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Megjegyzés
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Bevezetés
A jelen kézikönyv a KX-HDV130 / KX-HDV230 készülék üzembe helyezésével és használatával kapcsola-
tos információkat tartalmaz.

Kapcsolódó dokumentumok
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos alapvető információkat, továbbá a biztonsági óvintézkedéseket mu-
tatja be a személyi sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében.

• Rendszergazdai útmutató
A készülék konfigurálásával és kezelésével kapcsolatos részletes információkat tartalmazza.

 
A kézikönyvek és a támogatási információk a Panasonic weboldalán érhetők el:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Feljegyzések
Rögzítse az adatokat az alábbi mezőkben, így szükség esetén könnyedén előkeresheti azokat.

Megjegyzés
• A készülék sorozatszámát és fizikai címét a készülék alján lévő címkén találja. Jegyezze fel a készü-

lék sorozatszámát és fizikai címét az alábbi helyre, és tartsa meg a jelen kézikönyvet a vásárlás bizo-
nyítékaként, mely lopás esetén segítséget nyújthat a készülék azonosításában.
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1. rész
Fontos információk

Ebben a szakaszban a személyi sérülés és az anyagi
kár elkerülésére vonatkozó fontos információkat talál.
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1.1  Adatbiztonság
A termék helytelen használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
• Minden fontos adatáról készítsen biztonsági másolatot (pl. a telefonkönyv) arra az esetre, ha a készülék

meghibásodna, az adatokat pedig nem lehetne helyreállítani.
• A készülék magánjellegű/bizalmas információkat tárolhat. A bizalmas adatok védelme érdekében azt ja-

vasoljuk, hogy a termék leselejtezése, eladása, visszaküldése vagy javíttatása esetén töröljön ki minden
ilyen adatot a telefonkönyvből vagy a hívásnaplóból.

• A termék engedély nélküli hozzáférésének elkerülése érdekében:
– Tartsa titokban jelszavát.

– Módosítsa az alapértelmezett jelszót.

– Véletlenszerű karakterekből álló, nehezen kitalálható jelszót állítson be.

– Rendszeresen módosítsa a jelszót.

• A biztonsági beállítások, pl. a jelszavak nem állíthatók vissza a Panasonic szervizközpontokban. Tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy a jelszavakat ne veszítse el, illetve ne felejtse el azokat.

• Elfelejtett jelszó esetén az egység inicializálására, majd a beállítások ismételt konfigurálására van szük-
ség. További részletekért forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.

• A készülékben tárolt adatok nyilvánosságra kerülésének megelőzése érdekében azt javasoljuk, zárja le a
telefonkönyvet.

1.2  A régi berendezések és akkumulátorok
leselejtezése

Csak az Európai Unióra és az újrahasznosítási rendszerrel rendelkező országokra
érvényes

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok
azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket
és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, haszno-
sítása és újrafelhasználása céljából kérjük, hogy a helyi törvényeknek megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul
az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környe-
zet károsodását.
Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kér-
jük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbó-
lumpélda)
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben a készü-
lék megfelel az érintett vegyszerre vonatkozó irányelv által támasztott követelményeknek.

1.1 Adatbiztonság
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1.3  Regionális információk
1.3.1  Az európai országokban élő felhasználóknak szóló
tájékoztató

Az alábbi nyilatkozat csak a KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE / KX-HDV230X esetében 
érvényes.
Az Európai Unió vonatkozó, szabályozó irányelveinek teljesítésével kapcsolatos információkért, 
Kapcsolatfelvétel a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

1.3 Regionális információk
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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.



1.4  A legjobb teljesítmény elérésére vonatkozó
információk

Környezet
• Tartsa távol a készüléket a fűtőtestektől, illetve az elektromos zajt generáló készülékektől, pl. neoncsö-

vektől, motoroktól és televízióktól. Az ezen termékek által generált zaj csökkentheti a készülék teljesítmé-
nyét.

• Ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet alacsonyabb mint 0 ℃ (32 ℉) vagy na-
gyobb mint 40 ℃ (104 ℉).

• A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon 10 cm (4 hüvelyk) szabad helyet a készülék körül.

• Kerülje az olyan környezeteket, ahol túlzottan nagy mennyiségű/mértékű füst, por, nedvesség, mechani-
kus rezgés, rázkódás vagy közvetlen napsütés van jelen.

• A készüléket szabályozott hőmérsékletű és relatív nedvességtartalmú helyen történő beszerelésre és
használatra tervezték.

Rutinszerű ápolás
• A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból és válassza le az Ethernet kábelt.

• Egy puha ruhával törölje le a készüléket.

• A készülék tisztításához ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket, pl. benzolt vagy hígítót.

• Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy aeroszolokat.

Elhelyezés
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

• A készüléket úgy helyezze el, hogy ne tudjanak egyéb tárgyak ráesni, illetve ne fröccsenhessen folyadék
a készülékre.

Opcionális berendezés (csak KX-HDV230 esetén)
• A termékhez egy KX-HDV20 (20 gombos kiegészítő konzol) is használható.

• A KX-HDV20 csak abban az esetben használható, ha a készülék az opcionális hálózati adapterről kapja
az áramot; nem használható, ha az áramellátást a PoE (Power-over-Ethernet) biztosítja.

• A készülékhez legfeljebb 5 KX-HDV20 egység csatlakoztatható.
A második vagy további KX-HDV20 egységeket egymás után szerelje fel úgy, hogy azok ne legyenek a
főegységhez rögzítve.

1.4 A legjobb teljesítmény elérésére vonatkozó információk
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2. rész
A telefonok használata előtt

Ez a szakasz a telefon alapvető adatait tartalmazza.
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2.1  Tartozékokkal kapcsolatos információk
 
Mellékelt tartozékok
KX-HDV130

Kézibeszélő: 1 Kézibeszélő kábel: 1 Tartó: 1

KX-HDV230

Kézibeszélő: 1 Kézibeszélő kábel: 1 Tartó: 1

Fali rögzítőadapter: 1 Csavar a fali rögzítőadapterhez:
1

Csavarok a falra történő felsze-
relés érdekében: 2

Opcionális tartozékok
KX-HDV130

Modell Hálózati adapter *1 Fali rögzítőkészlet

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 • Az opcionális hálózati adapter megrendeléséhez kérjük, hogy a "KX-A423xx" modellszámot használja. A készülékhez szüksé-
ges hálózati adapterrel kapcsolatos további részletekért vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

• A készülék megfelel az IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) szabvány által támasztott követelményeknek. Amennyiben a
PoE elérhető a hálózaton, a készülék a működéséhez szükséges áramot az Ethernet kábelen keresztül a hálózatból is képes

2.1 Tartozékokkal kapcsolatos információk
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felvenni. Ebben az esetben nincs szükség hálózati adapterre. Amennyiben azonban a PoE nem elérhető, a készülék
használatához hálózati adapterre van szükség.

KX-HDV230

Modell Hálózati adapter *1 20 gombos kiegészítő
konzol

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 • Az opcionális hálózati adapter megrendeléséhez kérjük, hogy a "KX-A422xx/KX-A424xx" modellszámot használja. A készülék-
hez szükséges hálózati adapterrel kapcsolatos további részletekért vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

• A készülék megfelel az IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) szabvány által támasztott követelményeknek. Amennyiben a
PoE elérhető a hálózaton, a készülék a működéséhez szükséges áramot az Ethernet kábelen keresztül a hálózatból is képes
felvenni. Ebben az esetben nincs szükség hálózati adapterre. Amennyiben azonban a PoE nem elérhető, a készülék használa-
tához hálózati adapterre van szükség.

KX-HDV20 Mellékelt tartozékok (csak KX-HDV230 esetén)
Tartó: 1 Csatlakozókábel: 1 Fali rögzítőadapter: 1

Csavar a fali rögzítőadapterhez:
1

Csavarok a falra történő felszere-
lés érdekében: 2

Csavar a KX-HDV20 egység ké-
szülékhez történő rögzítéséhez:
1

2.1 Tartozékokkal kapcsolatos információk
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2.2  Telepítés és beállítás
Megjegyzés

• A Panasonic semmilyen felelősséget nem vállal a jelen dokumentációnak meg nem felelő működte-
tésből vagy telepítésből eredő hibák által okozott sérülésekért vagy anyagi károkért.

Figyelmeztetés
• A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében soha ne terhelje túl a konnektorokat és hosz-

szabbítókat.
• Teljesen dugja be a hálózati adaptert/tápcsatlakozót a konnektorba. Ennek elmulasztása áramütés-

hez és/vagy tüzet okozó túlmelegedéshez vezethet.
• Rendszeresen távolítsa el a port stb. a hálózati adapterből/tápcsatlakozóból. Ehhez húzza ki azt a há-

lózati csatlakozóból, majd száraz ronggyal törölje meg. A felgyülemlett por és nedvesség szigetelési
hibát okozhat, ami tűzhöz vezethet.

2.2.1  Állvány csatlakoztatása
Csatlakoztassa az állványt az asztali telefonhoz.

1. Csatlakoztassa az állványt az egységen található nyílásokhoz.

2. Óvatosan forgassa az állványt a jelzett irányba, amíg rögzül.

KX-HDV130

KX-HDV230

2.2 Telepítés és beállítás
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KX-HDV20

2.2.2  Az állvány pozíciójának módosítása
Két kézzel nyomja a jelzett irányba a PUSH jelöléseket, majd döntse meg és csúsztassa el az állványt, egé-
szen addig, amíg a kívánt pozícióban nem rögzül.
 

• A tartó leeresztése
[Példa]: KX-HDV230

• A tartó felemelése
[Példa]: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Az állvány eltávolítása
Döntse a jelzett irányba az állványt, miközben két kézzel nyomja a PUSH jelöléseket.

[Példa]: KX-HDV230

PUSH

PUSH

2.2.2 Az állvány pozíciójának módosítása
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2.2.4  Az opcionális KX-HDV20 csatlakoztatása az egységhez
(csak KX-HDV230 esetén)

Az opcionális KX-HDV20 20 DSS gombbal rendelkezik, illetve 40 funkciógombbal (20 gomb x 2 oldal)
egészíti ki a készüléket.
Ezek a gombok pl. egy vonal lefoglalására használhatók egy hívás kezdeményezése vagy fogadása érde-
kében, illetve a gombokhoz hozzárendelt funkciók végezhetők el velük.

1. Távolítsa el a tartót a KX-HDV230 és a KX-HDV20 készülékekről.

2. Helyezze be a KX-HDV20 akasztóit az erre a célra kialakított nyílásokba a készülék alapján, majd
csúsztassa a KX-HDV20 egységet a nyilak által jelzett irányba.

3. A csomagban található csavarral rögzítse a KX-HDV20 egységet a készülékhez.

2 3

4. Csatlakoztassa a tartót a KX-HDV230 és a KX-HDV20 készülékekhez egyaránt. Lásd "2.2.1 Állvány
csatlakoztatása". Ha azonban a készüléket a falra fogja felszerelni, a fali rögzítés műveletet végezze el.

5. A csomagban található kábel segítségével csatlakoztassa a KX-HDV20 egységet a készülékhez.

6. Kapcsolja be a KX-HDV230 készüléket.

Megjegyzés
• A készülékhez legfeljebb 5 KX-HDV20 egység csatlakoztatható.
 

2.2.4 Az opcionális KX-HDV20 csatlakoztatása az egységhez (csak KX-HDV230 esetén)
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2.2.5  Csatlakozások (ideértve az opcionális KX-HDV20 egységet
is)

 
Csatlakoztassa az Ethernet kábelt, a kézibeszélő vezetékét és a hálózati adaptert (opcionális) a készülék-
hez.

Értesítés
• A KX-HDV20 csak abban az esetben használható, ha a készülék az opcionális hálózati adapterről

kapja az áramot; nem használható, ha az áramellátást a PoE (Power-over-Ethernet) biztosítja.

Megjegyzés
• A KX-HDV20 a KX-HDV230 készülékkel együtt is használható.

KX-HDV130
*1

*3

*4

*2

2.2.5 Csatlakozások (ideértve az opcionális KX-HDV20 egységet is)
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KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*4

*6

*3

*5

*2

*1 PoE HUB
*2 LAN kábel
*3 Opcionális hálózati adapter
*4 Opcionális fejhallgató

A készülékkel tesztelt fejhallgatókkal kapcsolatos naprakész információkért tekintse meg a következő weboldalt:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*5 Csatlakozókábel
A képen látható módon csatlakoztassa a csatlakozókábelt.

*6 Opcionális EHS fejhallgató
A készülékkel tesztelt EHS fejhallgatókkal kapcsolatos naprakész információkért tekintse meg a következő weboldalt:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Megjegyzés
• Az IP-cím kezdeti beállítása: "DHCP–Automata". A hálózati környezettel kapcsolatos további informá-

ciókért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
 

Ethernet-kábelek kiválasztása esetén (a csomag nem tartalmazza)
• Csatlakozóburkolat nélküli flexibilis kábeleket használjon. Ne használjon kemény bevonattal rendelke-

ző kábeleket, melyek meghajlítás esetén eltörhetnek vagy megrepedhetnek. A kábelek sérülésének el-
kerülése érdekében olyan kábeleket használjon, melyek nem lógnak ki az alapegység aljából.

• A kábeleket a következő ábrán látható módon csatlakoztassa.

2.2.5 Csatlakozások (ideértve az opcionális KX-HDV20 egységet is)

16 Kezelési útmutató



*1

*1 60 mm (2 3/8 hüvelyk) vagy kevesebb

Olyan egyenes CAT 5e (vagy magasabb számú) Ethernet kábelt használjon (a csomag nem tartalmaz-
za), melynek átmérője 6,5 mm (1/4 hüvelyk) vagy kevesebb.

Útválasztó hubhoz történő csatlakoztatás esetén
Ha a PoE elérhető, nincs szükség hálózati adapterre.
Ha PoE elosztót használ, az egyidejűleg csatlakoztatható eszközök száma az elosztó által biztosított tápel-
látástól függ.
KX-HDV130: A készülék megfelel a PoE Class 1 szabvány által támasztott követelményeknek.
KX-HDV230: A készülék megfelel a PoE Class 2 szabvány által támasztott követelményeknek.

Számítógéphez történő csatlakoztatás esetén
A PC port nem támogatja a PoE szabványt a csatlakoztatott eszközök esetén.

Kábelekkel és hálózati adapterrel történő csatlakoztatás esetén
Vezesse el az Ethernet kábelt és a hálózati adaptert az állvány alatt.

2.2.5 Csatlakozások (ideértve az opcionális KX-HDV20 egységet is)
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2.2.6  Fali rögzítés
A falra egy KX-HDV230 készülék és legfeljebb 5 opcionális KX-HDV20 egység szerelhető fel.

Értesítés
• A csavarok behajtásánál kerülje el az esetlegesen a falban található (rejtett) csöveket és elektromos

kábeleket stb.
• A csavarok feje álljon ki valamennyire a falból.

Megjegyzés
• Ügyeljen rá, hogy olyan falat és rögzítési módszert válasszon, mely képes megtartani az egység sú-

lyát.
• Jelen kézikönyv végén talál egy sablont, mely segít a falra való rögzítésben.

• Bizonyos faltípusok esetén tiplit kell rögzíteni a falba, mielőtt behelyezhetné a csavart.

1. Helyezze be a fali rögzítő adapter akasztóit az erre a célra kialakított nyílásokba a készülék alapján,
majd csúsztassa az adaptert a nyilak által jelzett irányba egészen addig, amíg kattanást nem hall.

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 opcionális KX-HDV20 egységgel

2–5. KX-HDV20 egységgel
Távolítsa el a KX-HDV20 egység DSS burkolatának csavarját, majd az eltávolításához csúsztassa fel a
burkolatot.

2.2.6 Fali rögzítés
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*1

*1 DSS burkolat

2. A kis csavarral erősítse a készülék alapjához a fali rögzítő adaptert.
(Ajánlott meghúzási nyomaték: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 font·hüvelyk] és 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31
font·hüvelyk] között)

3. Szükség szerint csatlakoztassa a hálózati adaptert, a kagyló kábelét, az Ethernet kábeleket és a csatla-
kozókábelt.

4. Hajtsa be a nagy csavarokat a falba egymástól 83 mm (3 1/4 hüvelyk) vagy 100 mm (3 15/16 hüvelyk)
távolságra, majd szerelje fel az egységet a falra.

KX-HDV130

*4

*5*1

*3

*6

*7

2 4

*2

*1 40 mm (1 37/64 hüvelyk) vagy kevesebb

*2 Hálózati adapter

*3 Ethernet kábelek

*4 Alátét

*5 Eddig a pontig csavarja be a csavart.

*6 83 mm (3 1/4 hüvelyk)

*7 100 mm (3 15/16 hüvelyk)

2.2.6 Fali rögzítés
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KX-HDV230

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

KX-HDV230 opcionális KX-HDV20 egységgel

*5

*6

*8
*4

*1

*7

2 42

*2*8

*9

*3A

További KX-HDV20 egységek felszerelése esetén csatlakoztassa a következő egység csat-
lakozókábelét a felszerelni kívánt egységhez.

2.2.6 Fali rögzítés
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2–5. KX-HDV20 egységgel

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Ethernet kábelek

*2 EHS fejhallgató kábele

*3 Hálózati adapter

*4 40 mm (1 37/64 hüvelyk) vagy kevesebb

*5 Alátét

*6 Eddig a pontig csavarja be a csavart.

*7 83 mm (3 1/4 hüvelyk) vagy 100 mm (3 15/16 hüvelyk)

*8 Csatlakozókábel
A képen látható módon csatlakoztassa a csatlakozókábelt.

*9 179 mm (7 1/16 hüvelyk)

*10 111 mm (4 3/8 hüvelyk)

2.2.6 Fali rögzítés
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2.2.7  A kézibeszélő lerakása
A kézibeszélő lerakása beszélgetés közben
1. Akassza a kézibeszélőt az egység felső peremére.

 
 
A kézibeszélő tartójának lezárása, ha az egységet falra rögzítették

1. Vegye ki a kézibeszélő tartóját a foglalatból.

2. Fordítsa fejjel lefelé.

3. Csúsztassa vissza a kézibeszélő tartóját a foglalatba, amíg vissza nem záródik.
• A kézibeszélő akkor van biztonságosan lerakva, ha felhelyezte a tartójára.

2.2.7 A kézibeszélő lerakása
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2.3  A vezérlőgombok helye
KX-HDV130NE

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130X / KX-HDV130SX

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 A vezérlőgombok helye

Kezelési útmutató 23



KX-HDV130RU

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 A vezérlőgombok helye
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KX-HDV130C

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 / ENTER
A kiválasztott elem megerősítésére szolgál.

 LCD (folyadékkristályos kijelző)
További információkért lásd: "2.4.1  Fő kijelző ".

 Funkciógombok
A (balról jobbra elhelyezkedő) A/B/C gombok segítségével a kijelző alsó sorában megjelenített elemet
választhatja ki.
További információkért lásd: "2.6.1 Funkciógombok".

 Navigációs gomb
A navigációs gomb négy iránygombot tartalmaz. Az iránygombok segítségével mozgathatja a kurzort az
egyes elemek kiválasztása érdekében. Készenléti módban az egyes gombok a következő funkciókkal
rendelkeznek:
• BALRA (◄): A bejövő hívásnapló megjelenítéséhez használható.

• JOBBRA (►): A telefonkönyv megnyitásához használható.

• LE (▼) → Hosszan nyomva: A vonal állapotát jeleníti meg.

Megjegyzés
• Amennyiben a BroadCloud (Állapot) funkció engedélyezve van, a telefon a következő módon mű-

ködik. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
– BALRA (◄): Az Állapot megjelenítéséhez használható.

– JOBBRA (►): A Kedvencek megjelenítéséhez használható.
 Csengés / várakozó üzenet / elmulasztott hívás visszajelző

Hívás fogadásakor, elolvasatlan üzenet vagy nem fogadott hívás esetén a lámpa folyamatosan villog.

2.3 A vezérlőgombok helye
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 / LINE 1/P1
A hozzárendelt funkciók elvégzéséhez használható. Ha a gomb Line gombként van hozzárendelve, ak-
kor az állapot megerősítéséhez vagy a(z) 1. vonal lefoglalásához használható. További információkért
lásd: "4.5.2 A funkciógombok típusai".

 / LINE 2/P2
A hozzárendelt funkciók elvégzéséhez használható. Ha a gomb Line gombként van hozzárendelve, ak-
kor az állapot megerősítéséhez vagy a(z) 2. vonal lefoglalásához használható. További információkért
lásd: "4.5.2 A funkciógombok típusai".

 Kézibeszélő-tartó
Stabilan tartja a kézibeszélőt, amennyiben a készülék a falra van felszerelve. További információkért
lásd: "2.2.7 A kézibeszélő lerakása".

 / / HOLD/MESSAGE
Beszélgetés közben ezen gomb megnyomásával helyezheti tartásba a hívást. Készenléti módban ezen
gomb segítségével fogadhatja a tartáson lévő hívást, ha pedig nincs tartáson beszélgetés, ezen gomb
segítségével érheti el a hangpostát.

 / / REDIAL
Az utoljára hívott szám újratárcsázására szolgál.

 / HEADSET
Fejhallgatós műveletek elvégzéséhez használható.

 / MUTE/AUTO ANS
Bejövő hívás kihangosító módban történő fogadásához, illetve beszélgetés közben a mikrofon/kézibe-
szélő elnémításához használható.

 / VOL
A csengés/kagyló hangerejének módosításához használható.

 / CANCEL
A kiválasztott elem visszavonására szolgál.

 Mikrofon
Kihangosított beszélgetéshez használható.

 / SP-PHONE
Kihangosítási műveletek elvégzéséhez használható.

 / / TRANSFER
Ezen gomb megnyomásával irányíthatja át a hívást egy harmadik félnek.

 / CONF
Több résztvevős beszélgetések kezdeményezéséhez használható.

 Fejhallgató-csatlakozó
A készülékkel opcionális fejhallgatók használhatók. (A fejhallgatók használata esetén nem minden funk-
ció használata garantált.) A készülékkel tesztelt fejhallgatókkal kapcsolatos naprakész információkért te-
kintse meg a következő weboldalt:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3 A vezérlőgombok helye
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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 A vezérlőgombok helye
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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 A vezérlőgombok helye
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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
A kiválasztott elem megerősítésére szolgál.

 Fő LCD-kijelző (Folyadékkristályos kijelző)
További információkért lásd: "2.4.1  Fő kijelző ".

2.3 A vezérlőgombok helye
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 Funkciógombok
A (balról jobbra elhelyezkedő) A/B/C gombok segítségével a kijelző alsó sorában megjelenített elemet
választhatja ki.
További információkért lásd: "2.6.1 Funkciógombok".

 Navigációs gomb
A navigációs gomb négy iránygombot tartalmaz. Az iránygombok segítségével mozgathatja a kurzort az
egyes elemek kiválasztása érdekében. Készenléti módban az egyes gombok a következő funkciókkal
rendelkeznek:
• BALRA (◄): A bejövő hívásnapló megjelenítéséhez használható.

• JOBBRA (►): A telefonkönyv megnyitásához használható.

• LE (▼) → Hosszan nyomva: A vonal állapotát jeleníti meg.

Megjegyzés
• Amennyiben a BroadCloud (Állapot) funkció engedélyezve van, a telefon a következő módon mű-

ködik. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
– BALRA (◄): Az Állapot megjelenítéséhez használható.

– JOBBRA (►): A Kedvencek megjelenítéséhez használható.
 / CANCEL

A kiválasztott elem visszavonására szolgál.
 Csengés / várakozó üzenet / elmulasztott hívás visszajelző

Hívás fogadásakor, elolvasatlan üzenet vagy nem fogadott hívás esetén a lámpa folyamatosan villog.
 Programgombok [01-12] (Funkciógombok*1)

A hozzárendelt funkciók elvégzéséhez használható. Ha egy gomb van hozzárendelve Line gombként,
akkor az a vonal állapotának megerősítésére is használható. A hozzárendelt gomb neve az LCD-kijel-
zőn erősíthető meg.
További információkért lásd: "4.5.2 A funkciógombok típusai".

 Kézibeszélő-tartó
Stabilan tartja a kézibeszélőt, amennyiben a készülék a falra van felszerelve.
További információkért lásd: "2.2.7 A kézibeszélő lerakása".

 Fejhallgató-csatlakozó
A készülékkel opcionális fejhallgatók használhatók. (A fejhallgatók használata esetén nem minden funk-
ció használata garantált.) A készülékkel tesztelt fejhallgatókkal kapcsolatos naprakész információkért te-
kintse meg a következő weboldalt:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

 / MESSAGE
A gomb megnyomásával érheti el a hangpostát.

 / / REDIAL
Az utoljára hívott szám újratárcsázására szolgál.

 / HEADSET
Fejhallgatós műveletek elvégzéséhez használható.

 / MUTE/AUTO ANS
Bejövő hívás kihangosító módban történő fogadásához, illetve beszélgetés közben a mikrofon/kézibe-
szélő elnémításához használható.

 / VOL
A csengés/kagyló hangerejének módosításához használható.

2.3 A vezérlőgombok helye
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 / / HOLD
Beszélgetés közben ezen gomb megnyomásával helyezheti tartásba a hívást. Készenléti módban egy
tartáson lévő hívás fogadásához használható (ha van).

 Mikrofon
Kihangosított beszélgetéshez használható.

 / SP-PHONE
Kihangosítási műveletek elvégzéséhez használható.

 / / TRANSFER
Ezen gomb megnyomásával irányíthatja át a hívást egy harmadik félnek.

 / CONF
Több résztvevős beszélgetések kezdeményezéséhez használható.

 Oldal gomb
Az öncímkéző LCD-kijelzőn megjelenített programgombok oldalai közti átkapcsoláshoz használható. A
12 programgomb két oldallal rendelkezik.

 Öncímkéző LCD
További információkért lásd: "2.4.2  Alkijelző (öncímkéző LCD) (csak KX-HDV230 esetén) ".

 DSS gombok [01–20] (Funkciógombok*1) *2

A hozzárendelt funkciók elvégzéséhez használható. Ha a gomb Line gombként van hozzárendelve, ak-
kor az állapot megerősítéséhez használható. A gombhoz hozzárendelt név a KXHDV20 egység öncím-
kéző LCD-kijelzőjén jelenik meg.
További információkért lásd: "4.5.2 A funkciógombok típusai".

 DSS oldal gomb*1

A KX-HDV20 készülék öncímkéző LCD-kijelzőjén megjelenített DSS gombok oldalai közti átkapcsolás-
hoz használható. A 20 DSS gomb két oldallal rendelkezik.

*1 A jelen kézikönyvben a "Funkciógomb" a programgombokat és a DSS gombokat egyaránt jelenti.
*2 Ezek a gombok egy KX-HDV20 egységhez történő csatlakoztatás esetén használhatók.

Megjegyzés
• A "DSS" a "Direct Station Selection" (Közvetlen mellékállomás-választás) rövidítése.

2.3 A vezérlőgombok helye
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2.4  A kijelző és az ikonok
Ebben a részben ismertetjük a kijelzőn megjelenő gombokat és ikonokat.

2.4.1   Fő kijelző
[Példa]

NaplóMenü

1. vonal

Dec.31 12:45du

ECO

 Állapotjelző ikonok

Utótag
Jelentés

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

Fwd Hívásátirányítás
További információkért lásd: "3.5.1 A Hívásátirányítás és a Ne
zavarj funkció beállítása".

DND Ne zavarj funkció
További információkért lásd: "3.5.1 A Hívásátirányítás és a Ne
zavarj funkció beállítása".

Auto Ans. Automatikus fogadás

Csengőhang kikapcsolva
További információkért lásd: "A csengőhang hangerejének
módosítása, illetve a csengőhang némítása csengés közben".

ECO ECO mód
További információkért lásd: "4.8 Az ECO mód beállítása".

 *1 Felvett kagylós kihangosítás
További információkért lásd: "3.4.8 A kihangosítás felemelt ké-
zibeszélő mellett funkció használata".

Képzési mód (csak KX-HDV230 esetében)
További információkért lásd: "3.4.9  Képzési mód használata
(csak KX-HDV230 esetén) ".

Készenléti képernyő oldalainak váltógombja

*1 Ez az ikon csak a KX-HDV230 esetében jelenik meg.
 Dátum és idő kijelzése
 Nem fogadott hívás, új üzenet vagy név/telefonszám kijelzése
 Funkciógombok

  További információkért lásd: "2.6.1 Funkciógombok".

Megjegyzés
• Készenléti módban a vonal neve jelenik meg. Egyéb üzemmódokban, ha csak egy vonal van konfigu-

rálva a telefonon, a vonal neve nem jelenik meg.

2.4 A kijelző és az ikonok
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• A jelen kézikönyvben található példaként használt képernyőképek csak információs célokat szolgál-
nak, az Ön készülékén megjelenő képernyő színe és/vagy megjelenése eltérő lehet.

2.4.1 Fő kijelző
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2.4.2   Alkijelző (öncímkéző LCD) (csak KX-HDV230 esetén)
[Példa]

KX-HDV230*1 KX-HDV20 (Opcionális modell)*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 Legfeljebb 24 gomb (12 gomb x 2 oldal) regisztrálható.
*2 Legfeljebb 40 gomb (20 gomb x 2 oldal) regisztrálható.
 

 Piktogramok

Piktogram Jelentés Piktogram Jelentés

(Szám) Nincs hozzárendelve funkció. Telefonkönyv

Egygombos tárcs. Napló

Fővonal

Vonal státusa

BLF Egyidejű csengés

Jelenlét ACD (Wrap Up)

Irányított hívásátvétel

ÁtvételiCsop.

ACD (Bejelentkezés) Továbbít.

Hoteling Hívásátirányítás

Vak átirányítás

Konferencia Park.

Várakoz. Fogadása

Alkalmazás

 Funkciócímke neve

2.4.2 Alkijelző (öncímkéző LCD) (csak KX-HDV230 esetén)
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 Oldal adatai

Kijelzés Jelentés

1. oldal megjelenítése

1. oldal megjelenítése BLF gombra érkező hívással a 2. oldalon

2. oldal megjelenítése

2. oldal megjelenítése BLF gombra érkező hívással a 1. oldalon

Megjegyzés
• A jelen kézikönyvben bemutatott képernyők csak illusztrációk. A telefonján megjelenő valódi képer-

nyő színében és/vagy megjelenésében is eltérő lehet.

2.4.2 Alkijelző (öncímkéző LCD) (csak KX-HDV230 esetén)
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2.5  Főmenü
A következő főmenü megnyitásához nyomja meg a Menü  gombot.
Call Center*1

Hozzáférés a Call Center funkcióhoz.
Jelenlét*1

Az Állapot funkció eléréséhez használható.
Átir/NeZavarj*1

A Hívásátirányítás vagy a Ne zavarj funkció beállítása.
Lásd "3.5.1 A Hívásátirányítás és a Ne zavarj funkció beállítása".

Személykeresés*1

Több résztvevős csipogás indítása.
Lásd "3.1.3 Több résztvevős csipogóhívás indítása".

Új telefonkönyv
Új bejegyzés hozzáadása a helyi telefonkönyvhöz.
Lásd "3.6.1  Elem tárolása a helyi telefonkönyvben ".

Bejövő napló
A bejövő hívásnapló megjelenítéséhez használható.
Lásd "2.8.4 A bejövő/kimenő hívásnapló használata".

Kimenő napló
A kimenő hívásnapló megjelenítéséhez használható.
Lásd "2.8.4 A bejövő/kimenő hívásnapló használata".

Telefonkönyv
A helyi vagy a távoli telefonkönyv eléréséhez használható.
Lásd "2.7 Telefonkönyv".

Takarékos üzemmód
Az ECO mód funkció beállítása.
Lásd "4.8 Az ECO mód beállítása".

Vonal státusa
Az egyes vonalak státuszának megjelenítésére szolgál a fő LCD-kijelzőn.
Lásd "3.7 A vonal státuszának ellenőrzése".

Alapbeállítás
Az alapbeállítások menü megnyitása.
Lásd "4.9 Az alapbeállítások módosítása ".

Rendszerbeáll.
A rendszerbeállítások menü megnyitása.
Lásd "4.10 A rendszerbeállítások módosítása".

Alkalmazás*1

Hozzáférés az Alkalmazás funkcióhoz.
*1 Ez az elem csak abban az esetben jelenik meg, ha a funkció engedélyezve van. További információkért vegye fel a kapcsolatot a

rendszergazdával.

2.5 Főmenü
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2.6  Gombok
2.6.1  Funkciógombok

A képernyőn megjelenő ikonok és információk a kiválasztott menüponttól függően változnak. A kijelzőn lát-
ható valamely elem kiválasztásához nyomja meg a megfelelő funkciógombot.
Az ikonok eltérhetnek az Ön által vásárolt terméken látható ikonoktól.

A funkciógomb (bal oldali gomb)
Utótag

Jelentés
(nincs) / C NE / RU /

SX / X

Megnyitja a telefonkönyvet. A gomb 2 másodpercnél hosszabb ideig tar-
tó lenyomása lezárja a telefonkönyvet.

Vissza Visszalép az előző képernyőre.

Akkor jelenik meg, ha a telefonkönyv le van zárva. A telefonkönyv ideig-
lenes feloldásához nyomja meg ezt a gombot, majd írja be a jelszót
(alapértelmezett: nincs regisztrálva). A telefonkönyv zárolásának végle-
ges megszüntetéséhez nyomja meg és 2 másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a gombot, majd írja be a jelszót (alapértelmezett: nincs
regisztrálva). Ha nincs jelszó beállítva, nem zárolhatja a telefonkönyvet.
További információkért lásd: "4.2 A jelszó beállítása".

Fogad Hívás fogadása.

Conf Folytat egy tartáson lévő konferenciát.

Vonal  *1 Megnyitja a vonalválasztás képernyőt.

*1 Csak KX-HDV230 esetén

B funkciógomb (középső gomb)
Utótag

Jelentés
(nincs) / C NE / RU /

SX / X

Menü Megnyitja a főmenüt.

OK A bevitel megerősítése.

Hívás Hívás kezdeményezése.

Lenémítja a csengőhangot.

Elmenti az új elemet a telefonkönyvben.

Válaszolás csoportos hívásra.

2.6 Gombok
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C funkciógomb (jobb oldali gomb)
Utótag

Jelentés
(nincs) / C NE / RU /

SX / X

A kimenő hívásnaplót nyitja meg.

A bejövő hívásnaplót nyitja meg.

Vak Nem felügyelt (vak) hívásátirányítás elvégzésére szolgál.

ABC Latin karakterbeviteli mód esetén jelenik meg.

0 - 9 Numerikus karakterbeviteli mód esetén jelenik meg.

Speciális (Bővített 1) karakterbeviteli mód esetén jelenik meg.

Elvet Bejövő hívás elutasítása.

Köv. A következő képernyőt jeleníti meg.

Törlés Törli a számjegyeket vagy karaktereket.

Keres Betűrend alapján rákeres egy elemre a telefonkönyvben.

de/du Az AM (délelőtt) vagy PM (délután) opció kiválasztására szolgál az idő
beállításakor.

Mégsem A beállítás visszavonására szolgál.

Töröl A beállítás törléséhez használható.

Ment Egy beállítás mentéséhez használható.

Speciális (Bővített 2) karakterbeviteli mód esetén jelenik meg.

Fwd/DND  *1  *1 A Hívásátirányítás és a Ne zavarj funkció beállítására szolgál.

Görög karakterbeviteli mód esetén jelenik meg.

Cirill karakterbeviteli mód esetén jelenik meg.

GyG0 — GyG9  *1 Felhívja a gyorstárcsázó gombhoz hozzárendelt számot.

Oldal  *1 *2 Több résztvevős csipogóhívás kezdeményezésére szolgál.

Park  *1 *2 Egy hívásvárakoztatásra állított hívás folytatására szolgál.

Napló Megnyitja a hívásnaplót.

Újrah.  *1 Megszakítja az aktuális hívást, továbbá lehetővé teszi egy másik szám
hívását a kagyló lerakása nélkül.

Szünet  *1 *2 Tárcsázási szünet beszúrása.

*1 Ez a funkciógomb úgy is konfigurálható, hogy A, B vagy C funkciógombként jelenjen meg.
*2 A funkciógomb csak abban az esetben jelenik meg, ha konfigurálva van a telefonon.

2.6.1 Funkciógombok
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2.7  Telefonkönyv
A KX-HDV130 / KX-HDV230 2 különböző típusú telefonkönyvvel rendelkezik.
1. Helyi telefonkönyv

A telefonkönyvet a telefon tárolja.
A könnyű elérés érdekében akár 500 telefonszámot és nevet is tárolhat a telefonban. A bejövő híváso-
kat a különböző kategóriákhoz beállítható egyedi csengési típusok segítségével azonosíthatja.
A telefonkönyvek bejegyzéseit betűrendben tárolja a rendszer.
Biztonsági célból le is zárhatja a telefonkönyvet.

Megjegyzés
• Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a telefonkönyvadatokról, felkészülve arra az es-

hetőségre, hogy azok a termék meghibásodása miatt elérhetetlenné válnak.
• Egyetlen bejegyzéshez (pl. egy névhez) több telefonszám is tartozhat. Mivel a telefonkönyv ka-

pacitása a tárolt telefonszámok mennyisége szerint van korlátozva, ha egy bejegyzéshez több
telefonszámot ment el, azzal csökkenti a lehetséges bejegyzések maximális számát.

• A telefonkönyv adatai importálhatók és exportálhatók. További információkért vegye fel a kap-
csolatot a rendszergazdával. A nevek legfeljebb 24 karakterből állhatnak. A telefonszámok leg-
feljebb 32 számjegyet tartalmazhatnak.

2. Távoli telefonkönyv
Ha szolgáltatója biztosít Önnek távoli telefonkönyvet, ezt is használhatja. A részletekkel kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot a telefonrendszer forgalmazójával vagy a szolgáltatójával.
Amennyiben a távoli telefonkönyv funkció engedélyezve van, a helyi telefonkönyvön felül a távoli tele-
fonkönyvben is kereshet.

Megjegyzés
• Javasoljuk, hogy ezt a funkciót a rendszergazda segítségével állítsa be. További információkért

vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Helyi telefonkönyv Távoli telefonkönyv

Új elemek elmentése ✓ —

Elmentett elemek szerkesztése ✓ —

Elmentett elemek törlése ✓ —

Keresés a telefonkönyvben név alapján ✓ ✓

Keresés a telefonkönyvben kategória alap-
ján

✓ —

Telefonszámok száma az egyes bejegyzé-
sekhez

Max. 5 Max. 5*1

Privát csoport*2 ✓ —

A telefonkönyv lezárása ✓ —

*1 Ez a szám a használatban lévő szolgáltatástól függ.
*2 A telefonkönyv bejegyzéseit a 9 privát csoport egyikébe sorolhatja be. Ezen kategóriák mindegyikéhez különböző csengési típust

rendelhet.

2.7 Telefonkönyv
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2.8  Alapvető használati utasítások
Ebben a részben ismertetjük a készülék használatának alapvető műveleteit.

2.8.1  A készülék felvétele és lerakása
A készülék felvétele
Amennyiben a jelen kézikönyv a "kagyló felvéve" kifejezést használja, akkor a következőket teheti:
 
[Készenléti módban]
• Emelje le a vezetékes kézibeszélőt a tartójáról.

• Nyomja meg a / SP-PHONE  gombot, miközben a vezetékes kézibeszélő a tartóján van.
Ezzel engedélyezheti a kihangosítás módot.

• Fejhallgató használatakor nyomja meg a / HEADSET  gombot.

• Nyomja meg a megfelelő gombot ( / LINE 1/P1  vagy / LINE 2/P2 ) egy vonal kiválasztásához (csak
KX-HDV130 esetén).*1

• Nyomja meg a megfelelő funkciógombot egy vonal kiválasztásához (csak KX-HDV230 esetén).*1

*1 Ez a funkció abban az esetben érhető el, ha egy programgomb vonal gombként van hozzárendelve.

A készülék lerakása
Amennyiben a jelen kézikönyv a "lerakás" kifejezést használja, akkor a következőket teheti:
 
[Beszélgetés közben]
• Helyezze vissza a vezetékes kézibeszélőt a tartójára.

• Kihangosítás módban nyomja meg a / SP-PHONE  gombot.

• Fejhallgató használatakor nyomja meg a / HEADSET  gombot.

• Nyomja meg a / CANCEL  gombot.

2.8 Alapvető használati utasítások
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2.8.2  A hangerő módosítása
A vevő/hangszóró/fejhallgató hangerejének módosítása

1. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] hangerőgombot a hangerő hívás közbeni beállításához.

Megjegyzés
• Mind a kagyló, mind a fejhallgató hangereje módosítható a képzés módban. Lásd "3.4.9  Képzési

mód használata (csak KX-HDV230 esetén) ".

A csengőhang hangerejének beállítása vagy a csengőhang lenémítása
1. Készenléti módban nyomja meg a [ ] vagy [ ] hangerőgombokat a csengés hangerejének beállításá-

hoz.

A csengőhang hangerejének módosítása, illetve a csengőhang némítása
csengés közben

Beérkező hívás esetén a következő lépések segítségével módosíthatja a csengőhang hangerejét vagy
némíthatja le a csengőhangot:

Megjegyzés
• Ha bejövő hívás érkezése előtt csatlakoztatja a fejhallgatót, a csengés a hangszóróban fog megszó-

lalni.
 
A csengőhang hangerejének módosítása
1. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] hangerőgombokat a csengés hangerejének beállításához.

Megjegyzés
• A készülék a beállított hangerőt használja a következő hívások esetén is.

2. Nyomja meg a Vissza  elemet a kilépéshez.
 
A csengőhang némítása
1. Nyomja meg a  gombot.

2.8.3  Karakterbevitel
A karaktereket és a számjegyeket a tárcsázó gombok segítségével viheti be.
A karakterbeviteli módot a jobbra funkciógombbal módosíthatja a karakterbevitel közben. A funkciógomb fel-
etti ikon az aktuális karakterbeviteli módot mutatja.
A karakterbeviteli mód telefonkönyvben lévő név szerkesztése közben történő módosításához nyomja meg
a jobbra funkciógombot.
Az elérhető karakterek listájához lásd: "5.1 Karakterbeviteli táblázat".
 

2.8.2 A hangerő módosítása
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Utótag: [nincs] / C Utótag: NE / X / SX Utótag: RU

ABC  (Latin)
↓

0 - 9  (Numerikus)
↓

 (Bővített 1)

ABC  (Latin)
↓

0 - 9  (Numerikus)
↓

 (Görög)
↓

 (Bővített 1)
↓

 (Bővített 2)

 (Cirill)
↓

0 - 9  (Numerikus)
↓
ABC  (Latin)

↓
 (Bővített 1)

↓
 (Bővített 2)

● Példa: Az "Anne" szó bevitele Latin szövegbeviteli módban
  [►]        [►]      [►]    

 
• A kis- és nagybetűs szövegbeviteli mód közötti átváltáshoz nyomja meg a  gombot.

• Amennyiben egy olyan karaktert szeretne bevinni, amely ugyanazon a gombon helyezkedik el, mint a ko-
rábban bevitt karakter, a [►] navigációs gomb segítségével vigye arrébb a kurzort, majd írja be a kívánt
karaktert.

• Amennyiben véletlenül rossz karaktert ír be, a [◄] vagy [►] navigációs gombok segítségével jelölje ki a
karaktert, a Törlés  gomb megnyomásával törölje ki azt, majd írja be a megfelelő karaktert.

• Egy teljes sor törléséhez 1 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a Törlés  gombot.

2.8.4  A bejövő/kimenő hívásnapló használata
A bejövő hívásnapló megjelenítése

1. Készenléti módban nyomja meg a [◄] elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bejövő hívás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

Megjegyzés
• Amennyiben a készenléti módban az LCD-kijelzőn a "Nem fog. hív." szöveg látható, a 2. lépésben vá-

lassza a "Nem fog. hív." lehetőséget.

A kimenő híváslista megjelenítése
1. Készenléti módban nyomja meg a Napló  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kimenő napló" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

Megjegyzés
• Amennyiben a készenléti módban az LCD-kijelzőn a "Nem fog. hív." szöveg látható, a 2. lépésben vá-

lassza a "Nem fog. hív." lehetőséget.

Elemek törlése a bejövő/kimenő hívásnaplóból
[A bejövő vagy kimenő hívásnapló megjelenítésekor]

1. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü  lehető-
séget.

2.8.4 A bejövő/kimenő hívásnapló használata
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2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Törlés" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "IGEN" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

*1 Az összes elem törléséhez a "Mindent töröl" funkciót is használhatja.

2.8.4 A bejövő/kimenő hívásnapló használata
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2.8.4 A bejövő/kimenő hívásnapló használata
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3. rész
A funkciók használata

Ez a szakasz lépésről lépésre végigvezeti minden funk-
ció használatán.
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3.1  Hívások kezdeményezése
Ebben a részben ismertetjük a híváskezdeményezés alapvető módjait.
• A számok megadásával történő tárcsázást megelőzően lehetősége nyílik ellenőrizni, hogy a számokat

megfelelően adta-e meg, ezt követően pedig felemelheti a kagylót.

• Az előtárcsázás során a teljes szám törléséhez 1 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a Törlés
gombot.

• A tárcsázás megszakításához nyomja meg a / CANCEL  gombot.

• Amennyiben a telefonszámok közé egy 3 másodperces szünetet szeretne beszúrni, nyomja meg a Szünet
gombot.*1

Ez abban az esetben hasznos, ha pl. az előre felvett szöveg meghallgatása nélkül kívánja használni a
hangposta szolgáltatást. Szükség esetén hosszabb szünetet is beállíthat.

• A "+" szimbólum (nemzetközi tárcsázási kód) a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával írható
be.

*1 A funkciógomb csak abban az esetben jelenik meg, ha konfigurálva van a telefonon. További információkért vegye fel a kapcsola-
tot a rendszergazdával.

3.1.1  Alapvető hívás
Tárcsázásos hívás

1. Készenléti módban emelje fel a kagylót.

2. Tárcsázza a külső fél telefonszámát.

3. Nyomja meg a Hívás gombot.

4. A hívás befejezéséhez tegye le a kagylót.

Megjegyzés
• KX-HDV130 esetén: Egy vonalat az adott vonalhoz hozzárendelt funkciógomb / LINE 1/P1  vagy

/ LINE 2/P2  megnyomásával, vagy a Vonal állapota képernyő segítségével használhat (lásd:
"3.7 A vonal státuszának ellenőrzése").

• KX-HDV230 esetén: Egy vonalat az adott vonalhoz hozzárendelt funkciógomb megnyomásával (lásd:
"4.5.2 A funkciógombok típusai") vagy a Vonal állapota képernyő segítségével használhat (lásd:
"3.7 A vonal státuszának ellenőrzése").

• A kagyló felemelése nélküli tárcsázáshoz kövesse a következő műveleteket.

1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Flash/Újrahív" kiválasztásához.

3. Nyomja meg a OK  gombot.
 
Előtárcsázás
Készenléti módban úgy is tárcsázhat, hogy a kagyló le van téve. A szám tárcsázását követően a kagyló fel-
emelésével kezdeményezheti a hívást.

3.1.2  Egyszerű tárcsázás
Az újratárcsázási lista használata

Az utoljára tárcsázott telefonszámot az újratárcsázási listában találja.

3.1 Hívások kezdeményezése
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1. Készenléti módban nyomja meg a / / REDIAL  elemet.

2. Emelje fel a kagylót.*1

*1 Ha ennél a lépésnél nem emeli fel a kagylót, a készülék a híváshoz a kihangosítót használja.

Megjegyzés
• Amennyiben ezt a műveletet beszélgetés közben végzi el, a beszélgetés megszakad, majd a készü-

lék újratárcsázza a számot.

Tárcsázás a gyorstárcsázó gombok segítségével
Minden egyes számgombhoz lehetősége van hozzárendelni egy telefonszámot, melyet az adott gomb le-
nyomva tartásával egyszerűen tárcsázhat. (Lásd "4.4 Gyorsgombok használata".)

1. Nyomja meg és 1 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a gyorstárcsázóként beállított tárcsá-
zógombot (0–9).

2. Emelje fel a kagylót.

Megjegyzés
• A rendszer megjeleníti a gyorsgomb adatait, Ön ekkor a [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával másik

számot rendelhet a gyorsgombhoz.
• Amennyiben a Gyorstárcsázás funkció az "Automata" opcióra van állítva, az adott szám a hozzáren-

delt tárcsázógomb megadott másodpercig történő lenyomva tartásával is tárcsázható.

Forródrót használata
Amennyiben a rendszergazda beállította ezt a műveletet, automatikusan felhívhat egy regisztrált telefonszá-
mot. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

1. Készenléti módban emelje fel a kagylót.

A bejövő/kimenő hívásnapló használata
A bejövő hívásnapló használata
1. Készenléti módban nyomja meg a [◄] elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bejövő napló" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a bejövő hívások listájának a kiválasztásához.

4. Emelje fel a kagylót.

Megjegyzés
• Amennyiben a készenléti módban az LCD-kijelzőn a "Nem fog. hív." szöveg látható, a 2. lépésben a

"Nem fog. hív." lehetőséggel kiválaszthatja a hívni kívánt számot.

A kimenő hívásnapló használata
1. Készenléti módban nyomja meg a Napló  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kimenő napló" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy kimenő hívás kiválasztásához.

4. Emelje fel a kagylót.

3.1.2 Egyszerű tárcsázás
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A telefonkönyv használata
A helyi telefonkönyv használata
1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonkönyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a / ENTER
lehetőséget.*2

5. A [▲] vagy [▼] gomb segítségével válassza ki a kívánt telefonszámot.

6. Emelje fel a kagylót.
*1 Amennyiben csak a helyi telefonkönyv van engedélyezve, ez a lépés kihagyható.
*2 A [▲] vagy [▼] gomb nyomva tartása esetén a következő/előző elemek automatikusan megjelennek.

Megjegyzés
• Ha a helyi telefonkönyv nincs engedélyezve, ez a funkció nem használható. További információkért

vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A távoli telefonkönyv használata
Amennyiben a távoli telefonkönyv funkció engedélyezve van, a helyi telefonkönyvön felül a távoli telefon-
könyvben is kereshet.

1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Távoli tel.könyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.*2

5. A [▲] vagy [▼] gomb segítségével válassza ki a kívánt telefonszámot.

6. Emelje fel a kagylót.
*1 Amennyiben csak a távoli telefonkönyv van engedélyezve, ez a lépés kihagyható.
*2 A [▲] vagy [▼] gomb nyomva tartása esetén a következő/előző elemek automatikusan megjelennek.

Megjegyzés
• Ha a távoli telefonkönyv nincs engedélyezve, ez a funkció nem használható. További információkért

vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

3.1.3  Több résztvevős csipogóhívás indítása
Csipogóhívás kezdeményezése esetén a hang a másik telefonok hangszóróján keresztül fog megszólalni.

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Személykeresés" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a
OK  lehetőséget.

3.1.3 Több résztvevős csipogóhívás indítása
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3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy kívánt csatornacsoport kiválasztásához*2, majd nyomja meg
a OK  gombot.

*1 A csipogás csak abban az esetben érhető el, ha a funkció engedélyezve van. További információkért vegye fel a kapcsolatot a
rendszergazdával.

*2 Ha csak 1 csatornacsoport van, a csipogás automatikusan elindul.

3.1.3 Több résztvevős csipogóhívás indítása
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3.2  Hívások fogadása
Ebben a részben ismertetjük a hívásfogadás alapvető módjait.
• Kiválaszthatja, hogy az egyes bejövő hívástípusokhoz milyen csengés tartozzon.

• A hívások fogadásához az Automatikus fogadás funkciót is használhatja.

• Készenléti módban a / MUTE/AUTO ANS  gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki az Automa-
tikus fogadás funkciót.

• A csengés hangerejét módosíthatja vagy akár el is némíthatja. (Lásd "2.8.2 A hangerő módosítása".)

• Amennyiben olyan telefonszámról fogad külső hívást, amely el van mentve a telefonkönyvben, a hívó ne-
ve és telefonszáma megjelenik a hívásnaplóban.

• Ha bejövő hívás érkezése előtt csatlakoztatja a fejhallgatót, a csengés a hangszóróban fog megszólalni.
A fejhallgatótól függően előfordulhat, hogy a csengés a fejhallgatóban szólal meg.

• Egyszerre legfeljebb 24 hívás fogadható. A 25. hívó foglalt jelzést fog kapni (csak KX-HDV230 esetén).

3.2.1  Hívások fogadása
Bejövő hívás fogadásához

1. Bejövő hívás alatt emelje fel a kagylót.*1

*1 Felemelt kagyló mellett nyomja meg és engedje el a hívásbefejezés kapcsolót.

Megjegyzés
• Amikor hívást fogad, miközben egy másik hívást tart, a hívásbefejezés kapcsoló megnyomásával és

elengedésével fogadja a hívást.

Bejövő hívás fogadása egy adott vonalon
1. KX-HDV130 esetén: Bejövő hívás közben nyomja meg a megfelelő gombot ( / LINE 1/P1  vagy

/ LINE 2/P2 ).
KX-HDV230 esetén: Bejövő hívás esetén nyomja meg a megfelelő funkciógombot.

Megjegyzés
• Ez a funkció abban az esetben érhető el, ha egy programgomb vonal gombként van hozzárendelve.

• Azon vonal gombja, melyen bejövő hívás érkezik, kéken és gyorsan villog.

• Kiválaszthatja, hogy az egyes bejövő hívástípusokhoz milyen csengési típus tartozzon.

Bejövő hívásra választolás több bejövő hívás esetén (csak KX-HDV230 esetén)
1. Bejövő hívás érkezésekor nyomja meg az Vonal  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a bejövő hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a Fogad  lehe-
tőséget.

3. Emelje fel a kagylót.

Bejövő hívás elutasítása
1. Bejövő hívás érkezésekor nyomja meg az Elvet  gombot.

A rendszer elutasítja a hívást, a telefon pedig visszaáll készenléti módba.

3.2 Hívások fogadása
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Megjegyzés
• Automatikusan elutasíthat bizonyos számokról érkező hívásokat. További részletekért lásd: "4.7  Be-

jövő hívások korlátozása (Hívóazonosító*1 szolgáltatás használói számára)".

3.2.1 Hívások fogadása
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3.3  Hangostelefon (kihangosított) üzemmód
használata

Kihangosítás esetén a kézibeszélő használata nélkül beszélhet, illetve hallgathatja partnerét. Ez a mód ak-
kor hasznos, ha beszélgetés közben egyéb feladatokat is szeretne végezni, például írni.

Kihangosítás üzemmód engedélyezése
• Készenléti módban a / SP-PHONE  gomb megnyomásával engedélyezheti/tilthatja le a kihangosítás

üzemmódot.

• Fejhallgatóval történő beszélgetés során a / SP-PHONE  gomb megnyomásával engedélyezheti a ki-
hangosítás üzemmódot.

Kihangosítás kikapcsolása
A kihangosítás üzemmódot az alábbi módszerek egyikével kapcsolhatja ki:
• Kihangosított beszélgetés közben emelje fel a kagylót.

• Kihangosítás módban történő beszéd esetén, ha a készülékhez fejhallgató is csatlakoztatva van, a kézi-
beszélőn történő beszélgetés visszaállításához nyomja meg a / HEADSET  gombot.

3.3 Hangostelefon (kihangosított) üzemmód használata
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3.4  Beszélgetés közben
3.4.1  Hívásátirányítás

Lehetősége van hívás átirányítására egy másik helyre (mellékre vagy harmadik személyhez).

Az átirányításhoz
1. A beszélgetés közben nyomja meg a / / TRANSFER  gombot.

2. Tárcsázza azt a személyt, akihez át szeretné irányítani a hívást *1, majd érintse meg a Hívás lehetőséget.

3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

a. Megerősítő átirányítás: Várjon, amíg a másik fél válaszol, majd tegye le a kagylót.

b. Automatikus átirányítás: Tegye le a kagylót, mielőtt a másik fél válaszolna.
*1 A hívásnaplóban vagy a telefonkönyvben szereplő telefonszámok közül is választhat.

Megjegyzés
• Ha még azelőtt szeretné fogadni a hívást, hogy az átirányítási cél válaszolna rá, nyomja meg a

/ CANCEL  gombot.

Vak hívásátirányítás
1. A beszélgetés közben nyomja meg a Vak  gombot.*1

2. Tárcsázza azt a személyt, akihez át szeretné irányítani a hívást*2, majd nyomja meg a Hívás gombot.
*1 Amennyiben a vak hívásátirányítás nem engedélyezett, a Vak  nem jelenik meg. További információkért vegye fel a kapcsolatot

a rendszergazdával.
*2 A hívásnaplóból vagy a telefonkönyvből is kiválaszthatja a telefonszámot.

3.4.2  Hívás tartása
Tartásba helyezhet egy hívást úgy, hogy azt a mellékvonalon helyezi tartásba.

Megjegyzés
• Ezen funkció használata a telefon konfigurációjától függően eltérő lehet. Amennyiben a következő el-

járás nem működik, a további információk érdekében vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Aktuális hívás tartásba helyezéséhez
1. KX-HDV130 esetében: A beszélgetés közben nyomja meg a / / HOLD/MESSAGE  gombot.

KX-HDV230 esetében: A beszélgetés közben nyomja meg a / / HOLD  gombot.

Megjegyzés
• Amennyiben egy programgomb vonal gombként van hozzárendelve, az aktuális hívás vonalától eltérő

vonal gomb megnyomása esetén az Automatikus hívástartás beállításaitól függően a hívás tartásra
kerül vagy a telefon megszakítja azt. A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a telefon-
rendszer forgalmazójával vagy a szolgáltatójával.

A vonalon tartásba helyezett hívás visszakapcsolása (KX-HDV130 esetén)
1. Nyomja meg a / / HOLD/MESSAGE  gombot. *1

*1 Felemelt kagyló mellett nyomja meg és engedje el a hívásbefejezés kapcsolót.

3.4 Beszélgetés közben
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Megjegyzés
• Amikor hívást fogad, miközben egy másik hívást tart, a hívásbefejezés kapcsoló megnyomásával és

elengedésével fogadja a hívást.

• Amennyiben egy / LINE 1/P1  vagy / LINE 2/P2  gomb vonalgombként van hozzárendelve, és
az adott vonalon egy hívás tartásra van rakva, a tartáson lévő hívás visszakapcsolásához kövesse az
alábbi lépéseket.

1. Nyomja meg a megfelelő / LINE 1/P1  vagy / LINE 2/P2  gombot.

A vonalon tartásba helyezett hívás visszakapcsolása (KX-HDV230 esetén)
1. Nyomja meg a / / HOLD  gombot.

2. Ha két vagy több vonal várakozik, nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot egy tartásra rakott hívás kivá-
lasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

Megjegyzés
• Amikor hívást fogad, miközben egy másik hívást tart, a hívásbefejezés kapcsoló megnyomásával és

elengedésével fogadja a hívást.
• Amennyiben egy funkciógomb vonalgombként van hozzárendelve, és az adott vonalon egy hívás tar-

tásra van rakva, a tartáson lévő hívás visszakapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Nyomja meg a megfelelő funkciógombot.

3.4.3  Hívás tartása a rendszer hívásvárakoztatási zónájában
(hívásvárakoztatás)

Ezt a funkciót hívásátirányításra is használhatja.
Amennyiben a hívásvárakoztatás engedélyezve van, a Park  funkciógomb megjelenik a kijelzőn. Ehhez
azonban előre be kell állítania a hívásvárakoztatási funkció számát. Ezen felül a telefonrendszertől függően
egy hívásvárakoztatási zóna számot is meg kell adnia a várakoztatott hívás fogadásához. A funkciók a tele-
fon rendszerétől is függnek. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Beállítás
1. A beszélgetés közben nyomja meg a Park  gombot.

Vagy nyomja meg az egyik nem használt (LED nem világít) funkciógombot, amelyhez a Hívásvárakozta-
tás funkció van rendelve (csak KX-HDV230 esetén).

2. Tegye le a kagylót, vagy nyomja meg a OK  gombot.

Visszakapcsolás (Hívásvárakoztatás funkció)
1. Készenléti üzemmódban adja meg a hívásvárakoztatás visszakapcsolási funkció számát.

Vagy nyomjon meg egy használatban lévő funkciógombot (kék LED lassan villog, vagy piros LED lassan
villog), amelyhez a hívásvárakoztatás funkció hozzá van rendelve (csak KX-HDV230 esetén).

2. Emelje fel a kagylót.

3.4.3 Hívás tartása a rendszer hívásvárakoztatási zónájában (hívásvárakoztatás)
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Megjegyzés
• A telefonrendszertől függően a Park  funkciógomb akár villoghat is, ezzel jelezve, hogy az adott vonal

várakoztatáson van. Ebben az esetben a hívást a villogó Park  funkciógomb megnyomásával fogad-
hatja. A várakoztatáson lévő hívás funkciógombbal történő fogadásához előbb be kell állítania a hí-
vásvárakoztatás visszakapcsolási funkció számát. További információkért vegye fel a kapcsolatot a
rendszergazdával.

3.4.4  Beszélgetés váltása két fél között (hívásszétválasztás)
Amikor egy személlyel beszélget, és közben egy másik fél tartásban van, váltogathat a két hívás között
(egyszer egyikkel, másszor a másikkal beszélve).

Váltás a felek között az egyik felet ideiglenesen tartásban hagyva (KX-HDV130
esetén)

1. A beszélgetés közben nyomja meg a / / HOLD/MESSAGE  gombot.

2. Tárcsázza a másik fél mellékének számát, majd nyomja meg az / ENTER  gombot.

3. Miután beszélt a másik féllel, nyomja meg a / / HOLD/MESSAGE  gombot.

4. Beszéljen az eredeti hívóval.

Váltás a felek között az egyik felet ideiglenesen tartásban hagyva (KX-HDV230
esetén)

1. A beszélgetés közben nyomja meg a / / HOLD  gombot.

2. Tárcsázza a másik fél mellékének számát, majd nyomja meg az / ENTER  gombot.

3. Miután beszélt a másik féllel, nyomja meg a Vonal  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat az eredeti hívó kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget.

5. Beszéljen az eredeti hívóval.

3.4.5  Háromrésztvevős konferenciahívások támogatása
Beszélgetés közben hozzáadhat még egy felet a híváshoz, ezzel konferenciabeszélgetést hozva létre.

Megjegyzés
• Lehetséges, hogy telefonrendszere speciális konferenciafunkciókat, például négy vagy több szemé-

lyes konferenciahívásokat is támogat. Ebben az esetben a konferenciahívás kezelésének menete el-
térhet az itt leírtaktól. A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a telefonrendszer forgalma-
zójával vagy a szolgáltatójával.

Konferenciahívás indítása
1. A beszélgetés közben nyomja meg a / CONF  gombot.

2. Tárcsázza azt a személyt, akit hozzá szeretne adni a beszélgetéshez, majd nyomja meg a Hívás lehető-
séget.

3. Nyomja meg a / CONF  gombot.

3.4.4 Beszélgetés váltása két fél között (hívásszétválasztás)
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Fél eltávolítása a konferenciahívásból (KX-HDV130 esetében)
A konferenciahívás közben el is távolíthat feleket a beszélgetésből. Ez a lehetőség azonban csak azon kon-
ferenciahívások esetén elérhető, melyeket Ön kezdeményezett.

Megjegyzés
• Egy konferenciabeszélgetés felek eltávolítása nélküli helyreállításához a 2. lépést követően nyomja

meg a / CONF  gombot, függetlenül attól, hogy a kagylót felemelte-e vagy sem.
 

1. Konferenciahívás közben nyomja meg a következő gombot / / HOLD/MESSAGE .

2. Nyomja meg az eltávolítani kívánt fél gombját ( / LINE 1/P1  vagy / LINE 2/P2 )*1.

3. Beszélgessen az adott féllel, majd a hívás befejezéséhez tegye le a kagylót.

4. A többi féllel történő beszélgetés érdekében emelje fel a kagylót.
*1 Ez a funkció abban az esetben érhető el, ha egy programgomb vonal gombként van hozzárendelve.

Fél eltávolítása a konferenciahívásból (KX-HDV230 esetében)
A konferenciahívás közben el is távolíthat feleket a beszélgetésből. Ez a lehetőség azonban csak azon hí-
vások esetén elérhető, melyeket Ön kezdeményezett.

1. Konferenciahívás közben nyomja meg a / / HOLD  gombot.

2. A konferenciabeszélgetés tartáson lévő feleinek megjelenítéséhez ismét nyomja meg a / / HOLD
gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat az eltávolítani kívánt fél kiválasztásához, majd nyomja meg a
OK  lehetőséget.

4. Beszélgessen az adott féllel, majd a hívás befejezéséhez tegye le a kagylót.

5. Nyomja meg a / / HOLD  gombot.

Konferenciahívás befejezése
A konferenciahívás befejezéséhez tegye le a kagylót.

3.4.6  A mikrofon vagy a kézibeszélő lenémítása
Letilthatja a mikrofont vagy a kézibeszélőt, és úgy beszélhet a szobában lévő társaival, hogy azt a vonal
másik végén nem hallják, míg Ön a hangszóró vagy a kézibeszélő segítségével hallgathatja a másik felet.

Beállításhoz/kikapcsoláshoz
1. Nyomja meg a / MUTE/AUTO ANS  gombot.

Megjegyzés
• Ha a  ikon villog az LCD-kijelzőn, a némítás funkció be van kapcsolva.

• A némítás akkor is fennmarad, ha használata közben kihangosítóra kapcsol/elkapcsol a kihangosító-
ról.

• A némítás akkor is fennmarad, ha használata közben fülhallgatót csatlakoztat/választ le.

3.4.7  Hívásvárakoztatás fogadásának használata
Ha beszélgetés közben egy új hívás érkezik, megszólal a hívásvárakozási hangjelzés. A második hívást az
eredeti beszélgetés megszakításával vagy tartásba helyezésével fogadhatja. Ez a telefontársaság

3.4.6 A mikrofon vagy a kézibeszélő lenémítása
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opcionális szolgáltatása. Hívásvárakoztatási hangjelzést kaphat, illetve megtudhatja a hívó adatait. A részle-
tekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a telefonrendszer forgalmazójával vagy a szolgáltatójával.

Az aktuális hívás megszakításához és az új hívóval való beszélgetéshez
1. Tegye le a kagylót.

2. Emelje fel a kagylót.

Az aktuális hívás tartásához és az új hívóval való beszélgetéshez
1. Nyomja meg a Fogad  gombot.

Megjegyzés
• KX-HDV130 esetén: A hívás fogadásához megnyomhatja a / / HOLD/MESSAGE  gombot is.

• KX-HDV230 esetén: A hívás fogadásához megnyomhatja a / / HOLD  gombot is.

3.4.8  A kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett funkció
használata

Amikor kétszemélyes beszélgetést folytat a kábeles kézibeszélőn, ezen funkció segítségével elérheti, hogy
mások is hallgathassák a beszélgetést a hangszórón át, miközben Ön tovább beszélgethet a kábeles kézi-
beszélőn keresztül.

Indítás/visszavonás
1. A beszélgetés közben nyomja meg a / SP-PHONE  gombot.

Megjegyzés
• Aktív felvett kagylós kihangosítás esetén a kábeles kézibeszélő tartóra való visszahelyezésével be-

kapcsolja a kihangosítás módot.

3.4.9   Képzési mód használata (csak KX-HDV230 esetén)
A képzési mód során a másik féllel folytatott beszélgetés a fejhallgatóból és a kagylóból is hallható. Ez az
üzemmód pl. az operátorok betanításakor hasznos. Miközben az operátor a fejhallgatón keresztül beszél a
másik féllel, addig az oktató a kagylón keresztül folyamatosan hallgathatja a másik felet, így lehetősége van
utasításokkal ellátni az operátort, hogy az hogyan válaszoljon a hívónak.

A képzési mód indítása
1. Fejhallgatóval történő beszélgetés során emelje fel a kézibeszélőt a tartójáról.

2. A képzési mód indításához nyomja meg a / HEADSET  gombot.

A képzési mód leállítása
1. Tegye le a kagylót.

A beszélgetés a fejhallgatón keresztül folytatódik.

3.4.8 A kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett funkció használata
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3.5  Mielőtt felállna az asztalától
3.5.1  A Hívásátirányítás és a Ne zavarj funkció beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan másik hívószámra irányítsa a bejövő hívásokat. El is utasíthatja
a bejövő hívásokat (Ne zavarj).

1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Átir/NeZavarj" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Ha az egységhez több vonal is tartozik, a [▲] vagy [▼] gombokkal válassza ki a kívánt vonalat, majd
nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat, és válassza ki az alkalmazni kívánt hívásátirányítás (FWD) vagy
"Ne zavarj" (DND) beállítást, majd nyomja meg a OK  gombot.
A beállítások a következők:
• "NeZavarj"

(A rendszer automatikusan elutasítja az összes bejövő hívást.)
• "Átir(Mind)"

(A rendszer átirányítja az összes bejövő hívást.)
• "Átir(Fogl)"

(A bejövő hívásokat csak akkor irányítja át a rendszer, ha a mellékvonal használatban van.)
• "Átir(NV)"

(A rendszer átirányítja a bejövő hívást, amennyiben Ön adott időn belül nem fogadja azt.)

5. A "NeZavarj" beállítása

a. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bekapcsolva" vagy a "Kikapcsolva" kiválasztásához.

b. Nyomja meg a OK  gombot.

6. A "Átir(Mind)" vagy a "Átir(Fogl)" beállítása

a. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Be/Ki" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

b. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bekapcsolva" vagy "Kikapcsolva" kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK  lehetőséget.*1

c. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonszám" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.*2

7. A "Átir(NV)" beállítása

a. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Be/Ki" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

b. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bekapcsolva" vagy "Kikapcsolva" kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK  lehetőséget.*1

c. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonszám" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.*2

3.5 Mielőtt felállna az asztalától
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d. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Csengetés száma" kiválasztásához, adja meg a továbbí-
tás előtti csöngések számát, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.*3

*1 A "Kikapcsolva" kiválasztásakor a következő lépések kihagyhatók.
*2 Ha a "Telefonszám" már be van állítva, ez a lépés kihagyható.
*3 Ha a "Csengetés száma" már be van állítva, ez a lépés kihagyható.

Megjegyzés
• Ha bekapcsolta a Hívásátirányítás és/vagy a Ne zavarj funkciót, készenléti módban a  / Fwd

és/vagy  / DND  felirat jelenik meg a kijelzőn.

3.5.1 A Hívásátirányítás és a Ne zavarj funkció beállítása
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3.6  A telefonkönyv használata
3.6.1   Elem tárolása a helyi telefonkönyvben
Új bejegyzés elmentése

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Új telefonkönyv" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

a. Adjon meg egy nevet (legfeljebb 24 karakter), majd nyomja meg a OK  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy telefonszám-típus kiválasztásához ( 1 – 5 ), majd nyomja
meg a OK  gombot.*1

a. Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 32 számjegy), majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kategória Ki" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget. *2

a. Válasszon ki egy kategóriát, majd nyomja meg a OK  gombot.

5. A bejegyzéshez tartozó alapértelmezett szám kiválasztásához ("Alapért.Tel.szám") nyomja meg a [▲]
vagy [▼], majd a OK  gombot. *3

a. Nyomja meg a [▲] vagy[▼] gombokat az alapértelmezettként használni kívánt szám kiválasztásá-
hoz, majd nyomja meg a OK  gombot. *3

6. Nyomja meg a Ment  gombot.
*1 További telefonszám-típusok hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.
*2 Ha nem kíván kategóriát hozzárendelni, ez a lépés kihagyható.
*3 Ha nem kíván hozzárendelni egy alapértelmezett számot, ez a lépés kihagyható.

(A bejegyzéshez megadott első szám automatikusan az alapértelmezett számként kerül hozzárendelésre.)

Megjegyzés
• Érvényes számok/karakterek: "0" - "9", " ", " ", " ", "P".

• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

Bejegyzés tárolása tárcsázás használatával
A tárcsázott számot a hívást követően is hozzáadhatja a telefonkönyvhöz.

Új bejegyzés hozzáadása tárcsázás használatával
1. Készenléti módban tárcsázzon egy számot.

2. Nyomja meg a  gombot.

a. Adjon meg egy nevet (legfeljebb 24 karakter), majd nyomja meg a OK  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy telefonszám-típus kiválasztásához ( 1 – 5 ), majd nyomja
meg a OK  gombot.*1

a. Szükség szerint szerkessze a telefonszámot, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kategória Ki" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget. *2

3.6 A telefonkönyv használata
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a. Válasszon ki egy kategóriát, majd nyomja meg a OK  gombot.

5. A bejegyzéshez tartozó alapértelmezett szám kiválasztásához ("Alapért.Tel.szám") nyomja meg a [▲]
vagy [▼], majd a OK  gombot. *3

a. Nyomja meg a [▲] vagy[▼] gombokat az alapértelmezettként használni kívánt szám kiválasztásá-
hoz, majd nyomja meg a OK  gombot.

6. Nyomja meg a Ment  gombot.
*1 További telefonszám-típusok hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.
*2 Ha nem kíván kategóriát hozzárendelni, ez a lépés kihagyható.
*3 Ha nem kíván hozzárendelni egy alapértelmezett számot, ez a lépés kihagyható. (A bejegyzéshez megadott első szám automati-

kusan az alapértelmezett számként kerül hozzárendelésre.)

Megjegyzés
• Érvényes számok/karakterek: "0" - "9", " ", " ", " ", "P".

• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

Bejegyzés tárolása a bejövő vagy kimenő hívásnapló használatával
A helyi telefonkönyvhöz a bejövő vagy kimenő hívásnaplóban szereplő számokat is hozzáadhatja.

Új bejegyzés hozzáadása:
1. Készenléti módban jelenítse meg a bejövő vagy kimenő hívások naplóját (lásd: 2.8.4 A bejövő/kimenő

hívásnapló használata).

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telkönyv. mentés" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

a. Szükség szerint szerkessze a nevet, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy telefonszám-típus kiválasztásához ( 1 – 5 ), majd nyomja
meg a OK  gombot. *1

a. Szükség szerint szerkessze a telefonszámot, majd nyomja meg a OK  gombot.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kategória Ki" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget. *2

a. Válasszon ki egy kategóriát, majd nyomja meg a OK  gombot.

6. A bejegyzéshez tartozó alapértelmezett szám kiválasztásához ("Alapért.Tel.szám") nyomja meg a [▲]
vagy [▼], majd a OK  gombot.*3

a. Nyomja meg a [▲] vagy[▼] gombokat az alapértelmezettként használni kívánt szám kiválasztásá-
hoz, majd nyomja meg a OK  gombot.

7. Nyomja meg a Ment  gombot.
*1 További telefonszám-típusok hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.
*2 Ha nem kíván kategóriát hozzárendelni, ez a lépés kihagyható.
*3 Ha nem kíván hozzárendelni egy alapértelmezett számot, ez a lépés kihagyható. (A bejegyzéshez megadott első szám automati-

kusan az alapértelmezett számként kerül hozzárendelésre.)

Megjegyzés
• Érvényes számok/karakterek: "0" - "9", " ", " ", " ", "P".

3.6.1 Elem tárolása a helyi telefonkönyvben
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• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

3.6.2   Tárolt elem szerkesztése a helyi telefonkönyvben
Tárolt bejegyzés szerkesztése

1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonkönyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt név kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü  lehető-
séget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt név, telefonszám, kategória vagy alapértelmezett tele-
fonszám kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

7. Szükség szerint szerkessze át az adatokat, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

8. Ismételje meg az 6-7. lépéseket, és szerkessze a módosítani kívánt elemeket.

9. Nyomja meg a Ment  gombot.
*1 A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü nem jelenik meg. Ebben az esetben hagyja ki a 2. lépést.

Megjegyzés
• Egy karakter vagy számjegy módosításához a [◄] vagy [►] gombok segítségével jelölje ki, majd a

törléshez nyomja meg a Törlés  gombot, ezt követően írja be az új karaktert vagy számjegyet.

• Egy teljes sor törléséhez nyomja meg és 1 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a Törlés
gombot.

• A kurzor balra és jobbra történő mozgatásához használja a [◄] vagy [►] gombokat.

• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

Kategória nevének szerkesztése
Lehetősége van a telefonkönyv-kategóriák nevének szerkesztésére.

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kijelzés módja" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kategória név" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt kategóriaszám (1–9) kiválasztásához, majd nyomja meg
a OK  lehetőséget.

6. Adjon meg egy kategórianevet (legfeljebb 13 karakter), majd nyomja meg a OK  gombot.

7. Ismételje meg az 5. és 6. lépést minden szerkeszteni kívánt kategórianév esetén.

3.6.2 Tárolt elem szerkesztése a helyi telefonkönyvben
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Megjegyzés
• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

3.6.3   Tárolt elem törlése a helyi telefonkönyvben
1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonkönyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. A [▲] vagy [▼] gomb segítségével válassza ki a kívánt elemet.

5. Nyomja meg a Menü  gombot.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Szám törlése" *2 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

7. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "IGEN" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

*1 A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü nem jelenik meg. Ebben az esetben hagyja ki a 2. lépést.
*2 Az összes elem törléséhez a "Mindent töröl" funkció helyett a "Szám törlése" funkciót használja.

3.6.4   Elem keresése a helyi telefonkönyvben
Keresés név alapján

A telefonkönyv bejegyzései között név megadásával is kereshet:

1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonkönyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a / ENTER
lehetőséget.*2

5. A [▲] vagy [▼] gomb segítségével válassza ki a kívánt telefonszámot.

6. Hívás kezdeményezéséhez emelje fel a kagylót.
*1 Amennyiben csak a helyi telefonkönyv van engedélyezve, ez a lépés kihagyható.
*2 A [▲] vagy [▼] gomb nyomva tartása esetén a következő/előző elemek automatikusan megjelennek.

Megjegyzés
• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

Keresés kategória alapján
Ha a telefonkönyv bejegyzéseit kategóriákhoz rendelte, akkor kategória szerint is kereshet.

1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Telefonkönyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Nyomja meg a  gombot.

3.6.3 Tárolt elem törlése a helyi telefonkönyvben
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4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

5. Írja be a kategóriában lévő bejegyzés nevét, majd nyomja meg a OK  gombot.

6. A [▲] vagy [▼] gomb segítségével válassza ki a kívánt elemet.

7. Hívás kezdeményezéséhez emelje fel a kagylót.
*1 Amennyiben csak a helyi telefonkönyv van engedélyezve, ez a lépés kihagyható.

Megjegyzés
• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

Keresés a tárcsázógombok megnyomásával
A telefonkönyvben több tárcsázógomb megnyomásával is kereshet bejegyzést, amikor a telefonkönyv látha-
tó a kijelzőn.

1. Amikor megjelenik a telefonkönyv, a kívánt név első karakterét/karaktereit a tárcsázógombok megnyo-
másával írhatja be a karaktertáblázatoknak megfelelő módon.

2. Nyomja meg a / ENTER  gombot.
 

Karaktertáblázat
Utótag NE / X / SX / C / (nincs) NE / X / SX RU

Gom-
bok ABC  (Latin)  (Görög)  (Cirill)

   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 Szóköz 0 Szóköz Э Ю Я 0 Szóköz

• Egy gomb ismételt megnyomásával lépkedhet végig a hozzárendelt karaktereken. Ha például Latin mód-
ban a "C" betűt szeretné bevinni, nyomja meg a  gombot 3 alkalommal.

• Elképzelhető, hogy a táblázatban látható gombillusztrációk különböznek a telefon tényleges gombjaitól.
 
Példa: Az "ANNE" szó bevitele Latin szövegbeviteli módban
 

      [►]        

3.6.4 Elem keresése a helyi telefonkönyvben
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Megjegyzés
• Az elérhetőség a telefonrendszer típusától függ. További információkért vegye fel a kapcsolatot a

rendszergazdával.

3.6.5  A helyi telefonkönyv lezárása/feloldása
A telefonkönyvet készenléti módban tudja zárolni/feloldani.
Ha nincs jelszó beállítva, nem zárolhatja a telefonkönyvet.
A jelszó beállításával kapcsolatos részletekért lásd: "4.2 A jelszó beállítása".

A telefonkönyv lezárása
1. Nyomja meg és 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  gombot.*1

•  jelenik meg.
*1 A hívásnapló is zárolva van.

Ha nincs beállítva jelszó, hibajelzés hallható, és megjelenik a "Jelszó Nem tárolt" hibaüzenet.

A telefonkönyv feloldása
1. Nyomja meg és 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  gombot.

2. Írja be a jelszavát.*1

3. A készenléti módhoz való visszatéréshez nyomja meg a / CANCEL  gombot.
*1 Amennyiben 3-szor helytelen jelszót ad meg, körülbelül 30 másodpercig nem fog tudni megadni további jelszót.

A telefonkönyv ideiglenes feloldása
1. Nyomja meg a  gombot.

2. Írja be a jelszavát.*1

*1 Amennyiben 3-szor helytelen jelszót ad meg, körülbelül 30 másodpercig nem fog tudni megadni további jelszót.

3.6.6   Elem keresése a távoli telefonkönyvben
1. Készenléti módban nyomja meg a  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Távoli tel.könyv" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.*2

5. A [▲] vagy [▼] gomb segítségével válassza ki a kívánt telefonszámot.

6. Hívás kezdeményezéséhez emelje fel a kagylót.
*1 Amennyiben csak a távoli telefonkönyv van engedélyezve, ez a lépés kihagyható.
*2 A [▲] vagy [▼] gomb nyomva tartása esetén a következő/előző elemek automatikusan megjelennek.

Megjegyzés
• A karakterek bevitelével kapcsolatos információkért lásd: "2.8.3 Karakterbevitel".

3.6.5 A helyi telefonkönyv lezárása/feloldása
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3.7  A vonal státuszának ellenőrzése
Az egyes vonalak státuszát (KX-HDV130: legfeljebb 2 vonal, KX-HDV230: legfeljebb 6 vonal) a kijelzőn te-
kintheti meg.

Készenléti módban
1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Vonal státusa" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy vonal kiválasztásához, amelynek a státuszát ellenőrizni kí-
vánja.

4. A vonalstátusz ellenőrzésének befejezéséhez nyomja meg a / CANCEL  gombot, vagy nyomja meg az
OK  gombot, ha valamilyen műveletet szeretne végezni.

Megjegyzés
• Ha egy funkciógomb Vonalstátusz gombként van hozzárendelve, az adott funkciógomb megnyomá-

sával jelenítheti meg a vonalstátusz képernyőt.

Beszélgetés közben
1. Nyomja meg a Vonal  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy vonal kiválasztásához, amelynek a státuszát ellenőrizni kí-
vánja.

3. A vonalstátusz ellenőrzésének befejezéséhez nyomja meg a / CANCEL  gombot, vagy nyomja meg az
OK  gombot, ha valamilyen műveletet szeretne végezni.

Megjegyzés
• Ha egy funkciógomb Vonalstátusz gombként van hozzárendelve, az adott funkciógomb megnyomá-

sával jelenítheti meg a vonalstátusz képernyőt.

Vonal állapotának kijelzése
Állapot megjelenítése Jelentés Művelet

Szabad*1 A vonal szabadon használható. Foglalja le a vonalat a tárcsá-
záshoz.

<n> Szabad*1 Egy megosztott vonal szabadon hasz-
nálható.

Foglalja le a vonalat a tárcsá-
záshoz.

Foglalt (csak KX-HDV230
esetén)

A vonal foglalt. —

Hívás tartva*2 A vonal tartáson van. Fogadja a tartáson lévő hí-
vást.

Bejövő hívás (csak
KX-HDV230 esetén)*2

A vonalon beérkezik egy hívás. Fogadja a hívást.

Újrahív (csak KX-HDV230
esetén)*2

A vonalon Tartás visszahívása jel érke-
zik.

Fogadja a hívást.

3.7 A vonal státuszának ellenőrzése
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Állapot megjelenítése Jelentés Művelet

<x> Foglalt*3 Egy megosztott vonal használatban van
egy másik egységen.

Csatlakozzon a híváshoz.

<x> Hívás tartva*3 Egy megosztott vonal tartásra van téve
egy másik egységen.

Fogadja a tartáson lévő hí-
vást.

*1 A következő ikonok abban az esetben is megjelennek, ha a megfelelő funkció engedélyezve van.

Ikon Jelentés

Hívásátirányítás

Ne zavarj funkció

Névtelen hívás kezdeményezése

Ismeretlen hívások blokkolása

*2 Amikor a vonal ebben az állapotban van, a hívás adatai is megjelennek.
*3 Ha a megosztott vonal be van állítva, a <x> (indexszám) szintén megjelenik. Azt javasoljuk, hogy ezt a rendszergazda segítsé-

gével állítsa be. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

3.7 A vonal státuszának ellenőrzése
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3.8  A hangposta lehallgatása
Hangüzenet érkezésekor a "Hangüzenet" felirat jelenik meg a kijelzőn.
Új üzeneteit a hangposta megnyitásával hallgathatja meg.

1. Készenléti módban nyomja meg a / / HOLD/MESSAGE  gombot (KX-HDV130)*1.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy vonal kiválasztásához, amelyen a  jelenik meg, majd
nyomja meg a OK  lehetőséget.

*1 KX-HDV230 esetén nyomja meg a / MESSAGE  gombot.

Megjegyzés
• A 2. lépés nem szükséges, amennyiben a telefonhoz csak egy vonal van konfigurálva.

3.8 A hangposta lehallgatása
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4. rész
A telefon testreszabása

Ez a szakasz megmutatja, hogyan szabhatja személyre
a telefonját egyéni igényeinek megfelelően.
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4.1  Az LCD-kijelző beállítása
A telefon LCD kijelzőjének módosítása

Megváltoztathatja, mi jelenjen meg a telefon LCD-kijelzőjén.

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kijelzés módja" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Készenléti kij." kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

A kijelző nyelvének kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy az LCD-kijelzőn látható szövegek milyen nyelven jelenjenek meg.

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Kijelzés módja" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Nyelv" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

4.1 Az LCD-kijelző beállítása
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4.2  A jelszó beállítása
A telefon jelszava alapértelmezésként nincs beállítva. A használat előtt regisztrálnia kell egy jelszót (4
számjegy). Jelszó beállítása nélkül a következő funkciók nem használhatók:
• Telefonkönyv zárolása (Lásd: "3.6.5 A helyi telefonkönyv lezárása/feloldása".)

Megjegyzés
• A termék engedély nélküli hozzáférésének elkerülése érdekében:

– Véletlenszerű karakterekből álló, nehezen kitalálható jelszót állítson be.

– Rendszeresen módosítsa a jelszót.

• Jegyezze fel a jelszót arra az esetre, ha elfelejtené.

Beállítás
1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Egyéb opció" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Jelszó váltás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

5. Írja be az új jelszót (4 számjegy [0–9]).

6. Az ellenőrzés érdekében az 5. lépéshez hasonlóan adja meg ismét a jelszót.

4.2 A jelszó beállítása
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4.3  Funkciógombok szerkesztése
Visszaállás alapértelmezett beállításokhoz

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb opciók" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a
OK  lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt funkciógomb kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Készenlét"/"Beszéd" kiválasztásához, majd nyomja meg a
OK  lehetőséget.

7. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

Funkciógombok hozzárendelése
1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb opciók" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a
OK  lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt funkciógomb kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Készenlét" vagy "Beszéd" kiválasztásához, majd nyomja meg
a OK  lehetőséget.

7. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Funkciógomb" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

8. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

Gyorstárcsázó gombok hozzárendelése
1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb opciók" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4.3 Funkciógombok szerkesztése
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4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a
OK  lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt funkciógomb kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Készenlét" vagy "Beszéd" kiválasztásához, majd nyomja meg
a OK  lehetőséget.

7. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gyorsgomb hívás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

8. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

4.3 Funkciógombok szerkesztése
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4.4  Gyorsgombok használata
Rendeljen telefonszámokat a tárcsázógombokhoz, így egy tárcsázógomb megnyomásával és nyomva tartá-
sával is indíthat hívást. (Lásd "Tárcsázás a gyorstárcsázó gombok segítségével".)

Gyorsgombok hozzárendelése a telefonkönyvből
Rendeljen hozzá egyet a helyi telefonkönyvben tárolt telefonszámok közül valamelyik gombhoz, melyet ezt
követően gyorsgombként használhat.

1. Készenléti módban nyomjon meg és tartson nyomva egy tárcsázógombot (0–9) 1 másodpercnél hosz-
szabb ideig.

2. Nyomja meg a Menü  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Más.tel.könyvből" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Írja be a nevet vagy a kívánt név első néhány karakterét, majd nyomja meg a OK  gombot.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy szám kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

7. "Mentés" jelzés látható, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

Megjegyzés
• Bejegyzés kereséséhez a telefonkönyvben lásd: "3.6.4  Elem keresése a helyi telefonkönyvben ".

Gyorsgombok szerkesztése
1. Készenléti módban nyomjon meg és tartson nyomva egy tárcsázógombot (0–9) 1 másodpercnél hosz-

szabb ideig.

2. Nyomja meg a Menü  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget.

4. Szükség esetén szerkessze a gyorsgomb nevét, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

5. Szükség esetén szerkessze a gyorsgomb számát, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

6. "Mentés" jelzés látható, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

Gyorsgomb törlése
1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercnél hosszabban a gyorsgombként be-

állított tárcsázógombot.*1

2. Nyomja meg a Menü  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Törlés" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.*2

4.4 Gyorsgombok használata
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4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "IGEN" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

*1 A rendszer megjeleníti a gyorsgomb adatait, Ön ekkor a [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával másik számot rendelhet a gyors-
gombhoz.

*2 Az összes elem törléséhez a "Törlés" funkció helyett a "Mindent töröl" funkciót használja.

Gyorsgombos tárcsázás típusának kiválasztása
Minden beállított gyorsgomb esetén 2 különböző típusú tárcsázási mód között választhat.

1. Készenléti módban nyomjon meg és tartson nyomva egy tárcsázógombot (0–9) 1 másodpercnél hosz-
szabb ideig.

2. Nyomja meg a Menü  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Automata hívás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Válassza ki a "Kézi" vagy "Automata" elemet, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

Opció Leírás

Kézi Nyomja meg és 1 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a gyorstárcsázó-
ként beállított tárcsázógombot (0–9), majd emelje fel a kagylót.

Automata A gyorsgomb megnyomása és beállított másodpercen át való nyomva tartása esetén
a telefon azonnal tárcsázza a gyorsgombhoz rendelt telefonszámot.

Megjegyzés
• Az automatikus hívásindításhoz szükséges idő beállításával kapcsolatos további információkért lásd

a "Gyorsgomb idő" című fejezetet a "Gomb opciók". oldalon.

4.4 Gyorsgombok használata
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4.5   Funkciógombok (Programgombok és DSS
gombok*1)

*1 Csak KX-HDV230 esetén
 

4.5.1   Funkciógombok módosítása
1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Gomb opciók" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Programgomb" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.*1

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a módosításhoz, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat az új elem hozzárendeléséhez, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.*2

*1 Csak KX-HDV230 esetén:
Amennyiben funkciókat szeretne hozzárendelni a KX-HDV20 készüléken lévő DSS gombokhoz, érintse meg a "DSS gomb"-ot.
Egy funkció a kívánt DSS-gomb 3 másodpercig vagy hosszabb ideig történő megnyomásával is hozzárendelhető.

*2 Az aktuális beállítás törléséhez válassza ki a "Nincs kioszt." lehetőséget.

Megjegyzés
• Egy funkció a kívánt funkciógomb legalább 3 másodpercig történő megnyomásával is hozzárendelhe-

tő (csak KX-HDV230 esetén).

4.5.2  A funkciógombok típusai
Az egyes funkciógombokhoz egy-egy funkció rendelhető hozzá a következők közül.

Megjegyzés
• A Vonal funkcióján felül egyéb funkciók is hozzárendelhetők az egyes vonalakhoz. Azonban csak az

előre beállított vonalak választhatók ki (csak KX-HDV230 esetén).
• Ha a telefon egy Panasonic KX-HTS PBX sorozatú készülékhez van csatlakoztatva, ezen gombok és

a hozzájuk rendelhető funkciók eltérőek.
Részletekért tekintse meg a KX-HTS PBX sorozat dokumentációját.

1. Egygombos tárcs.
Egyetlen gombnyomással tárcsázhat egy előre beállított számot.

2. BLF (Foglaltat jelző lámpa)
A hívások gombhoz hozzárendelt mellékre történő átirányítására szolgál bejövő hívás vagy beszélge-
tés közben. A BLF gomb visszajelzője a gombhoz hozzárendelt mellék aktuális státuszát mutatja.

4.5 Funkciógombok (Programgombok és DSS gombok*1)
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Státusz
Jelentés

Szín Fényjelzés

Piros Ki Elérhető

Be Nem elérhető

Gyors villogás Cseng

Megjegyzés
• Több mint 48 BLF gomb programozható be, de az állapotjelzés csak 48 gombnál használható

(csak KX-HDV230 esetén).
3. Fővonal

Ezen gomb segítségével egy vonal foglalható le hívás kezdeményezése vagy fogadása céljából. Az
egyes gombokon lévő visszajelzők színe a vonal állapotát jelöli.

Státusz
Jelentés

Szín Fényjelzés

Kék Be Használatban
• Hívás van folyamatban.

Lassú villogás Hívás tartva
• Egy hívás tartáson van.

Gyors villogás Bejövő hívás vagy Újrahív
• Egy hívás (ideértve a Tartás újrahívás funkciót is) ér-

kezik a telefonra.

A hívó neve vagy száma
• Hívás érkezik egy megosztott vonalra.

Piros Be Használatban
• Egy megosztott vonal használatban van, vagy egy hí-

vás privát tartásra lett helyezve egy másik készülé-
ken.

Lassú villogás Hívás tartva
• Egy megosztott vonal tartásra van téve egy másik

egységen.

Ki — Szabad
• A vonal szabadon használható.

4. ACD *1

Bejelentkezés: Egy automatikus híváselosztó csoportba történő bejelentkezés, illetve onnan történő ki-
jelentkezés.
Wrap Up: A telefon státuszának módosításához használható: "Elérhetetlen"  "Wrap Up"  "Elérhető".
Ez egyes gombokon lévő LED-ek színe a gomb állapotát jelöli.

4.5.2 A funkciógombok típusai
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Státusz Jelentés

Szín Fényjelzés Bejelentkezés Wrap Up

Piros Ki Bejelentkezés Elérhető

Be Kijelentkezés Elérhetetlen

Lassú villogás — Wrap Up

5. Vonal státusa *2

Az egyes vonalak státuszának megjelenítésére szolgál. Ennek köszönhetően a funkciógomb Vonal-
gombként használható, pl. lefoglalható vele egy vonal hívás kezdeményezése vagy fogadása érdeké-
ben.
Lásd "3.7 A vonal státuszának ellenőrzése".

6. Továbbít.
Ezen gomb segítségével a bejövő hívások a gombhoz hozzárendelt mellékre továbbíthatók.

7. Telefonkönyv *2 *3

A telefonkönyv megnyitására szolgál.
8. Napló *2 *3

A bejövő / kimenő hívásnapló megnyitására szolgál.
9. Egyidejű csengés *1 *2

Lehetővé teszi az egyidejű csengést. Hívás fogadása esetén az egyidejű csengés legfeljebb 10 hely-
hez állítható be.

Státusz
Jelentés

Szín Fényjelzés

Kék Be Egyidejű csengés funkció: Be

Ki Egyidejű csengés funkció: Ki

10. Hoteling *1 *2

A Call Center Hoteling eseménybe történő bejelentkezésre/kijelentkezésre szolgál.
11. Hívásátirányítás *2

Egy hívás a gombhoz hozzárendelt mellékre történő megerősítő vagy automatikus átirányítására szol-
gál beszélgetés közben.

12. Vak átirányítás *1 *2

Egy hívás a gombhoz hozzárendelt mellékre történő vak hívásátirányítására szolgál beszélgetés köz-
ben.

13. Konferencia *2

Egy több résztvevős (konferencia) hívás gombjához rendelt mellék hozzáadására szolgál.
14. Irányított hívásátvétel *1 *2

A megadott telefonszámra érkező bejövő hívás fogadására szolgál.
15. Hívásvárakoz. *1 *2

Egy hívás várakoztatására szolgál.
16. Várakoz. Fogadása *1 *2

Egy hívásvárakoztatásra állított hívás folytatására szolgál.
17. Jelenlét *2

A gombhoz rendelt mellék aktuális állapotának megerősítésére szolgál.
Ha a mellék "elérhető", a regisztrált telefonszám a gomb megnyomásával hívható.

4.5.2 A funkciógombok típusai
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Státusz
Jelentés

Szín Fényjelzés

Kék Be Elérhető

Piros Be Foglalt

Lassú villogás Nem elérhető

Ki — Offline

(My Phone) *2

A Saját telefon aktuális állapotának konfigurálására szolgál. Az állapot a gomb megnyomásával módo-
sítható.

Státusz
Jelentés

Szín Fényjelzés

Kék Be Elérhető

Piros Be Foglalt

Lassú villogás Nem elérhető

Ki — Offline / Láthatatlan

18. ÁtvételiCsop. *1

Egy csoportos hívás fogadására szolgál.
 
*1 Ez az elem csak abban az esetben használható, ha a funkció engedélyezve van. További információkért vegye fel a kapcsolatot

a rendszergazdával.
*2 Csak KX-HDV230 esetén
*3 Az elem csak abban az esetben választható ki, ha a lista regisztrálva van a telefonon. További információkért vegye fel a kapcso-

latot a rendszergazdával.

4.5.2 A funkciógombok típusai
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4.6  A névtelen hívási funkciók használata
Névtelen hívás kezdeményezése

Hívás indítása előtt adja meg a következőket:

Megjegyzés
• Az elérhetőség a telefonrendszer típusától függ.

• Előfordulhat, hogy ezen beállításokhoz jelszó megadása szükséges. Javasoljuk, hogy ezt a rendszer-
gazdával közösen állítsa be. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásbeállítások" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Ismeretlen hívás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy vonal kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bekapcsolva" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

Ismeretlen hívások blokkolása
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az egység automatikusan elutasítsa a telefonszám elküldése nélkül érke-
ző hívásokat. Az alapértelmezett beállítás a "Kikapcsolva".

Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy ezen beállításokhoz jelszó megadása szükséges. Javasoljuk, hogy ezt a rendszer-

gazdával közösen állítsa be. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásbeállítások" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Anonim elutasít." kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt vonal kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehető-
séget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bekapcsolva" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

4.6 A névtelen hívási funkciók használata

80 Kezelési útmutató



4.7   Bejövő hívások korlátozása (Hívóazonosító*1

szolgáltatás használói számára)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az egység automatikusan elutasítsa a megadott telefonszámokról érkező,
nemkívánatosnak ítélt hívásokat (például reklámhívások).
Hívás érkezésekor az egység nem csörög a hívó azonosításáig.
Amennyiben a telefonszám megtalálható a letiltott telefonszámok listáján, az egység elutasítja a hívást.
*1 Amennyiben hívásazonosító információkat (hívó neve és telefonszáma) tartalmazó külső hívás érkezik, a rendszer feljegyzi eze-

ket az adatokat a bejövő hívásnaplóba, és megjeleníti őket az LCD-kijelzőn.
Amennyiben a telefonkönyvben szereplő számról érkezik hívás, a szám mellett a telefonkönyvben ahhoz regisztrált név is meg-
jelenik.
Amennyiben a telefonrendszer hívóadatokat küld, és ugyanerről a számról a telefonkönyvben is találhatók információk, a telefon-
könyvben tárolt információk megjelennek a kijelzőn.

Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy ezen beállításokhoz jelszó megadása szükséges. Javasoljuk, hogy ezt a rendszer-

gazdával közösen állítsa be. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Nemkívánatos hívó felek elmentése
A letiltott telefonszámok listáján legfeljebb 30 telefonszámot tárolhat. Ehhez válogathat a híváslistáról vagy
közvetlenül is beviheti a számokat.

1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásbeállítások" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásaz. elut." kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat egy üres vonal kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü  lehe-
tőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget.

7. Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 32 számjegy), majd nyomja meg a OK  gombot.

8. Nyomja meg a Ment  gombot.

Megjegyzés
• Telefonszámot regisztrálhat a Menü  megnyomásával, majd a "Hívásaz. elut." kiválasztásával, amikor

a blokkolni kívánt hívó ki van választva a bejövő hívások listáján, majd folytassa az eljárást a 7. lé-
péstől.

Elutasítandó telefonszám szerkesztése
1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

4.7 Bejövő hívások korlátozása (Hívóazonosító*1 szolgáltatás használói számára)
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3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásbeállítások" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásaz. elut." kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt telefonszám kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
lehetőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Szerkesztés" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehe-
tőséget.

7. Adja meg a kívánt számot, majd nyomja meg a OK  gombot.

8. Nyomja meg a Ment  gombot.

Elutasítandó telefonszám törlése
1. Nyomja meg a Menü  gombot.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásbeállítások" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Hívásaz. elut." kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a kívánt telefonszám kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
lehetőséget.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Szám törlése" *1 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

7. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "IGEN" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetősé-
get.

*1 Az összes elem törléséhez a "Szám törlése" funkció helyett a "MindenSzám.Töröl" funkciót használja.

4.7 Bejövő hívások korlátozása (Hívóazonosító*1 szolgáltatás használói számára)
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4.8  Az ECO mód beállítása
Ezen üzemmód engedélyezése csökkenti az egység által felhasznált áram mennyiségét.

Megjegyzés
• Ha az ECO mód engedélyezve van, a "Csatl. sebessége" beállítás a következőképp módosul:

– Csatl. sebessége: "10M-Teljes" *1

– PC port nem használható

• Az ECO mód beállításának módosítása esetén a készülék újraindul.

• Ha az ECO mód engedélyezve van, az ECO  felirat jelenik meg a készüléken készenléti módban.
*1 A kapcsoló elosztó portjának, amelyhez az egység csatlakozik, 10 Mb/s (fix)/full duplex típusúnak kell lennie.

Beállítás
1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Takarékos üzemmód" kiválasztásához. *1, majd nyomja meg a
OK  gombot.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Bekapcsolva" *2 kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

*1 Ehhez a beállításhoz szükség lehet a rendszergazdai jelszóra. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
Az elérhető karakterek listájához lásd: "5.2 A rendszergazdai jelszó karaktertáblázata".

*2 Az ECO mód lekapcsolásához válassza a "Kikapcsolva" (alapértelmezett) lehetőséget.

4.8 Az ECO mód beállítása

Kezelési útmutató 83



4.9  Az alapbeállítások módosítása
A főelem kiválasztása

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Alapbeállítás" kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  le-
hetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a főelem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

Főelem Alelem

Bejövő opció Csengő hangerő, Csengetés típus

Beszéd opció HangszóróHangerő, Kézib. Hangereje, Fejbesz. hangerő

Fogadás módja Autom. üzenetrögzítő, Autofogad.időz.

Gomb opciók Programgomb, Gomb szerkesztés, Programgomb név, Gyors-
gomb idő

Kijelzés módja Nyelv, Megvilágítás, LCD-kontraszt, Készenléti kij., Kategória
név, Dátumformátum, Időformátum, Értesítés

Billentyű hang —

Hívásbeállítások Anonim elutasít., Ismeretlen hívás, Hívásaz. elut., Bárhonnan,
Távoli iroda, Egyidejű csengés, Rendszer lezárás

Egyéb opció Jelszó váltás, Webes beállítás

4.9.1  Alapbeállítások menü elrendezése
Bejövő opció

Alelem Leírás Beállítás Alapértelme-
zett

Csengő hangerő A csengőhang hang-
erejének beállítása.

Kikapcsolva, 1. Szint–8. Szint 5. Szint

Csengetés típus A csengőhang kivá-
lasztása az egyes hí-
vási típusokhoz.*1

KX-HDV130 ese-
tén:
1. vonal, 2. vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén:
1. vonal–6. vonal

1. csengőhang–
19, 25–32

1. csengő-
hang*2

Saját csengetés
(Kategória 1–Kate-
gória 9)

*1 A termékben található előbeállított csengőhangokat a © 2010 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
*2 Az alapértelmezett csengőhang a vonal számától függően eltérő. A 3. vonal alapértelmezett csengőhangja pl. a 3. csengőhang.

4.9 Az alapbeállítások módosítása

84 Kezelési útmutató



Beszéd opció

Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

HangszóróHangerő A hangszóró hangerejének beállí-
tása.

1. Szint–8. Szint 5. Szint

Kézib. Hangereje A kézibeszélő hangerejének beállí-
tása.

1. Szint–8. Szint 5. Szint

Fejbesz. hangerő A hangszóró hangerejének beállí-
tása.

1. Szint–8. Szint 5. Szint

Hangszínszab.*1 A kagyló minőségének kiválasztá-
sa.

Normál / Magas hang*2 Normál

*1 Csak a KX-HDV230 készülék
*2 Felerősíti a nagyfrekvenciát.

Fogadás módja

Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

Autom. üzenetrögzítő Az Automatikus fogadás opcióval
fogadható eszközök típusának ki-
választása.

Kihangosítás /
Fejbeszélő

Kihangosítás

Autofogad.időz. Azon másodpercek számának be-
állítása, miután a készülék auto-
matikusan fogadja a hívást, ha az
Automatikus fogadás funkció be
van kapcsolva.

0 másodperc–20 má-
sodperc

6 másodperc
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Gomb opciók

Alelem Leírás Beállítás Alapértelme-
zett

Programgomb
 
KX-HDV130 eseté-
ben:
• Programgomb 1–2
 
KX-HDV230 eseté-
ben:
• Programgomb 1–24
• DSS-gomb 1–200

Egy funkciót rendel hoz-
zá az egyes program-
gombokhoz vagy DSS-
gombokhoz.
Lásd "4.5  Funkciógom-
bok (Programgombok
és DSS gombok*1) ".

Nincs kioszt.
Egygombos tárcs.
BLF
Fővonal
ACD (Bejelentkezés / Wrap Up)
Vonal státusa *1

Továbbít.
Telefonkönyv *1

Napló *1

Egyidejű csengés *1

Hoteling *1

Hívásátirányítás *1

Vak átirányítás *1

Konferencia *1

Irányított hívásátvétel *1

Hívásvárakoz. *1

Várakoz. Fogadása *1

Jelenlét *1

ÁtvételiCsop.

Nincs kioszt.

Gomb szerkesztés
 
• A gomb
• B gomb
• C gomb

A funkciógombok szer-
kesztésére szolgál a kö-
vetkező esetekben.
• Készenlét
• Beszéd

Alapbeállítás Nincs tárolva

Funkció-
gomb

Átir/NeZavarj *3

Flash/Újrahív *4

Bejövő napló
Kimenő napló
Telefonkönyv
Hívásvárakoz. *2 *4

Szünet *2

Személykeresés *2 *3

Gyorsgomb hívás *3

Programgomb név
 
• A gomb
• B gomb
• C gomb

A funkciógombok nevé-
nek szerkesztésére
szolgál a következő
esetekben.
• Készenlét
• Beszéd

Max. 5 karakter Nincs tárolva
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Alelem Leírás Beállítás Alapértelme-
zett

Gyorsgomb idő Azon másodpercek be-
állítása, miután a készü-
lék automatikusan kez-
deményezi a hívást,
amikor egy olyan
Gyorstárcsázó gombot
nyom meg, amelyhez
az "Automata" opció
van beállítva.

1 másodperc–20 másodperc 2 másodperc

*1 Csak KX-HDV230 esetén
*2 Csak akkor jelenik meg, ha konfigurálva van a telefonon.
*3 Csak a "Készenlét" lehetőség kiválasztása esetén jelenik meg.
*4 Csak a "Beszéd" lehetőség kiválasztása esetén jelenik meg.
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Kijelzés módja

Alelem Leírás Beállítás Alapértelme-
zett

Nyelv A kijelző nyelvét vá-
lasztja ki. Szükség
esetén akár 10 nyelv
is letölthető a szer-
verről vagy a webol-
dalról. További infor-
mációkért vegye fel a
kapcsolatot a rend-
szergazdával.

Utótag: NE / X /
SX

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

Automata

Utótag: (nincs) /
C

Automata /
English /
Español /
FRANÇAIS

Automata

Utótag: RU Automata /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Automata

Megvilágítás Be-/kikapcsolja az
LCD-kijelző háttérvi-
lágítását. Az "Auto-
mata" vagy a "Bekap-
csolva" lehetőség ki-
választása esetén ál-
lítsa be a háttérvilágí-
tás szintjét az 1.
Szint–3 (KX-
HDV130) / 1. Szint–6
(KX-HDV230) szint
között.

Automata / Bekapcsolva / Kikapcsolva Automata

LCD-kontraszt Kontraszt beállítása
az LCD-kijelző háttér-
világításához.

KX-HDV130 esetében:
1. Szint–6. Szint

3. Szint

A KX-HDV230 tí-
pusnál:
Fő LCD /
Másodlagos
LCD /
DSS LCD

1. Szint–6. Szint

Készenléti kij. Annak beállítása,
hogy mi jelenjen meg
a kijelzőn a készenlé-
ti módban.

Telefonszám /
Telefonszám&név /
Név /
Kikapcsolva

Telefonszám

Kategória név A kategórianevek
szerkesztése.

Max. 13 karakter x kategória (1-9) Nincs tárolva
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Alelem Leírás Beállítás Alapértelme-
zett

Dátumformátum A készenléti módban
a kijelzőn megjelenő
dátum formátumának
beállítása.

Utótag: NE / X /
SX / RU

NN-HH-ÉÉÉÉ /
HH-NN-ÉÉÉÉ

NN-HH-ÉÉÉÉ

Utótag: (nincs) /
C

NN-HH-ÉÉÉÉ /
HH-NN-ÉÉÉÉ

HH-NN-ÉÉÉÉ

Időformátum A készenléti módban
a kijelzőn megjelenő
idő formátumának
beállítása.

Utótag: NE / X /
SX / RU

12óra / 24óra 24óra

Utótag: (nincs) /
C

12óra / 24óra 12óra

Értesítés Az értesítési mód be-
állítása (Üzenet, LED
vagy Riasztási) a
nem fogadott hívások
és hangüzenetek
esetére.
Üzenet: Egy üzenetet
jelenít meg a képer-
nyőn
LED: Jelzőfények
Riasztási: Egy hang-
jelzés hallható

Nem fog. hív. Minden beál-
lítás: Bekap-
csolvaÜzenet Bekapcsolva / Kikap-

csolva

LED Bekapcsolva / Kikap-
csolva

Hangüzenet

Üzenet Bekapcsolva / Kikap-
csolva

LED Bekapcsolva / Kikap-
csolva

Riasztási Bekapcsolva / Kikap-
csolva

Billentyű hang
Alelem Leírás Beállítás Alapértelmezett

Billentyű hang A billentyűhang be- és kikapcsolá-
sa.

Bekapcsolva / Kikap-
csolva

Bekapcsolva

Hívásbeállítások

Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

Anonim elutasít. A névtelen hívások
blokkolásának/engedé-
lyezésének kiválasztá-
sa.

KX-HDV130 ese-
tén: 1. vonal–2.
vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén: 1. vonal–6.
vonal

Bekapcsolva / Ki-
kapcsolva

Kikapcsol-
va

Ismeretlen hívás *1 A névtelen kimenő hívá-
sok engedélyezése/letil-
tása.

KX-HDV130 ese-
tén: 1. vonal–2.
vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén: 1. vonal–6.
vonal

Bekapcsolva / Ki-
kapcsolva

Kikapcsol-
va
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Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

Hívásaz. elut. Telefonszámok szer-
kesztése/törlése a bejö-
vő hívások elutasítása
érdekében.

Lásd "4.7  Bejövő hívások korlátozása
(Hívóazonosító*1 szolgáltatás használói
számára)".

Nincs tá-
rolva

Bárhonnan *3 Az Xsi Bárhol beállítá-
sának megadása/szer-
kesztése.

KX-HDV130 ese-
tén: 1. vonal–2.
vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén: 1. vonal–6.
vonal

Regisztráláskor:
Név
Telefonszám *2

 
Szerkesztéskor:
Állapot (Bekap-
csolva / Kikapcsol-
va)
Név
Telefonszám *2

Alternatív szám *2

Nincs tá-
rolva

Távoli iroda *3 Az Xsi Távoli iroda beál-
lításának megadása.

KX-HDV130 ese-
tén: 1. vonal–2.
vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén: 1. vonal–6.
vonal

Bekapcsolva / Ki-
kapcsolva *2

Telefonszám *2

Kikapcsol-
va

Egyidejű csengés *3 Az Xsi Párhuzamos
csengés beállításának
megadása.

KX-HDV130 ese-
tén: 1. vonal–2.
vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén: 1. vonal–6.
vonal

Bekapcsolva / Ki-
kapcsolva *2

Telefonszám *2

Kikapcsol-
va

Rendszer lezárás A Hívásbeállítások me-
nü lezárása.

Bekapcsolva *4 / Kikapcsolva Kikapcsol-
va

*1 Ez az elem csak abban az esetben jelenik meg, ha a funkció engedélyezve van. További információkért vegye fel a kapcsolatot a
rendszergazdával.

*2 A 32 karaktert túllépő telefonszámok esetében a túlfutó számokat a rendszer nem jeleníti meg.
*3 Abban az esetben választhatja ki ezt az elemet, ha az Xsi szolgáltatása elérhető. További információkért vegye fel a kapcsolatot

a rendszergazdával.
*4 Jelszó szükséges (4 számjegy).

Egyéb opció

Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

Jelszó váltás*1 A telefonkönyv feloldásához hasz-
nálható telefonjelszó (4 számjegy)
módosítása.

1. Írja be a régi jelszót.*2

2. Írja be az új jelszót.

3. Erősítse meg az új jel-
szót.

Nincs re-
gisztrálva
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Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

Webes beállítás*3 A webes funkció és a naplózás
funkció be-/kikapcsolása.

Bekapcsolva / Kikapcsolva Kikapcsolva

*1 • A termék engedély nélküli hozzáférésének elkerülése érdekében:

– Véletlenszerű karakterekből álló, nehezen kitalálható jelszót állítson be.

– Rendszeresen módosítsa a jelszót.

• Jegyezze fel a jelszót arra az esetre, ha elfelejtené.

• A jelszó beállításával kapcsolatos részletekért lásd: "4.2 A jelszó beállítása".
*2 Ha még nem állított be jelszót, ez a lépés kihagyható.
*3 Ehhez a beállításhoz szükség lehet a rendszergazdai jelszóra. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Az elérhető karakterek listájához lásd: "5.2 A rendszergazdai jelszó karaktertáblázata".
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4.10  A rendszerbeállítások módosítása
Megjegyzés

• A funkciók a telefon rendszerétől is függnek. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rend-
szergazdával.

 
A főelem kiválasztása

1. Készenléti módban nyomja meg a Menü  elemet.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a "Rendszerbeáll." kiválasztásához, majd nyomja meg a OK
lehetőséget.

3. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombokat a főelem kiválasztásához, majd nyomja meg a OK  lehetőséget.

Főelem Alelem

Állapot Vonal státusa, Firmware verzió, IP üzemmód, IPv4-beállítások, IPv6-beállítá-
sok, MAC cím, LLDP, CDP, VLAN

Hálózati beáll. IP-üzemmód vál., IPv4-beállítások, IPv6-beállítások, LLDP, CDP, VLAN, Csatl.
sebessége, Webes beállítás, Hálózat teszt

Rendszerbeáll. Idő&dátum beáll., Hitelesítés, Hozzáférési kód, Xsi beállítás, UC-beállítás, Új-
raindítás, DSS újraindítása (csak KX-HDV230 esetén)

4.10.1  Rendszerbeállítások menü elrendezése
Állapot

Alelem Leírás Státusz

Vonal státusa
 
A KX-HDV130 típusnál:
1. vonal–2. vonal
 
A KX-HDV230 típusnál:
1. vonal–6. vonal

Megjeleníti a vonal státuszát. Regisztrálva*1 / Regisztrálás*1 /
(NULLA)

Firmware verzió A telefonfirmware verziószámának meg-
jelenítése.

—

IP üzemmód Az IP-hálózat mód megjelenítése. IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

IPv4-beállítások Az IPv4 beállítások megjelenítése. IP-cím *2

Subnet Mask*2

Alapért. átjáró*2

DNS*2

IPv6-beállítások Az IPv6 beállítások megjelenítése. IP-cím *3

Prefix*4

Alapért. átjáró*3

DNS*3

MAC cím A telefon fizikai címének megjelenítése. —

LLDP Az LLDP-állapot megjelenítése. Bekapcsolva / Kikapcsolva

CDP A CDP-állapot megjelenítése. Bekapcsolva / Kikapcsolva

4.10 A rendszerbeállítások módosítása
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Alelem Leírás Státusz

VLAN A VLAN azonosító és a prioritás megje-
lenítése.

—

*1 Ha kiválasztja ezt az elemet és megnyomja az OK  gombot, megjelenik a kiválasztott sor telefonszáma.
*2 Ha ez az elem nincs beállítva, a "..." jelenik meg. Amennyiben a telefon nem csatlakozik a hálózathoz, a "…" felirat jelenik meg.
*3 Ha ez az elem nincs beállítva, a "0::0" jelenik meg. Amennyiben a telefon nem csatlakozik a hálózathoz, a "::" felirat jelenik meg.
*4 Ha ez az elem nincs beállítva, a "0" érték jelenik meg. Amennyiben a telefon nem csatlakozik a hálózathoz, egy üres terület jelenik

meg.
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Hálózati beáll.
A Hálózati beáll. beállításhoz szükség lehet a rendszergazdai jelszóra. További információkért vegye fel a
kapcsolatot a rendszergazdával. Az elérhető karakterek listájához lásd: "5.2 A rendszergazdai jelszó karak-
tertáblázata".

Alelem Leírás Beállítás
Alapér-
telme-

zett

IP-üzemmód
vál.

A telefon hálózati beállí-
tásainak módosítása.
Az aktuális beállítások ki-
emelve jelennek meg.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 IPv4

IPv4-beállítá-
sok

Az IPv4 beállítások meg-
határozása.

DHCP Automata /
Kézi (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Automa-
taStatikus IP-cím

Subnet Mask
Alapért. átjáró
DNS 1
DNS 2

IPv6-beállítá-
sok

Az IPv6 beállítások meg-
határozása.

DHCP Automata /
Kézi (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Automa-
taRA DNS 1

DNS 2

Statikus IP-cím
Prefix
Alapért. átjáró
DNS 1
DNS 2

LLDP Az LLDP beállítások
meghatározása.

PC-port VLAN-azonosító 0

Prioritás 0

Bekapcsolva / Kikapcsolva Bekap-
csolva

CDP A CDP beállítások meg-
határozása.

Bekapcsolva / Kikapcsolva Kikap-
csolva

VLAN A VLAN beállítások meg-
határozása.

VLAN be-
kapcs.

IGEN / NEM NEM

IP-telefon VLAN-azonosító 2

Prioritás 7

PC VLAN-azonosító 1

Prioritás 0
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Alelem Leírás Beállítás
Alapér-
telme-

zett

Csatl. sebes-
sége*1

Az Ethernet PHY mód
beállításainak meghatá-
rozása.

IP-telefon Automata /
100M-Teljes /
100M-Fél /
10M-Teljes /
10M-Fél

Automa-
ta

PC Automata /
100M-Teljes /
100M-Fél /
10M-Teljes /
10M-Fél

Automa-
ta

Webes beállí-
tás

A webes funkció és a
naplózás funkció be-/
kikapcsolása.

Bekapcsolva / Kikapcsolva Kikap-
csolva

Hálózat teszt Megadja a ping-hez ren-
delt e-mail-címet.

IP-cím (IPv4) Nincs
tárolva

*1 Ha egy kapcsolat az automatikus egyeztetéssel nem sikerül, a kapcsolat vagy 10 Mb/s/félduplex, vagy 100 Mb/s/félduplex típusú
lesz.
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Rendszerbeáll.

Alelem Leírás Beállítás Alapértel-
mezett

Idő&dátum beáll.*1 A telefonon megjelenő
dátum és idő beállítása.

— —

Hitelesítés*2 A HTTP-hitelesítéshez
szükséges azonosító és
jelszó beállítása.

Azonosító*3

Jelszó*3
Nincs tárolva

Hozzáférési kód*4 Az átirányító szerver
hozzáférési kódjának
beállítása.

Max. 16 karakter Nincs tárolva

Xsi beállítás*5 Az Xsi szolgáltatás azo-
nosítójának és jelszavá-
nak beállítása.

KX-HDV130 ese-
tén: 1. vonal–2.
vonal
 
KX-HDV230 ese-
tén: 1. vonal–6.
vonal

Azonosító*3

Jelszó*3
Nincs tárolva

UC-beállítás*5 A Broadsoft UC szolgál-
tatás (IM&P) azonosító-
jának és jelszavának
beállítása.

Azonosító*3

Jelszó*3
Nincs tárolva

Újraindítás Indítsa újra az egysé-
get.

IGEN / NEM NEM

DSS újraindítása *6 Újraindítja a csatlakoz-
tatott DSS egységeket.

IGEN / NEM NEM

*1 Az elérhetőség a telefonrendszer típusától függ. Ha a tápellátás áramszünet vagy egyéb okok miatt megszakad, vagy ha a készü-
lék újraindul, az aktuális beállítások törlődnek, és a készülék újrakonfigurálása szükséges. Ezért ajánlatos az NTP-kiszolgáló
használata. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

*2 Ehhez a beállításhoz szükség lehet a rendszergazdai jelszóra. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
Az elérhető karakterek listájához lásd: "5.2 A rendszergazdai jelszó karaktertáblázata".

*3 Max. 128 karakter
*4 Ez a beállítás az egység beállításaitól függően nem jelenhet meg. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergaz-

dával.
*5 Ez az elem csak abban az esetben jelenik meg, ha a funkció engedélyezve van. További információkért vegye fel a kapcsolatot a

rendszergazdával.
*6 Csak KX-HDV230 esetén

4.10.1 Rendszerbeállítások menü elrendezése
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4.11  Webes felhasználói felület programozása
A termék webes alapú felhasználói felületet biztosít bizonyos beállítások és funkciók konfigurálásához, köz-
tük olyanokhoz is, melyeket a telefonról közvetlenül nem lehet beállítani.
Az alábbi listában olyan hasznos funkciók szerepelnek, melyeket a webes felhasználói felületen programoz-
hat be. További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
• Nyelvi beállítások (IP telefon / Web)

• Felhasználói jelszó (a webes felhasználói felület eléréséhez)

• Alapértelmezett vonal a kimenő hívásokhoz

• Telefonszámok elutasítása

• Hívási funkciók
– Névtelen hívás engedélyezése

– Névtelen hívás blokkolásának engedélyezése

– A Ne zavarj funkció engedélyezése

– A "Hívásátirányítás mindig" funkció engedélyezése

– Szám átirányítása (Mindig)

– A "Hívásátirányítás foglalt vonal esetén" funkció engedélyezése

– Szám átirányítása (Foglalt vonal esetén)

– A "Hívásátirányítás nem fogadott hívás esetén" funkció engedélyezése

– Szám átirányítása (Nem fogadott hívás esetén)

– Csengetések száma (Nem fogadott hívás esetén)

• Forródrót szám

• Rugalmas gombbeállítás*1

• Programgomb*2

• Telefonkönyv importálása és exportálása

• DSS konzol*1

*1 Csak KX-HDV230 esetén:
*2 Csak KX-HDV130 esetén:

Megjegyzés
• A webes felület elérésekor minden alkalommal engedélyeznie kell a webes programozást (beágyazott

web).

4.12  A szoftver frissítése
Telefonja forgalmazója időnként új funkciókat kínálhat, illetve felajánlhatja a telefon szoftverének frissítését.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

4.11 Webes felhasználói felület programozása
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4.12 A szoftver frissítése
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5. rész
Melléklet

Ez a szakasz műszaki adatokat, hibaelhárításokat, hi-
baüzeneteket és a falra szereléshez való sablonokat
tartalmaz.
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5.1  Karakterbeviteli táblázat
Karakterek beviteli módjai
A hat karakterbeviteli mód segítségével számos, különböző karaktert megadhat.
Az alábbi karakterbeviteli módok állnak rendelkezésre:

• Latin ABC

• Numerikus 0 - 9

• Görög 

• Bővített 1  / 

• Bővített 2 

• Cirill 

5.1 Karakterbeviteli táblázat
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Utótag: NE / X / SX
Gom-
bok

ABC

(Latin)
0 - 9

(Numerikus) (Görög) (Bővített 1) (Bővített 2)

Szóköz # & ' ( )
 , – . / 1

1 Szóköz # & ' ( )  , – . / 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

Szóköz ! ? " : ; + =
< > 0

0 Szóköz ! ? " : ; + = < > 0

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig
a kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.

• A kis- és nagybetűs szövegbeviteli módok közti átváltáshoz egy karakter bevitele előtt vagy azt követően
nyomja meg a  gombot.

• Egy gomb ismételt megnyomásával lépkedhet végig a hozzárendelt karaktereken. Ha például Latin mód-
ban a "C" betűt szeretné bevinni, nyomja meg a  gombot 3 alkalommal.

• A  gomb segítségével beírt karakterekre (például: "$") nem lehet rákeresni a telefonkönyvben.

• Elképzelhető, hogy a táblázatban látható gombillusztrációk különböznek a telefon tényleges gombjaitól.

5.1 Karakterbeviteli táblázat
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5.2  A rendszergazdai jelszó karaktertáblázata

Gombok ABC

(Latin)
0 - 9

(Numerikus)

# & ' ( )  , – . / ~ 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

Szóköz ! ? " : ; + = < > | 0 0

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

• Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig
a kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.

• A kis- és nagybetűs szövegbeviteli módok közti átváltáshoz egy karakter bevitele előtt vagy azt követően
nyomja meg a  gombot.

• Egy gomb ismételt megnyomásával lépkedhet végig a hozzárendelt karaktereken. Ha például Latin mód-
ban a "C" betűt szeretné bevinni, nyomja meg a  gombot 3 alkalommal.

5.2 A rendszergazdai jelszó karaktertáblázata
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5.3  Specifikációk
KX-HDV130

Elem Specifikációk

Tápegység Hálózati adapter / PoE (IEEE 802.3af)

Fogyasztás PoE Készenlét • kb. 2,2  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 1,9  W (ECO mód bekapcsolva)

Beszéd • kb. 2,3  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 2,0  W (ECO mód bekapcsolva)

Hálózati
adapter

Készenlét • kb. 2,0  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 1,3  W (ECO mód bekapcsolva)

Beszéd • kb. 2,1  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 1,4  W (ECO mód bekapcsolva)

Maximális fogyasztás Kb. 2,8  W 

Üzemi környezet 0 ℃ (32 ℉)–40 ℃ (104 ℉)

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

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

Szélessávú kodek G.722

Szűk sávszélesség kodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Több vonal 2

LCD-kijelző Monokróm grafikus kijelző

LCD mérete 132×64 pixel, 4 sor

LCD háttérvilágítás 3 szint

VoIP csatlakoztatási mód SIP

Hangszóró 1

Mikrofon 1

Fejhallgató-csatlakozó 1 (RJ9)

Méretek
(Szélesség × Mélység ×
Magasság; állvány csat-
lakoztatva)

"Magas" pozíció 167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57 × 6,61 × 7,24 hüvelyk)

"Alacsony" pozíció 167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57 × 7,36 × 5,94 hüvelyk)

Tömeg (kézibeszélővel, a kézibeszélő kábelével és
az állvánnyal)

691  g (1,52 font)

5.3 Specifikációk
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KX-HDV230
Elem Specifikációk

Tápegység Hálózati adapter / PoE (IEEE 802.3af)

Fogyasztás PoE Készenlét • kb. 3,1  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 2,9  W (ECO mód bekapcsolva)

Beszéd • kb. 3,2  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 3,0  W (ECO mód bekapcsolva)

Hálózati
adapter

Készenlét • kb. 2,8  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 2,1  W (ECO mód bekapcsolva)

Beszéd • kb. 2,9  W (ECO mód kikapcsolva)

• kb. 2,2  W (ECO mód bekapcsolva)

Maximális fogyasztás Kb. 4,2  W 

Üzemi környezet 0 ℃ (32 ℉)–40 ℃ (104 ℉)

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

Ethernet interfész 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto /
100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL /
10MB-HALF)
Auto MDI / MDIX

Szélessávú kodek G.722

Szűk sávszélesség kodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Több vonal 6

LCD-kijelző Monokróm grafikus kijelző

LCD mérete 132 x 64 pixel, 4 sor (fő LCD)
160 x 384 pixel, 12 sor (öncímkéző LCD)

LCD háttérvilágítás 6 szint

VoIP csatlakoztatási mód SIP

Hangszóró 1

Mikrofon 1

Fejhallgató-csatlakozó 1 (RJ9)

EHS csatlakozó 1 (ø3,5 mm [1/8 hüvelyk], csak EHS esetén)

Méretek
(Szélesség × Mélység ×
Magasság; állvány csat-
lakoztatva)

"Magas" pozíció 252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9 × 7,1 × 7,4 hüvelyk)

"Alacsony" pozíció 252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9 × 7,4 × 6,1 hüvelyk)

Tömeg (kézibeszélővel, a kézibeszélő kábelével és
az állvánnyal)

1030  g (2,28 font)

5.3 Specifikációk
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KX-HDV20
Elem Specifikációk

Tápegység *1 A tápellátást a KX-HDV230 készülék biztosítja.

Fogyasztás Készenlét: kb. 0,5 W 

Maximális fogyasztás Kb. 1,5 W 

Üzemi környezet 0 ℃ (32 ℉)–40 ℃ (104 ℉)

LCD-kijelző Monokróm grafikus kijelző

LCD mérete 160 × 384 pixel, 12 sor

LCD háttérvilágítás 6 szint

Méretek
(Szélesség ×
Mélység × Magas-
ság; állvány csat-
lakoztatva)

"Magas" pozíció 110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3 × 6,9 × 7,0 hüvelyk)

"Középső" pozíció 110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 × 6,9 × 6,1 hüvelyk)

"Alacsony" pozíció 110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 × 6,9 × 4,8 hüvelyk)

Tömeg (tartóval együtt) 430 g (0,95 font)

*1 A KX-HDV20 csak abban az esetben használható, ha a KX-HDV230 áramellátását az opcionális hálózati adapter biztosítja.

5.3 Specifikációk
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5.4  Hibaelhárítás
Általános használat

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A kijelzőn semmi
sem látható.

Az egység nem kap áramot. A készülék nem használható áramszünet
esetén. Ellenőrizze, hogy a PoE áramellátást
biztosító készülék áram alatt van-e, illetve az
Ethernet kábel megfelelően csatlakoztatva
van-e. (Ha PoE elosztót használ, az egyide-
jűleg csatlakoztatható eszközök száma az
elosztó által biztosított tápellátástól függ.)
Amennyiben hálózati adapter van csatlakoz-
tatva, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter be
van-e dugva és kap-e áramot.

A készülék nem mű-
ködik megfelelően.

A kábelek vagy a vezetékek nin-
csenek megfelelően csatlakoztat-
va.

Ellenőrizze a csatlakozásokat.

A csatlakozási beállítások nem
megfelelőek.

• Forduljon a rendszergazdához, és győződ-
jön meg arról, hogy a beállítások megfele-
lőek-e.

• Amennyiben a probléma nem szűnik meg,
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Hiba történt. Indítsa újra az egységet.

Nem hallom a tár-
csahangot.

— Ellenőrizze, hogy a LAN kábel megfelelően
lett-e csatlakoztatva.

Nem tudom meg-
szüntetni a telefon-
könyv zárolását.

A megadott jelszó nem megfele-
lő.

Írja be a megfelelő jelszót.

Elfelejtettem a jel-
szavam.

— Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával
vagy a forgalmazóval.

A megjelenített dá-
tum és idő nem meg-
felelő.

— Állítsa be a dátumot és az időt a készüléken.

Az üzenet/csengés
lámpa világít.

Hangüzenetet kapott, miközben
telefonált vagy amikor nem tar-
tózkodott az asztalánál.

Hallgassa meg a hangüzenetet.

A KX-HDV20 nem
kapcsolja be a esz-
közt (csak
KX-HDV230 esetén).

A KX-HDV230 az Etherneten ke-
resztül kap áramot (PoE).

Csatlakoztassa a KX-HDV230 készüléket a
hálózathoz az opcionális hálózati adapter se-
gítségével.

5.4 Hibaelhárítás
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Hívások kezdeményezése és fogadása
Probléma Lehetséges ok Megoldás

Nem tudok hívást
kezdeményezni.

Helytelenül írta be a telefonszá-
mot.

• Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a hív-
ni kívánt fél telefonszámát.

• Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdá-
val vagy a forgalmazóval.

A telefon firmware-frissítést tölt
le.

Nem kezdeményezhet hívásokat, miközben
a telefon frissítéseket tölt le. Várja meg, amíg
a frissítés befejeződik, majd ezt követően
próbáljon meg hívást kezdeményezni.

A telefonkönyv importálása vagy
exportálása van folyamatban.

• Várjon néhány percet, amíg a művelet be-
fejeződik.

• Egyeztessen a rendszergazdával vagy a
forgalmazóval.

Nem tudok távolsági
hívást kezdeményez-
ni.

A telefonszolgáltatója nem enge-
délyezi a távolsági hívások kez-
deményezését.

Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatójánál
előfizetett-e a távolsági hívásokra.

A készülék nem csö-
rög bejövő hívás
esetén.

A csengés ki van kapcsolva. Bejövő hívás közben nyomja meg a [+] hang-
erőgombot, vagy módosítsa a csengés hang-
erejének beállítását.

Külső féllel történő
beszélgetés során a
vonal megszakad.

Előfordulhat, hogy a telefonrend-
szer/szolgáltatás miatt korlátozva
van a kimenő hívások időtarta-
ma.

Amennyiben szükséges, az időlimit meg-
hosszabbítása érdekében vegye fel a kap-
csolatot a forgalmazóval.

5.4 Hibaelhárítás
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Hangminőség
Probléma Lehetséges ok Megoldás

A másik fél nem hall-
ja a hangomat.

A készülék le van némítva. A némítás funkció kikapcsolásához nyomja
meg a / MUTE/AUTO ANS  gombot.

A kihangosító használatakor tár-
gyak lehetnek a mikrofon előtt.

Hívás során ne takarja le a mikrofont. A hí-
vás során ne tegye a kezét, illetve tárgyakat,
pl. mappa, pohár vagy kávékiöntő a mikrofon
elé.

A hang szakadozik,
hallom magam a
hangszóróban.

Túlságosan távol van a mikrofon-
tól.

Próbáljon meg a mikrofonhoz közelebb be-
szélni.

A környezet nem alkalmas kihan-
gosított hívások lebonyolítására.

• Ne használjon 2 m-nél (6 láb 7 hüvelyk)
közelebb projektorokat, légkondicionáló
berendezéseket, ventilátorokat, illetve
egyéb hangot vagy elektromos zajt kibo-
csátó berendezéseket.

• Amennyiben a készüléket ablakkal rendel-
kező helyiségben használja, a visszhang
elkerülése érdekében húzza el a függö-
nyöket vagy a sötétítőket.

• Csendes környezetben használja a készü-
léket.

A készüléket beszélgetés során
elmozdították.

Beszélgetés során ne mozdítsa el a készülé-
ket.

Tárgyak takarják a mikrofont. Hívás során ne takarja le a készüléket. A hí-
vás során ne tegye a kezét, illetve tárgyakat,
pl. mappa, pohár vagy kávékiöntő a mikrofon
elé.

A másik fél félduplex telefont
használ.

Amennyiben a másik fél félduplex telefont
használ, a hívás közben a hang szakadoz-
hat. A legjobb teljesítmény érdekében a má-
sik félnek teljes duplex telefont kell használ-
nia.

Telefonkönyv
Probléma Lehetséges ok Megoldás

Nem tudok új eleme-
ket hozzáadni a tele-
fonkönyvhöz, illetve
nem tudom módosí-
tani a meglévő be-
jegyzéseket.

A telefonkönyv megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket. A tele-
fonkönyvben legfeljebb 500 bejegyzés tárol-
ható.

5.4 Hibaelhárítás
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5.5  Hibaüzenetek
A működés közben hibaüzenetek jelenhetnek meg a készüléken.
A következő táblázat ezeket a hibaüzeneteket, továbbá a lehetséges okokat és megoldásokat tartalmazza.
 

Hibaüzenet Lehetséges ok Megoldás
Hiba:001
Ellenőrizze a LAN-
kábelt

A LAN kábel nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat.

Hiba:002
IP-cím ütközés

A készülék hálózati beállításai nem
megfelelőek.

Vegye fel a kapcsolatot a rendszer-
gazdával vagy a forgalmazóval.

Hiba:002
IP-cím
Hiba:003
Nincs regisztrálva

Nem sikerült regisztrálni az SIP-szer-
verre.

Vegye fel a kapcsolatot a rendszer-
gazdával vagy a forgalmazóval.

Memória megtelt A telefonkönyv megtelt, nem lehet új
elemet elmenteni.

Távolítson el felesleges adatokat a
telefonkönyvből, majd próbálja meg
újra.

Nincs bejegyzés A telefonkönyv megtekintésekor:
Nincs tárolt elem.
 
A bejövő vagy kimenő hívások napló-
jának megtekintésekor:
Nincs tárolt napló.

Tároljon egy új elemet a helyi telefon-
könyvben.

Javítást igényel Készülékhiba. Vegye fel a kapcsolatot a telefonrend-
szer forgalmazójával vagy a szolgál-
tatóval.

Tel.könyv hiba A memória megtelt a telefonkönyv le-
töltése közben.

• Távolítsa el a szükségtelen adato-
kat a telefonkönyvből, vagy vegye
fel a kapcsolatot a rendszergazdá-
jával a letöltött tételek számát ille-
tően.

• Ez az üzenet eltűnik, amikor hoz-
záfér a telefonkönyvhöz.

5.5 Hibaüzenetek
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5.6  Átdolgozási előzmények
06.000 vagy újabb szoftververzió
Új tartalom
• Hálózati beáll.—Hálózat teszt

07.000 vagy újabb szoftververzió
Új tartalom
• Beszéd opció—Hangszínszab.

5.6 Átdolgozási előzmények
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5.7  Falra szerelési sablon
1. Hajtsa be a csavarokat a falba a jelzett módon.

2. Akassza az egységet a csavarfejekre.

Megjegyzés
• Ügyeljen rá, hogy a nyomtatási méret megegyezzen ennek az oldalnak a méretével. Ha a nyomtatott

papír mérete kissé eltér az itt jelölt méretektől, használja az itt megadott méreteket.

5.7.1  KX-HDV130

*2*3

*1

*1

*1 Egy csavar ide
*2 100 mm (3 15/16 hüvelyk)
*3 83 mm (3 1/4 hüvelyk)

5.7 Falra szerelési sablon
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5.7.2  KX-HDV230, opcionálisan 1 csatlakoztatott KX-HDV20
egységgel

*4

*3

*1

*2

*1

*5

*2

*1 Egy csavar ide (KX-HDV20 esetén)
*2 Egy csavar ide (KX-HDV230 esetén)
*3 100 mm (3 15/16 hüvelyk)
*4 83 mm (3 1/4 hüvelyk)
*5 179,3 mm (7 1/16 hüvelyk)

5.7.2 KX-HDV230, opcionálisan 1 csatlakoztatott KX-HDV20 egységgel
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5.7.3  2 vagy több KX-HDV20 egység felszereléséhez (csak
KX-HDV230 esetén)

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 hüvelyk)
*2 83 mm (3 1/4 hüvelyk)
*3 Egy csavar ide (KX-HDV20 felszereléséhez)
*4 Egy csavar ide (korábban felszerelt KX-HDV20 esetén)
*5 111 mm (4 3/8 hüvelyk)

5.7.3 2 vagy több KX-HDV20 egység felszereléséhez (csak KX-HDV230 esetén)
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Megjegyzések
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Megjegyzések
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