΠENEPΓOΠOIHΣH".

Σημείωση
• Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για αυτές τις ρυθμίσεις. Συνιστάται να κάνετε τη ρύθμιση

με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις κλήσης" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Αποκλ. ανώνυμων" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τη γραμμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENEPΓOΠOIHΣH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4.6 Χρήση των λειτουργιών ανώνυμων κλήσεων
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4.7   Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για
χρήστες της υπηρεσίας Αναγνώριση ταυτότητας
καλούντος*1)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις από καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου
στους οποίους δεν θέλετε να απαντάτε, όπως είναι οι ανεπιθύμητες κλήσεις.
Όταν λαμβάνεται μια κλήση, η μονάδα δεν ηχεί όσο γίνεται αναγνώριση του καλούντα.
Εάν ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων, η μονάδα
απορρίπτει την κλήση.
*1 Εάν ληφθεί μια εξωτερική κλήση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες αναγνωριστικού καλούντα (το όνομα και τον αριθμό τηλε-

φώνου ενός καλούντα), αυτές οι πληροφορίες θα καταχωριστούν στο αρχείο καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων και θα εμφανι-
στούν στην οθόνη LCD.
Εάν ληφθεί μια κλήση από έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε αριθμό που έχει καταχωριστεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα
που είναι καταχωρισμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο για τον συγκεκριμένο αριθμό θα εμφανιστεί μαζί με τον αριθμό.
Εάν σταλούν πληροφορίες καλούντα από το τηλεφωνικό σύστημα και υπάρχουν, επίσης, αποθηκευμένες πληροφορίες στον τη-
λεφωνικό κατάλογο για τον ίδιο αριθμό, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημείωση
• Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για αυτές τις ρυθμίσεις. Συνιστάται να κάνετε τη ρύθμιση

με το διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 αριθμούς τηλεφώνου στη λίστα κλήσεων με φραγή, χρησιμοποιώντας τη
λίστα καλούντων ή πληκτρολογώντας απευθείας τους αριθμούς.

1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις κλήσης" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Αποκλcaller id" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε μια κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε Μενου.

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "AΛΛAΓH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως 32 ψηφία) και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

8. Πατήστε Αποθηκ.

Σημείωση
• Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου πατώντας Μενου και επιλέγοντας

"Αποκλcaller id" όταν έχει επιλεγεί ένας καλών τον οποίο θέλετε να αποκλείσετε στη λίστα του αρχείου
καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων και συνεχίζοντας τη διαδικασία από το βήμα 7.

Επεξεργασία των αριθμών τηλεφώνου για απόρριψη
1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις κλήσης" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Αποκλcaller id" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4.7 Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για χρήστες της υπηρεσίας Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος*1)
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5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Μενου.

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "AΛΛAΓH" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

8. Πατήστε Αποθηκ.

Διαγραφή των αριθμών τηλεφώνου για απόρριψη
1. Πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις κλήσης" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

4. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Αποκλcaller id" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

5. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Μενου.

6. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ"*1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

7. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "NAI" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .
*1 Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ ΑΡ" αντί για "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡ".

4.7 Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (Μόνο για χρήστες της υπηρεσίας Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος*1)
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4.8  Ρύθμιση λειτουργίας ECO
Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τη μονάδα.

Σημείωση
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO, η ρύθμιση "Ταχύτ. σύνδεσης" αλλάζει ως εξής:

– Ταχύτ. σύνδεσης: "10M-Full" *1

– Δεν είναι δυνατή η χρήση της θύρας PC

• Όταν αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ECO, η μονάδα θα επανεκκινηθεί.

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO, εμφανίζεται η ένδειξη ECO  ενώ η μονάδα βρίσκεται
στη λειτουργία αναμονής.

*1 Η θύρα του διανομέα μεταγωγής στην οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα πρέπει να είναι 10 Mbps (Σταθερή) / πλήρως αμφί-
δρομη.

Για ρύθμιση
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Λειτουργία ECO"*1 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "ENEPΓOΠOIHΣH"*2 και, στη συνέχεια, πατήστε OK .
*1 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότε-

ρες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρακτήρες, βλ. "5.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή".
*2 Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ECO, επιλέξτε "AΠENEPΓOΠOIHΣH" (προεπιλογή).

4.8 Ρύθμιση λειτουργίας ECO
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4.9  Αλλαγή της βασικής ρύθμισης
Για να επιλέξετε το κύριο στοιχείο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Βασική ρύθμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το κύριο στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Κύριο στοιχείο Δευτερεύον στοιχείο

ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ ENTAΣH KOYΔOYN, ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔ

EΠIΛ ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ, ένταση ακουστ., ENT AKΟΥΣ.ΚΕΦΑΛ.

ΕΠΙΛ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αυτ. απάντηση, KAΘ AYT AΠANT

ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ Πρόγραμμα Βασικά, ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ, ΟΝ ΠΡΟΓΡ ΠΛ, ΧΡΟΝ
ΤΑΧ ΠΛΗΚ

ENΔEIΞH OΘONHΣ ΓΛΩΣΣΑ, ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, Αντίθεση LCD, OΘONH
ANAMONHΣ, KATHΓOPIA, ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ, ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ, Ση-
μέιωση

ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ —

Ρυθμίσεις κλήσης Αποκλ. ανώνυμων, ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΗΣΗ, Αποκλcaller id, οπουδή-
ποτε, απομακρ. Γραφείο, ταυτοχρ. Κουδουν, ΚΛΕΙΔ ΣΥΣΤ

AΛΛH EΠIΛOΓH ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ, Ενσωματ πλοηγός

4.9.1  Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
ΕΠΙΛ ΕΙΣΕΡ ΚΛΗΣΗ

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ENTAΣH
KOYΔOYN

Προσαρμόζει την έντα-
ση ήχου κουδουνίσμα-
τος.

AΠENEPΓOΠOIHΣH, ΕΠΙΠΕΔΟ 1–ΕΠΙ-
ΠΕΔΟ 8

ΕΠΙΠΕΔΟ 5

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔ Επιλέγει τον ήχο κου-
δουνίσματος για κάθε
τύπο κλήσης.*1

Για το KX-HDV130:
Γραμμή 1, Γραμμή
2
 
Για το KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

ΗΧΟΣ ΚΛ 1–19,
25–32

ΗΧΟΣ ΚΛ 1*2

ΠPOΣΩΠ
KOYΔOYN
(KATHΓOPIA 1–
KATHΓOPIA 9)

*1 Οι προκαθορισμένες μελωδίες στο παρόν προϊόν χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από την © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Το προεπιλεγμένο κουδούνισμα είναι διαφορετικό, ανάλογα με τον αριθμό γραμμής. Για παράδειγμα, η προεπιλογή για τη γραμμή

3 είναι ο ήχος κουδουνίσματος 3.

4.9 Αλλαγή της βασικής ρύθμισης
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EΠIΛ ΟΜΙΛΙΑ
Δευτερεύον στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ Προσαρμόζει την ένταση ήχου του
ηχείου.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–ΕΠΙΠΕΔΟ
8

ΕΠΙΠΕΔΟ 5

ένταση ακουστ. Προσαρμόζει την ένταση ήχου του
ακουστικού.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–ΕΠΙΠΕΔΟ
8

ΕΠΙΠΕΔΟ 5

ENT AKΟΥΣ.ΚΕΦΑΛ. Προσαρμόζει την ένταση ήχου στο
ηχείο των ακουστικών κεφαλής.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–ΕΠΙΠΕΔΟ
8

ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Ισοσταθμιστής*1 Επιλέγει τον τύπο ποιότητας του
δέκτη.

KANONIKO / Treble*2 KANONIKO

*1 Μόνο KX-HDV230
*2 Κάνει πιο έντονη την υψηλή συχνότητα.

ΕΠΙΛ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δευτερεύον στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Αυτ. απάντηση Επιλέγει τους τύπους συσκευών
που μπορούν να απαντηθούν μέ-
σω αυτόματης απάντησης.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑ /
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ
ΑΚΡΟΑ

KAΘ AYT AΠANT Επιλέγει τον αριθμό των δευτερο-
λέπτων πριν απαντηθεί αυτόματα
μια κλήση, όταν είναι ενεργοποιη-
μένη η αυτόματη απάντηση.

0s–20s 6s

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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ΕΠΙΛ ΠΛΗΚΤ
Δευτερεύον στοι-

χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Πρόγραμμα Βασικά
 
Για το KX-HDV130 :
• Πρόγραμμα Βασικά
1–2
 
Για το KX-HDV230 :
• Πρόγραμμα Βασικά
1–24
• DSS πλήκτρο 1–
200

Αναθέτει μια λειτουργία
σε κάθε πλήκτρο προ-
γράμματος ή σε
πλήκτρο DSS.
Βλ. "4.5  Πλήκτρα λει-
τουργιών (Πλήκτρα
προγράμματος και
πλήκτρα DSS*1) ".

ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ ΕΠΙ
ένα πάτημα
BLF
ΓΡΑΜΜΗ
ACD (Είσοδος / Wrapup)
Κατάσταση γραμής *1

Εκτροπή κλήση
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ *1

Λίστα *1

ταυτοχρ. Κουδουν *1

Hoteling *1

μεταφ. Κλήσης *1

Μεταφ χωρις απαντ *1

ΣYNΔIAΣKEΨH *1

αμεση αναλ κλησης *1

ZΩNH ΠAPK *1

Ανακτ.παρκαρ *1

Παρουσία *1

Αναλ.ομάδας

ΑΠΕΝ ΠΛΗΚ
ΕΠΙ

ΕΠΕΞ ΠΡΟΓΡ ΠΛ
 
• ΠΡΟΓ ΠΛ Α
• ΠΡΟΓ ΠΛ B
• ΠΡΟΓ ΠΛ C

Επεξεργάζεται τα προ-
γραμματιζόμενα πλήκ-
τρα στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις.
• ΑΝΑΜΟΝΗ
• ΟΜΙΛΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑ Δεν έχει απο-
θηκευτείΠΛΗΚΤΡΟ

ΛΕΙΤ
FWD/ΜΗΝ ΕΝΟΧ *3

ΔIAK/ANAKΛΗΣΗ *4

ΕΣΩΤ ΛΙΣΤΑ
ΕΞΩΤ ΛΙΣΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ZΩNH ΠAPK *2 *4

ΠAYΣH *2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ *2 *3

ΠΛ TAXEIAΣ KΛHΣ *3

ΟΝ ΠΡΟΓΡ ΠΛ
 
• ΠΡΟΓ ΠΛ Α
• ΠΡΟΓ ΠΛ B
• ΠΡΟΓ ΠΛ C

Επεξεργάζεται τα ονό-
ματα των προγραμματι-
ζόμενων πλήκτρων στις
ακόλουθες περιπτώσεις.
• ΑΝΑΜΟΝΗ
• ΟΜΙΛΙΑ

Έως 5 χαρακτήρες Δεν έχει απο-
θηκευτεί

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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Δευτερεύον στοι-
χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΧΡΟΝ ΤΑΧ ΠΛΗΚ Επιλέγει τον αριθμό των
δευτερολέπτων πριν
πραγματοποιηθεί αυτό-
ματα μια κλήση, όταν
πατηθεί παρατεταμένα
ένα πλήκτρο συντόμευ-
σης, το οποίο έχει ανα-
τεθεί στη ρύθμιση
"AYTOΜΑΤΗ".

1s–20s 2s

*1 Μόνο KX-HDV230
*2 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει διαμορφωθεί στο τηλέφωνο.
*3 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "ΑΝΑΜΟΝΗ".
*4 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "ΟΜΙΛΙΑ".

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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ENΔEIΞH OΘONHΣ
Δευτερεύον

στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΓΛΩΣΣΑ Επιλέγει τη γλώσσα
εμφάνισης. Μπορεί
να γίνει λήψη σε έως
και 10 γλώσσες από
το διακομιστή ή από
το Web, όπως απαι-
τείται. Επικοινωνήστε
με το διαχειριστή σας
για περισσότερες
πληροφορίες.

Επίθημα: NE / X /
SX

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

AYTOΜΑΤΗ

Επίθημα: (κανέ-
να) / C

AYTOΜΑΤΗ /
English /
Español /
FRANÇAIS

AYTOΜΑΤΗ

Επίθημα: RU AYTOΜΑΤΗ /
English /
РУССКИЙ /
Українська

AYTOΜΑΤΗ

ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΣ

Ενεργοποιεί ή απε-
νεργοποιεί τον οπί-
σθιο φωτισμό της
οθόνης LCD. Εάν έχει
επιλεγεί η ρύθμιση
"AYTOΜΑΤΗ" ή
"ENEPΓOΠOIHΣH",
ρυθμίστε τη φωτεινό-
τητα του οπίσθιου
φωτισμού από ΕΠΙ-
ΠΕΔΟ 1–3 (KX-
HDV130) / ΕΠΙΠΕΔΟ
1–6 (KX-HDV230).

AYTOΜΑΤΗ / ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

AYTOΜΑΤΗ

Αντίθεση LCD Προσαρμόζει την
αντίθεση του οπί-
σθιου φωτισμού στην
οθόνη LCD.

Για το KX-HDV130:
ΕΠΙΠΕΔΟ 1–ΕΠΙΠΕΔΟ 6

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Για το
KX-HDV230:
Κύρια οθόνη /
Δευτερ. Οθονη /
DSS οθόνη

ΕΠΙΠΕΔΟ 1–ΕΠΙΠΕΔΟ
6

OΘONH
ANAMONHΣ

Επιλέγει το περιεχό-
μενο που προβάλλε-
ται στην οθόνη στη
διάρκεια της λειτουρ-
γίας αναμονής.

ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ /
Αριθ τηλ.& όνομα /
Ονομα /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

ΑΡ ΤΗΛΕΦΩ-
ΝΟΥ

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

KATHΓOPIA Επεξεργάζεται τα
ονόματα των κατηγο-
ριών.

Έως 13 χαρακτήρες ανά κατηγορία (1-9) Δεν έχει απο-
θηκευτεί

ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ Επιλέγει τη μορφή για
την ημερομηνία που
προβάλλεται στην
οθόνη, στη διάρκεια
της λειτουργίας ανα-
μονής.

Επίθημα: NE / X /
SX / RU

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ /
ΜΜ-ΗΗ-ΕΕΕΕ

ΗΗ-ΜΜ-
ΕΕΕΕ

Επίθημα: (κανέ-
να) / C

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ /
ΜΜ-ΗΗ-ΕΕΕΕ

ΜΜ-ΗΗ-
ΕΕΕΕ

ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ Επιλέγει τη μορφή για
την ώρα που προ-
βάλλεται στην οθόνη,
στη διάρκεια της λει-
τουργίας αναμονής.

Επίθημα: NE / X /
SX / RU

12H / 24H 24H

Επίθημα: (κανέ-
να) / C

12H / 24H 12H

Σημέιωση Επιλέγει τη μέθοδο
ειδοποίησης (Μήνυ-
μα, LED ή Συναγ) για
αναπάντητες κλήσεις
και φωνητικά μηνύμα-
τα.
Μήνυμα: Εμφανίζει
ένα μήνυμα στην
οθόνη
LED: Ενδεικτικές λυ-
χνίες
Συναγ: Ακούγεται
ένας συναγερμός

ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ Όλες οι ρυθ-
μίσεις:
ENEPΓOΠ
OIHΣH

Μήνυμα ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

LED ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

Ηχητ. Μύνημα

Μήνυμα ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

LED ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

Συναγ ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ
Δευτερεύον στοι-

χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚ-
ΤΡΟΥ

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον
ήχο των πλήκτρων.

ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

ENEPΓOΠOIHΣH

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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Ρυθμίσεις κλήσης
Δευτερεύον στοι-

χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπι-
λογή

Αποκλ. ανώνυμων Προσδιορίζει εάν θα
αποκλείονται οι εισερχό-
μενες ανώνυμες κλήσεις
ή όχι.

Για το
KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή
2
 
Για το
KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

ENEPΓOΠOIHΣ
H /
AΠENEPΓOΠOIH
ΣH

AΠENEP
ΓOΠOIHΣ
H

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΗΣΗ *1 Προσδιορίζει εάν θα
αποκλείονται οι εξερχό-
μενες ανώνυμες κλήσεις
ή όχι.

Για το
KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή
2
 
Για το
KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

ENEPΓOΠOIHΣ
H /
AΠENEPΓOΠOIH
ΣH

AΠENEP
ΓOΠOIHΣ
H

Αποκλcaller id Επεξεργάζεται/διαγρά-
φει τους αριθμούς τηλε-
φώνου για απόρριψη
των εισερχόμενων κλή-
σεων.

Βλ. "4.7  Φραγή εισερχόμενων κλήσεων
(Μόνο για χρήστες της υπηρεσίας Ανα-
γνώριση ταυτότητας καλούντος*1)".

Δεν έχει
αποθη-
κευτεί

οπουδήποτε *3 Προσδιορίζει/επεξεργά-
ζεται τις ρυθμίσεις της
υπηρεσίας Xsi
Anywhere.

Για το
KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή
2
 
Για το
KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

Κατά την καταχώ-
ριση:
Ονομα
ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ *2

 
Κατά την επεξερ-
γασία:
Κατάσταση
(ENEPΓOΠOIHΣ
H /
AΠENEPΓOΠOIH
ΣH)
Ονομα
ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ *2

Ενναλ αριθμοί *2

Δεν έχει
αποθη-
κευτεί

απομακρ. Γραφείο *3 Προσδιορίζει τη ρύθμιση
απομακρυσμένου
γραφείου Xsi.

Για το
KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή
2
 
Για το
KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

ENEPΓOΠOIHΣ
H /
AΠENEPΓOΠOIH
ΣH *2

ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ *2

AΠENEP
ΓOΠOIHΣ
H

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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Δευτερεύον στοι-
χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπι-

λογή

ταυτοχρ. Κουδουν *3 Προσδιορίζει τη ρύθμιση
του ταυτόχρονου
κουδουνίσματος Xsi.

Για το
KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή
2
 
Για το
KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

ENEPΓOΠOIHΣ
H /
AΠENEPΓOΠOIH
ΣH *2

ΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ *2

AΠENEP
ΓOΠOIHΣ
H

ΚΛΕΙΔ ΣΥΣΤ Επιλέγει εάν θα κλειδώ-
σει το μενού ρυθμίσεων
κλήσεων.

ENEPΓOΠOIHΣH *4 /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEP
ΓOΠOIHΣ
H

*1 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότε-
ρες πληροφορίες.

*2 Σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υπερβαίνει τα 32 ψηφία, τα επιπλέον ψηφία δεν θα εμφανίζονται.
*3 Αν η υπηρεσία Xsi είναι διαθέσιμη, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το στοιχείο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότε-

ρες πληροφορίες.
*4 Απαιτείται κωδικός πρόσβασης (4 ψηφία).

AΛΛH EΠIΛOΓH
Δευτερεύον στοι-

χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙ-
ΚΟΥ*1

Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης
του τηλεφώνου (4 ψηφία) που χρη-
σιμοποιείται για ξεκλείδωμα του τη-
λεφωνικού καταλόγου.

1. Εισαγάγετε τον παλιό
κωδικό πρόσβασης.*2

2. Εισαγάγετε νέο κωδικό
πρόσβασης.

3. Επαληθεύστε το νέο κω-
δικό πρόσβασης.

Δεν έχει κα-
ταχωριστεί

Ενσωματ πλοη-
γός*3

Επιλέγει εάν η λειτουργία web και
η λειτουργία καταγραφής είναι δια-
θέσιμες ή όχι.

ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

AΠENEPΓO
ΠOIHΣH

*1 • Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο παρόν προϊόν:

– Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι τυχαίος και δεν μπορεί να προβλεφθεί εύκολα.

– Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε τακτά διαστήματα.

• Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μην τον ξεχάσετε.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βλ. "4.2 Ορισμός κωδικού πρόσβασης".
*2 Αν δεν έχει οριστεί ήδη ένας κωδικός πρόσβασης, αυτό το βήμα παραλείπεται.
*3 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότε-

ρες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρακτήρες, βλ. "5.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή".

4.9.1 Διάταξη μενού βασικών ρυθμίσεων
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4.10  Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος
Σημείωση

• Η λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

 
Για να επιλέξετε το κύριο στοιχείο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Μενου.

2. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε "Ρυθμ συστήματος" και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

3. Πατήστε [▲] ή [▼] για να επιλέξετε το κύριο στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

Κύριο στοιχείο Δευτερεύον στοιχείο

Κατάσταση Κατάσταση γραμής, Εκδ. λογισμικού, Λειτουργία IP, Ρυθμίσεις IPv4, Ρυθμίσεις
IPv6, Διεύθυνση MAC, LLDP, CDP, VLAN

Ρυθμίση δικτύου Επιλογή λειτ. IP, Ρυθμίσεις IPv4, Ρυθμίσεις IPv6, LLDP, CDP, VLAN, Ταχύτ.
σύνδεσης, Ενσωματ πλοηγός, Τεστ δικτύου

Ρυθμ συστήματος Ωρα και ημ/νία, πιστοποίηση, Κωδικος, ΡύθμισηΧsi, UCρύθμιση, Επανεκκίνι-
ση, επανεκκίνιση DSS (μόνο KX-HDV230)

4.10.1  Διάταξη μενού ρυθμίσεων συστήματος
Κατάσταση

Δευτερεύον στοιχείο Περιγραφή Κατάσταση

Κατάσταση γραμής
 
Για το KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή 2
 
Για το KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή 6

Εμφανίζει την κατάσταση γραμμής. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ*1 / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ*1 /
(ΤΙΠΟΤΑ)

Εκδ. λογισμικού Εμφανίζει την έκδοση υλικολογισμικού
του τηλεφώνου.

—

Λειτουργία IP Εμφανίζει τη λειτουργία δικτύου IP. IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

Ρυθμίσεις IPv4 Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις IPv4.

Διεύθυνση IP *2

Μάσκα δικτύου*2

προεπιλ. πύλη*2

DNS*2

Ρυθμίσεις IPv6 Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις IPv6.

Διεύθυνση IP *3

Προθ.*4

προεπιλ. πύλη*3

DNS*3

Διεύθυνση MAC Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του τηλε-
φώνου.

—

LLDP Εμφανίζει την κατάσταση LLDP. ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

4.10 Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος
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Δευτερεύον στοιχείο Περιγραφή Κατάσταση

CDP Εμφανίζει την κατάσταση CDP. ENEPΓOΠOIHΣH /
AΠENEPΓOΠOIHΣH

VLAN Εμφανίζει το αναγνωριστικό και την
προτεραιότητα του VLAN.

—

*1 Αν επιλέξετε το στοιχείο αυτό και πιέσετε την επιλογή OK , παρουσιάζεται ο αριθμός τηλεφώνου που βρίσκεται στην επιλεγμένη
σειρά.

*2 Εάν δεν έχει οριστεί αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η ένδειξη "...". Εάν το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, εμφανίζεται η
ένδειξη "...".

*3 Εάν δεν έχει οριστεί αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η ένδειξη "0::0". Εάν το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, εμφανίζεται
η ένδειξη "::".

*4 Εάν δεν έχει οριστεί αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η ένδειξη "0". Εάν το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, εμφανίζεται
ένα κενό.

4.10.1 Διάταξη μενού ρυθμίσεων συστήματος
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Ρυθμίση δικτύου
Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για τις Ρυθμίση δικτύου. Επικοινωνήστε με το δια-
χειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρακτήρες, βλ. "5.2 Πίνακας χαρακτή-
ρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή".

Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπι-

λογή

Επιλογή λειτ.
IP

Αλλάζει τις ρυθμίσεις δι-
κτύου του τηλεφώνου.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις
εμφανίζονται με επισή-
μανση.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 IPv4

Ρυθμίσεις
IPv4

Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις IPv4.

DHCP AYTOΜΑΤΗ /
ΧΕΙΡΟΚ (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
AYTO
ΜΑΤΗΣτατική Διεύθυνση IP

Μάσκα δικτύου
προεπιλ. πύλη
DNS 1
DNS 2

Ρυθμίσεις
IPv6

Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις IPv6.

DHCP AYTOΜΑΤΗ /
ΧΕΙΡΟΚ (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
AYTO
ΜΑΤΗΔιαφ. Δρομο-

λογ
DNS 1
DNS 2

Στατική Διεύθυνση IP
Προθ.
προεπιλ. πύλη
DNS 1
DNS 2

LLDP Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις LLDP.

Θύρα Η/Υ VLAN ID 0

Προτεραιότητα 0

ENEPΓOΠOIHΣH / AΠENEPΓOΠOIHΣH ENEPΓ
OΠOIH
ΣH

CDP Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις CDP.

ENEPΓOΠOIHΣH / AΠENEPΓOΠOIHΣH AΠ
ENEPΓ
OΠOIH
ΣH

VLAN Προσδιορίζει τις
ρυθμίσεις VLAN.

Ενεργοπ
.VLAN

NAI / OXI OXI

ΙΡ Τηλέφωνο VLAN ID 2

Προτεραιότητα 7

Η/Υ VLAN ID 1

Προτεραιότητα 0

4.10.1 Διάταξη μενού ρυθμίσεων συστήματος
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Δευτερεύον
στοιχείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπι-

λογή

Ταχύτ. σύνδε-
σης*1

Προσδιορίζει τις ρυθμί-
σεις της λειτουργίας
Ethernet PHY.

ΙΡ Τηλέφωνο AYTOΜΑΤΗ /
100M-Full /
100M-Half /
10M-Full /
10M-Half

AYTO
ΜΑΤΗ

Η/Υ AYTOΜΑΤΗ /
100M-Full /
100M-Half /
10M-Full /
10M-Half

AYTO
ΜΑΤΗ

Ενσωματ
πλοηγός

Επιλέγει εάν η λειτουργία
web και η λειτουργία κα-
ταγραφής είναι διαθέσι-
μες ή όχι.

ENEPΓOΠOIHΣH / AΠENEPΓOΠOIHΣH AΠ
ENEPΓ
OΠOIH
ΣH

Τεστ δικτύου Καθορίζει μια διεύθυνση
IP για πινγκ.

Διεύθυνση IP (IPv4) Δεν έχει
αποθη-
κευτεί

*1 Αν η σύνδεση με Αυτόματη διαπραγμάτευση αποτύχει, η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί είτε στα 10 Mbps/ημι-αμφίδρομη είτε στα
100 Mbps/ημι-αμφίδρομη.

4.10.1 Διάταξη μενού ρυθμίσεων συστήματος

96 Οδηγίες λειτουργίας



Ρυθμ συστήματος
Δευτερεύον στοι-

χείο Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Ωρα και ημ/νία*1 Προσδιορίζει την ώρα
και την ημερομηνία του
τηλεφώνου.

— —

πιστοποίηση*2 Προσδιορίζει το ανα-
γνωριστικό και τον κωδι-
κό πρόσβασης του
ελέγχου ταυτότητας
HTTP.

ID*3

ΚΩΔΙΚΟΥ*3
Δεν έχει απο-
θηκευτεί

Κωδικος*4 Προσδιορίζει τον κωδικό
πρόσβασης για πρό-
σβαση στο διακομιστή
ανακατεύθυνσης.

Έως 16 χαρακτήρες Δεν έχει απο-
θηκευτεί

ΡύθμισηΧsi*5 Προσδιορίζει το ανα-
γνωριστικό και τον κωδι-
κό πρόσβασης της
υπηρεσίας Xsi.

Για το
KX-HDV130:
Γραμμή 1–Γραμμή
2
 
Για το
KX-HDV230:
Γραμμή 1–Γραμμή
6

ID*3

ΚΩΔΙΚΟΥ*3
Δεν έχει απο-
θηκευτεί

UCρύθμιση*5 Προσδιορίζει το ανα-
γνωριστικό και τον κωδι-
κό πρόσβασης για την
υπηρεσία Broadsoft UC
service (IM&P).

ID*3

ΚΩΔΙΚΟΥ*3
Δεν έχει απο-
θηκευτεί

Επανεκκίνιση Επανεκκινήστε τη μονά-
δα.

NAI / OXI OXI

επανεκκίνιση DSS *6 Επανεκκινήστε τυχόν
συνδεδεμένες μονάδες
DSS.

NAI / OXI OXI

*1 Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας λόγω διακοπής ρεύματος ή
άλλων λόγων ή μετά την επανεκκίνηση της μονάδας, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη ρύθμιση των παραμέτρων καθώς οι τρέχου-
σες τιμές ρύθμισης διαγράφονται. Συνεπώς, συνιστάται η χρήση του διακομιστή NTP. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

*2 Ενδέχεται να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότε-
ρες πληροφορίες. Για τους διαθέσιμους χαρακτήρες, βλ. "5.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή".

*3 Έως 128 χαρακτήρες
*4 Αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις αυτής της μονάδας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για

περισσότερες πληροφορίες.
*5 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες

πληροφορίες.
*6 KX-HDV230 μόνο

4.10.1 Διάταξη μενού ρυθμίσεων συστήματος
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4.11  Προγραμματισμός περιβάλλοντος εργασίας
χρήστη στο Web

Το προϊόν παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας με βάση το Web για διαμόρφωση διαφόρων ρυθμίσεων και λει-
τουργιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν δυνατότητα απευθείας προγραμματισμού.
Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να προγραμματιστούν μέσω
του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο Web. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πλη-
ροφορίες.
• Ρυθμίσεις γλώσσας (Τηλέφωνο IP / Web)

• Κωδικός πρόσβασης χρήστη (για πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη στο Web)

• Προεπιλεγμένη γραμμή για εξερχόμενες

• Αριθμοί τηλεφώνου για απόρριψη κλήσεων

• Λειτουργίες κλήσεων
– Ενεργοποίηση λειτουργίας ανώνυμης κλήσης

– Ενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων

– Ενεργοποίηση λειτουργίας Μην ενοχλείτε

– Ενεργοποίηση λειτουργίας Προώθηση κλήσεων πάντα

– Προώθηση αριθμού (Όλα)

– Ενεργοποίηση λειτουργίας Προώθηση κλήσεων όταν είναι κατειλημμένο

– Αριθμός για προώθηση (Κατειλημμένο)

– Ενεργοποίηση λειτουργίας Προώθηση κλήσεων όταν δεν απαντά

– Αριθμός για προώθηση (Δεν απαντά)

– Αριθμός κουδουνισμάτων (Δεν απαντά)

• Αριθμός γραμμής άμεσης απόκρισης

• Ρύθμιση ευέλικτου πλήκτρου*1

• Πλήκτρο προγράμματος*2

• Εισαγωγή και εξαγωγή τηλεφωνικού καταλόγου

• Κονσόλα DSS*1

*1 KX-HDV230 μόνο
*2 KX-HDV130 μόνο

Σημείωση
• Κάθε φορά που θέλετε να έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη στο Web, πρέπει να

ενεργοποιείτε τον προγραμματισμό Web (Ενσωματωμένο Web).

4.12  Ενημέρωση λογισμικού
Ο αντιπρόσωπος του τηλεφωνικού συστήματος ενδέχεται να προσφέρει νέες λειτουργίες και να βελτιώνει
την έκδοση του λογισμικού του σε τακτά διαστήματα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες
πληροφορίες.

4.11 Προγραμματισμός περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο Web
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Τμήμα 5
Παράρτημα

Αυτή η ενότητα περιέχει προδιαγραφές, πληροφορίες
αντιμετώπισης προβλημάτων, μηνύματα σφάλματος και
πρότυπα για επιτοίχια τοποθέτηση.
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5.1  Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων
Λειτουργίες καταχώρισης χαρακτήρων
Οι έξι λειτουργίες καταχώρισης χαρακτήρων σάς επιτρέπουν να κάνετε καταχώριση μιας μεγάλης ποικιλίας
χαρακτήρων.
Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες χαρακτήρων:

• Λατινικά ABC

• Αριθμοί 0 - 9

• Ελληνικά 

• Επέκταση 1  / 

• Επέκταση 2 

• Κυριλλικά 

5.1 Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων
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Επίθημα: NE / X / SX

Πλήκ
τρα

ABC

(Λατινικά)
0 - 9

(Αριθμοί) (Ελληνι-
κά) (Επέκταση 1) (Επέκταση 2)

Κενό διάστημα # &
' ( )  , – . / 1

1 Κενό διάστημα # & ' ( )  , – . / 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

Κενό διάστημα ! ?
" : ; + = < > 0

0 Κενό διάστημα ! ? " : ; + = < > 0

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• Σε κάθε πλήκτρο, η επάνω σειρά εμφανίζει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν με κεφαλαία και η
κάτω σειρά εμφανίζει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν με πεζά.

• Πατήστε  πριν ή μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρα-
κτήρων.

• Εάν πατήσετε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, θα γίνει κυκλική μετάβαση στους χαρακτήρες που είναι συν-
δεδεμένοι με το συγκεκριμένο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το γράμμα "C" στη λειτουργία
κυριλλικών, πατήστε  3 φορές.

• Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή χαρακτήρων που πληκτρολογούνται με χρήση του πλήκτρου  (για παρά-
δειγμα, "$") κατά την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

• Οι εικόνες των πλήκτρων στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν στην όψη από τα πραγματικά πλήκτρα στο
τηλέφωνο.

5.1 Πίνακας λειτουργίας χαρακτήρων
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5.2  Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης
διαχειριστή

Πλήκτρα ABC
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• Σε κάθε πλήκτρο, η επάνω σειρά εμφανίζει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν με κεφαλαία και η
κάτω σειρά εμφανίζει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν με πεζά.

• Πατήστε  πριν ή μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρα-
κτήρων.

• Εάν πατήσετε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, θα γίνει κυκλική μετάβαση στους χαρακτήρες που είναι συν-
δεδεμένοι με το συγκεκριμένο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το γράμμα "C" στη λειτουργία
κυριλλικών, πατήστε  3 φορές.

5.2 Πίνακας χαρακτήρων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή
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5.3  Προδιαγραφές
KX-HDV130

Στοιχείο Προδιαγραφές

Τροφοδοσία Τροφοδοτικό AC / PoE (IEEE 802.3af)

Κατανάλωση ισχύος PoE Αναμονή • περίπου 2,2  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 1,9  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Ομιλία • περίπου 2,3  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 2,0  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Τροφοδοτι
κό AC

Αναμονή • περίπου 2,0  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 1,3  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Ομιλία • περίπου 2,1  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 1,4  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος Περίπου 2,8  W 

Περιβάλλον λειτουργίας 0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃ (104 ℉)

Θύρα Ethernet LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Διασύνδεση Ethernet 10Base-T / 100Base-TX (Αυτόματη / 100MB-
ΠΛΗΡΗΣ / 100MB-ΗΜΙΣΥ / 10MB-ΠΛΗΡΗΣ /
10MB-ΗΜΙΣΥ)
Αυτόματη MDI / MDIX

Κωδικοποιητής ευρείας ζώνης G.722

Κωδικοποιητής στενής ζώνης G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Πολλαπλές γραμμές 2

Οθόνη LCD Μονόχρωμα γραφικά

Μέγεθος οθόνης LCD 132 × 64 pixel, 4 γραμμές

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD 3 επίπεδα

Μέθοδος σύνδεσης VoIP SIP

Ηχείο 1

Μικρόφωνο 1

Υποδοχή ακουστικών κεφαλής 1 (RJ9)

5.3 Προδιαγραφές
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Στοιχείο Προδιαγραφές

Διαστάσεις
(Πλάτος × Βάθος ×
Ύψος, με τοποθετημένη
βάση)

"Υψηλή" θέση 167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57 ίντσες × 6,61 ίντσες × 7,24 ίντσες)

"Χαμηλή" θέση 167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57 ίντσες × 7,36 ίντσες × 5,94 ίντσες)

Βάρος (με ακουστικό, καλώδιο ακουστικού και βά-
ση)

691  g (1,52 lb)

5.3 Προδιαγραφές
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KX-HDV230
Στοιχείο Προδιαγραφές

Τροφοδοσία Τροφοδοτικό AC / PoE (IEEE 802.3af)

Κατανάλωση ισχύος PoE Αναμονή • περίπου 3,1  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 2,9  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Ομιλία • περίπου 3,2  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 3,0  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Τροφοδοτι
κό AC

Αναμονή • περίπου 2,8  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 2,1  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Ομιλία • περίπου 2,9  W (λειτουργία ECO απενεργοποιη-
μένη)

• περίπου 2,2  W (λειτουργία ECO ενεργοποιημέ-
νη)

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος Περίπου 4,2  W 

Περιβάλλον λειτουργίας 0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃ (104 ℉)

Θύρα Ethernet LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Διασύνδεση Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Αυτόματη /
100MB-ΠΛΗΡΗΣ / 100MB-ΗΜΙΣΥ / 10MB-
ΠΛΗΡΗΣ / 10MB-ΗΜΙΣΥ)
Αυτόματη MDI / MDIX

Κωδικοποιητής ευρείας ζώνης G.722

Κωδικοποιητής στενής ζώνης G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Πολλαπλές γραμμές 6

Οθόνη LCD Μονόχρωμα γραφικά

Μέγεθος οθόνης LCD 132 × 64 pixel, 4 γραμμές (κύρια οθόνη LCD)
160 × 384 pixel, 12 γραμμές (οθόνη LCD αυτόμα-
της επισήμανσης)

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD 6 επίπεδα

Μέθοδος σύνδεσης VoIP SIP

Ηχείο 1

Μικρόφωνο 1

Υποδοχή ακουστικών κεφαλής 1 (RJ9)

Υποδοχή EHS 1 (ø3,5 mm [1/8 ίντσες], μόνο για EHS)

5.3 Προδιαγραφές
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Στοιχείο Προδιαγραφές

Διαστάσεις
(Πλάτος × Βάθος ×
Ύψος, με τοποθετημένη
βάση)

"Υψηλή" θέση 252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9 ίντσες × 7,1 ίντσες × 7,4 ίντσες)

"Χαμηλή" θέση 252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9 ίντσες × 7,4 ίντσες × 6,1 ίντσες)

Βάρος (με ακουστικό, καλώδιο ακουστικού και βά-
ση)

1030  g (2,28 lb)

5.3 Προδιαγραφές

106 Οδηγίες λειτουργίας



KX-HDV20
Στοιχείο Προδιαγραφές

Τροφοδοσία *1 Η ισχύς παρέχεται από τη μονάδα KX-HDV230.

Κατανάλωση ισχύος Αναμονή: περίπου 0,5 W 

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος Περίπου 1,5 W 

Περιβάλλον λειτουργίας 0 ℃ (32 ℉) έως 40 ℃ (104 ℉)

Οθόνη LCD Μονόχρωμα γραφικά

Μέγεθος οθόνης LCD 160 × 384 pixel, 12 γραμμές

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD 6 επίπεδα

Διαστάσεις
(Πλάτος × Βάθος ×
Ύψος, με τοποθε-
τημένη βάση)

"Υψηλή" θέση 110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3 ίντσες × 6,9 ίντσες × 7,0 ίντσες)

"Μεσαία" θέση 110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 ίντσες × 6,9 ίντσες × 6,1 ίντσες)

"Χαμηλή" θέση 110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 ίντσες × 6,9 ίντσες × 4,8 ίντσες)

Βάρος (με βάση) 430 g (0,95 lb)

*1 Η μονάδα KX-HDV20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η KX-HDV230 τροφοδοτείται με ρεύμα από το τροφοδοτικό AC.

5.3 Προδιαγραφές
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5.4  Αντιμετώπιση προβλημάτων
Γενική χρήση

Θέμα Πιθανή αιτία Λύση

Η οθόνη δεν εμφανί-
ζει περιεχόμενο.

Η μονάδα δεν τροφοδοτείται με
ισχύ.

Η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία
όταν υπάρχει αστοχία στην τροφοδοσία
ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που
παρέχει PoE τροφοδοτείται με ισχύ και ότι το
καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο σωστά.
(Αν χρησιμοποιείτε έναν διανομέα PoE, ο
αριθμός των συσκευών που μπορείτε να
συνδέσετε ταυτόχρονα περιορίζεται από την
ισχύ που παρέχεται από τον διανομέα.) Εάν
είναι συνδεδεμένο τροφοδοτικό AC, επιβε-
βαιώστε ότι το τροφοδοτικό AC είναι συνδε-
δεμένο και ότι τροφοδοτείται με ισχύ.

Η μονάδα δεν λει-
τουργεί σωστά.

Τα καλώδια ρεύματος και δεδομέ-
νων δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης δεν είναι
σωστές.

• Συμβουλευθείτε το διαχειριστή για να επι-
βεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις σας είναι σω-
στές.

• Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, συμβου-
λευθείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Σημειώθηκε σφάλμα. Επανεκκινήστε τη μονάδα.

Δεν ακούω σήμα τη-
λεφωνικής επιλογής.

— Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο LAN είναι συν-
δεδεμένο σωστά.

Δεν μπορώ να ακυ-
ρώσω το κλείδωμα
του τηλεφωνικού κα-
ταλόγου.

Ο κωδικός πρόσβασης που ει-
σαγάγατε ήταν εσφαλμένος.

Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

Ξέχασα τον κωδικό
πρόσβασης.

— Συμβουλευθείτε το διαχειριστή ή τον αντιπρό-
σωπό σας.

Η ημερομηνία και η
ώρα είναι εσφαλμέ-
νες.

— Προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα
της μονάδας.

Η λυχνία μηνύματος/
κουδουνίσματος ανά-
βει.

Λάβατε φωνητικό μήνυμα όσο μι-
λούσατε στο τηλέφωνο ή απου-
σιάζατε.

Ελέγξτε το φωνητικό μήνυμα.

Η μονάδα
KX-HDV20 δεν ενερ-
γοποιείται (μόνο
KX-HDV230).

Η μονάδα KX-HDV230 τροφοδο-
τείται με ρεύμα μέσω Power-
over-Ethernet (PoE).

Συνδέστε τη μονάδα KX-HDV230 σε πρίζα
AC χρησιμοποιώντας το προαιρετικό
τροφοδοτικό AC.

5.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
Θέμα Πιθανή αιτία Λύση

Δεν μπορώ να πραγ-
ματοποιήσω κλήσεις.

Πληκτρολογήσατε λανθασμένα
τον αριθμό τηλεφώνου.

• Επιβεβαιώστε ότι έχετε εισαγάγει τον αριθ-
μό τηλεφώνου του συνομιλητή σωστά.

• Συμβουλευθείτε το διαχειριστή ή τον αντι-
πρόσωπό σας.

Η μονάδα πραγματοποιεί ενημέ-
ρωση υλικολογισμικού.

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις
όσο η μονάδα πραγματοποιεί λήψη ενημερώ-
σεων. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η
ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματο-
ποιήστε μια κλήση.

Γίνεται εισαγωγή ή εξαγωγή της
λίστας του τηλεφωνικού καταλό-
γου.

• Περιμένετε λίγα λεπτά έως ότου ολοκλη-
ρωθεί η λειτουργία.

• Επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή τον
αντιπρόσωπό σας.

Δεν μπορώ να πραγ-
ματοποιήσω υπερα-
στικές κλήσεις.

Η τηλεφωνική υπηρεσία σας δεν
επιτρέπει την πραγματοποίηση
υπεραστικών κλήσεων.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρε-
σία υπεραστικών κλήσεων της τηλεφωνικής
εταιρείας.

Η μονάδα δεν κου-
δουνίζει κατά τη λή-
ψη μιας κλήσης.

Το κουδούνισμα είναι απενεργο-
ποιημένο.

Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου [+] όσο γί-
νεται λήψη μιας κλήσης ή αλλάξτε τη ρύθμιση
έντασης ήχου κουδουνίσματος.

Στη διάρκεια ομιλίας
με εξωτερικό συνομι-
λητή, η γραμμή απο-
συνδέεται.

Το τηλεφωνικό σύστημα/η τηλε-
φωνική υπηρεσία ενδέχεται να
επιβάλει χρονικό όριο σε εξωτε-
ρικές κλήσεις.

Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας για να
επεκτείνετε το χρονικό όριο, εάν απαιτείται.

5.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Ποιότητα ήχου
Θέμα Πιθανή αιτία Λύση

Ο συνομιλητής δεν
μπορεί να ακούσει τη
φωνή μου.

Η μονάδα είναι σε κατάσταση σί-
γασης.

Πατήστε / MUTE/AUTO ANS  για να απε-
νεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.

Εάν χρησιμοποιείτε το ηχείο, το
μικρόφωνο ενδέχεται να εμποδί-
ζεται από αντικείμενα.

Μην τοποθετείτε εμπόδια στο μικρόφωνο της
μονάδας στη διάρκεια των κλήσεων. Κρατάτε
τα χέρια σας, καθώς και συνηθισμένα αντικεί-
μενα, όπως φακέλους, κύπελλα και καφετιέ-
ρες σε απόσταση από τη μονάδα στη διάρ-
κεια των κλήσεων.

Ο ήχος διακόπτεται.
Ακούω τον εαυτό
μου μέσω του
ηχείου.

Βρίσκεστε σε μεγάλη απόσταση
από το μικρόφωνο.

Προσπαθήστε να μιλάτε πιο κοντά στο μικρό-
φωνο.

Το περιβάλλον δεν είναι κατάλλη-
λο για κλήσεις με ηχεία.

• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εντός 2 m
(6 πόδια 7 ίντσες) από συσκευές προβο-
λής, συσκευές κλιματισμού, ανεμιστήρες ή
άλλες πηγές που εκπέμπουν ηχητικό ή
ηλεκτρικό θόρυβο.

• Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε αίθουσα
με παράθυρα, κλείστε τις κουρτίνες ή τις
περσίδες για να εμποδίσετε την ηχώ.

• Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε περιβάλλον
χωρίς θορύβους.

Η μονάδα μετακινήθηκε στη
διάρκεια μιας κλήσης.

Μην μετακινείτε τη μονάδα στη διάρκεια της
κλήσης.

Υπάρχουν αντικείμενα που εμπο-
δίζουν το μικρόφωνο.

Μην τοποθετείτε εμπόδια στη μονάδα στη
διάρκεια των κλήσεων. Κρατάτε τα χέρια σας,
καθώς και συνηθισμένα αντικείμενα, όπως
φακέλους, κύπελλα και καφετιέρες σε από-
σταση από τη μονάδα στη διάρκεια των κλή-
σεων.

Ο συνομιλητής χρησιμοποιεί τη-
λέφωνο ημιαμφίδρομης λειτουρ-
γίας.

Εάν ο συνομιλητής χρησιμοποιεί τηλέφωνο
ημιαμφίδρομης λειτουργίας, ο ήχος ενδέχεται
να διακόπτεται περιστασιακά στη διάρκεια
των κλήσεων. Για καλύτερη απόδοση, ο συν-
ομιλητής πρέπει να χρησιμοποιεί τηλέφωνο
πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας.

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου
Θέμα Πιθανή αιτία Λύση

Δεν μπορώ να προ-
σθέσω ή να επεξερ-
γαστώ καταχωρίσεις
στη λίστα του τηλε-
φωνικού καταλόγου.

Η λίστα του τηλεφωνικού καταλό-
γου είναι πλήρης.

Διαγράψτε καταχωρίσεις που δεν είναι απα-
ραίτητες. Ο μέγιστος αριθμός καταχωρίσεων
στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου 500.

5.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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5.5  Μηνύματα σφαλμάτων
Στη διάρκεια της λειτουργίας, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα σφαλμάτων στη μονάδα.
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει αυτά τα μηνύματα και πιθανές αιτίες και λύσεις.
 

Μήνυμα σφάλματος Πιθανή αιτία Λύση
Σφάλμα:001
Ελέγξτε καλώδιο
LAN

Το καλώδιο LAN δεν είναι συνδεδεμέ-
νο.

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.

Σφάλμα:002
Ύπαρξη Ίδιας

Οι ρυθμίσεις δικτύου της μονάδας εί-
ναι εσφαλμένες.

Συμβουλευθείτε το διαχειριστή του
συστήματος ή τον αντιπρόσωπό σας.

Σφάλμα:002
Διεύθυνση IP
Σφάλμα:003
Δεν καταχωρήθηκε

Η καταχώρηση στο διακομιστή SIP
απέτυχε.

Συμβουλευθείτε το διαχειριστή του
συστήματος ή τον αντιπρόσωπό σας.

MNHMH ΠΛHPHΣ Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι πλή-
ρης και δεν είναι δυνατή η αποθήκευ-
ση του νέου στοιχείου.

Καταργήστε τα δεδομένα που δεν εί-
ναι απαραίτητα στον τηλεφωνικό κα-
τάλογο και δοκιμάστε πάλι.

ΜΝΗΜΗ ΑΔΕΙΑ Όταν προσπαθείτε να προβάλετε τον
τηλεφωνικό κατάλογο:
Δεν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία.
 
Όταν προσπαθείτε να προβάλετε το
αρχείο καταγραφής εισερχόμενων ή
εξερχόμενων κλήσεων:
Δεν έχουν αποθηκευτεί αρχεία κατα-
γραφής.

Αποθηκεύστε ένα νέο στοιχείο στον
τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Σφάλμα συσκευής. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
του τηλεφωνικού συστήματος/τον πά-
ροχο της υπηρεσίας.

ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Η μνήμη γέμισε κατά τη διάρκεια μιας
λήψης τηλεφωνικού καταλόγου.

• Απομακρύνετε περιττά δεδομένα
στον τηλεφωνικό κατάλογο ή συμ-
βουλευτείτε τον διαχειριστή σας
αναφορικά με τον αριθμό των στοι-
χείων που λαμβάνονται.

• Αυτό το μήνυμα εξαφανίζεται σε
περίπτωση που έχετε πρόσβαση
στον τηλεφωνικό κατάλογο.

5.5 Μηνύματα σφαλμάτων
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5.6  Ιστορικό αναθεωρήσεων
Έκδοση αρχείου λογισμικού 06.000 ή μεταγενέστερη
Νέα περιεχόμενα
• Ρυθμίση δικτύου—Τεστ δικτύου

Έκδοση αρχείου λογισμικού 07.000 ή μεταγενέστερη
Νέα περιεχόμενα
• EΠIΛ ΟΜΙΛΙΑ—Ισοσταθμιστής

5.6 Ιστορικό αναθεωρήσεων
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5.7  Πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης
1. Τοποθετήστε τις βίδες στον τοίχο όπως υποδεικνύεται.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα στις κεφαλές των βιδών.

Σημείωση
• Φροντίστε να ρυθμίσετε το μέγεθος της εκτύπωσης ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος αυτής της σελί-

δας. Εάν οι διαστάσεις του χαρτιού της εκτύπωσης αποκλίνουν ελαφρώς από τις μετρήσεις που υπο-
δεικνύονται, χρησιμοποιήστε τις μετρήσεις που υποδεικνύονται εδώ.

5.7.1  KX-HDV130

*2*3

*1

*1

*1 Μία βίδα εδώ
*2 100 mm (3 15/16 ίντσες)
*3 83 mm (3 1/4 ίντσες)

5.7 Πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης
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5.7.2  KX-HDV230, προαιρετικά με 1 προσαρτημένη μονάδα
KX-HDV20

*4

*3

*1

*2

*1

*5

*2

*1 Μία βίδα εδώ (για το KX-HDV20)
*2 Μία βίδα εδώ (για το KX-HDV230)
*3 100 mm (3 15/16 ίντσες)
*4 83 mm (3 1/4 ίντσες)
*5 179,3 mm (7 1⁄16 ίντσες)

5.7.2 KX-HDV230, προαιρετικά με 1 προσαρτημένη μονάδα KX-HDV20
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5.7.3  Για τοποθέτηση 2 ή περισσότερων μονάδων KX-HDV20
(μόνο KX-HDV230)

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 ίντσες)
*2 83 mm (3 1/4 ίντσες)
*3 Μία βίδα εδώ (για τοποθέτηση της μονάδας KX-HDV20)
*4 Μία βίδα εδώ (για μονάδα KX-HDV20 που έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν)
*5 111 mm (4 3/8 ίντσες)

5.7.3 Για τοποθέτηση 2 ή περισσότερων μονάδων KX-HDV20 (μόνο KX-HDV230)
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