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Kiitos, että ostit tämän Panasonic-tuotteen.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Aseta käyttöohje talteen vastaisen varalle.

Huomautus
• Mallinumeroiden jälkiliitteitä ei ole tässä käyttöoppaassa merkitty, jos niille ei ole tarvetta.

• Kuvat esimerkiksi painikkeista voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

• Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut tuotteet tai ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla asuinmaassasi tai alu-
eellasi. Ota yhteyttä puhelinjärjestelmän myyjään/palveluntarjoajaan.

• Ohjelmiston sisältö ja malli voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Asiakirjan versio: 2017-11



Johdanto
Tämä käyttöopas käsittelee laitteen KX-HDV130 / KX-HDV230 asennusta ja käyttöä.

Aiheeseen liittyvät asiakirjat
• Pika-aloitusopas

Perustietoja asennuksesta ja turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja/tai omaisuudelle aiheutuvien vahin-
kojen ehkäisemiseksi.

• Järjestelmänvalvojan opas
Yksityiskohtaisia tietoja tämän yksikön määrittämisestä ja hallinnasta.

 
Panasonicin verkkosivustossa on oppaita ja tukimateriaalia osoitteessa:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Vastaisen varalle
Kirjoita tiedot seuraaville riveille myöhempää käyttöä varten.

Huomautus
• Tämän tuotteen sarjanumero ja MAC-osoite on merkitty laitteen pohjaan kiinnitettyyn tarraan. Merkit-

se tämän laitteen sarjanumero ja MAC-osoite muistiin seuraaville riveille ja säilytä tämä opas tunnis-
tamisen helpottamiseksi varkaustapauksissa.
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Osa 1
Tärkeitä tietoja

Tässä osiossa on tärkeitä tietoja, joiden tarkoitus on es-
tää henkilö- ja esinevahingot.
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1.1  Tietoturva
Emme ole vastuussa vahingoista, jotka syntyvät tuotteen väärinkäytöstä.
• Säilytä kaikista tärkeistä tiedoista (kuten puhelinluettelosta) kopio koneen toimintahäiriön ja tietojen katoa-

misen varalta.
• Laitteeseen tallennetaan henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja. Siksi on suositeltavaa suojata yksi-

tyisyyttään poistamalla puhelinluettelon ja puhelumuistin kaltaiset tiedot ennen laitteen hävitystä, vaihtoa,
palautusta tai korjaamista.

• Estä laitteen valtuuttamaton käyttö seuraavasti:
– Älä paljasta salasanaa kenellekään.

– Vaihda oletusarvoinen salasana.

– Valitse satunnainen salasana, jota ei ole helppo arvata.

– Vaihda salasana säännöllisin väliajoin.

• Panasonicin huoltopalvelu ei voi muuttaa turva-asetuksia, kuten salasanoja. Pyri varmistamaan, ettet ka-
dota tai unohda salasanoja.

• Jos unohdat salasanan, alusta yksikkö ja määritä asetukset uudelleen. Kysy lisätietoja järjestelmänvalvo-
jalta tai jälleenmyyjältä.

• Puhelinluettelon lukitseminen on suositeltua, jotta siihen tallennetut tiedot eivät tule muiden tietoon.

1.2  Vanhojen laitteiden ja paristojen hävittäminen
Koskee vain Euroopan unionia ja maita, joissa on käytössä kierrätysjärjestelmät.

Tämä symboli tuotteissa, pakkauksessa ja/tai asiakirjoissa tarkoittaa, että käytettyjä sähköllä
toimivia ja elektronisia tuotteita ei saa laittaa yleisiin talousjätteisiin.
Johda vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsittelyä, uusiointia tai kierrätystä varten vastaaviin
keräyspisteisiin laissa annettujen määräysten mukaisesti.
Hävittämällä tuotteet asiaankuuluvasti, autat samalla suojaamaan arvokkaita luonnonvaroja
ja estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ihmiseen ja luontoon.
Lisätietoa keräämisestä ja kierrätyksestä saa paikalliselta jätehuollosta vastuulliselta viran-
omaiselta.
Maiden lainsäädännön mukaisesti tämän jätteen määräystenvastaisesta hävittämisestä voi-
daan antaa sakkorangaistuksia.

Huomautus paristosymbolista (symboli alhaalla)
Tämä symboli voidaan näyttää jonkin kemiallisen symbolin yhteydessä. Siinä tapauksessa
merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.

1.1 Tietoturva
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1.3  Alueellisia tietoja
1.3.1  Eurooppalaisille käyttäjille

Seuraava vakuutus koskee vain mallia KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE / KX-HDV230X. 
Lisätietoja yhdenmukaisuudesta EU:n lainmukaisten direktiivien kanssa.
Valtuutetun edustajan yhteystiedot:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ecodesign information
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.

1.3 Alueellisia tietoja
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1.4  Tehokkaan käytön ohjeita
Ympäristö
• Pidä tuote etäällä lämmityslaitteista ja elektronisia häiriöitä aiheuttavista laitteista, kuten loistelampuista,

moottoreista ja televisioista. Nämä häiriölähteet voivat häiritä laitteen toimintaa.
• Älä sijoita laitetta huoneeseen, jonka lämpötila on alle 0 ℃ (32 ℉) tai yli 40 ℃ (104 ℉).

• Varmista riittävä tuuletus jättämällä laitteen ympärille 10 cm (4 tuumaa) tyhjää tilaa.

• Vältä ympäristöjä, joissa laite altistuu runsaalle savulle, pölylle, kosteudelle, tärinälle, iskuille ja suoralle
auringonpaisteelle.

• Laite on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joiden lämpötilaa ja suhteellista kosteutta voidaan valvoa.

Tavanomaiset huoltotoimenpiteet
• Irrota Ethernet-kaapeli ja verkkomuuntaja pistorasiasta ennen puhdistusta.

• Pyyhi tuote pehmeällä liinalla.

• Älä puhdista laitetta hankaavilla pulvereilla tai kemiallisilla puhdistusaineilla, kuten bentseenillä tai tinneril-
lä.

• Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja.

Sijainti
• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

• Laite on sijoitettava siten, ettei sen päälle putoa esineitä eikä läiky nesteitä.

Lisävarusteet (vain KX-HDV230)
• Tuotteen kanssa voi käyttää KX-HDV20-moduulia (20-painikkeinen laajennusmoduuli).

• KX-HDV20-lisävarustemoduulia voi käyttää vain, kun tuote saa virran lisävarustemuuntajan kautta. Mo-
duulia ei voi käyttää, kun laite käyttää Power-over-Ethernet (PoE) -tekniikkaa.

• Tuotteeseen voi liittää enintään 5 KX-HDV20-yksikköä.
Jos haluat asentaa useampia KX-HDV20-yksiköitä, asenna ne yksitellen erilleen pääyksiköstä.

1.4 Tehokkaan käytön ohjeita
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Osa 2
Ennen puhelimien käyttöä

Tässä osiossa käydään läpi puhelimen perustiedot.
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2.1  Tietoa lisävarusteista
 
Mukana toimitettavat lisävarusteet
KX-HDV130

Luuri: 1 Luurin johto: 1 Jalusta: 1

KX-HDV230

Luuri: 1 Luurin johto: 1 Jalusta: 1

Seinäkiinnike: 1 Ruuvi seinäkiinnikettä varten: 1 Ruuvit seinäkiinnitystä varten: 2

Valinnaiset lisätarvikkeet
KX-HDV130

Malli Verkkomuuntaja *1 Seinäkiinnityssarja

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 • Voit tilata lisävarusteena saatavan verkkomuuntajan käyttämällä mallinumeroa "KX-A423xx". Lisätietoja laitteellesi sopivan
verkkomuuntajan mallinumerosta saat jälleenmyyjältäsi.

• Tämä laite on IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) -standardin mukainen. Jos PoE on käytettävissä verkossasi, tämä laite
voi saada tarvitsemansa virran verkosta verkkokaapelin avulla. Tällöin verkkomuuntajaa ei tarvita. Jos PoE ei ole käytettävissä,
laite on kytkettävä verkkomuuntajaan.

2.1 Tietoa lisävarusteista
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KX-HDV230

Malli Verkkomuuntaja *1 20-painikkeinen laajen-
nusmoduuli

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 • Voit tilata lisävarusteena saatavan verkkomuuntajan käyttämällä mallinumeroa "KX-A422xx/KX-A424xx". Lisätietoja laitteellesi
sopivan verkkomuuntajan mallinumerosta saat jälleenmyyjältäsi.

• Tämä laite on IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) -standardin mukainen. Jos PoE on käytettävissä verkossasi, tämä laite
voi saada tarvitsemansa virran verkosta verkkokaapelin avulla. Tällöin verkkomuuntajaa ei tarvita. Jos PoE ei ole käytettävissä,
laite on kytkettävä verkkomuuntajaan.

KX-HDV20 Mukana toimitettavat lisävarusteet (vain KX-HDV230)
Jalusta: 1 Yhteyskaapeli: 1 Seinäkiinnike: 1

Ruuvi seinäkiinnikettä varten: 1 Ruuvit seinäkiinnitystä varten: 2 Ruuvi KX-HDV20:n kiinnittämi-
seen laitteeseen: 1

2.1 Tietoa lisävarusteista
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2.2  Asennus ja käyttöönotto
Huomautus

• Panasonic ei ota vastuuta vammoista tai omaisuuden vahingoittumisesta silloin, kun ne johtuvat ohjei-
den vastaisesta asennuksesta tai käytöstä.

VAARA
• Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja, sillä siitä voi seurata tulipalon ja sähköiskun vaara.

• Työnnä verkkomuuntajan johto/virtajohto tiiviisti pistorasiaan. Muuten seurauksena voi olla sähköisku
ja/tai tulipaloon johtava ylikuumeneminen.

• Puhdista verkkomuuntaja/virtajohto usein mahdollisesta pölystä ym. ottamalla se pistorasiasta ja
pyyhkimällä kuivalla liinalla. Kerääntynyt pöly voi johtaa puutteelliseen eristykseen esim. kosteudesta
ja aiheuttaa tulipalon.

2.2.1  Telineen kiinnittäminen
Kiinnitä teline pöytäpuhelimeen.

1. Aseta teline laitteessa oleviin aukkoihin.

2. Käännä telinettä varovasti kuvassa esitettyyn suuntaan, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

KX-HDV130

KX-HDV230

2.2 Asennus ja käyttöönotto
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KX-HDV20

2.2.2  Telineen asennon säätäminen
Työnnä PUSH-merkkejä kuvan osoittamaan suuntaan kummallakin kädellä, ja kallista ja liu’uta telinettä kun-
nes se jää haluttuun asentoon.
 

• Telineen laskeminen
ESIMERKKI: KX-HDV230

• Telineen nostaminen
ESIMERKKI: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Telineen poistaminen
Kallista telinettä kuvan osoittamaan suuntaan, samalla kun työnnät PUSH-merkkejä kummallakin kädellä.

ESIMERKKI: KX-HDV230

PUSH

PUSH

2.2.2 Telineen asennon säätäminen
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2.2.4  KX-HDV20-lisävarusteyksikön liittäminen laitteeseen (vain
KX-HDV230)

KX-HDV20-lisävarusteyksikössä on 20 DSS-painiketta, ja se lisää laitteeseen 40 toimintopainiketta (20 pai-
niketta x 2 sivua).
Näitä painikkeita voi käyttää linjan varaamiseen puhelun soittamista tai vastaanottamista varten tai johonkin
muuhun määritettyyn toimintoon.

1. Irrota teline sekä KX-HDV230:stä että KX-HDV20:stä.

2. Aseta KX-HDV20:n kielekkeet niille varattuihin aukkoihin pääyksikössä ja liu’uta KX-HDV20:ta nuolen
suuntaan.

3. Kiinnitä KX-HDV20 laitteeseen mukana toimitetulla ruuvilla.

2 3

4. Kiinnitä teline sekä KX-HDV230:een että KX-HDV20:een. Katso kohta "2.2.1 Telineen kiinnittäminen".
Jos laite asennetaan seinälle, noudata seinäasennuksen työvaiheita.

5. Liitä KX-HDV20 laitteeseen mukana toimitetulla kaapelilla.

6. Kytke KX-HDV230:een virta.

Huomautus
• Tuotteeseen voi liittää enintään 5 KX-HDV20-yksikköä.
 

2.2.4 KX-HDV20-lisävarusteyksikön liittäminen laitteeseen (vain KX-HDV230)
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2.2.5  Liitännät (mukaan lukien lisävarusteena myytävä
KX-HDV20)

 
Kytke verkkokaapeli, luurin johto ja verkkomuuntaja (lisävaruste) laitteeseen.

Huomaa
• KX-HDV20-lisävarustemoduulia voi käyttää vain, kun tuote saa virran lisävarustemuuntajan kautta.

Moduulia ei voi käyttää, kun laite käyttää Power-over-Ethernet (PoE) -tekniikkaa.

Huomautus
• KX-HDV20 kanssa voi käyttää KX-HDV230.

KX-HDV130
*1

*3

*4

*2

2.2.5 Liitännät (mukaan lukien lisävarusteena myytävä KX-HDV20)
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KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*4

*6

*3

*5

*2

*1 PoE-keskitin
*2 LAN-kaapeli
*3 Lisävarusteena saatava verkkomuuntaja
*4 Lisävarusteena saatava sankaluuri

Ajantasaisia tietoja siitä, mitä sankaluureja on testattu tämän laitteen kanssa, on seuraavissa verkkosivustoissa:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*5 Yhteyskaapeli
Liitä yhteyskaapeli kuvan osoittamalla tavalla.

*6 Lisävarusteena saatava EHS-sankaluuri
Ajantasaista tietoa laitteen kanssa testatuista EHS-sankaluureista on seuraavassa verkkosivustossa:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Huomautus
• IP-osoitteen alkuasetus on "DHCP–Automaattinen". Lisätietoja verkkoympäristöstä saat ylläpitäjältä.

 

Ethernet-kaapelin valitseminen (kaapeli ei sisälly pakkaukseen)
• Käytä joustavia kaapeleita, joiden liittimissä ei ole suojuksia. Älä käytä kovapintaisia kaapeleita, koska

ne voivat repeytyä tai murtua taittuessaan. Jos haluat estää kaapeleiden vaurioitumisen, käytä kaape-
leita, jotka eivät tule telineen pohjasta esiin.

• Liitä kaapelit kuvan osoittamalla tavalla.

2.2.5 Liitännät (mukaan lukien lisävarusteena myytävä KX-HDV20)
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*1

*1 Enintään 60 mm (2 3/8 tuumaa)

Käytä suoraa, vähintään luokan CAT 5e ethernet-kaapelia (ei sisälly pakkaukseen), jonka halkaisija on
enintään 6,5 mm (1/4 tuumaa).

Kytkeminen keskittimeen
Jos käytettävissä on PoE-liitäntä, verkkolaitetta ei tarvita.
Jos käytät PoE-keskitintä, sen teho rajoittaa yhtä aikaa kytkettävien laitteiden lukumäärää.
KX-HDV130: Tämä laite on PoE Class 1 -standardin mukainen.
KX-HDV230: Tämä laite on PoE Class 2 -standardin mukainen.

Kytkeminen tietokoneeseen
PC-portti ei tue PoE-yhteyttä liitettyihin laitteisiin.

Kaapelien ja verkkolaitteen liittäminen
Vie Ethernet-kaapeli ja verkkolaitteen johto telineen alta.

2.2.5 Liitännät (mukaan lukien lisävarusteena myytävä KX-HDV20)
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2.2.6  Seinäkiinnitys
KX-HDV230 ja enintään viisi KX-HDV20-lisävarusteyksikköä voidaan asentaa seinälle.

Huomaa
• Ruuveja kiinnitettäessä on varottava seinään mahdollisesti upotettuja putkia, sähköjohtoja jne.

• Ruuvien päät on jätettävä koholle seinäpinnasta.

Huomautus
• Varmista, että seinä ja kiinnike ovat tarpeeksi vahvat kannattelemaan laitteen painoa.

• Seinäkiinnikekaava löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

• Tietyn tyyppisiin seiniin on upotettava tulpat ennen ruuvien kiinnitystä.

1. Aseta seinäkiinnikkeen kielekkeet niihin sopiviin aukkoihin pohjassa ja liu’uta sitten seinäkiinnike nuolen
suuntaisesti, kunnes se napsahtaa.

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 ja lisävarusteena myytävä KX-HDV20

2.-5. KX-HDV20
Irrota ruuvi KX-HDV20:n DSS-kannesta ja liu’uta kansi irti.

2.2.6 Seinäkiinnitys
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*1

*1 DSS-kansi

2. Kiinnitä seinäkiinnike pohjaan pienellä ruuvilla.
(Suositeltu vääntövoima: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·tuumaa] - 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31 lbf·tuu-
maa])

3. Kytke verkkomuuntaja, luurin johto, Ethernet-kaapelit ja yhteyskaapeli tarpeen mukaan.

4. Poraa isot ruuvit seinään joko 83 mm (3 1/4 tuumaa) tai 100 mm (3 15/16 tuumaa) etäisyydelle ja kiinni-
tä laite seinään.

KX-HDV130

*4

*5*1

*3

*6

*7

2 4

*2

*1 Enintään 40 mm (1 37/64 tuumaa)

*2 Verkkomuuntaja

*3 Ethernet-kaapelit

*4 Aluslevy

*5 Poraa ruuvi tähän asti.

*6 83 mm (3 1/4 tuumaa)

*7 100 mm (3 15/16 tuumaa)

2.2.6 Seinäkiinnitys
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KX-HDV230

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

KX-HDV230 ja lisävarusteena myytävä KX-HDV20

*5

*6

*8
*4

*1

*7

2 42

*2*8

*9

*3A

Jos asennat KX-HDV20-lisäyksiköitä, liitä asentamaasi yksikköä seuraavan yksikön yhteys-
kaapeli.

2.2.6 Seinäkiinnitys
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2.-5. KX-HDV20

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Ethernet-kaapelit

*2 EHS-sankaluurikaapeli

*3 Verkkomuuntaja

*4 Enintään 40 mm (1 37/64 tuumaa)

*5 Aluslevy

*6 Poraa ruuvi tähän asti.

*7 83 mm (3 1/4 tuumaa) tai 100 mm (3 15/16 tuumaa)

*8 Yhteyskaapeli
Liitä yhteyskaapeli kuvan osoittamalla tavalla.

*9 179 mm (7 1/16 tuumaa)

*10 111 mm (4 3/8 tuumaa)

2.2.6 Seinäkiinnitys
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2.2.7  Luurin asettaminen paikoilleen
Luurin asettaminen paikoilleen puhelun aikana
1. Laita luuri paikalleen laitteeseen.

 
 
Luurin pidikkeen lukitus laitteen ollessa kiinnitettynä seinään

1. Ota luurin pidike kolostaan.

2. Käännä se ylösalaisin.

3. Aseta pidike takaisin paikalleen kunnes se lukittuu.
• Luuri on pidikkeessään turvallisesti paikallaan.

2.2.7 Luurin asettaminen paikoilleen
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2.3  Painikkeet ja näyttö
KX-HDV130NE

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130X / KX-HDV130SX

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 Painikkeet ja näyttö
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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 Painikkeet ja näyttö
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KX-HDV130C

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 / ENTER
Käytetään valinnan vahvistamiseen.

 LCD (nestekidenäyttö)
Lisätietoja on kohdassa "2.4.1  Päänäyttö ".

 Soft-näppäimet
A/B/C-näppäimillä (vasemmalta oikealle) valitaan näytön alarivillä oleva kohde.
Lisätietoja on kohdassa "2.6.1 Soft-näppäimet".

 Navigointipainike
Navigointipainikkeessa on neljä nuolinäppäintä. Nuolinäppäimillä valitaan kohteita siirtämällä kohdistin-
ta. Valmiustilassa näppäimet toimivat seuraavasti:
• VASEN NUOLI (◄): Näyttää vastaanotettujen puheluiden muistin.

• OIKEA NUOLI (►): Avaa puhelinluettelon.

• ALANUOLI (▼) → Pitkä painallus: Näyttää linjan tilan.

Huomautus
• Kun käytössä on BroadCloud (läsnäolo) -toiminto, puhelin toimii seuraavasti. Pyydä lisätietoja yl-

läpitäjältä.
– VASEN NUOLI (◄): Näyttää läsnäolon.

– OIKEA NUOLI (►): Näyttää suosikit.
 Soittoääni- / Saapunut viesti- / Vastaamaton puhelu -merkkivalo

Merkkivalo välkkyy saapuvan puhelun, lukemattoman viestin tai vastaamattoman puhelun merkiksi.
 / LINE 1/P1

Käytetään painikkeelle määritetyn toiminnon suorittamiseksi. Jos tämä näppäin on määritetty linjanäp-
päimeksi, sillä voidaan vahvistaa tila tai varata linja 1. Lisätietoja on kohdassa "4.5.2 Toimintonäppäin-
tyypit".

2.3 Painikkeet ja näyttö
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 / LINE 2/P2
Käytetään painikkeelle määritetyn toiminnon suorittamiseksi. Jos tämä näppäin on määritetty linjanäp-
päimeksi, sillä voidaan vahvistaa tila tai varata linja 2. Lisätietoja on kohdassa "4.5.2 Toimintonäppäin-
tyypit".

 Luurin pidike
Pitää luurin paikoillaan, kun laite on kiinnitetty seinään. Lisätietoja on kohdassa "2.2.7 Luurin asettami-
nen paikoilleen".

 / / HOLD/MESSAGE
Käytetään puhelun asettamiseen pitoon. Käytetään valmiustilassa pidossa olevaan puheluun palaami-
seksi tai vastaajan viestien kuuntelemiseksi, jos puheluita ei ole pidossa.

 / / REDIAL
Käytetään viimeksi valitun numeron uudelleenvalintaan.

 / HEADSET
Käytetään kuuloketoiminnossa.

 / MUTE/AUTO ANS
Käytetään puhelun vastaanottamiseen kaiuttimen kautta tai mikrofonin/luurin mykistämiseen keskuste-
lun aikana.

 / VOL
Käytetään soittoäänen/kuulokkeen voimakkuuden säätämiseen.

 / CANCEL
Käytetään valinnan peruuttamiseen.

 Mikrofoni
Käytetään kaiutinkeskustelussa.

 / SP-PHONE
Käytetään kaiutintoiminnossa.

 / / TRANSFER
Käytetään puhelun siirtoon jollekin toiselle osapuolelle.

 / CONF
Käytetään usean osapuolen puheluun.

 Sankaluurin liitin
Tässä laitteessa voidaan käyttää lisävarusteena saatavia sankaluureja (kaikkien sankaluurien toimivuut-
ta ei voida taata). Ajantasaisia tietoja siitä, mitä sankaluureja on testattu tämän laitteen kanssa, on seu-
raavassa verkkosivustossa:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3 Painikkeet ja näyttö
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KX-HDV230NE

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T

 
 
KX-HDV230X / KX-HDV230SX

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T

2.3 Painikkeet ja näyttö
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KX-HDV230RU

N UKL POMJ QRS

BC FA E GD

H

I

T

 
 
KX-HDV230

N UKL PJ M QRS

BC FA E GD

H

I

TO

2.3 Painikkeet ja näyttö
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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
Käytetään valinnan vahvistamiseen.

 LCD-päänäyttö (nestekidenäyttö)
Lisätietoja on kohdassa "2.4.1  Päänäyttö ".

2.3 Painikkeet ja näyttö
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 Soft-näppäimet
A/B/C-näppäimillä (vasemmalta oikealle) valitaan näytön alarivillä oleva kohde.
Lisätietoja on kohdassa "2.6.1 Soft-näppäimet".

 Navigointipainike
Navigointipainikkeessa on neljä nuolinäppäintä. Nuolinäppäimillä valitaan kohteita siirtämällä kohdistin-
ta. Valmiustilassa näppäimet toimivat seuraavasti:
• VASEN NUOLI (◄): Näyttää vastaanotettujen puheluiden muistin.

• OIKEA NUOLI (►): Avaa puhelinluettelon.

• ALANUOLI (▼) → Pitkä painallus: Näyttää linjan tilan.

Huomautus
• Kun käytössä on BroadCloud (läsnäolo) -toiminto, puhelin toimii seuraavasti. Pyydä lisätietoja yl-

läpitäjältä.
– VASEN NUOLI (◄): Näyttää läsnäolon.

– OIKEA NUOLI (►): Näyttää suosikit.
 / CANCEL

Käytetään valinnan peruuttamiseen.
 Soittoääni- / Saapunut viesti- / Vastaamaton puhelu -merkkivalo

Merkkivalo välkkyy saapuvan puhelun, lukemattoman viestin tai vastaamattoman puhelun merkiksi.
 Ohjelmapainikkeet [01-12] (Toimintopainikkeet*1)

Käytetään painikkeelle määritetyn toiminnon suorittamiseksi. Kun painike on määritetty linjapainikkeeksi,
sillä voidaan vahvistaa linjan tila. Määritetyn nimen voi tarkistaa mukautettavalta LCD-näytöltä.
Lisätietoja on kohdassa "4.5.2 Toimintonäppäintyypit".

 Luurin pidike
Pitää luurin paikoillaan, kun laite on kiinnitetty seinään.
Lisätietoja on kohdassa "2.2.7 Luurin asettaminen paikoilleen".

 Sankaluurin liitin
Tässä laitteessa voidaan käyttää lisävarusteena saatavia sankaluureja (kaikkien sankaluurien toimivuut-
ta ei voida taata). Ajantasaisia tietoja siitä, mitä sankaluureja on testattu tämän laitteen kanssa, on seu-
raavassa verkkosivustossa:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

 / MESSAGE
Tällä painikkeella päästään ääniviestikansioon.

 / / REDIAL
Käytetään viimeksi valitun numeron uudelleenvalintaan.

 / HEADSET
Käytetään kuuloketoiminnossa.

 / MUTE/AUTO ANS
Käytetään puhelun vastaanottamiseen kaiuttimen kautta tai mikrofonin/luurin mykistämiseen keskuste-
lun aikana.

 / VOL
Käytetään soittoäänen/kuulokkeen voimakkuuden säätämiseen.

 / / HOLD
Käytetään puhelun asettamiseen pitoon. Valmiustilassa palataan pidossa mahdollisesti olevaan puhe-
luun.

 Mikrofoni
Käytetään kaiutinkeskustelussa.

2.3 Painikkeet ja näyttö
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 / SP-PHONE
Käytetään kaiutintoiminnossa.

 / / TRANSFER
Käytetään puhelun siirtoon jollekin toiselle osapuolelle.

 / CONF
Käytetään usean osapuolen puheluun.

 Sivunäppäin
Käytetään ohjelmapainikkeiden sivun vaihtamiseen mukautettavalla LCD-näytöllä. Laitteessa on kaksi
12 ohjelmapainikkeen sivua.

 Mukautettava LCD-näyttö
Lisätietoja on kohdassa "2.4.2  Alanäyttö (mukautettava LCD-näyttö) (vain KX-HDV230) ".

 DSS-näppäimet [01–20] (Toimintonäppäimet*1) *2

Käytetään painikkeelle määritetyn toiminnon suorittamiseksi. Kun painike on määritetty linjapainikkeeksi,
sillä voidaan vahvistaa linjan tila. Määrittämäsi näppäimen nimi näkyy KX-HDV20:n mukautettavalla
LCD-näytöllä.
Lisätietoja on kohdassa "4.5.2 Toimintonäppäintyypit".

 DSS-sivunäppäin*1

Käytetään vaihtamaan DSS-näppäimen sivu, joka näytetään KX-HDV20:n mukautettavalla LCD-näytöl-
lä. Laitteessa on kaksi 20 DSS-painikkeen sivua.

*1 Tässä oppaassa "toimintonäppäin" viittaa sekä ohjelmanäppäimiin että DSS-näppäimiin.
*2 Voit käyttää näitä painikkeita, kun kytket laitteeseen KX-HDV20:n.

Huomautus
• "DSS" on lyhenne sanoista "Direct Station Selection" (alaliittymän suoravalinta).

2.3 Painikkeet ja näyttö
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2.4  Näyttö ja kuvakkeet
Tässä osiossa esitellään näytön näppäimet ja kuvakkeet.

2.4.1   Päänäyttö
[Esimerkki]

LokiValikko

Linja 1

Jou.31 12:45PM

ECO

 Tilakuvakkeet

Jälkiliite
Merkitys

(ei mitään) / C NE / RU / SX / X

Fwd Ennakkosiirto
Lisätietoja on kohdassa "3.5.1 Soitonsiirto- ja Älä häiritse -
toiminnon käyttöönotto".

DND Älä häiritse
Lisätietoja on kohdassa "3.5.1 Soitonsiirto- ja Älä häiritse -
toiminnon käyttöönotto".

Auto Ans. Automaattivastaus

Soittoääni pois päältä
Lisätietoja on kohdassa "Soittoäänen säätäminen tai poistami-
nen käytöstä puhelimen soidessa".

ECO ECO-tila
Lisätietoja on kohdassa "4.8 ECO-tilan käyttöönotto".

 *1 Seurantakaiutin
Lisätietoja on kohdassa "3.4.8 Seurantakaiuttimen käyttämi-
nen".

Opetustila (vain KX-HDV230)
Lisätietoja on kohdassa "3.4.9  Opetustilan käyttäminen (vain
KX-HDV230) ".

Valmiustilanäytön sivunvaihtaja

*1 Tämä kuvake on käytössä vain mallissa KX-HDV230.
 Päivämäärä ja kellonaika
 Vastaamaton puhelu, uusi viesti tai nimi-/numeronäyttö
 Soft-näppäimet

  Lisätietoja on kohdassa "2.6.1 Soft-näppäimet".

Huomautus
• Valmiustilassa näytetään linjan nimi. Kaikissa muissa tiloissa linjan nimeä ei näytetä, jos puhelimeen

on määritetty vain yksi linja.

2.4 Näyttö ja kuvakkeet
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• Tämän oppaan näyttöä esittävät kuvat ovat vain esimerkkejä. Puhelimesi näytön väri ja/tai ulkonäkö
saattaa poiketa niistä.

2.4.1 Päänäyttö
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2.4.2   Alanäyttö (mukautettava LCD-näyttö) (vain KX-HDV230)
[Esimerkki]

KX-HDV230*1 KX-HDV20 (lisävaruste)*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 Laitteeseen voi määrittää enintään 24 painiketta (12 painiketta x 2 sivua).
*2 Laitteeseen voi määrittää enintään 40 painiketta (20 painiketta x 2 sivua).
 

 Piktogrammit

Piktogrammi Merkitys Piktogrammi Merkitys

(numero) Toimintoa ei ole määritetty. Puh.luettelo

Yksi Kosketa Loki

Linja

Linjan tilanne

BLF Samanaik. soitti

paikalla olo ACD (Wrapup)

Poimi puhelu

Ryhmä Poimi

ACD (Kirjaudu) Soitonsiirto

Hoteling Siirtää

Sokea siirtää

Neuvottelu Parkki

Parkki noutaa

Sovellus

 Toiminnon nimi

2.4.2 Alanäyttö (mukautettava LCD-näyttö) (vain KX-HDV230)
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 Sivutiedot

Merkki Merkitys

Näytetään sivu 1

Näytetään sivu 1 samalla kun sivulla 2 BLF-näppäimeen saapuu
puhelu

Näytetään sivu 2

Näytetään sivu 2 samalla kun sivulla 1 BLF-näppäimeen saapuu
puhelu

Huomautus
• Tässä oppaassa käytetyt kuvat näytöstä ovat vain esimerkkejä. Puhelimesi näytön värit ja/tai ulkoasu

voivat olla erilaiset.

2.4.2 Alanäyttö (mukautettava LCD-näyttö) (vain KX-HDV230)
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2.5  Päävalikko
Siirry päävalikkoon valitsemalla Valikko.
Call Centeriin*1

Käytetään Call Center -toiminnon käyttämiseen.
paikalla olo*1

Käytetään Presence-toiminnon käyttämiseksi.
FWD/DND*1

Määrittää Soitonsiirto- tai Älä häiritse -toiminnon.
Katso kohta "3.5.1 Soitonsiirto- ja Älä häiritse -toiminnon käyttöönotto".

Haku*1

Soittaa ryhmäkuulutuspuhelun.
Katso kohta "3.1.3 Ryhmäkuulutuspuhelun soittaminen".

Uusi tallennus
Lisää uuden yhteystiedon paikalliseen puhelinluetteloon.
Katso kohta "3.6.1  Kohteen tallennus paikalliseen puhelinluetteloon ".

Sisään logg
Käytetään vastaanotettujen puheluiden muistin näyttämiseen.
Katso kohta "2.8.4 Vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muistin käyttäminen".

Ulostoi. Logg
Käytetään soitettujen puheluiden muistin näyttämiseen.
Katso kohta "2.8.4 Vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muistin käyttäminen".

Puh.luettelo
Käytetään paikallisen tai etäpuhelinluettelon käyttämiseen.
Katso kohta "2.7 Puhelinluettelo".

ECO-tila
Määrittää ECO-tilan.
Katso kohta "4.8 ECO-tilan käyttöönotto".

Linjan tilanne
Käytetään linjojen tilan näyttämiseen LCD-päänäytöllä.
Katso kohta "3.7 Linjan tilan tarkistaminen".

Perus asetukset
Käytetään perusasetusten valikon käyttämiseen.
Katso kohta "4.9 Perusasetusten muokkaaminen ".

Syst. Asetukset
Käytetään järjestelmäasetusten valikon käyttämiseen.
Katso kohta "4.10 Järjestelmäasetusten muokkaus".

Sovellus*1

Käytetään Sovellus-toiminnon käyttämiseen.
*1 Tämä kohta näkyy vain, jos toiminto on käytössä. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

2.5 Päävalikko
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2.6  Näppäimet
2.6.1  Soft-näppäimet

Näytön kuvakkeet ja tiedot vaihtelevat tilanteen mukaan. Kohde voidaan valita näytöltä painamalla vastaa-
vaa valintanäppäintä.
Kuvakkeet voivat erota ulkonäöltään todellisen tuotteen kuvakkeista.

Valintanäppäin A (vasen näppäin)
Jälkiliite

Merkitys(ei mitään) /
C

NE / RU /
SX / X

Tällä avataan puhelinluettelo. Puhelinluettelo lukittuu, kun tätä painetaan
yli 2 sekunnin ajan.

Edell. Tällä palataan edelliseen näyttöön.

Tämä kuvake on näytössä, kun puhelinluettelo on lukittu. Puhelinluette-
lon lukitus voidaan purkaa väliaikaisesti painamalla tätä näppäintä ja
näppäilemällä salasana (oletus: ei rekisteröity). Puhelinluettelon lukitus
voidaan purkaa kokonaan painamalla tätä näppäintä yli 2 sekunnin ajan
ja näppäilemällä salasana (oletus: ei rekisteröity). Jos salasanaa ei ole
asetettu, puhelinluetteloa ei voi lukita.
Lisätietoja on kohdassa "4.2 Salasanan asetus".

Vastaa Tällä vastataan puheluun.

Conf Hae pidossa oleva neuvottelupuhelu.

Linja  *1 Avaa linjan valinnan näytön.

*1 Vain KX-HDV230

Valintanäppäin B (keskimmäinen näppäin)
Jälkiliite

Merkitys(ei mitään) /
C

NE / RU /
SX / X

Valikko Tällä avataan päävalikko.

OK Tällä vahvistetaan tiedot.

Soitt Tällä soitetaan puhelu.

Tällä poistetaan soittoääni käytöstä.

Tällä tallennetaan puhelinluetteloon uusia kohteita.

Tällä vastataan ryhmäpuheluun.

2.6 Näppäimet
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Valintanäppäin C (oikea näppäin)
Jälkiliite

Merkitys(ei mitään) /
C

NE / RU /
SX / X

Tällä avataan soitettujen puheluiden muisti.

Tällä avataan vastaanotettujen puheluiden muisti.

Sokea Tällä tehdään suojaamaton (sokea) siirto.

ABC Tämä tulee näyttöön latinalaisen merkistön syöttötilassa.

0 - 9 Tämä tulee näyttöön numeroiden syöttötilassa.

Tämä tulee näyttöön erikoismerkkien syöttötilassa (laajennettu 1).

Hylkää Tällä hylätään saapuva puhelu.

Seura Tällä siirrytään seuraavaan näyttöön.

Poist Tällä poistetaan numeroita tai merkkejä.

Haku Tällä haetaan kohdetta puhelinluettelosta aakkosjärjestyksen mukaan.

AM/PM Tällä valitaan AM- tai PM-asetus aikaa asetettaessa.

Per. Tällä peruutetaan asetukset.

Tyhj. Tällä poistetaan asetukset.

Tall. Tällä tallennetaan asetukset.

Tämä tulee näyttöön erikoismerkkien syöttötilassa (laajennettu 2).

Fwd/DND  *1  *1 Tällä valitaan ennakkosiirto tai Älä häiritse -toiminto.

Tämä tulee näyttöön kreikkalaisten kirjainten syöttötilassa.

Tämä tulee näyttöön kyrillisen merkistön syöttötilassa.

HOT0 — HOT9  *1 Soittaa pikanäppäimeen tallennettuun numeroon.

Haku  *1 *2 Tällä soitetaan ryhmäkuulutuspuhelu.

Park  *1 *2 Tällä poimitaan puhelu parkkialueelta (Puhelun laittaminen parkkialueel-
le).

Loki Tällä avataan puheluiden muisti.

Recall  *1 Tällä voidaan keskeyttää nykyinen puhelu ja soittaa toinen puhelu luuria
laskematta.

Tauko  *1 *2 Tällä lisätään tauko numeroon.

*1 Tämä valintanäppäin voidaan määrittää näkymään valintanäppäimenä A, B tai C.
*2 Tämä valintanäppäin näytetään vain, jos se on määritetty puhelimeen.

2.6.1 Soft-näppäimet
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2.7  Puhelinluettelo
KX-HDV130 / KX-HDV230-mallissa on 2 puhelinluettelotyyppiä.
1. Paikallinen puhelinluettelo

Tämä puhelinluettelo on tallennettu puhelimeen.
Voit tallentaa puhelimen puhelinluetteloon jopa 500 numeroa nimineen. Voit myös asettaa eri luokille
ainutlaatuisia soittoääniä helpottamaan soittajan tunnistamista.
Kohteet tallennetaan aakkosjärjestykseen.
Puhelinluettelo voidaan lukita turvallisuussyistä.

Huomautus
• Suosittelemme puhelinluetteloiden varmuuskopioimista, jotta tiedot eivät katoa mahdollisen toi-

mintahäiriön sattuessa.
• Yksi kohde (esim. nimi) voi sisältää monta puhelinnumeroa. Puhelinluettelon tila on rajallinen, jo-

ten useamman puhelinnumeron tallentaminen yhteen kohteeseen vähentää jäljellä olevaa koko-
naistilaa.

• Puhelinluettelon tietoja voi viedä ja tuoda. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä. Nimessä voi olla enin-
tään 24 merkkiä. Puhelinnumerossa voi olla enintään 32 merkkiä.

2. Etäpuhelinluettelo
Jos puhelinyhtiösi tarjoaa etäpuhelinluettelopalvelua, voit käyttää sitä. Saat lisätietoja puhelinjärjestel-
män toimittajalta/palveluntarjoajalta.
Paikallisen puhelinluettelon lisäksi voit käyttää myös etäpuhelinluetteloa, jos etäpuhelinluettelo on käy-
tettävissä.

Huomautus
• Suosittelemme asettamaan tämän toiminnon ylläpitäjäsi kanssa. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

Paikallinen puhelinluette-
lo

Etäpuhelinluettelo

Tallenna uusi tieto ✓ —

Muokkaa tallennettua tietoa ✓ —

Poista tallennettu tieto ✓ —

Hae puhelinluettelosta nimen mukaan ✓ ✓

Hae puhelinluettelosta luokan mukaan ✓ —

Puhelinnumerot henkilöä kohden Korkeintaan 5 Korkeintaan 5*1

Yksityinen soittoääni*2 ✓ —

Puhelinluettelon lukitus ✓ —

*1 Tämä määrä riippuu käytettävästä palvelusta.
*2 Voit järjestää nimet puhelinluettelossa 9 luokkaan. Kullekin luokalle voidaan määrittää eri soittoääni.

2.7 Puhelinluettelo
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2.8  Peruskäyttö
Tässä osiossa kerrotaan perustiedot laitteen käytöstä.

2.8.1  Luurin käyttäminen
Luurin nostaminen
Kun tässä oppaassa kehotetaan "nostamaan luuri", voit tehdä jonkin seuraavista:
 
[Valmiustilassa]
• Nosta johdollinen luuri kannattimesta.

• Paina / SP-PHONE -painiketta johdollisen luurin ollessa kannattimessa.
Kaiutintoimintotila otetaan käyttöön.

• Paina / HEADSET -painiketta, jos käytät sankaluureja.

• Paina vastaavaa ( / LINE 1/P1  tai / LINE 2/P2 ) painiketta valitaksesi linjan (vain KX-HDV130).*1

• Valitse linja sitä vastaavalla toimintopainikkeella.(vain KX-HDV230).*1

*1 Tämä toiminto on käytettävissä, jos ohjelmapainike on määritetty linjapainikkeeksi.

Luurin laskeminen
Kun tässä oppaassa kehotetaan "laskemaan luuri", voit tehdä jonkin seuraavista:
 
[Puhelun aikana]
• Laita johdollinen luuri takaisin kannattimeen.

• Paina / SP-PHONE -painiketta, jos olet handsfree-tilassa.

• Paina / HEADSET -painiketta, jos käytät sankaluureja.

• Paina / CANCEL -näppäintä.

2.8 Peruskäyttö
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2.8.2  Äänenvoimakkuuden säätäminen
Luurin, kaiuttimen ja sankaluurin äänenvoimakkuuden säätö

1. Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä [ ] tai [ ].

Huomautus
• Sekä luurin että sankaluurin äänenvoimakkuutta säädetään opetustilassa. Katso kohta "3.4.9  Ope-

tustilan käyttäminen (vain KX-HDV230) ".

Soittoäänen säätäminen tai poistaminen
1. Säädä soittoäänen voimakkuutta valmiustilassa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä [ ] tai [ ].

Soittoäänen säätäminen tai poistaminen käytöstä puhelimen soidessa
Kun vastaanotat puhelun, voit säätää soittoäänen voimakkuutta tai poistaa sen käytöstä seuraavilla tavoilla:

Huomautus
• Jos kytket kuulokemikrofonin puhelun saapuessa, soittoääni kuuluu kaiuttimesta.

 
Soittoäänen voimakkuuden säätäminen
1. Säädä soittoäänen voimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä [ ] tai [ ].

Huomautus
• Valittua äänenvoimakkuutta käytetään myös jatkossa puhelujen saapuessa.

2. Poistu painamalla Edell. -näppäintä.
 
Soittoäänen poistaminen käytöstä
1. Paina -näppäintä.

2.8.3  Merkkien syöttö
Kirjaimia ja numeroita voi syöttää valintanäppäimillä.
Voit valita merkkitilan painamalla oikeaa valintanäppäintä nimeä kirjoittaessa. Soft-näppäimen yllä oleva toi-
mintokuvake näyttää nykyisen merkkitilan.
Merkkitilaa voidaan muuttaa muokattaessa nimeä puhelinluettelossa painamalla oikeaa valintanäppäintä.
Lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä on kohdassa "5.1 Merkkitilataulukko".
 

Jälkiliite: [ei mitään] / C Jälkiliite: NE / X / SX Jälkiliite: RU

ABC  (latinalainen)
↓

0 - 9  (numerot)
↓

 (laajennettu 1)

ABC  (latinalainen)
↓

0 - 9  (numerot)
↓

 (kreikkalainen)
↓

 (laajennettu 1)
↓

 (laajennettu 2)

 (kyrillinen)
↓

0 - 9  (numerot)
↓
ABC  (latinalainen)

↓
 (laajennettu 1)

↓
 (laajennettu 2)

2.8.2 Äänenvoimakkuuden säätäminen
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● Esimerkki: nimen "Anne" kirjoittaminen latinalaisen merkistön ollessa käytössä
  [►]        [►]      [►]    

 
• Isojen ja pienten kirjainten välillä voidaan vaihtaa painamalla -näppäintä.

• Jos haluttu merkki sijaitsee samassa valintanäppäimessä kuin edellinen merkki, siirrä ensin kohdistin pai-
namalla navigointinäppäintä [►]. Kirjoita sitten haluamasi merkki.

• Jos näppäilet vahingossa väärän merkin, korosta merkki painamalla navigointipainiketta [◄] tai [►] ja
poista merkki painikkeella Poist . Syötä sitten oikea merkki.

• Koko rivi poistetaan painamalla Poist  yli 1 sekunnin ajan.

2.8.4  Vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muistin
käyttäminen
Vastaanotettujen puhelujen muistin näyttäminen

1. Valmiustilassa, paina [◄].

2. Valitse "Saapuva puhelu" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Huomautus
• Jos "Ei vast. Puh" näkyy LCD-näytössä valmiustilassa, valitse "Ei vast. Puh" vaiheessa 2.

Soitettujen puhelujen muistin näyttäminen
1. Valmiustilassa, paina Loki .

2. Valitse "Ulostoi. Logg" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Huomautus
• Jos "Ei vast. Puh" näkyy LCD-näytössä valmiustilassa, valitse "Ei vast. Puh" vaiheessa 2.

Kohteiden poistaminen vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muistista
[Kun vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muisti on näkyvissä]

1. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Poista"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "KYLLÄ" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Voit myös poistaa kaikki kohteet valinnalla "Poista kaikki".

2.8.4 Vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muistin käyttäminen
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Osa 3
Toimintojen käyttäminen

Tässä osiossa esitellään kunkin toiminnon käyttö vaihe
vaiheelta.
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3.1  Puhelujen soitto
Tässä osiossa käydään läpi puhelujen soittamiseen liittyvät perusasiat.
• Voit vahvistaa valitun numeron oikeaksi ennen soittoa (Esivalinta) näppäilemällä numeron ja nostamalla

luurin.

• Koko numero voidaan poistaa esivalinnan aikana painamalla Poist -painiketta yli 1 sekunnin ajan.

• Peruuta numeron valinta painamalla / CANCEL .

• Lisää 3 sekunnin tauko puhelinnumeroiden välille painamalla Tauko -painiketta.*1

Tauko on hyödyllinen silloin, jos haluat esimerkiksi käyttää puhepostipalvelua kuuntelematta tallennettua
ilmoitusta. Voit pidentää tauon pituutta toistamalla toimenpiteen.

• "+"-merkin (ulkomaan puheluissa) saa annettua pitämällä pohjassa -näppäintä.
*1 Tämä valintanäppäin näytetään vain, jos se on määritetty puhelimeen. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

3.1.1  Peruspuhelut
Soittaminen valitsemalla numero

1. Nosta luuri valmiustilassa.

2. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero.

3. Paina Soitt -näppäintä.

4. Lopeta puhelu laskemalla luuri.

Huomautus
• KX-HDV130: Voit käyttää tiettyä linjaa painamalla linjaan liittyvää näppäintä / LINE 1/P1  tai

/ LINE 2/P2  tai käyttämällä linjan tilan näyttöä (katso "3.7 Linjan tilan tarkistaminen").

• KX-HDV230: Voit käyttää tiettyä linjaa painamalla linjaan liittyvää toimintonäppäintä (katso "4.5.2 Toi-
mintonäppäintyypit") tai käyttämällä linjan tilan näyttöä (katso "3.7 Linjan tilan tarkistaminen").

• Jos haluat näppäillä uuden numeron laskematta luuria, toimi seuraavasti.

1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Flash/R-toim." painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

3. Paina OK -näppäintä.
 
Esivalinta
Valmiustilassa voit aloittaa numeron näppäilemisen luurin ollessa laskettuna. Kun numero on näppäilty, aloi-
ta puhelu nostamalla luuri.

3.1.2  Helppo numeronvalinta
Uudelleensoittoluettelon käyttäminen

Viimeisin valittu numero tallentuu uudelleensoittoluetteloon.

1. Valmiustilassa, paina / / REDIAL .

2. Nosta luuri.*1

*1 Jos et nosta luuria tässä vaiheessa, puhelusta tulee kaiutinpuhelu.

3.1 Puhelujen soitto
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Huomautus
• Jos teet tämän kesken puhelun, puhelu päättyy, ja puhelin tekee uudelleensoiton.

Valinta pikanäppäimellä
Voit määrittää jokaiselle numeronäppäimelle puhelinnumeron. Voit soittaa kyseiseen numeroon helposti pi-
tämällä sille määritettyä numeronäppäintä pohjassa. (Katso kohta "4.4 Pikanäppäinten käyttäminen".)

1. Pidä pikanäppäimeksi määritettyä valintanäppäintä (0-9) painettuna yli 1 sekunti.

2. Nosta luuri.

Huomautus
• Kun pikanäppäimen tiedot ovat näkyvissä, voit valita toisen pikanäppäinnumeron painamalla painik-

keita [▲] tai [▼].
• Jos pikanäppäinten käyttö on asetettu tilaan "Automaattinen", pikanäppäimen numeroon voidaan soit-

taa myös pitämällä pikanäppäintä painettuna määritettyjen sekuntien ajan.

Hot Line -toiminnon käyttäminen
Jos pääkäyttäjä on määrittänyt tämän toiminnon, voit soittaa puhelun rekisteröityyn puhelinnumeroon auto-
maattisesti. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

1. Nosta luuri valmiustilassa.

Vastaanotettujen/soitettujen puhelujen muistin käyttäminen
Käyttämällä vastaanotettujen puhelujen muistia
1. Valmiustilassa, paina [◄].

2. Valitse "Sisään logg" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse vastaanotettujen puhelujen muisti painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

4. Nosta luuri.

Huomautus
• Jos "Ei vast. Puh" näkyy valmiustilassa LCD-näytöllä, voit valita "Ei vast. Puh" vaiheessa 2 valitaksesi

numeron, johon haluat soittaa.

Soitettujen puhelujen muistin käyttäminen
1. Valmiustilassa, paina Loki .

2. Valitse "Ulostoi. Logg" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse soitettujen puhelujen muisti painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

4. Nosta luuri.

Puhelinluettelon käyttäminen
Paikallisen puhelinluettelon käyttäminen
1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Puh.luettelo"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

3.1.2 Helppo numeronvalinta
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4. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten / ENTER -näppäintä.*2

5. Valitse haluamasi puhelinnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼].

6. Nosta luuri.
*1 Jos ainoastaan paikallinen puhelinluettelo on sallittu, tämä vaihe ohitetaan.
*2 Jos pidät näppäimet [▲] tai [▼] painettuna, seuraava/edellinen kohde näytetään automaattisesti.

Huomautus
• Jos paikallinen puhelinluettelo on estetty, tätä toimintoa ei voida käyttää. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

Etäpuhelinluettelon käyttö
Paikallisen puhelinluettelon lisäksi voit käyttää myös etäpuhelinluetteloa, jos etäpuhelinluettelo on käytettä-
vissä.

1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Verkko puhelinl."*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*2

5. Valitse haluamasi puhelinnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼].

6. Nosta luuri.
*1 Jos ainoastaan etäpuhelinluettelo on sallittu, tämä vaihe ohitetaan.
*2 Jos pidät näppäimet [▲] tai [▼] painettuna, seuraava/edellinen kohde näytetään automaattisesti.

Huomautus
• Jos etäpuhelinluettelo on estetty, tätä toimintoa ei voi käyttää. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

3.1.3  Ryhmäkuulutuspuhelun soittaminen
Kun soitat kuulutuspuhelun, ääni kuuluu toisten puhelinten kaiutinpuhelimesta.

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Haku"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse haluamasi kanavaryhmä painamalla näppäintä [▲] tai [▼]*2 ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Kuulutuspuheluita voi soittaa vain, jos toiminto on käytössä. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*2 Jos käytössä on vain 1 kanavaryhmä, kuulutus alkaa välittömästi.

3.1.3 Ryhmäkuulutuspuhelun soittaminen
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3.2  Puhelujen vastaanotto
Tässä osiossa käydään läpi puhelun vastaanottamiseen liittyvät perusasiat.
• Erityyppisille saapuville puheluille voidaan valita soittoääni.

• Voit vastata puheluun käyttämällä myös Automaattivastaus-toimintoa.

• Ota automaattivastaustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla valmiustilassa
/ MUTE/AUTO ANS -painiketta.

• Soittoäänen voimakkuutta voidaan säätää, tai soittoääni voidaan ottaa pois käytöstä. (Katso kohta
"2.8.2 Äänenvoimakkuuden säätäminen".)

• Jos ulkopuhelu vastaanotetaan puhelimen puhelinluetteloon tallennetusta numerosta, soittajan numero ja
nimi näkyvät puhelumuistissa.

• Jos kytket kuulokemikrofonin puhelun saapuessa, soittoääni kuuluu kaiuttimesta.
Kuulokemikrofonista riippuen soittoääni voi kuulua kuulokkeesta.

• Samaan aikaan voidaan vastaanottaa enintään 24 puhelua. 25. soittaja kuulee varatusta linjasta kertovan
äänen (vain KX-HDV230).

3.2.1  Puheluihin vastaaminen
Saapuvaan puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, nosta luuri.*1

*1 Jos kuuloke ei ole paikallaan, paina telakkapainiketta kerran.

Huomautus
• Jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu, voit vastata siihen painamalla telakkapainiketta kerran.

Saapuvan puhelun vastaanottaminen tietyllä linjalla
1. KX-HDV130: Kun puhelu saapuu, paina oikean linjan näppäintä ( / LINE 1/P1  tai / LINE 2/P2 ).

KX-HDV230: Kun puhelu saapuu, paina oikeaa toimintonäppäintä.

Huomautus
• Tämä toiminto on käytettävissä, jos ohjelmapainike on määritetty linjapainikkeeksi.

• Ne linjanäppäimet, joihin saapuu puheluita, vilkkuvat nopeasti sinisinä.

• Erityyppisille saapuville puheluille voidaan valita soittoääni.

Saapuvaan puheluun vastaaminen, kun saapuvia puheluita on useita (vain
KX-HDV230)

1. Kun puhelin soi, paina Linja -näppäintä.

2. Valitse saapuva puhelu painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten Vastaa -näppäintä.

3. Nosta luuri.

Saapuvan puhelun hylkääminen
1. Kun puhelin soi, paina Hylkää-näppäintä.

Puhelu hylätään, ja puhelin palaa valmiustilaan.

3.2 Puhelujen vastaanotto
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Huomautus
• Tietyistä numeroista saapuvat puhelut voidaan hylätä automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa "4.7 

Saapuvien puheluiden estäminen (vain Caller ID*1 -palvelun käyttäjät)".

3.2.1 Puheluihin vastaaminen
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3.3  Kaiutintoimintotilan käyttäminen
Kaiutintoimintotilassa voit puhua toisen osapuolen kanssa käyttämättä luuria. Tämä tila on hyödyllinen sil-
loin, kun puhelun aikana tehdään muita tehtäviä, kuten kirjoitetaan.

Kaiutintoimintotilan ottaminen käyttöön
• Voit ottaa kaiutintoimintotilan käyttöön painamalla / SP-PHONE -painiketta valmiustilassa.

• Jos puhut puhelua sankaluureilla, voit ottaa kaiutintoimintotilan käyttöön painamalla / SP-PHONE -
painiketta.

Kaiutintoimintotilan peruuttaminen
Voit peruuttaa kaiutintoimintotilan seuraavilla tavoilla:
• Nosta luuri, kun keskustelet kaiutintoimintotilassa.

• Jos puhut puhelua kaiutintoimintotilassa ja laitteeseen on kytketty sankaluurit, voit jatkaa puhelua sanka-
luureilla painamalla / HEADSET -painiketta.

3.3 Kaiutintoimintotilan käyttäminen
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3.4  Puhelun aikana
3.4.1  Puhelun siirto

Voit siirtää puhelun toiseen puhelimeen (sisäiseen tai ulkoiseen numeroon).

Siirto
1. Paina / / TRANSFER  puhelun aikana.

2. Valitse puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelun*1, ja paina sitten Soitt -näppäintä.

3. Tee jokin seuraavista:

a. Vahvistettu siirto: laske luuri vasta, kun toinen osapuoli on vastannut.

b. Automaattinen siirto: laske luuri ennen kuin toinen osapuoli on vastannut.
*1 Voit valita puhelinnumeron myös puheluhistoriasta tai puhelinluettelosta.

Huomautus
• Palaa puheluun ennen kuin siirtokohde vastaa painamalla / CANCEL .

Sokean siirron tekeminen
1. Paina Sokea puhelun aikana.*1

2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelun*2 ja paina sitten Soitt -näppäintä.
*1 Jos sokeat siirrot on estetty, Sokea  ei ole näkyvissä. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*2 Voit valita puhelinnumeron myös puheluhistoriasta tai puhelinluettelosta.

3.4.2  Puhelun pito
Voit asettaa puhelun pitoon pitämällä sitä alanumerossasi.

Huomautus
• Tämän ominaisuuden toiminta voi vaihdella puhelimen määrityksestä riippuen. Jos seuraava menet-

tely ei onnistu, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Puhelun pito
1. KX-HDV130: Paina / / HOLD/MESSAGE -näppäintä puhelun aikana.

KX-HDV230: Paina / / HOLD -näppäintä puhelun aikana.

Huomautus
• Jos ohjelmapainike on määritetty linjapainikkeeksi, puhelu laitetaan pitoon tai katkaistaan Puhelun au-

tomaattinen pito -asetuksista riippuen painamalla muuta kuin käynnissä olevan puhelun linjapainiket-
ta. Saat lisätietoja puhelinjärjestelmän toimittajalta/palveluntarjoajalta.

Kun haluat palata linjallasi pidossa olevaan puheluun (KX-HDV130)
1. Paina / / HOLD/MESSAGE . *1

*1 Jos kuuloke ei ole paikallaan, paina telakkapainiketta kerran.

Huomautus
• Jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu, voit vastata siihen painamalla telakkapainiketta kerran.

3.4 Puhelun aikana
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• Jos näppäin / LINE 1/P1  tai / LINE 2/P2  on määritetty linjanäppäimeksi ja linjalla on puhelu pi-
dossa, voit palata puheluun toimimalla seuraavasti.

1. Paina vastaavaa / LINE 1/P1  tai / LINE 2/P2 -painiketta.

Kun haluat palata linjallasi pidossa olevaan puheluun (KX-HDV230)
1. Paina / / HOLD -näppäintä.

2. Kun kaksi tai useampia linjoja on pidossa, valitse haluamasi pidossa oleva linja painamalla näppäintä
[▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Huomautus
• Jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu, voit vastata siihen painamalla telakkapainiketta kerran.

• Jos toimintopainike on määritetty linjapainikkeeksi, ja linjalla on puhelu pidossa, voit palata puheluun
toimimalla seuraavasti.
1. Paina vastaavaa toimintopainiketta.

3.4.3  Pito järjestelmän parkkialueella (Parkki)
Tätä ominaisuutta voi käyttää siirtotoimintona.
Jos puhelun asettaminen parkkialueelle on sallittu, Park -valintapainike näytetään. Parkki-toiminnon numero
on kuitenkin määritettävä etukäteen. Puhelinjärjestelmän mukaan voi myös olla tarpeen antaa parkkialueen
numero poimittaessa puhelu parkkialueelta. Ominaisuus riippuu puhelinjärjestelmästäsi. Pyydä lisätietoja yl-
läpitäjältä.

Asetus
1. Paina Park -näppäintä puhelun aikana.

Voit myös painaa käyttämätöntä (merkkivalo ei pala) toimintonäppäintä, johon parkkialuetoiminto on lii-
tetty (vain KX-HDV230).

2. Laske luuri tai paina OK -näppäintä.

Poimiminen parkkialueelta
1. Anna valmiustilassa parkkialueen poimintatoiminnon numero.

Voit myös painaa käytössä olevaa toimintonäppäintä (sininen tai punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti),
johon parkkialuetoiminto on liitetty (vain KX-HDV230).

2. Nosta luuri.

Huomautus
• Puhelinjärjestelmästä riippuen Park -valintapainike voi vilkkua osoitukseksi siitä, että linjalla on parkki-

alueelle asetettu puhelu. Tässä tapauksessa voit poimia puhelun painamalla vilkkuvaa Park -valinta-
näppäintä. Jos haluat poimia parkkialueelle asetetun puhelun valintanäppäimellä, parkkialueen poi-
mintatoiminnon numero on asetettava etukäteen. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

3.4.4  Vuorottelu kahden puhelun välillä
Kun puhut yhtä puhelua toisen ollessa pidossa, voit vuorotella puhelujen välillä.

Vuorottelu osapuolten välillä siten, että toinen on välillä pidossa (KX-HDV130)
1. Paina / / HOLD/MESSAGE  puhelun aikana.

3.4.3 Pito järjestelmän parkkialueella (Parkki)

Käyttöohjeet 51



2. Valitse toisen osapuolen alanumero ja paina sitten / ENTER -näppäintä.

3. Kun olet puhunut toiselle osapuolelle, valitse / / HOLD/MESSAGE .

4. Puhu ensimmäisen soittajan kanssa.

Vuorottelu osapuolten välillä siten, että toinen on välillä pidossa (KX-HDV230)
1. Paina / / HOLD  puhelun aikana.

2. Valitse toisen osapuolen alanumero ja paina sitten / ENTER -näppäintä.

3. Kun olet puhunut toiselle osapuolelle, valitse Linja .

4. Valitse alkuperäinen keskustelukumppani painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näp-
päintä.

5. Puhu ensimmäisen soittajan kanssa.

3.4.5  Kolmen osapuolen puhelinneuvottelu
Puhelun aikana voit lisätä ylimääräisen osapuolen puheluusi ja muodostaa puhelinneuvottelun.

Huomautus
• Puhelinjärjestelmäsi saattaa tukea ominaisuuksia, kuten puhelinneuvotteluja neljän tai useamman

henkilön kesken. Siinä tapauksessa ohjeet puhelinneuvottelun aloittamiseen voivat poiketa tässä
osiossa esitetyistä. Saat lisätietoja puhelinjärjestelmän toimittajalta/palveluntarjoajalta.

Puhelinneuvottelun pitäminen
1. Paina / CONF  puhelun aikana.

2. Valitse puhelinnumero, jonka haluat lisätä keskusteluun ja paina Soitt -näppäintä.

3. Paina / CONF -näppäintä.

Osapuolen poistaminen puhelinneuvottelusta (KX-HDV130)
Puhelinneuvottelun aikana voit poistaa siitä osapuolia. Tämä toiminto on kuitenkin käytössäsi vain silloin,
kun olet itse aloittanut puhelinneuvottelun.

Huomautus
• Voit palata neuvotteluun poistamatta kumpaakaan osapuolta, painamalla ensin / CONF -painiketta

kohdan 2 jälkeen riippumatta siitä, onko luuri laskettuna vai nostettuna.
 

1. Paina puhelinneuvottelun aikana / / HOLD/MESSAGE -painiketta.

2. Valitse poistettava osapuoli painamalla oikeaa näppäintä ( / LINE 1/P1  tai / LINE 2/P2 )*1.

3. Puhu osapuolelle ja lopeta puhelu laskemalla luuri.

4. Jatka keskustelua muiden kanssa nostamalla luuri.
*1 Tämä toiminto on käytettävissä, jos ohjelmapainike on määritetty linjapainikkeeksi.

Osapuolen poistaminen puhelinneuvottelusta (KX-HDV230)
Puhelinneuvottelun aikana voit poistaa siitä osapuolia. Tämä toiminto on kuitenkin käytössäsi vain silloin,
kun olet itse aloittanut puhelinneuvottelun.

1. Paina puhelinneuvottelun aikana / / HOLD -näppäintä.

3.4.5 Kolmen osapuolen puhelinneuvottelu
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2. Näytä pidossa olevat osapuolet painamalla / / HOLD -näppäintä uudelleen.

3. Valitse poistettava osapuoli painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Puhu osapuolelle ja lopeta puhelu laskemalla luuri.

5. Paina / / HOLD -näppäintä.

Puhelinneuvottelun päättäminen
Voit lopettaa puhelinneuvottelun laskemalla luurin.

3.4.6  Mikrofonin tai luurin mykistäminen
Voit kytkeä mikrofonin tai luurin pois päältä ja keskustella muiden läsnäolijoiden kanssa samalla, kun kuun-
telet toista osapuolta kaiuttimen tai luurin kautta.

Asetus/peruutus
1. Paina / MUTE/AUTO ANS -näppäintä.

Huomautus
• Kun  vilkkuu LCD-näytöllä, mykistys on aktivoitu.

• Kun mykistys on valittu, se pysyy aktivoituna silloinkin, kun laitat kaiuttimen päälle/pois.

• Kun mykistys on valittu, se pysyy aktivoituna silloinkin, kun liität/irrotat kuulokkeet.

3.4.7  Koputustoiminnon käyttäminen
Jos kesken puhelun saat toisen puhelun, kuulet koputusäänen. Voit vastata toiseen soittoon katkaisemalla
ensimmäinen puhelu tai laittamalla se pitoon. Tämä on valinnainen puhelinyhtiön palvelu. Voit vastaanottaa
koputusäänen ja soittajan tiedot. Saat lisätietoja puhelinjärjestelmän toimittajalta/palveluntarjoajalta.

Käynnissä olevan puhelun lopettaminen ja puhuminen toisen osapuolen kanssa
1. Laske luuri.

2. Nosta luuri.

Käynnissä olevan puhelun asetus pitoon ja puhuminen toisen osapuolen
kanssa

1. Paina Vastaa -näppäintä.

Huomautus
• KX-HDV130: Voit vastata puheluun myös painamalla / / HOLD/MESSAGE .

• KX-HDV230: Voit vastata puheluun myös painamalla / / HOLD .

3.4.8  Seurantakaiuttimen käyttäminen
Kahdenvälisen keskustelun aikana voit antaa ympärillä olevien kuunnella keskustelua kaiuttimen kautta, kun
itse jatkat keskustelua luurin kautta.

Aloita/Peruuta
1. Paina / SP-PHONE  puhelun aikana.

3.4.6 Mikrofonin tai luurin mykistäminen
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Huomautus
• Kaiuttimen ollessa päällä, voit asettaa luurin takaisin tukiasemaan, jolloin kätesi vapautuvat muihin

tehtäviin.

3.4.9   Opetustilan käyttäminen (vain KX-HDV230)
Opetustilassa kuulet toisen osapuolen sekä sankaluurin että luurin kautta. Tämä tila on hyödyllinen koulu-
tuksessa. Kun asiakaspalvelija käyttää sankaluuria, kouluttaja voi kuunnella toista osapuolta luurin kautta ja
opettaa asiakaspalvelijaa vastaamaan oikealla tavalla soittajalle.

Opetustilan ottaminen käyttöön
1. Kun puhut puhelua sankaluurilla, nosta puhelimen luuri kannattimestaan.

2. Siirry opetustilaan painamalla / HEADSET -painiketta.

Opetustilasta poistuminen
1. Aseta luuri takaisin paikalleen.

Keskustelu jatkuu sankaluurin kautta.

3.4.9 Opetustilan käyttäminen (vain KX-HDV230)
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3.5  Ennen kuin poistut työpisteestäsi
3.5.1  Soitonsiirto- ja Älä häiritse -toiminnon käyttöönotto

Voit halutessasi ottaa käyttöön automaattisen soitonsiirron toiseen numeroon. Voit myös asettaa soitoneston
(Älä häiritse).

1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "FWD/DND" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Jos laitteessa on useita linjoja, valitse haluamasi linja painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten
OK -näppäintä.

4. Valitse haluamasi FWD- tai DND-asetus painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäin-
tä.
Asetukset ovat seuraavat:
• "DND"

(Kaikki sisääntulevat puhelut estetään automaattisesti.)
• "Fwd(kaiki)"

(Kaikki sisääntulevat soitot siirretään toiseen numeroon.)
• "Fwd(varat)"

(Soitonsiirto aktivoituu vain, kun puhelin on varattu.)
• "Fwd (muut)"

(Sisääntuleva soitto siirretään vain, jos puhelimeen ei vastata tietyn ajan kuluessa.)

5. "DND"-asetuksen käyttöönotto

a. Valitse "Kyllä" tai "EI" painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

b. Paina OK -näppäintä.

6. "Fwd(kaiki)"- tai "Fwd(varat)"-asetuksen käyttöönotto

a. Valitse "Päällä/Poissa" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

b. Valitse "Kyllä" tai "EI" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*1

c. Valitse "Puhelinnumero" painamalla näppäintä [▲] tai [▼], anna puhelinnumero soitonsiirtoa varten
ja paina sitten OK -näppäintä.*2

7. "Fwd (muut)"-asetuksen käyttöönotto

a. Valitse "Päällä/Poissa" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

b. Valitse "Kyllä" tai "EI" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*1

c. Valitse "Puhelinnumero" painamalla näppäintä [▲] tai [▼], anna puhelinnumero soitonsiirtoa varten
ja paina sitten OK -näppäintä.*2

d. Valitse "Signaali. Määrä" painamalla näppäintä [▲] tai [▼], valitse kuinka monta kertaa puhelin soi
ennen kuin puhelu siirretään ja paina sitten OK -näppäintä.*3

*1 Jos valitset "EI", voit ohittaa seuraavat vaiheet.
*2 Jos "Puhelinnumero" -asetus on jo määritetty, voit ohittaa tämän vaiheen.
*3 Jos "Signaali. Määrä" -asetus on jo määritetty, voit ohittaa tämän vaiheen.

3.5 Ennen kuin poistut työpisteestäsi
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Huomautus
• Kun Soitonsiirto- ja/tai Älä häiritse -toiminto on käytössä, näytössä näkyy valmiustilassa kuvake

 / Fwd  ja/tai  / DND .

3.5.1 Soitonsiirto- ja Älä häiritse -toiminnon käyttöönotto
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3.6  Puhelinluettelon käyttäminen
3.6.1   Kohteen tallennus paikalliseen puhelinluetteloon
Uuden kohteen tallennus

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Uusi tallennus" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

a. Anna kohteelle nimi (enintään 24 merkkiä) ja paina OK -näppäintä.

3. Valitse puhelinnumeron tyyppi ( 1 – 5 ) painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*1

a. Anna puhelinnumero (enintään 32 merkkiä) ja paina OK -näppäintä.

4. Valitse "Luokitus pois" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä. *2

a. Valitse luokka ja paina OK -näppäintä.

5. Valitse yhteystiedon oletusnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼] ja valitsemalla "Oletus puhelinro".
Paina sitten OK -näppäintä. *3

a. Valitse oletusnumerona käytettävä numero painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -
näppäintä.*3

6. Paina Tall. -näppäintä.
*1 Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä useita puhelinnumerotyyppejä.
*2 Voit ohittaa tämän kohdan, jos et haluat asettaa luokkaa.
*3 Voit ohittaa tämän kohdan, jos et haluat asettaa oletusnumeroa.

(Ensimmäinen kohteeseen liitetty numero valitaan tällöin automaattisesti oletusnumeroksi.)

Huomautus
• Kelvollisia merkkejä ovat "0" - "9", " ", " ", " ", "P".

• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

Numeron tallentaminen
Voit valita numeron ensin ja lisätä sen sitten puhelinluetteloon uudeksi kohteeksi.

Uuden yhteystiedon lisääminen valitsemalla numero numeronäppäimillä
1. Valitse valmiustilassa numero numeronäppäimillä.

2. Paina -näppäintä.

a. Anna kohteelle nimi (enintään 24 merkkiä) ja paina OK -näppäintä.

3. Valitse puhelinnumeron tyyppi ( 1 – 5 ) painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*1

a. Muokkaa puhelinnumeroa tarvittaessa ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Luokitus pois" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä. *2

a. Valitse luokka ja paina OK -näppäintä.

5. Valitse yhteystiedon oletusnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼] ja valitsemalla "Oletus puhelinro".
Paina sitten OK -näppäintä. *3

3.6 Puhelinluettelon käyttäminen
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a. Valitse oletusnumerona käytettävä numero painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -
näppäintä.

6. Paina Tall. -näppäintä.
*1 Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä useita puhelinnumerotyyppejä.
*2 Voit ohittaa tämän kohdan, jos et haluat asettaa luokkaa.
*3 Voit ohittaa tämän kohdan, jos et haluat asettaa oletusnumeroa. (Ensimmäinen kohteeseen liitetty numero valitaan tällöin auto-

maattisesti oletusnumeroksi.)

Huomautus
• Kelvollisia merkkejä ovat "0" - "9", " ", " ", " ", "P".

• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

Kohteen tallennus käyttämällä soitettujen puhelujen muistia
Voit lisätä numeron paikalliseen puhelinluetteloon poimimalla sen vastaanotettujen tai soitettujen puhelujen
lokitiedoista.

Uuden kohteen lisääminen
1. Siirry valmiustilassa vastaanotettujen tai soitettujen puhelujen lokitietoihin (katso kohta 2.8.4 Vastaanot-

ettujen/soitettujen puhelujen muistin käyttäminen).

2. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Tall. Puh.luett" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

a. Muokkaa nimeä tarvittaessa ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse puhelinnumeron tyyppi ( 1 – 5 ) painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäin-
tä. *1

a. Muokkaa puhelinnumeroa tarvittaessa ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse "Luokitus pois" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä. *2

a. Valitse luokka ja paina OK -näppäintä.

6. Valitse yhteystiedon oletusnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼] ja valitsemalla "Oletus puhelinro".
Paina sitten OK -näppäintä.*3

a. Valitse oletusnumerona käytettävä numero painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -
näppäintä.

7. Paina Tall. -näppäintä.
*1 Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä useita puhelinnumerotyyppejä.
*2 Voit ohittaa tämän kohdan, jos et haluat asettaa luokkaa.
*3 Voit ohittaa tämän kohdan, jos et haluat asettaa oletusnumeroa. (Ensimmäinen kohteeseen liitetty numero valitaan tällöin auto-

maattisesti oletusnumeroksi.)

Huomautus
• Kelvollisia merkkejä ovat "0" - "9", " ", " ", " ", "P".

• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

3.6.1 Kohteen tallennus paikalliseen puhelinluetteloon
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3.6.2   Paikalliseen puhelinluetteloon tallennetun kohteen
muokkaaminen
Tallennetun kohteen muokkaus

1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Puh.luettelo"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse haluamasi nimi painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten Valikko-näppäintä.

5. Valitse "Muokkaa" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse haluamasi nimi, puhelinnumero, luokka tai oletuspuhelinnumero painamalla näppäintä [▲] tai [▼]
ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Muokkaa tietoja tarpeen mukaan ja paina sitten OK -näppäintä.

8. Toista vaiheet 6–7 ja muokkaa kohteita, joita haluat muuttaa.

9. Paina Tall. -näppäintä.
*1 Palveluntarjoajastasi riippuen on mahdollista, että tätä valikkoa ei aina näytetä. Tässä tapauksessa sivuuta vaihe 2.

Huomautus
• Vaihdettaessa merkkiä tai numeroa se on ensin korostettava painamalla [◄] tai [►] ja sitten poistetta-

va painamalla Poist -painiketta. Tämän jälkeen näppäillään uusi merkki tai numero.

• Koko rivi poistetaan pitämällä Poist -painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan.

• Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla vastaavaa navigointinäppäintä [◄] tai [►].

• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

Luokkien nimien muokkaus
Luurin puhelinluetteloon tallennettujen luokkien nimiä voidaan muokata.

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Näytön valinta" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Luokan nimi" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi luokan numero (1–9) painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Anna luokalle nimi (enintään 13 merkkiä) ja paina OK -näppäintä.

7. Toista vaiheet 5 ja 6 jokaisen muokattavan luokannimen kohdalla.

Huomautus
• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

3.6.2 Paikalliseen puhelinluetteloon tallennetun kohteen muokkaaminen
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3.6.3   Tallennetun kohteen poistaminen paikallisesta
puhelinluettelosta

1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Puh.luettelo" *1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

5. Paina Valikko-näppäintä.

6. Valitse "Poista numero" *2 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Valitse "KYLLÄ" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Palveluntarjoajastasi riippuen on mahdollista, että tätä valikkoa ei aina näytetä. Tässä tapauksessa sivuuta vaihe 2.
*2 Voit poistaa kaikki kohteet valitsemalla "Poista numero"-vaihtoehdon sijasta "Poista kaikki".

3.6.4   Kohteen etsiminen paikallisesta puhelinluettelosta
Haku nimen mukaan

Voit hakea tietoja puhelinluettelosta myös nimen mukaan:

1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Puh.luettelo"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten / ENTER -näppäintä.*2

5. Valitse haluamasi puhelinnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼].

6. Soita puhelu nostamalla luuri.
*1 Jos ainoastaan paikallinen puhelinluettelo on sallittu, tämä vaihe ohitetaan.
*2 Jos pidät näppäimet [▲] tai [▼] painettuna, seuraava/edellinen kohde näytetään automaattisesti.

Huomautus
• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

Haku luokan mukaan
Jos puhelinluettelon kohteet on jaettu luokkiin, voit hakea myös luokan mukaan.

1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Puh.luettelo"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Paina -näppäintä.

4. Valitse luokka painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Syötä luokassa olevan kohteen nimi ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

7. Soita puhelu nostamalla luuri.
*1 Jos ainoastaan paikallinen puhelinluettelo on sallittu, tämä vaihe ohitetaan.

3.6.3 Tallennetun kohteen poistaminen paikallisesta puhelinluettelosta
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Huomautus
• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

Haku numeronäppäimillä
Voit myös etsiä kohdetta puhelinluettelosta käyttämällä numeronäppäimiä, kun puhelinluettelo näytetään.

1. Kun puhelinluettelo on näkyvissä, anna halutun nimen ensimmäiset kirjaimet numeronäppäimillä merkki-
taulukon mukaisesti.

2. Paina / ENTER -näppäintä.
 

Merkkitaulukko
Jälkilii-

te
NE / X / SX / C / (ei mi-

tään) NE / X / SX RU

Näp-
päimet ABC  (latinalainen)  (kreikkalainen)  (kyrillinen)

   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 välilyönti 0 välilyönti Э Ю Я 0 välilyönti

• Jos näppäintä painetaan toistuvasti, käydään läpi kaikki näppäimessä sijaitsevat merkit. Esimerkiksi "C"-
kirjain syötetään painamalla  3 kertaa.

• Taulukossa esitetyt kuvat näppäimistä saattavat poiketa ulkonäöltään puhelimen näppäimistä.
 
Esimerkki: nimen "ANNE" kirjoittaminen latinalaisen merkistön ollessa käytössä
 

      [►]        

Huomautus
• Toiminnon saatavuus riippuu puhelinjärjestelmästäsi. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

3.6.5  Paikallinen puhelinluettelo lukitus/vapautus
Puhelinluettelo voidaan lukita ja lukitus purkaa valmiustilassa.
Jos salasanaa ei ole asetettu, puhelinluetteloa ei voi lukita.
Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "4.2 Salasanan asetus".

Puhelinluettelon lukitus
1. Paina -painiketta yli 2 sekunnin ajan.*1

3.6.5 Paikallinen puhelinluettelo lukitus/vapautus
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•  tulee näkyviin.
*1 Myös puheluloki lukitaan.

Jos salasanaa ei ole määritetty, kuulet merkkiäänen ja näkyviin tulee virheviesti "Salasana ei ohjelm.".

Puhelinluettelon lukituksen avaus
1. Paina -painiketta yli 2 sekunnin ajan.

2. Syötä salasanasi.*1

3. Palaa valmiustilaan painamalla / CANCEL .
*1 Jos syötät väärän salasanan 3 kertaa, et voi syöttää salasanaa uudelleen noin 30 sekuntiin.

Puhelinluettelon lukituksen väliaikainen avaus
1. Paina -näppäintä.

2. Syötä salasanasi.*1

*1 Jos syötät väärän salasanan 3 kertaa, et voi syöttää salasanaa uudelleen noin 30 sekuntiin.

3.6.6   Kohteen etsiminen etäpuhelinluettelosta
1. Valmiustilassa, paina .

2. Valitse "Verkko puhelinl."*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*2

5. Valitse haluamasi puhelinnumero painamalla painiketta [▲] tai [▼].

6. Soita puhelu nostamalla luuri.
*1 Jos ainoastaan etäpuhelinluettelo on sallittu, tämä vaihe ohitetaan.
*2 Jos pidät näppäimet [▲] tai [▼] painettuna, seuraava/edellinen kohde näytetään automaattisesti.

Huomautus
• Lisätietoja merkkien näppäilystä on kohdassa "2.8.3 Merkkien syöttö".

3.6.6 Kohteen etsiminen etäpuhelinluettelosta
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3.7  Linjan tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa kunkin linjan tilan (KX-HDV130: enintään 2 linjaa, KX-HDV230: enintään 6 linjaa) näytöltä.

Valmiustilassa
1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Linjan tilanne" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse tarkistettava linja painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

4. Lopeta linjojen tarkistaminen painamalla / CANCEL -näppäintä tai suorita toiminto painamalla OK -
näppäintä.

Huomautus
• Kun toimintopainike on määritetty linjan tilan painikkeeksi, voit tuoda linjan tilan näytölle toimintopaini-

ketta painamalla.

Puhelun aikana
1. Paina Linja -näppäintä.

2. Valitse tarkistettava linja painamalla näppäintä [▲] tai [▼].

3. Lopeta linjojen tarkistaminen painamalla / CANCEL -näppäintä tai suorita toiminto painamalla OK -
näppäintä.

Huomautus
• Kun toimintopainike on määritetty linjan tilan painikkeeksi, voit tuoda linjan tilan näytölle toimintopaini-

ketta painamalla.

Linjan tilan osoittimet
Tilanäyttö Merkitys Toiminto

Vapaa*1 Linja on vapaa. Varaa linja soittamista varten.

<n> Vapaa*1 Jaettu linja on vapaa. Varaa linja soittamista varten.

Varattu(vain KX-HDV230) Linjalla on puhelu. —

Linja pidos.*2 Linja on asetettu pitoon. Palauta linja pidosta.

Saapuva puhelu (vain
KX-HDV230)*2

Linjalle saapuu puhelu. Vastaa puheluun.

R-toiminto (vain
KX-HDV230)*2

Linja vastaanottaa Pidon muistutus -sig-
naalin.

Vastaa puheluun.

<x> Varattu*3 Jaettu linja on käytössä toisessa lait-
teessa.

Liity mukaan puheluun.

<x> Linja pidos.*3 Jaettu linja on pidossa toisessa laittees-
sa.

Palauta linja pidosta.

*1 Myös seuraavat kuvakkeet näkyvät näytöllä, jos vastaava toiminto on käytössä.

Kuvake Merkitys

Ennakkosiirto

3.7 Linjan tilan tarkistaminen
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Kuvake Merkitys

Älä häiritse

Tuntemattomasta numerosta soittaminen

Estä soitto tuntemattomasta numerosta

*2 Kun linja on tässä tilassa, myös puhelutiedot näytetään.
*3 Jos jaettu linja on määritetty, myös <x> (indeksinumero) näytetään. Suosittelemme määrittämään tämän yhdessä ylläpidon kans-

sa. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

3.7 Linjan tilan tarkistaminen
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3.8  Vastaajan viestien kuunteleminen
Kun vastaajassa on viesti, näytöllä näkyy "Ääniviesti"-ilmoitus.
Voit tarkistaa uudet viestisi postilaatikostasi.

1. Valitse valmiustilassa / / HOLD/MESSAGE  (KX-HDV130)*1.

2. Valitse linja, jonka kohdalla näkyy, painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Mallissa KX-HDV230 valitse / MESSAGE .

Huomautus
• Vaihe 2 ei ole tarpeellinen, jos puhelimessa on vain yksi rivi käytössä.

3.8 Vastaajan viestien kuunteleminen
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3.8 Vastaajan viestien kuunteleminen
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Osa 4
Puhelimen toimintojen muokkaus

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit muokata puhelinta
tarpeittesi mukaan.
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4.1  LCD-näytön asetukset
Puhelimen LCD-näytön muokkaus

Voit muokata puhelimen LCD-näytön sisältöä.

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Näytön valinta" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Valm.tilanäyttö" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Näytön kielen valinta
LCD-näytöllä käytettävä kieli voidaan valita.

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Näytön valinta" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Kieli" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse kieli painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4.1 LCD-näytön asetukset
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4.2  Salasanan asetus
Puhelimen salasanaa ei ole asetettu valmiiksi. Puhelimen salasana (4 numeroa) on rekisteröitävä ennen
käyttöä. Seuraavia toimintoja ei voida käyttää ilman salasanan asettamista:
• Puhelinluettelon lukitus (katso kohta "3.6.5 Paikallinen puhelinluettelo lukitus/vapautus").

Huomautus
• Estä laitteen valtuuttamaton käyttö seuraavasti:

– Valitse satunnainen salasana, jota ei ole helppo arvata.

– Vaihda salasana säännöllisin väliajoin.

• Merkitse salasana muistiin, jotta et unohtaisi sitä.

Asetus
1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Muut asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Vaihda salasana" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Anna uusi salasana (4 numeroa [0-9]).

6. Vahvista salasana antamalla se uudelleen vaiheen 5 mukaisesti.

4.2 Salasanan asetus
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4.3  Valintanäppäinten muokkaaminen
Oletusasetuksien palauttaminen

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Painikeasetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Softpain. muok." painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi valintanäppäin painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse "Valmiustila"/"Puhe" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Valitse "Oletusasetus" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Toimintonäppäinten määrittäminen
1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Painikeasetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Softpain. muok." painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi valintanäppäin painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse "Valmiustila" tai "Puhe" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Valitse "Toiminnepainike" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

8. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Pikanäppäinten määrittäminen
1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Painikeasetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Softpain. muok." painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi valintanäppäin painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse "Valmiustila" tai "Puhe" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Valitse "Pikavalinta" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

8. Valitse haluamasi kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4.3 Valintanäppäinten muokkaaminen
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4.4  Pikanäppäinten käyttäminen
Voit määrittää puhelinnumerolle pikanäppäimen, jolloin voit soittaa pitämällä numeronäppäintä painettuna.
(Katso kohta "Valinta pikanäppäimellä".)

Pikanäppäinten määritys puhelinluettelossa
Paikalliseen puhelinluetteloon tallennetun puhelinnumeron voi määrittää pikanäppäimeen.

1. Paina valmiustilassa numeronäppäintä (0-9) yli 1 sekunnin ajan.

2. Paina Valikko-näppäintä.

3. Valitse "Kopioi. puh.luet" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Kirjoita nimi tai halutun nimen ensimmäiset merkit ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Siirry haluamaasi kohteeseen painikkeella [▲] tai [▼] ja valitse OK .

6. Valitse numero painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. "Tallenna" tulee näkyviin. Valitse OK .

Huomautus
• Lisätietoja puhelinluetteloon tallennettujen tietojen hakemisesta on kohdassa "3.6.4  Kohteen etsimi-

nen paikallisesta puhelinluettelosta ".

Pikanäppäinten muokkaus
1. Paina valmiustilassa numeronäppäintä (0-9) yli 1 sekunnin ajan.

2. Paina Valikko-näppäintä.

3. Valitse "Muokkaa" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Muokkaa pikanäppäimen nimeä tarpeen mukaan ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Muokkaa pikanäppäimen numeroa tarpeen mukaan ja paina sitten OK -näppäintä.

6. "Tallenna" tulee näkyviin. Valitse OK .

Pikanäppäimen poistaminen
1. Paina valmiustilassa pikanäppäimeksi valittua numeronäppäintä vähintään 1 sekunnin ajan.*1

2. Paina Valikko-näppäintä.

3. Valitse "Poista" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*2

4. Valitse "KYLLÄ" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Kun pikanäppäimen tiedot ovat näkyvissä, voit valita toisen pikanäppäinnumeron painamalla painikkeita [▲] tai [▼].
*2 Voit poistaa kaikki kohteet valitsemalla "Poista kaikki"-vaihtoehdon sijasta "Poista".

Pikanäppäinvalinnan tyypin määritys
Kutakin pikanäppäintä varten voidaan valita jompikumpi 2 valintatyypistä.

1. Paina valmiustilassa numeronäppäintä (0-9) yli 1 sekunnin ajan.

2. Paina Valikko-näppäintä.

3. Valitse "Autom.soitto" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4.4 Pikanäppäinten käyttäminen
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4. Valitse "Manuaalinen" tai "Automaattinen" ja paina sitten OK -näppäintä.

Asetus Kuvaus

Manuaalinen Pidä pikanäppäimeksi määritettyä valintanäppäintä (0-9) painettuna yli 1 sekunti ja
nosta sen jälkeen luuri.

Automaatti-
nen

Painamalla pikanäppäintä tietyn sekuntimäärän ajan puhelin soittaa välittömästi pika-
näppäimeen yhdistettyyn puhelinnumeroon.

Huomautus
• Jos haluat valita sekuntimäärän, jonka kuluttua puhelin soittaa automaattisesti numeroon, katso lisä-

tietoja osiosta "Pikapain.aika" kohdasta "Painikeasetukset".

4.4 Pikanäppäinten käyttäminen
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4.5   Toimintonäppäimet (ohjelmanäppäimet ja DSS-
näppäimet*1)

*1 Vain KX-HDV230
 

4.5.1   Toimintonäppäinten muuttaminen
1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Painikeasetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Ohjelman Key" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*1

5. Valitse muutettava näppäin painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse uusi määritettävä kohde painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.*2

*1 Vain KX-HDV230:
Voit määrittää toimintoja KX-HDV20-laitteen DSS-painikkeisiin valitsemalla "DSS-painike". Voit määrittää toiminnon myös paina-
malla haluamaasi DSS key-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.

*2 Tyhjennä nykyinen asetus valitsemalla "Ei ohjelm.".

Huomautus
• Voit määrittää toiminnon myös painamalla haluamaasi toimintopainiketta vähintään 3 sekuntia (vain

KX-HDV230).

4.5.2  Toimintonäppäintyypit
Kuhunkin toimintopainikkeeseen voi määrittää jonkin seuraavista toiminnoista.

Huomautus
• Linjatoiminnon lisäksi yksittäisiin linjoihin voi määrittää muita toimintoja. Voit kuitenkin valita vain linjat,

jotka on määritetty etukäteen (vain KX-HDV230).
• Jos puhelimesi on liitetty Panasonic KX-HTS -sarjan PBX-vaihteeseen, näppäinten vaihtaminen ta-

pahtuu eri tavalla ja määritettävät toiminnot ovat erilaisia.
Saat lisätietoja KX-HTS-sarjan PBX-vaihteen ohjeista.

1. Yksi Kosketa
Käytetään etukäteen määritettyyn puhelinnumeroon soittamiseksi yhdellä painalluksella.

2. BLF (tilan merkkivalo)
Käytetään puheluiden siirtämiseen painikkeeseen määritettyyn alanumeroon puhelun saapuessa tai
kun käynnissä on puhelu. BLF-painikkeen merkkivalo kertoo painikkeeseen määritetyn alanumeron ti-
lan.

Tila
Merkitys

Väri Merkkivalo

Punainen Ei käytössä Saatavana

Käytössä Ei saatavana

Vilkkuu nopeasti Soi

4.5 Toimintonäppäimet (ohjelmanäppäimet ja DSS-näppäimet*1)
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Huomautus
• Laitteeseen voi ohjelmoida yli 48 BLF-painiketta, mutta merkkivalo on käytettävissä enintään 48

painikkeessa (vain KX-HDV230).
3. Linja

Käytetään linjan varaamiseen puhelun soittamista tai vastaanottamista varten. Kunkin painikkeen
merkkivalon väri osoittaa linjan tilan.

Tila
Merkitys

Väri Merkkivalo

Sininen Käytössä Käytössä
• Puhelu on käynnissä.

Vilkkuu hitaasti Linja pidos.
• Puhelu on pidossa.

Vilkkuu nopeasti Saapuva puhelu tai R-toiminto
• Puhelu (myös pidon muistutus) vastaanotetaan.

Soittajan nimi tai numero
• Jaettuun linjaan vastaanotetaan puhelu.

Punainen Käytössä Käytössä
• Jaettu linja on käytössä, tai puhelu on toisessa lait-

teessa yksityisessä pidossa.

Vilkkuu hitaasti Linja pidos.
• Jaettu linja on pidossa toisessa laitteessa.

Ei käytössä — Vapaa
• Linja on vapaa.

4. ACD *1

Kirjaudu: Käytetään kirjautumiseen automaattiseen puhelunjakoryhmään tai siitä ulos.
Wrapup: Käytetään puhelimen tilan vaihtamiseen: "Ei saatavissa"  "Wrapup"  "Saatavissa".
Kunkin painikkeen merkkivalon väri osoittaa painikkeen tilan.

Tila Merkitys

Väri Merkkivalo Kirjaudu Wrapup

Punainen Ei käytössä Kirjaudu Saatavissa

Käytössä Kirjaudu ulos Ei saatavissa

Vilkkuu hitaasti — Wrapup

5. Linjan tilanne *2

Käytetään linjan tilan tarkistamiseen. Tämä mahdollistaa toimintopainikkeen käyttämisen linjapainik-
keena, jolla linja voidaan esimerkiksi varata puhelun soittamista tai vastaanottamista varten.
Katso kohta "3.7 Linjan tilan tarkistaminen".

6. Soitonsiirto
Käytetään tulevien puheluiden välittämiseen painikkeeseen määritettyyn alanumeroon.

7. Puh.luettelo *2 *3

Avaa puhelinluettelon.

4.5.2 Toimintonäppäintyypit
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8. Loki *2 *3

Avaa vastattujen ja soitettujen puheluiden muistin.
9. Samanaik. soitti *1 *2

Mahdollistaa samanaikaisen soimisen. Saapuva puhelu voidaan määrittää soimaan jopa 10 sijainnissa.

Tila
Merkitys

Väri Merkkivalo

Sininen Käytössä Samanaikaisen soimisen toiminto: palaa

Ei käytössä Samanaikaisen soimisen toiminto: ei käytössä

10. Hoteling *1 *2

Käytetään kirjautumiseen puhelinpalvelun Hoteling-tapahtumaan tai siitä ulos.
11. Siirtää *2

Käytetään puhelun siirtämiseen näppäimeen määritettyyn alanumeroon puhelun aikana joko siten, että
siirto on vahvistettava, tai automaattisesti.

12. Sokea siirtää *1 *2

Käytetään puhelun siirtämiseen näppäimeen määritettyyn alanumeroon puhelun aikana sokeaa siirtoa
käyttäen.

13. Neuvottelu *2

Käytetään, kun näppäimeen määritetty alanumero halutaan lisätä usean osapuolen puheluun (neuvot-
telu).

14. Poimi puhelu *1 *2

Käytetään määritettyyn numeroon saapuvaan puheluun vastaamiseen.
15. Puh.Parkki *1 *2

Käytetään puhelun parkkialueelle asettamiseen.
16. Parkki noutaa *1 *2

Käytetään puhelun poimimiseen parkkialueelta.
17. paikalla olo *2

Käytetään näppäimelle määritetyn alanumeron tilan tarkistamiseen.
Kun alanumero on käytettävissä ("Available"), voit soittaa tallennettuun puhelinnumeroon painamalla
näppäintä.

Tila
Merkitys

Väri Merkkivalo

Sininen Käytössä Saatavissa

Punainen Käytössä Varattu

Vilkkuu hitaasti Ulkona

Ei käytössä – Offline

(Minun puhelin) *2

Käytetään My Phone -tilan määrittämiseen. Tilan muuttaminen onnistuu painamalla näppäintä.

Tila
Merkitys

Väri Merkkivalo

Sininen Käytössä Saatavissa

4.5.2 Toimintonäppäintyypit
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Tila
Merkitys

Väri Merkkivalo

Punainen Käytössä Varattu

Vilkkuu hitaasti Ulkona

Ei käytössä – Offline / näkymätön

18. Ryhmä Poimi *1

Käytetään ryhmäpuheluun vastaamiseen.
 
*1 Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun ominaisuus on otettu käyttöön. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*2 Vain KX-HDV230
*3 Tämän kohteen voi valita, kun luettelo on tallennettu puhelimeen. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

4.5.2 Toimintonäppäintyypit
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4.6  Tuntemattomiin numeroihin liittyvien
toimintojen käyttäminen
Tuntemattomasta numerosta soittaminen

Ennen soittamista, toimi seuraavasti:

Huomautus
• Toiminnon saatavuus riippuu puhelinjärjestelmästäsi.

• Asetusten muuttaminen voi vaatia salasanan. Suosittelemme asetusta ylläpidon avulla. Pyydä lisätie-
toja ylläpitäjältä.

1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Puhel. Asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Nimettömä puhelu" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse linja painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse "Kyllä" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Tuntemattomasta numerosta tulevien puhelujen estäminen
Tällä asetuksella laite torjuu soitot tuntemattomista numeroista. Oletusasetus on "EI".

Huomautus
• Asetusten muuttaminen voi vaatia salasanan. Suosittelemme asetusta ylläpidon avulla. Pyydä lisätie-

toja ylläpitäjältä.

1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Puhel. Asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "Estä tuntematon" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi linja painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

6. Valitse "Kyllä" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4.6 Tuntemattomiin numeroihin liittyvien toimintojen käyttäminen
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4.7   Saapuvien puheluiden estäminen (vain Caller
ID*1 -palvelun käyttäjät)

Tällä toiminnolla laite estää puhelut määrätyistä puhelinnumeroista joihin et halua vastata, esimerkiksi puhe-
linmyyjiltä.
Puhelun saapuessa, laite tunnistaa ensin soittajan.
Jos soittajan numero vastaa numeroa puhelunestolistassa, laite ei soi vaan torjuu puhelun.
*1 Jos vastaanotetaan ulkopuhelu, johon sisältyy soittajan tunnus (nimi ja puhelinnumero), nämä tiedot tallennetaan vastaanotettu-

jen puhelujen muistiin ja näytetään LCD-näytössä.
Jos vastaanotettavan puhelun numero vastaa puhelinluettelossa olevaa numeroa, puhelinluetteloon tallennettu nimi sekä puhe-
linnumero näkyvät näytössä.
Jos puhelinjärjestelmä lähettää soittajan tiedot ja puhelinluetteloon on tallennettu tietoja samalle numerolle, näytetään puhelin-
luetteloon tallennetut tiedot.

Huomautus
• Asetusten muuttaminen voi vaatia salasanan. Suosittelemme asetusta ylläpidon avulla. Pyydä lisätie-

toja ylläpitäjältä.

Ei-toivottujen soittajien tallentaminen
Voit tallentaa estettävien numeroiden listalle jopa 30 numeroa käyttämällä soitettujen puheluiden muistia tai
syöttämällä numerot itse.

1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Puhel. Asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "älä näytä tunnu." painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse tyhjä rivi painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten Valikko-näppäintä.

6. Valitse "Muokkaa" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Anna puhelinnumero (enintään 32 merkkiä) ja paina OK -näppäintä.

8. Paina Tall. -näppäintä.

Huomautus
• Voit tallentaa estettävän puhelinnumeron myös painamalla Valikko-näppäintä ja valitsemalla "älä näytä

tunnu.", kun estettävä soittaja on valittuna vastaanotettujen puheluiden lokiluettelossa. Siirry tällöin
suoraan vaiheeseen 7.

Estettävien puhelinnumeroiden muokkaaminen
1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Puhel. Asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "älä näytä tunnu." painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi puhelinnumero painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten Valikko-näppäintä.

6. Valitse "Muokkaa" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Kirjoita puhelinnumero ja paina OK -näppäintä.

4.7 Saapuvien puheluiden estäminen (vain Caller ID*1 -palvelun käyttäjät)
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8. Paina Tall. -näppäintä.

Estettävien puhelinnumeroiden poistaminen
1. Paina Valikko-näppäintä.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Puhel. Asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

4. Valitse "älä näytä tunnu." painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

5. Valitse haluamasi puhelinnumero painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten Valikko-näppäintä.

6. Valitse "Poista numero"*1 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

7. Valitse "KYLLÄ" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Voit poistaa kaikki kohteet valitsemalla "Poista kaikki nr"-vaihtoehdon sijasta "Poista numero".
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4.8  ECO-tilan käyttöönotto
Tämän tilan käyttäminen vähentää laitteen virrankulutusta.

Huomautus
• Kun ECO-tila on käytössä, "Linkin nopeus" -asetus muuttuu seuraavalla tavalla:

– Linkin nopeus: "10M täysi" *1

– PC-porttia ei voi käyttää

• Kun ECO-tila-asetusta muutetaan, laite käynnistyy uudelleen.

• Kun ECO-tila on käytössä, ECO -kuvake näkyy valmiustilassa.
*1 Jos laite on kytketty keskittimeen, keskittimen portin on oltava 10 Mbps:n (kiinteä) / Full Duplex -portti.

Asetus
1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "ECO-tila" painikkeilla [▲] ja [▼]. *1 ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse "Kyllä"*2 painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.
*1 Tämän asetuksen muuttaminen voi vaatia järjestelmänvalvojan salasanan. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä. Lisätietoja käytettävissä

olevista merkeistä on kohdassa "5.2 Järjestelmänvalvojan salasanan merkkitaulukko".
*2 Jos haluat poistaa ECO-tilan käytöstä, valitse "EI" (oletus).

4.8 ECO-tilan käyttöönotto
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4.9  Perusasetusten muokkaaminen
Pääkohdan valitseminen

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Perus asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse pääkohta painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Pääkohta Alakohta

Tulev. asetukset Soittoään.voim., Soittotyyppi

Puheen asetukset Kaiuttimen voim., Äänenvoimakkuus, Sankaluur.voim.

Vast. asetukset Auto. vast. Device, Auto.vast.viive

Painikeasetukset Ohjelman Key, Softpain. muok., Painikkeen nimi, Pikapain.aika

Näytön valinta Kieli, Taustavalo, Contraste ACL, Valm.tilanäyttö, Luokan nimi,
päivämuoto, aikamuoto, Ilmoitus

Näp.ään. —

Puhel. Asetukset Estä tuntematon, Nimettömä puhelu, älä näytä tunnu., Jossakin,
kauko konttori, samanaik. Soitti, Järj. lukitus

Muut asetukset Vaihda salasana, Embedded web

4.9.1  Perusasetusten valikon ulkoasu
Tulev. asetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusasetus

Soittoään.voim. Soittoäänen voimak-
kuuden säätö.

EI, Taso 1–Taso 8 Taso 5

Soittotyyppi Soittoäänen valinta
kullekin soittotyypille.*1

KX-HDV130:
Linja 1, Linja 2
 
KX-HDV230:
Linja 1–Linja 6

Soittoääni 1–19,
25–32

Soittoääni 1*2

Oma soittoääni
(Luokka 1–Luokka
9)

*1 Tässä tuotteessa käytetyillä melodioilla on käyttölupa © 2010 Copyrights Vision Inc.:ltä.
*2 Oletussoittoääni vaihtelee linjan mukaan. Esimerkiksi linjan 3 oletussoittoääni on soittoääni 3.
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Puheen asetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

Kaiuttimen voim. Säätää kaiuttimen äänenvoimak-
kuutta.

Taso 1–Taso 8 Taso 5

Äänenvoimakkuus Luurin äänenvoimakkuuden säätö. Taso 1–Taso 8 Taso 5

Sankaluur.voim. Sankaluurin kaiuttimen äänenvoi-
makkuuden säätö.

Taso 1–Taso 8 Taso 5

Equalizer*1 Kuulokkeen äänenlaadun valinta. Normaali / Diskantti*2 Normaali

*1 Vain KX-HDV230
*2 Korostaa korkeita taajuuksia.

Vast. asetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

Auto. vast. Device Määrittää, minkä tyyppisiin laittei-
siin voidaan vastata automaatti-
vastaustoiminnolla.

Kaiut.puhelin /
Sankaluuri

Kaiut.puhelin

Auto.vast.viive Määrittää ajan (sekunnit), minkä
jälkeen puheluun vastataan auto-
maattisesti, kun automaattivas-
taustoiminto on käytössä.

0s–20s 6s

4.9.1 Perusasetusten valikon ulkoasu
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Painikeasetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

Ohjelman Key
 
KX-HDV130:
• Ohjelman Key 1–2
 
KX-HDV230:
• Ohjelman Key 1–24
• DSS key 1–200

Määrittää toiminnon kul-
lekin ohjelmapainikkeel-
le tai DSS-painikkeelle.
Katso kohta "4.5  Toi-
mintonäppäimet (ohjel-
manäppäimet ja DSS-
näppäimet*1) ".

Ei ohjelm.
Yksi Kosketa
BLF
Linja
ACD (Kirjaudu / Wrapup)
Linjan tilanne *1

Soitonsiirto
Puh.luettelo *1

Loki *1

Samanaik. soitti *1

Hoteling *1

Siirtää *1

Sokea siirtää *1

Neuvottelu *1

Poimi puhelu *1

Puh.Parkki *1

Parkki noutaa *1

paikalla olo *1

Ryhmä Poimi

Ei ohjelm.

Softpain. muok.
 
• Softpain. A
• Softpain. B
• Softpain. C

Muokkaa valintanäppäi-
miä seuraavissa tilan-
teissa.
• Valmiustila
• Puhe

Oletusasetus Ei tallennettu

Toiminnepai-
nike

FWD/DND *3

Flash/R-toim. *4

Sisään logg
Ulostoi. Logg
Puh.luettelo
Puh.Parkki *2 *4

Tauko *2

Haku *2 *3

Pikavalinta *3

Painikkeen nimi
 
• Softpain. A
• Softpain. B
• Softpain. C

Muokkaa valintanäp-
päinten nimet seuraa-
vissa tilanteissa.
• Valmiustila
• Puhe

Enint. 5 merkkiä Ei tallennettu

Pikapain.aika Määrittää ajan (sekun-
nit), jonka jälkeen puhe-
lu soitetaan automaatti-
sesti, kun "Automaatti-
nen"-käyttöön tallennet-
tua pikanäppäintä pai-
netaan ja pidetään pai-
nettuna.

1s–20s 2s

*1 Vain KX-HDV230
*2 Näytetään vain, jos se on määritetty puhelimeen.
*3 Näytetään vain, kun "Valmiustila" on valittu.
*4 Näytetään vain, kun "Puhe" on valittu.
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Näytön valinta

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

Kieli Näytön kielen valinta.
Palvelimelta tai ver-
kosta voidaan ladata
enintään 10 kieltä tar-
peiden mukaan. Pyy-
dä lisätietoja ylläpitä-
jältä.

Jälkiliite: NE / X /
SX

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

Automaatti-
nen

Jälkiliite: (ei mi-
tään) / C

Automaattinen /
English /
Español /
FRANÇAIS

Automaatti-
nen

Jälkiliite: RU Automaattinen /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Automaatti-
nen

Taustavalo LCD-taustavalon
käyttöönotto tai pois-
to käytöstä. Jos valit-
set vaihtoehdon "Au-
tomaattinen" tai "Kyl-
lä", valitse taustava-
lon voimakkuudeksi
jokin tasoista Taso 1–
3 (KX-HDV130) / Ta-
so 1–6 (KX-HDV230).

Automaattinen / Kyllä / EI Automaatti-
nen

Contraste ACL LCD-näytön tausta-
valon kontrastin sää-
tö.

KX-HDV130:
Taso 1–Taso 6

Taso 3

KX-HDV230:
Main LCD /
Sub LCD /
DSS LCD

Taso 1–Taso 6

Valm.tilanäyttö Määrittää, mitä näy-
tössä näytetään val-
miustilassa.

Puhelinnumero /
Puh.nro ja nimi /
Nimi /
EI

Puhelinnume-
ro

Luokan nimi Luokkien nimien
muokkaus.

Enint. 13 merkkiä x luokka (1-9) Ei tallennettu

päivämuoto Valmiustilanäytössä
näkyvän päiväyksen
määritys.

Jälkiliite: NE / X /
SX / RU

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-
ÅÅÅÅ

Jälkiliite: (ei mi-
tään) / C

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

MM-DD-
ÅÅÅÅ
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Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

aikamuoto Valmiustilanäytössä
näkyvän kellonajan
määritys.

Jälkiliite: NE / X /
SX / RU

12 tuntia / 24 tuntia 24 tuntia

Jälkiliite: (ei mi-
tään) / C

12 tuntia / 24 tuntia 12 tuntia

Ilmoitus Määrittää tavan, jolla
vastaamattomista pu-
heluista ja äänivies-
teistä ilmoitetaan
(Viesti, LED tai Häly-
tys).
Viesti: näytössä nä-
kyy viesti
LED: merkkivalot
Hälytys: hälytysääni

Ei vast. Puh Kaikki asetuk-
set: KylläViesti Kyllä / EI

LED Kyllä / EI

Ääniviesti

Viesti Kyllä / EI

LED Kyllä / EI

Hälytys Kyllä / EI

Näp.ään.
Alakohta Kuvaus Asetus Oletusasetus

Näp.ään. Näppäinäänten käyttöönotto tai
poisto käytöstä.

Kyllä / EI Kyllä

Puhel. Asetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusa-
setus

Estä tuntematon Määrittää, estetäänkö
sisääntulevat soitot tun-
temattomista numerois-
ta.

KX-HDV130: Linja
1–Linja 2
 
KX-HDV230: Linja
1–Linja 6

Kyllä / EI EI

Nimettömä puhelu *1 Määrittää, soitetaanko
puheluita tuntematto-
masta numerosta.

KX-HDV130: Linja
1–Linja 2
 
KX-HDV230: Linja
1–Linja 6

Kyllä / EI EI

älä näytä tunnu. Estää sisääntulevat soi-
tot muokkaamalla/pois-
tamalla puhelinnumerot.

Katso kohta "4.7  Saapuvien puheluiden
estäminen (vain Caller ID*1 -palvelun
käyttäjät)".

Ei tallen-
nettu
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Alakohta Kuvaus Asetus Oletusa-
setus

Jossakin *3 Määrittää Xsi:n Anywhe-
re-asetukset tai muok-
kaa niitä.

KX-HDV130: Linja
1–Linja 2
 
KX-HDV230: Linja
1–Linja 6

Rekisteröinnin ai-
kana:
Nimi
Puhelinnumero *2

 
Muokkaamisen ai-
kana:
Tilanne (Kyllä / EI)
Nimi
Puhelinnumero *2

vaihtoehto nro. *2

Ei tallen-
nettu

kauko konttori *3 Määrittää Xsi:n Etätoi-
misto-asetukset.

KX-HDV130: Linja
1–Linja 2
 
KX-HDV230: Linja
1–Linja 6

Kyllä / EI *2

Puhelinnumero *2
EI

samanaik. Soitti *3 Määrittää Xsi:n Saman-
aikainen soitto -asetuk-
set.

KX-HDV130: Linja
1–Linja 2
 
KX-HDV230: Linja
1–Linja 6

Kyllä / EI *2

Puhelinnumero *2
EI

Järj. lukitus Määrittää, lukitaanko
puheluasetusten valik-
ko.

Kyllä *4 / EI EI

*1 Tämä kohta näkyy vain, jos toiminto on käytössä. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*2 Jos numerossa on enemmän kuin 32 numeroa, yli menevät numerot poistetaan.
*3 Jos Xsi-palvelu on käytettävissä, voit valita tämän kohteen. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*4 Edellyttää salasanaa (4 numeroa).

Muut asetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

Vaihda salasana*1 Vaihtaa puhelimen salasanan (4
numeroa), jota käytetään puhelin-
luettelon lukituksen avaamiseen.

1. Anna vanha salasana.*2

2. Anna uusi salasana.

3. Vahvista uusi salasana.

Ei rekisteröity

Embedded web*3 Määrittää, ovatko verkko- ja kirjau-
tumistoiminto käytettävissä.

Kyllä / EI EI

*1 • Estä laitteen valtuuttamaton käyttö seuraavasti:

– Valitse satunnainen salasana, jota ei ole helppo arvata.

– Vaihda salasana säännöllisin väliajoin.

• Merkitse salasana muistiin, jotta et unohtaisi sitä.

• Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "4.2 Salasanan asetus".
*2 Jos salasanaa ei ole aiemmin asetettu, tämä vaihe ohitetaan.
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*3 Tämän asetuksen muuttaminen voi vaatia järjestelmänvalvojan salasanan. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä. Lisätietoja käytettävissä
olevista merkeistä on kohdassa "5.2 Järjestelmänvalvojan salasanan merkkitaulukko".
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4.10  Järjestelmäasetusten muokkaus
Huomautus

• Ominaisuus riippuu puhelinjärjestelmästäsi. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
 
Pääkohdan valitseminen

1. Valmiustilassa, paina Valikko.

2. Valitse "Syst. Asetukset" painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

3. Valitse pääkohta painamalla näppäintä [▲] tai [▼] ja paina sitten OK -näppäintä.

Pääkohta Alakohta

Tilanne Linjan tilanne, Ohjelmistoversio, IP tila, IPv4 asetukset, IPv6 asetukset, MAC
osoite, LLDP, CDP, VLAN

Verkkoasetukset Valitse IP tila, IPv4 asetukset, IPv6 asetukset, LLDP, CDP, VLAN, Linkin no-
peus, Embedded web, Verkkotesti

Syst. Asetukset Aseta pvm/aika, Todennus, Linjan koodi, Xsi asetukset, UC asetukset, Uudel-
leen, DSS uudelleen (vain KX-HDV230)

4.10.1  Järjestelmäasetusten valikon ulkoasu
Tilanne

Alakohta Kuvaus Tila

Linjan tilanne
 
KX-HDV130:
Linja 1–Linja 2
 
KX-HDV230:
Linja 1–Linja 6

Näyttää yhteyden tilan. Rekisteröity*1 / Kirjata*1 / (TYHJÄ)

Ohjelmistoversio Näyttää puhelimen laiteversion tiedot. —

IP tila Näyttää IP-verkkotilan. IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

IPv4 asetukset Näyttää IPv4-asetusten tiedot. IP osoite *2

Subnet mask*2

Default gateway*2

DNS*2

IPv6 asetukset Näyttää IPv6-asetusten tiedot. IP osoite *3

Prefiksi*4
Default gateway*3

DNS*3

MAC osoite Näyttää puhelimen MAC-osoitteen. —

LLDP Näyttää LLDP-tilan. Kyllä / EI

CDP Näyttää CDP-tilan. Kyllä / EI

4.10 Järjestelmäasetusten muokkaus
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Alakohta Kuvaus Tila

VLAN Näyttää Virtuaalilähiverkon tunnuksen ja
prioriteetin.

—

*1 Jos valitset tämän kohteen ja painat OK , valitun rivin puhelinnumero näytetään.
*2 Jos kohdetta ei ole määritetty, "..." näytetään. Jos puhelinta ei ole liitetty verkkoon, "…" näytetään.
*3 jos kohdetta ei ole määritetty, "0::0" näytetään. Jos puhelinta ei ole liitetty verkkoon, "::" näytetään.
*4 Jos kohdetta ei ole määritetty, "0" näytetään. Jos puhelinta ei ole liitetty verkkoon, kohdassa ei näy mitään.

4.10.1 Järjestelmäasetusten valikon ulkoasu

Käyttöohjeet 89



Verkkoasetukset
Asetuksen Verkkoasetukset muuttaminen voi vaatia järjestelmänvalvojan salasanan. Pyydä lisätietoja ylläpi-
täjältä. Lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä on kohdassa "5.2 Järjestelmänvalvojan salasanan merk-
kitaulukko".

Alakohta Kuvaus Asetus Oletus-
asetus

Valitse IP tila Muuttaa puhelimen verk-
koasetuksia.
Nykyiset asetukset on ko-
rostettu.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 IPv4

IPv4 asetuk-
set

Määrittää IPv4-asetukset. DHCP Automaattinen /
Manuaalinen (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Auto-
maatti-
nenStaattinen IP osoite

Subnet mask
Default gateway
DNS 1
DNS 2

IPv6 asetuk-
set

Määrittää IPv6-asetukset. DHCP Automaattinen /
Manuaalinen (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Auto-
maatti-
nenRA DNS 1

DNS 2

Staattinen IP osoite
Prefiksi
Default gateway
DNS 1
DNS 2

LLDP Määrittää LLDP-asetuk-
set.

PC-portti VLAN ID 0

Piroritoitu 0

Kyllä / EI Kyllä

CDP Määrittää CDP-asetuk-
set.

Kyllä / EI EI

VLAN Määrittää VLAN-asetuk-
set.

Paina pää.
VLAN

KYLLÄ / EI EI

IP-puhelin VLAN ID 2

Piroritoitu 7

PC VLAN ID 1

Piroritoitu 0

4.10.1 Järjestelmäasetusten valikon ulkoasu
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Alakohta Kuvaus Asetus Oletus-
asetus

Linkin no-
peus*1

Määrittää Ethernet PHY -
tilan asetukset.

IP-puhelin Automaattinen /
100M täysi /
100M puoli /
10M täysi /
10M puoli

Auto-
maatti-
nen

PC Automaattinen /
100M täysi /
100M puoli /
10M täysi /
10M puoli

Auto-
maatti-
nen

Embedded
web

Määrittää, ovatko verkko-
ja kirjautumistoiminto
käytettävissä.

Kyllä / EI EI

Verkkotesti Määrittää testattavan
(ping) IP-osoitteen.

IP osoite (IPv4) Ei tal-
lennettu

*1 Jos Autonegotiation-yhteyden muodostus epäonnistuu, käytettävä yhteys on joko 10 Mbps/Half Duplex tai 100 Mbps/Half Duplex.

4.10.1 Järjestelmäasetusten valikon ulkoasu

Käyttöohjeet 91



Syst. Asetukset

Alakohta Kuvaus Asetus Oletusase-
tus

Aseta pvm/aika*1 Asettaa puhelimen kel-
lonajan ja päivämäärän.

— —

Todennus*2 Määrittää tunnisteen ja
salasanan HTTP-toden-
nusta varten.

ID*3

Salasana*3
Ei tallennettu

Linjan koodi*4 Määrittää pääsykoodin
redirect-palvelimeen.

Enint. 16 merkkiä Ei tallennettu

Xsi asetukset*5 Määrittää tunnisteen ja
salasanan Xsi-palve-
luun.

KX-HDV130: Linja
1–Linja 2
 
KX-HDV230: Linja
1–Linja 6

ID*3

Salasana*3
Ei tallennettu

UC asetukset*5 Määrittää tunnisteen ja
salasanan Broadsoft
UC palveluun (IM&P).

ID*3

Salasana*3
Ei tallennettu

Uudelleen Käynnistä laite uudel-
leen.

KYLLÄ / EI EI

DSS uudelleen *6 Käynnistä uudelleen lii-
tetyt DSS-yksiköt.

KYLLÄ / EI EI

*1 Toiminnon saatavuus riippuu puhelinjärjestelmästäsi. Jos laitteen virransyöttö katkeaa sähkökatkon tai muun syyn vuoksi tai jos
laite käynnistetään uudelleen, laitteen asetukset nollautuvat ja ne on määritettävä uudelleen. Siksi suosittelemme NTP-palvelimen
käyttämistä. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.

*2 Tämän asetuksen muuttaminen voi vaatia järjestelmänvalvojan salasanan. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä. Lisätietoja käytettävissä
olevista merkeistä on kohdassa "5.2 Järjestelmänvalvojan salasanan merkkitaulukko".

*3 Enint. 128 merkkiä
*4 Tämä asetus ei välttämättä näy laitteen asetuksista riippuen. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*5 Tämä kohta näkyy vain, jos toiminto on käytössä. Pyydä lisätietoja ylläpitäjältä.
*6 Vain KX-HDV230
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4.11  Verkkokäyttöliittymän ohjelmointi
Tuotteessa on verkkokäyttöliittymä, jolla voi määrittää erilaisia asetuksia ja toimintoja, myös sellaisia, joita ei
voi ohjelmoida suoraan.
Seuraavassa on lueteltu hyödyllisiä ominaisuuksia jotka voit ohjelmoida verkkokäyttöliittymän kautta. Pyydä
lisätietoja ylläpitäjältä.
• Kieliasetukset (IP-puhelin / verkko)

• Käyttäjän salasana (verkkokäyttöliittymään)

• Oletuslinja lähteville puheluille

• Hylättävien puheluiden numerot

• Soittotoiminnot
– Aktivoi Soitto tuntemattomasta numerosta

– Aktivoi Estä soitto tuntemattomasta numerosta

– Aktivoi Älä häiritse

– Aktivoi Ennakkosiirto aina

– Ennakkosiirron numero (aina)

– Aktivoi Ennakkosiirto varattu

– Ennakkosiirron numero (varattu)

– Aktivoi Ennakkosiirto ei vastausta

– Ennakkosiirron numero (ei vastausta)

– Soittokerrat (ei vastausta)

• Pikalinjan numero

• Joustava näppäinten määrittäminen*1

• Ohjelmanäppäin*2

• Puhelinluettelon tuominen ja vieminen

• DSS-konsoli*1

*1 Vain KX-HDV230
*2 Vain KX-HDV130

Huomautus
• Aina kun haluat käyttää verkkokäyttöliittymää, pitää verkko-ohjelmoinnin olla aktivoitu.

4.12  Ohjelmiston päivitys
Puhelinjärjestelmäsi toimittaja saattaa ajoittain tarjota uusia toimintoja ja tai ohjelmistoversioita. Pyydä lisä-
tietoja ylläpitäjältä.

4.11 Verkkokäyttöliittymän ohjelmointi
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Osa 5
Liite

Tämä osio sisältää tekniset tiedot, vianmääritystiedot,
virheilmoitukset ja seinäkiinnityskaavat.
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5.1  Merkkitilataulukko
Merkkien syöttötilat
Käytössä on kuusi erilaista merkkien syöttötilaa.
Käytössä olevat merkkien syöttötilat:

• ABC  (latinalainen)

• 0 - 9  (numerot)

•  (kreikkalainen)

•  /  (laajennettu 1)

•  (laajennettu 2)

•  (kyrillinen)

5.1 Merkkitilataulukko

96 Käyttöohjeet



Jälkiliite: NE / X / SX
Näp-
päi-
met

ABC

(latinalainen)
0 - 9

(numerot) (kreikka-
lainen) (laajennettu 1) (laajennettu 2)

Välilyönti # & ' ( )
 , – . / 1

1 Välilyönti # & ' ( )  , – . / 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

Välilyönti ! ? " : ; +
= < > 0

0 Välilyönti ! ? " : ; + = < > 0

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• Kunkin näppäimen kohdalla ylemmällä rivillä näkyvät isot kirjaimet ja alemmalla rivillä pienet kirjaimet.

• Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla  ennen merkin syöttöä tai sen jälkeen.

• Jos näppäintä painetaan toistuvasti, käydään läpi kaikki näppäimessä sijaitsevat merkit. Esimerkiksi "C"-
kirjain syötetään painamalla  3 kertaa.

• Merkkejä, jotka syötetään käyttämällä -painiketta (esimerkiksi, "$") ei voi syöttää puhelinluetteloa sela-
tessa.

• Taulukossa esitetyt kuvat näppäimistä saattavat poiketa ulkonäöltään puhelimen näppäimistä.

5.1 Merkkitilataulukko
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5.2  Järjestelmänvalvojan salasanan merkkitaulukko

Näppäimet ABC

(latinalainen)
0 - 9

(numerot)

# & ' ( )  , – . / ~ 1 1

A B C 2
2

a b c 2

D E F 3
3

d e f 3

G H I 4
4

g h i 4

J K L 5
5

j k l 5

M N O 6
6

m n o 6

P Q R S 7
7

p q r s 7

T U V 8
8

t u v 8

W X Y Z 9
9

w x y z 9

Välilyönti ! ? " : ; + = < > | 0 0

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

• Kunkin näppäimen kohdalla ylemmällä rivillä näkyvät isot kirjaimet ja alemmalla rivillä pienet kirjaimet.

• Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla  ennen merkin syöttöä tai sen jälkeen.

• Jos näppäintä painetaan toistuvasti, käydään läpi kaikki näppäimessä sijaitsevat merkit. Esimerkiksi "C"-
kirjain syötetään painamalla  3 kertaa.

5.2 Järjestelmänvalvojan salasanan merkkitaulukko
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5.3  Tekniset tiedot
KX-HDV130

Kohde Tekniset tiedot

Virtalähde Verkkomuuntaja / PoE (IEEE 802.3af)

Virrankulutus PoE Valmiustila • noin 2,2  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 1,9  W (ECO-tila käytössä)

Puhelu • noin 2,3  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 2,0  W (ECO-tila käytössä)

Verkko-
muuntaja

Valmiustila • noin 2,0  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 1,3  W (ECO-tila käytössä)

Puhelu • noin 2,1  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 1,4  W (ECO-tila käytössä)

Korkein käyttövirta Noin 2,8  W 

Käyttöympäristö 0 ℃–40 ℃ (32 ℉–104 ℉)

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

Ethernet-käyttöliittymä 10Base-T / 100Base-TX (Auto / 100 Mt – FULL /
100 Mt – HALF / 10 Mt – FULL / 10 Mt – HALF)
Auto MDI / MDIX

Laajakaistainen koodekki G.722

Kapeakaistainen koodekki G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Multilinja 2

LCD-näyttö Graafinen yksivärinäyttö

LCD-näytön koko 132 x 64 pikseliä, 4 riviä

LCD-taustavalo 3 tasoa

VoIP-liitäntätapa SIP

Kaiutin 1

Mikrofoni 1

Sankaluurin liitin 1 (RJ9)

Mitat
(leveys × syvyys × kor-
keus; teline kiinnitetty-
nä)

Asennossa "korkea" 167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57 tuumaa × 6,61 tuumaa × 7,24 tuumaa)

Asennossa "matala" 167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57 tuumaa × 7,36 tuumaa × 5,94 tuumaa)

Paino (luurin, luurin johdon ja telineen kanssa) 691  g (1,52 lb)

5.3 Tekniset tiedot
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KX-HDV230
Kohde Tekniset tiedot

Virtalähde Verkkomuuntaja / PoE (IEEE 802.3af)

Virrankulutus PoE Valmiustila • noin 3,1  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 2,9  W (ECO-tila käytössä)

Puhelu • noin 3,2  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 3,0  W (ECO-tila käytössä)

Verkko-
muuntaja

Valmiustila • noin 2,8  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 2,1  W (ECO-tila käytössä)

Puhelu • noin 2,9  W (ECO-tila ei käytössä)

• noin 2,2  W (ECO-tila käytössä)

Korkein käyttövirta Noin 4,2  W 

Käyttöympäristö 0 ℃–40 ℃ (32 ℉–104 ℉)

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

Ethernet-käyttöliittymä 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto /
100 Mt – FULL / 100 Mt – HALF / 10 Mt – FULL /
10 Mt – HALF)
Auto MDI / MDIX

Laajakaistainen koodekki G.722

Kapeakaistainen koodekki G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Multilinja 6

LCD-näyttö Graafinen yksivärinäyttö

LCD-näytön koko 132 x 64 pikseliä, 4 riviä (päänäyttö)
160 x 384 pikseliä, 12 riviä (mukautettava näyttö)

LCD-taustavalo 6 tasoa

VoIP-liitäntätapa SIP

Kaiutin 1

Mikrofoni 1

Sankaluurin liitin 1 (RJ9)

EHS-liitäntä 1 (ø3,5 mm [1/8 tuumaa], vain EHS)

Mitat
(leveys × syvyys × kor-
keus; teline kiinnitetty-
nä)

Asennossa "korkea" 252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9 tuumaa × 7,1 tuumaa × 7,4 tuumaa)

Asennossa "matala" 252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9 tuumaa × 7,4 tuumaa × 6,1 tuumaa)

Paino (luurin, luurin johdon ja telineen kanssa) 1030  g (2,28 lb)

5.3 Tekniset tiedot
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KX-HDV20
Kohde Tekniset tiedot

Virtalähde *1 Laite saa virran KX-HDV230:stä.

Virrankulutus Valmiustila: noin 0,5 W 

Korkein käyttövirta Noin 1,5 W 

Käyttöympäristö 0 ℃–40 ℃ (32 ℉–104 ℉)

LCD-näyttö Graafinen yksivärinäyttö

LCD-näytön koko 160 × 384 pikseliä, 12 riviä

LCD-taustavalo 6 tasoa

Mitat
(Leveys syvyys
korkeus; teline
kiinnitettynä)

Asennossa "kor-
kea"

110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3 tuumaa × 6,9 tuumaa × 7,0 tuumaa)

Asennossa "keski-
taso"

110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 tuumaa × 6,9 tuumaa × 6,1 tuumaa)

Asennossa "mata-
la"

110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 tuumaa × 6,9 tuumaa × 4,8 tuumaa)

Paino (telineen kanssa) 430 g (0,95 lb)

*1 KX-HDV20-laitetta voi käyttää vain, kun KX-HDV230 saa virtansa lisävarusteena myytävän muuntajan kautta.

5.3 Tekniset tiedot
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5.4  Vianmääritys
Yleinen käyttö

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Näyttö on tyhjä. Laite ei saa virtaa. Laitetta ei ole suunniteltu toimimaan virtakat-
kon yhteydessä. Varmista, että PoE-virtaa
tuottava laite on kytkettynä virtalähteeseen ja
että verkkokaapeli on kytketty oikein. (Jos
käytät PoE-keskitintä, sen teho rajoittaa yhtä
aikaa kytkettävien laitteiden lukumäärää.)
Jos laite on kytketty verkkomuuntajaan, var-
mista, että verkkomuuntaja on liitetty ja kyt-
kettynä virtalähteeseen.

Laite ei toimi kunnol-
la.

Kaapeleita tai johtoja ei ole kyt-
ketty oikein.

Tarkista kaikki liitännät.

Yhteysasetukset ovat virheelliset. • Vahvista ylläpitäjältä, että asetukset ovat
oikein.

• Jos ongelma jatkuu, käänny jälleenmyyjän
puoleen.

Tapahtui virhe. Käynnistä laite uudelleen.

Valintaääntä ei kuu-
lu.

— Varmista, että LAN-kaapeli on kytketty oikein.

Puhelinluettelon luki-
tuksen avaaminen ei
onnistu.

Antamasi salasana oli virheelli-
nen.

Anna oikea salasana.

Olen unohtanut sala-
sanan.

— Käänny ylläpitäjän tai jälleenmyyjän puoleen.

Päivämäärä ja kel-
lonaika eivät ole oi-
kein.

— Säädä laitteen päivämäärä ja kellonaika.

Viestin/soittoäänen
merkkivalo palaa.

Olet saanut viestin vastaajaan
sillä välin, kun puhuit puhelua tai
olit poissa työpöytäsi äärestä.

Kuuntele vastaajan viesti.

KX-HDV20 ei käyn-
nisty (vain
KX-HDV230).

KX-HDV230 saa virtansa Power-
over-Ethernet (PoE) -tekniikalla.

Kytke KX-HDV230 pistorasiaan käyttämällä
lisävarusteena myytävää muuntajaa.

5.4 Vianmääritys
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Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Puheluiden soittami-
nen ei onnistu.

Syötetty puhelinnumero oli virhe-
ellinen.

• Varmista, että olet syöttänyt oikein toisen
osapuolen puhelinnumeron.

• Käänny ylläpitäjän tai jälleenmyyjän puo-
leen.

Laite lataa laitepäivitystä. Puheluita ei voi soittaa päivitysten lataami-
sen aikana. Odota, että päivityksen lataami-
nen on suoritettu loppuun, ja kokeile soittaa
puhelu sen jälkeen.

Puhelinluettelon tuominen tai vie-
minen on kesken.

• Odota, kunnes toiminto on suoritettu lop-
puun.

• Vahvista asia ylläpitäjältäsi tai jälleenmyy-
jältäsi.

Kaukopuheluiden
soittaminen ei onnis-
tu.

Puhelinpalvelusi ei salli kaukopu-
helujen soittamista.

Varmista, että olet tilannut puhelinpalvelujen
tarjoajan kaukopuhelupalvelun.

Laite ei soi saapuvan
puhelun merkiksi.

Soittoääni on poistettu käytöstä. Paina [+]-äänenvoimakkuuspainiketta puhe-
lun tullessa tai muuta soittoäänen voimak-
kuuden asetuksia.

Linja katkeaa soitet-
taessa ulkonume-
roon.

Puhelinjärjestelmässä/-palvelus-
sa voi olla ulkonumeroja koskeva
aikaraja.

Pyydä jälleenmyyjää pidentämään aikarajaa
tarvittaessa.

5.4 Vianmääritys
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Äänenlaatu
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Toinen osapuoli ei
kuule ääntäni.

Laite on mykistetty. Ota mykistys pois päältä painamalla
/ MUTE/AUTO ANS .

Jos käytät kaiutinta, mikrofonin
tiellä voi olla esteitä.

Älä peitä laitteen mikrofonia puheluiden aika-
na. Pidä kätesi ja muut tavalliset esineet, ku-
ten kansiot, kupit ja kahvipannut poissa lait-
teen läheltä puheluiden aikana.

Ääni leikkautuu pois;
kuulen itseni kaiutti-
mesta.

Olet liian kaukana mikrofonista. Yritä puhua lähempänä mikrofonia.

Ympäristö ei sovellu kaiutinpuhe-
luihin.

• Älä käytä laitetta 2 m:n (6 jalkaa 7 tuumaa)
päässä projektorista, ilmastointilaitteesta,
tuulettimesta tai muista ääntä päästävistä
tai sähkökohinaa aiheuttavista laitteista.

• Jos käytät laitetta ikkunallisessa huonees-
sa, sulje verhot tai kaihtimet kaikumisen
estämiseksi.

• Käytä laitetta hiljaisessa ympäristössä.

Laitetta siirrettiin puhelun aikana. Älä siirrä laitetta puhelun aikana.

Mikrofonin tiellä on esineitä. Älä peitä esinettä puheluiden aikana. Pidä
kätesi ja muut tavalliset esineet, kuten kan-
siot, kupit ja kahvipannut poissa laitteen lä-
heltä puheluiden aikana.

Toinen osapuoli käyttää vuoro-
suuntaista (Half Duplex) puhelin-
ta.

Jos toinen osapuoli käyttää vuorosuuntaista
puhelinta, ääni voi toisinaan katketa puhelun
aikana. Parhaan mahdollisen toiminnan ta-
kaamiseksi toisen osapuolen olisi käytettävä
kaksisuuntaista (Full Duplex) puhelinta.

Puhelinluettelo
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

En voi lisätä nimiä
puhelinluetteloon tai
muokata niitä.

Puhelinluettelo on täynnä. Poista tarpeettomat nimet. Puhelinluettelon
nimien enimmäismäärä on 500.

5.4 Vianmääritys
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5.5  Virheviestit
Käytön aikana laite voi näyttää virheviestejä.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu nämä viestit ja niiden mahdolliset syyt ja ratkaisut.
 

Virheviesti Mahdollinen syy Ratkaisu
Virhe:001
Tarkista LAN-
kaapeli.

LAN-kaapelia ei ole kytketty. Tarkista kaikki liitännät.

Virhe:002
IP-osoiteristiriit
a

Laitteen verkkoasetukset ovat virhe-
elliset.

Käänny ylläpitäjän tai jälleenmyyjän
puoleen.

Virhe:002
IP osoite
Virhe:003
Ei rekisteröity

Rekisteröityminen SIP-palvelimeen ei
onnistu.

Käänny ylläpitäjän tai jälleenmyyjän
puoleen.

Muisti täynnä Puhelinluettelo on täysi eikä siihen
voida tallentaa uusia kohteita.

Poista tarpeettomat tiedot puhelin-
luettelosta ja yritä uudelleen.

Ei tallennuksia Kun yrität tarkastella puhelinluetteloa:
Yhtään kohdetta ei ole tallennettu.
 
Kun yrität tarkastella vastaanotettujen
tai soitettujen puhelujen lokitietoja:
Lokitietoja ei ole tallennettu.

Tallenna uusi kohde paikalliseen pu-
helinluetteloon.

Vaatii huoltoa Laitevika. Ota yhteyttä puhelinjärjestelmän myy-
jään/palveluntarjoajaan.

Puhelin. Väärä Muisti täyttyi osoitekirjan lataamisen
aikana.

• Poista tarpeettomia tietoja osoit-
ekirjasta tai ota yhteyttä järjestel-
mänvalvojaasi koskien ladattavien
kohteiden määrää.

• Tämä viesti häviää, jos avaat osoit-
ekirjan.

5.5 Virheviestit
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5.6  Muutoshistoria
Ohjelmistoversio 06.000 tai uudempi
Uusi sisältö
• Verkkoasetukset—Verkkotesti

Ohjelmistoversio 07.000 tai uudempi
Uusi sisältö
• Puheen asetukset—Equalizer

5.6 Muutoshistoria
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5.7  Seinäkiinnikekaava
1. Ruuvaa ruuvit seinään kuvan mukaisesti.

2. Ripusta laite ruuvien kantoihin.

Huomautus
• Varmista, että tulostat sivun oikean kokoisena. Jos tulosteen mitat kuitenkin eroavat tässä annetuista

mitoista, käytä tässä ilmoitettuja mittoja.

5.7.1  KX-HDV130

*2*3

*1

*1

*1 Yksi ruuvi tähän
*2 100 mm (3 15/16 tuumaa)
*3 83 mm (3 1/4 tuumaa)

5.7 Seinäkiinnikekaava
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5.7.2  KX-HDV230, valinnaisesti yhden liitetyn KX-HDV20:n
kanssa

*4

*3

*1

*2

*1

*5

*2

*1 Yksi ruuvi tähän (KX-HDV20-laitetta varten)
*2 Yksi ruuvi tähän (KX-HDV230-laitetta varten)
*3 100 mm (3 15/16 tuumaa)
*4 83 mm (3 1/4 tuumaa)
*5 179,3 mm (7 1⁄16 tuumaa)

5.7.2 KX-HDV230, valinnaisesti yhden liitetyn KX-HDV20:n kanssa
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5.7.3  Kahden tai useamman KX-HDV20:n liittämiseen (vain
KX-HDV230)

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 tuumaa)
*2 83 mm (3 1/4 tuumaa)
*3 Yksi ruuvi tähän (KX-HDV20 kiinnittämiseksi)
*4 Yksi ruuvi tähän (Aiemmin kiinnitetty KX-HDV20)
*5 111 mm (4 3/8 tuumaa)

5.7.3 Kahden tai useamman KX-HDV20:n liittämiseen (vain KX-HDV230)
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Lisätietoja
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