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Úvod
V tejto príručke sa uvádzajú informácie o inštalácii a prevádzke modelu KX-HDV130 / KX-HDV230.

Súvisiaca dokumentácia
• Príručka so stručným návodom

Popisuje základné informácie o inštalácii a bezpečnostných opatreniach na ochranu pred poranením
osôb alebo poškodenia majetku.

• Príručka administrátora
Popisuje podrobné informácie o konfigurácii a správe tohto zariadenia.

 
Príručky a podporné informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Panasonic na adrese:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Pre budúce použitie
Nižšie si poznačte informácie pre budúce použitie.

Poznámka
• Sériové číslo a adresu MAC tohto produktu nájdete na štítku na spodnej strane zariadenia. Odporú-

čame poznačiť si sériové číslo a adresu MAC tohto zariadenia do uvedeného priestoru a odložiť si
túto príručku ako trvalý doklad o zakúpení, ktorý pomôže pri identifikácii v prípade krádeže.

 

ČÍSLO MODELU KX-HDV130 / KX-HDV230

SÉRIOVÉ ČÍSLO  

MAC ADRESA  

DÁTUM ZAKÚPENIA  

NÁZOV PREDAJCU  

ADRESA PREDAJCU
 
 
 

TEL. ČÍSLO PREDAJCU  
 

Úvod
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1. časť
Dôležité informácie

Táto časť obsahuje dôležité informácie slúžiace na
predchádzanie zraneniam a poškodeniu majetku.
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1.1  Zabezpečenie údajov
Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním tohto produktu.
• Uchovajte si kópiu všetkých dôležitých údajov (ako je telefónny zoznam) pre prípad, že dôjde k poruche

zariadenia a údaje nebude možné obnoviť.
• V tomto produkte sa môžu ukladať osobné a dôverné informácie. Na ochranu vášho súkromia či dôverno-

sti údajov odporúčame zmazať informácie ako telefónny zoznam alebo denník hovorov z pamäte pred-
tým, ako produkt zlikvidujete, prevediete na inú osobu, vrátite alebo ho dáte opraviť.

• Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:
– Heslo udržiavajte v tajnosti.

– Zmeňte predvolené heslo.

– Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.

– Heslo pravidelne meňte.

• Bezpečnostné nastavenia, napríklad heslá, nie je možné vrátiť späť v servisných centrách Panasonic. Vy-
konajte opatrenia, aby nedošlo k strate alebo zabudnutiu hesiel.

• Pri zabudnutí hesla inicializujte zariadenie a znova nakonfigurujte nastavenia. Podrobnosti vám poskytne
váš administrátor alebo predajca.

• Odporúčame uzamknúť telefónny zoznam, aby nedošlo k úniku uložených informácií.

1.2  Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií
Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie

Tieto symboly na produktoch, obaloch alebo iných sprievodných dokumentoch znamenajú, že
použité elektrické a elektronické zariadenia a batérie by sa nemali likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom.
V záujme náležitej likvidácie, zberu a recyklácie starých produktov a batérií ich odvážajte na
príslušné zberné miesta v súlade s vnútroštátnou legislatívou.
Ich náležitou likvidáciou prispievate k šetreniu cenných prírodných zdrojov a predchádzate
potenciálne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady.
Na nesprávnu likvidáciu odpadu sa môžu v súlade s národnou legislatívou vzťahovať prísluš-
né postihy.

Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (spodný symbol)
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. V tomto prípade dosa-
huje súlad s požiadavkami vytýčenými smernicou pre príslušnú chemickú látku.

1.1 Zabezpečenie údajov
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1.3  Regionálne informácie
1.3.1  Pre používateľov z Európskej únie

Nasledujúce vyhlásenie sa vzťahuje iba na modely KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE /
KX-HDV230X.
Informácie o súlade s príslušnými regulačnými normami EÚ
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

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

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

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

1.3 Regionálne informácie
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1.4  Pre najlepší výkon
Prostredie
• Neumiestňujte produkt do blízkosti ohrevných zariadení ani zariadení, ktoré generujú elektrický šum, ako

sú žiarivky, motory či televízory. Tieto zdroje šumu môžu rušiť prevádzku produktu.
• Neumiestňujte produkt do miestností, kde je teplota nižšia ako 0 ℃ (32 ℉) alebo vyššia ako 40 ℃

(104 ℉).
• Na zaručenie správnej ventilácie zachovajte okolo zariadenia prázdny priestor 10 cm (4 palce).

• Vyhýbajte sa prostrediam s nadmerným dymom, prachom, vlhkosťou, mechanickými vibráciami, nárazmi
alebo priamym slnečným svetlom.

• Toto zariadenie je určené na inštaláciu a prevádzku za určitých kontrolovaných podmienok okolitej teploty
a relatívnej vlhkosti.

Bežná údržba
• Pred čistením odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a odpojte ethernetový kábel.

• Produkt utrite suchou tkaninou.

• Produkt nečisťte abrazívnym práškom ani chemickými prostriedkami, ako sú benzín alebo riedidlo.

• Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Umiestnenie
• Na produkt neklaďte ťažké predmety.

• Treba dbať na to, aby na produkt nemohli spadnúť žiadne predmety a aby doň neprenikla žiadna kvapali-
na.

Voliteľné zariadenie (iba KX-HDV230)
• S výrobkom možno používať jednotku KX-HDV20 (rozširujúci modul s 20 tlačidlami).

• Zariadenie KX-HDV20 možno používať len vtedy, keď je produkt napájaný prostredníctvom sieťového
adaptéra; nie je ho možné používať, keď je produkt napájaný prostredníctvom rozhrania Power-over-
Ethernet (PoE).

• K zariadeniu môže byť pripojených až 5 jednotiek KX-HDV20.
Ak chcete namontovať dve alebo viac jednotiek zariadenia KX-HDV20, namontujte všetky zaradom, ne-
pripojené k hlavnej jednotke.

1.4 Pre najlepší výkon
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2. časť
Pred použitím telefónu

Táto časť obsahuje základné informácie o telefóne.
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2.1  Informácie o príslušenstve
 
Pribalené príslušenstvo
KX-HDV130

Telefón: 1 Kábel slúchadla: 1 Stojan: 1

KX-HDV230

Telefón: 1 Kábel slúchadla: 1 Stojan: 1

Adaptér na montáž na stenu: 1 Skrutka pre adaptér na montáž
na stenu: 1

Skrutky na montáž na stenu: 2

Voliteľné príslušenstvo
KX-HDV130

Model Sieťový adaptér *1 Súprava na montáž na
stenu

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 • Ak si chcete objednať voliteľný sieťový adaptér, pri objednávke použite číslo modelu "KX-A423xx". Podrobné informácie o tom,
ktorý sieťový adaptér by ste si mali objednať, vám poskytne predajca.

2.1 Informácie o príslušenstve
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• Táto jednotka je v súlade so štandardom IEEE 802.3af pre napájanie cez ethernetový kábel (Power-over-Ethernet, PoE). Ak
vaša sieť podporuje PoE, táto jednotka dokáže prijímať potrebné napájanie zo siete cez ethernetový kábel. V takom prípade
nie je potrebný sieťový adaptér. Ak však PoE nie je k dispozícii, musíte k jednotke pripojiť sieťový adaptér.

KX-HDV230

Model Sieťový adaptér *1 Rozširujúci modul
s 20 tlačidlami

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 • Ak si chcete objednať voliteľný sieťový adaptér, pri objednávke použite číslo modelu "KX-A422xx/KX-A424xx". Podrobné infor-
mácie o tom, ktorý sieťový adaptér by ste si mali objednať, vám poskytne predajca.

• Táto jednotka je v súlade so štandardom IEEE 802.3af pre napájanie cez ethernetový kábel (Power-over-Ethernet, PoE). Ak
vaša sieť podporuje PoE, táto jednotka dokáže prijímať potrebné napájanie zo siete cez ethernetový kábel. V takom prípade
nie je potrebný sieťový adaptér. Ak však PoE nie je k dispozícii, musíte k jednotke pripojiť sieťový adaptér.

KX-HDV20 Pribalené príslušenstvo (iba k modelu KX-HDV230)
Stojan: 1 Pripájací kábel: 1 Adaptér na montáž na stenu: 1

Skrutka pre adaptér na montáž
na stenu: 1

Skrutky na montáž na stenu: 2 Skrutka na pripojenie zariadenia
KX-HDV20 k jednotke: 1

2.1 Informácie o príslušenstve
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2.2  Inštalácia a nastavenie
Poznámka

• Spoločnosť Panasonic nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody na majetku, ktoré
spôsobilo zlyhanie spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo prevádzkou, ktorá nie je v súlade s touto
dokumentáciou.

Upozornenie
• Na zníženie rizika vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nepreťažujte elektrické zásuvky

a predlžovacie káble.
• Sieťový adaptér/napájaciu zástrčku úplne zastrčte do elektrickej zásuvky. Nedodržanie tohto postupu

môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a/alebo nadmerné teplo, ktoré spôsobí požiar.
• Pravidelne odstraňujte prípadný prach a pod. zo sieťového adaptéra/napájacej zástrčky – odpojte ich

z napájacej zásuvky a utrite suchou tkaninou. Nahromadený prach môže poškodiť izoláciu v dôsledku
vlhkosti a podobne, čo môže zapríčiniť požiar.

2.2.1  Nasadenie stojana
Nasadenie stojana na stolový telefón.

1. Vložte stojan do štrbín umiestnených na zariadení.

2. Opatrne otočte stojan vo vyznačenom smere, kým sa nezaistí.

KX-HDV130

KX-HDV230

2.2 Inštalácia a nastavenie
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KX-HDV20

2.2.2  Úprava polohy stojana
Tlačte oboma rukami značky PUSH vo vyznačenom smere a sklápajte a posúvajte stojan, kým sa nezaistí
v požadovanej polohe.
 

• Sklopenie stojana
PRÍKLAD: KX-HDV230

• Zdvihnutie stojana
PRÍKLAD: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Odstránenie stojana
Sklápajte stojan vo vyznačenom smere a súčasne oboma rukami tlačte značky PUSH.

Príklad: KX-HDV230

PUSH

PUSH

2.2.2 Úprava polohy stojana
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2.2.4  Pripojenie voliteľného zariadenia KX-HDV20 k jednotke (iba
KX-HDV230)

Voliteľné zariadenie KX-HDV20 má 20 tlačidiel DSS a k jednotke pridáva 40 funkčných tlačidiel (20 tlačidiel
× 2 strany).
Tieto tlačidlá sa môžu použiť na obsadenie linky s cieľom uskutočniť alebo prijať hovor alebo na vykonanie
funkcie, ktorá bola k tlačidlu priradená.

1. Odstráňte stojan zo zariadenia KX-HDV230 aj KX-HDV20.

2. Zasuňte výstupky na zariadení KX-HDV20 do určených otvorov na základni a potom zariadenie
KX-HDV20 posuňte v smere šípky.

3. Pripevnite zariadenie KX-HDV20 k jednotke pomocou dodanej skrutky.

2 3

4. Pripevnite stojan k zariadeniu KX-HDV230 aj KX-HDV20. Pozrite časť "2.2.1 Nasadenie stojana". Alebo,
ak bude jednotka namontovaná na stenu, vykonajte montáž na stenu.

5. Pripojte zariadenie KX-HDV20 k jednotke pomocou dodaného kábla.

6. Zapnite zariadenie KX-HDV230.

Poznámka
• K zariadeniu môže byť pripojených až 5 jednotiek KX-HDV20.
 

2.2.4 Pripojenie voliteľného zariadenia KX-HDV20 k jednotke (iba KX-HDV230)
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2.2.5  Pripojenia (vrátane voliteľnej jednotky KX-HDV20)
 
Pripojte ethernetový kábel, kábel náhlavnej súpravy a sieťový adaptér (voliteľný) k jednotke.

Dať pozor
• Zariadenie KX-HDV20 možno používať len vtedy, keď je produkt napájaný prostredníctvom sieťového

adaptéra; nie je ho možné používať, keď je produkt napájaný prostredníctvom rozhrania Power-over-
Ethernet (PoE).

Poznámka
• Jednotku KX-HDV20 je možné používať spolu so zariadením KX-HDV230.

KX-HDV130
*1

*3

*4

*2

2.2.5 Pripojenia (vrátane voliteľnej jednotky KX-HDV20)
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KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*4

*6

*3

*5

*2

*1 Rozbočovač PoE
*2 LAN kábel
*3 Voliteľný sieťový adaptér
*4 Voliteľná náhlavná súprava

Aktuálne informácie o náhlavných súpravách, ktoré boli testované s týmto zariadením, nájdete na nasledujúcich webových strán-
kach:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*5 Pripájací kábel
Pripojte pripájací kábel podľa obrázka.

*6 Voliteľná náhlavná súprava EHS
Aktuálne informácie o náhlavných súpravách EHS, ktoré boli testované s týmto zariadením, nájdete na nasledujúcej webovej
stránke:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Poznámka
• Počiatočné nastavenie IP adresy je "DHCP – Automaticky". Informácie o vašom sieťovom prostredí

získate od svojho administrátora.
 

Pri výbere ethernetových káblov (nie sú súčasťou balenia)
• Použite ohybné káble bez krytov konektorov. Nepoužívajte káble s tvrdým plášťom, ktoré sa pri ohnutí

môžu pretrhnúť alebo prasknúť. Ak chcete predísť poškodeniu káblov, používajte káble, ktoré nevyč-
nievajú zo spodnej časti základne.

• Káble pripojte podľa nasledujúceho obrázka.

2.2.5 Pripojenia (vrátane voliteľnej jednotky KX-HDV20)

16 Prevádzkové pokyny



*1

*1 60 mm (2 3/8 palca) alebo menej

Použite rovný ethernetový kábel CAT 5e (alebo vyššej kategórie, nie je súčasťou balenia) s priemerom
maximálne 6,5 mm (1/4 palca).

Pri pripojení k spínaciemu rozbočovaču
Ak je k dispozícii PoE, sieťový adaptér nie je potrebný.
Ak používate rozbočovač PoE, počet zariadení, ktoré je možné pripojiť súčasne, je obmedzený množstvom
energie dodávanej rozbočovačom.
KX-HDV130: Táto jednotka vyhovuje norme PoE Trieda 1.
KX-HDV230: Táto jednotka vyhovuje norme PoE Trieda 2.

Pri pripojení k PC
Port PC nepodporuje PoE pre pripojené zariadenia.

Pri pripájaní káblov a sieťového adaptéra
Prestrčte ethernetový kábel a kábel sieťového adaptéra popod stojan.

2.2.5 Pripojenia (vrátane voliteľnej jednotky KX-HDV20)
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2.2.6  Montáž na stenu
Na stenu je možné namontovať zariadenia KX-HDV230 a až 5 voliteľných jednotiek KX-HDV20.

Dať pozor
• Pri nasadzovaní skrutiek sa vyhýbajte potrubiam, elektrickým káblom a pod., ktoré môžu byť vedené

povrchovo alebo pod povrchom.
• Hlavy skrutiek nesmú byť zapustené do steny.

Poznámka
• Stena a spôsob upevnenia musia byť dostatočne pevné, aby uniesli hmotnosť zariadenia.

• Šablónu na montáž na stenu nájdete na konci tejto príručky.

• Pri niektorých druhoch stien môže byť potrebné zakotviť do steny vložky pred vložením skrutiek.

1. Výstupky adaptéra na montáž na stenu zasuňte do vyhradených otvorov na základni a potom posúvajte
adaptér na montáž na stenu v smere šípky, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 s voliteľnou jednotkou KX-HDV20

Pre druhú až piatu jednotku KX-HDV20
Odskrutkujte skrutku z krytu DSS zariadenia KX-HDV20 a potom kryt posunutím nahor demontujte.

2.2.6 Montáž na stenu

18 Prevádzkové pokyny



*1

*1 Kryt DSS

2. Pripevnite montážny adaptér k základni pomocou malej skrutky.
(Odporúčaný krútiaci moment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·in] až 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31 lbf·in])

3. Podľa potreby pripojte sieťový adaptér, kábel slúchadla, ethernetové káble a pripájací kábel.

4. Zaskrutkujte veľké skrutky do steny buď 83 mm (3 1/4 palca), alebo 100 mm (3 15/16 palca) od seba
a namontujte zariadenie na stenu.

KX-HDV130

*4

*5*1

*3

*6

*7

2 4

*2

*1 40 mm (1 37/64 palca) alebo menej

*2 Sieťový adaptér

*3 Ethernetové káble

*4 Podložka

*5 Zaskrutkujte skrutku po tento bod.

*6 83 mm (3 1/4 palca)

*7 100 mm (3 15/16 palca)

2.2.6 Montáž na stenu

Prevádzkové pokyny 19



KX-HDV230

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

KX-HDV230 s voliteľnou jednotkou KX-HDV20

*5

*6

*8
*4

*1

*7

2 42

*2*8

*9

*3A

Ak budete montovať ešte ďalšie jednotky KX-HDV20, k pripájanej jednotke zapojte pripojo-
vací kábel pre ďalšiu jednotku.

2.2.6 Montáž na stenu
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Pre druhú až piatu jednotku KX-HDV20

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Ethernetové káble

*2 Kábel slúchadla EHS

*3 Sieťový adaptér

*4 40 mm (1 37/64 palca) alebo menej

*5 Podložka

*6 Zaskrutkujte skrutku po tento bod.

*7 83 mm (3 1/4 palca) alebo 100 mm (3 15/16 palca)

*8 Pripájací kábel
Pripojte pripájací kábel podľa vyobrazenia.

*9 179 mm (7 1/16 palca)

*10 111 mm (4 3/8 palca)

2.2.6 Montáž na stenu
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2.2.7  Zavesenie telefónu
Zavesenie slúchadla počas hovoru
1. Slúchadlo zaveste na horný okraj zariadenia.

 
 
Zaistenie háčika na slúchadlo pri upevnení jednotky na stenu

1. Háčik na slúchadlo vyberte z otvoru.

2. Otočte ho naopak.

3. Háčik na slúchadlo zasuňte späť do otvoru, kým nezapadne.
• Slúchadlo je bezpečne zavesené, keď sa nachádza v kolíske.

2.2.7 Zavesenie telefónu
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2.3  Umiestnenie ovládacích prvkov
KX-HDV130NE

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130X / KX-HDV130SX

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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KX-HDV130RU

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 
 
KX-HDV130

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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KX-HDV130C

MJK ONLI PQR

BC EA FGD

H
S

 / ENTER
Používa sa na potvrdenie zvolenej položky.

 Displej LCD (displej z tekutých kryštálov)
Ďalšie informácie nájdete v časti "2.4.1  Hlavný displej ".

 Programovateľné tlačidlá
A/B/C (umiestnené zľava doprava) sa používajú na výber položky zobrazenej v spodnom riadku disple-
ja.
Ďalšie informácie nájdete v časti "2.6.1 Programovateľné tlačidlá".

 Navigačné tlačidlo
Navigačné tlačidlo má štyri smerové tlačidlá. Smerové tlačidlá sa používajú na pohyb kurzora pri výbere
položky. Ak je jednotka v pohotovostnom režime, stlačením tlačidiel sa vykonajú nasledujúce funkcie:
• VĽAVO (◄): Používa sa na zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov.

• VPRAVO (►): Používa sa na otvorenie telefónneho zoznamu.

• NADOL (▼) → Dlhé stlačenie: Používa sa na zobrazenie stavu linky.

Poznámka
• Keď je zapnutá funkcia BroadCloud (Prítomnosť), telefón bude fungovať nasledovne. Ďalšie infor-

mácie získate od svojho administrátora.
– VĽAVO (◄): Používa sa na zobrazenie prítomnosti.

– VPRAVO (►): Používa sa na zobrazenie obľúbených položiek.
 Indikátor zvonenia / čakajúcej správy / zmeškaného hovoru

Indikátor bliká, keď práve prijímate hovor alebo keď máte upozornenie na neprečítanú správu, alebo
zmeškaný hovor.

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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 / LINE 1/P1
Používa sa na uskutočnenie priradenej funkcie. Keď je toto tlačidlo priradené k tlačidlu linky, možno ho
používať na overenie stavu alebo obsadenia linky 1. Ďalšie informácie nájdete v časti "4.5.2 Typy
funkčných tlačidiel".

 / LINE 2/P2
Používa sa na uskutočnenie priradenej funkcie. Keď je toto tlačidlo priradené k tlačidlu linky, možno ho
používať na overenie stavu alebo obsadenia linky 2. Ďalšie informácie nájdete v časti "4.5.2 Typy fun-
kčných tlačidiel".

 Háčik na slúchadlo
Drží telefón v stabilnej polohe, keď je jednotka namontovaná na stene. Ďalšie informácie nájdete v časti
"2.2.7 Zavesenie telefónu".

 / / HOLD/MESSAGE
Počas hovoru sa používa na podržanie hovoru. V pohotovostnom režime sa používa na obnovenie po-
držaného hovoru, pokiaľ nejaký je, alebo na prístup k hlasovej schránke, pokiaľ nie je podržaný žiadny
hovor.

 / / REDIAL
Používa sa na opätovné vytočenie posledného vytočeného čísla.

 / HEADSET
Používa sa na vykonávanie operácií náhlavnej súpravy.

 / MUTE/AUTO ANS
Používa sa na prijatie prichádzajúceho hovoru v režime hands-free alebo na stlmenie mikrofónu/náhlav-
nej súpravy počas konverzácie.

 / VOL
Používa sa na nastavenie hlasitosti zvonenia/prijímača.

 / CANCEL
Používa sa na zrušenie zvolenej položky.

 Mikrofón
Používa sa na konverzáciu v režime hands-free.

 / SP-PHONE
Používa sa na vykonávanie operácií režimu hands-free.

 / / TRANSFER
Používa sa na presmerovanie hovoru inej strane.

 / CONF
Používa sa na vytvorenie konverzácie viacerých strán.

 Konektor slúchadla
S touto jednotkou možno používať voliteľné náhlavné súpravy. (Nie sú zaručené všetky operácie so slú-
chadlami). Najnovšie informácie o slúchadlách, ktoré boli testované s týmto zariadením, nájdete na na-
sledujúcej webovej stránke:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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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 Umiestnenie ovládacích prvkov
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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 Umiestnenie ovládacích prvkov
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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
Používa sa na potvrdenie zvolenej položky.

 Hlavný displej LCD (displej z tekutých kryštálov)
Ďalšie informácie nájdete v časti "2.4.1  Hlavný displej ".

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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 Programovateľné tlačidlá
A/B/C (umiestnené zľava doprava) sa používajú na výber položky zobrazenej v spodnom riadku disple-
ja.
Ďalšie informácie nájdete v časti "2.6.1 Programovateľné tlačidlá".

 Navigačné tlačidlo
Navigačné tlačidlo má štyri smerové tlačidlá. Smerové tlačidlá sa používajú na pohyb kurzora pri výbere
položky. Ak je jednotka v pohotovostnom režime, stlačením tlačidiel sa vykonajú nasledujúce funkcie:
• VĽAVO (◄): Používa sa na zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov.

• VPRAVO (►): Používa sa na otvorenie telefónneho zoznamu.

• NADOL (▼) → Dlhé stlačenie: Používa sa na zobrazenie stavu linky.

Poznámka
• Keď je zapnutá funkcia BroadCloud (Prítomnosť), telefón bude fungovať nasledovne. Ďalšie infor-

mácie získate od svojho administrátora.
– VĽAVO (◄): Používa sa na zobrazenie prítomnosti.

– VPRAVO (►): Používa sa na zobrazenie obľúbených položiek.
 / CANCEL

Používa sa na zrušenie zvolenej položky.
 Indikátor zvonenia / čakajúcej správy / zmeškaného hovoru

Indikátor bliká, keď práve prijímate hovor alebo keď máte upozornenie na neprečítanú správu, alebo
zmeškaný hovor.

 Programové tlačidlá [01-12] (Funkčné tlačidlá*1)
Používa sa na uskutočnenie priradenej funkcie. Keď je tlačidlo priradené k tlačidlu stavu linky, možno ho
používať na overenie stavu linky. Názov priradeného tlačidla možno potvrdiť na displeji LCD s vlastným
označovaním.
Ďalšie informácie nájdete v časti "4.5.2 Typy funkčných tlačidiel".

 Háčik na slúchadlo
Drží telefón v stabilnej polohe, keď je jednotka namontovaná na stene.
Ďalšie informácie nájdete v časti "2.2.7 Zavesenie telefónu".

 Konektor slúchadla
S touto jednotkou možno používať voliteľné náhlavné súpravy. (Nie sú zaručené všetky operácie so slú-
chadlami). Najnovšie informácie o slúchadlách, ktoré boli testované s týmto zariadením, nájdete na na-
sledujúcej webovej stránke:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

 / MESSAGE
Používa sa na prístup do hlasovej schránky.

 / / REDIAL
Používa sa na opätovné vytočenie posledného vytočeného čísla.

 / HEADSET
Používa sa na vykonávanie operácií náhlavnej súpravy.

 / MUTE/AUTO ANS
Používa sa na prijatie prichádzajúceho hovoru v režime hands-free alebo na stlmenie mikrofónu/náhlav-
nej súpravy počas konverzácie.

 / VOL
Používa sa na nastavenie hlasitosti zvonenia/prijímača.

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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 / / HOLD
Počas hovoru sa používa na podržanie hovoru. V pohotovostnom režime sa používa na obnovenie po-
držaného hovoru (ak existuje).

 Mikrofón
Používa sa na konverzáciu v režime hands-free.

 / SP-PHONE
Používa sa na vykonávanie operácií režimu hands-free.

 / / TRANSFER
Používa sa na presmerovanie hovoru inej strane.

 / CONF
Používa sa na vytvorenie konverzácie viacerých strán.

 Tlačidlo strany
Používa sa na prepnutie strany programových tlačidiel zobrazených na displeji LCD s vlastným označo-
vaním. K dispozícii sú dve strany s 12 programovými tlačidlami.

 Displej LCD s vlastným označovaním
Ďalšie informácie nájdete v časti "2.4.2  Vedľajší displej (displej LCD s vlastným označovaním) (iba
KX-HDV230) ".

 Tlačidlá DSS [01-20] (Funkčné tlačidlá*1) *2

Používa sa na uskutočnenie priradenej funkcie. Keď je tlačidlo priradené k tlačidlu linky, možno ho pou-
žívať na overenie stavu linky. Priradený názov tlačidla sa zobrazuje na displeji LCD s vlastným označo-
vaním zariadenia KX-HDV20.
Ďalšie informácie nájdete v časti "4.5.2 Typy funkčných tlačidiel".

 Tlačidlo DSS strany*1

Používa sa na prepnutie strany tlačidiel DSS zobrazených na displeji LCD s vlastným označovaním jed-
notky KX-HDV20. Sú dve strany s 20 tlačidlami DSS.

*1 V tejto príručke sa výraz "funkčné tlačidlo" vzťahuje na programové tlačidlá aj na tlačidlá DSS.
*2 Tieto tlačidlá je možné používať, keď k jednotke pripojíte zariadenie KX-HDV20.

Poznámka
• "DSS" znamená "Direct Station Selection" (priamy výber stanice).

2.3 Umiestnenie ovládacích prvkov
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2.4  Displej a ikony
V tejto časti sú popísané tlačidlá a ikony, ktoré sa zobrazujú na displeji.

2.4.1   Hlavný displej
[Príklad]

HovoryMenu

Linka 1

Dec31 12:45PM

ECO

 Stavové ikony

Prípona
Význam

(žiadne) / C NE / RU / SX / X

Fwd Presmerovanie hovorov
Ďalšie informácie nájdete v časti "3.5.1 Nastavenie režimov
Presmerovanie hovorov a Nevyrušovať".

DND Nevyrušovať
Ďalšie informácie nájdete v časti "3.5.1 Nastavenie režimov
Presmerovanie hovorov a Nevyrušovať".

Auto Ans. Automatická odpoveď

Zvonenie vypnuté
Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie hlasitosti zvone-
nia alebo vypnutie zvonenia počas zvonenia".

ECO Ekonomický režim
Ďalšie informácie nájdete v časti "4.8 Nastavenie ekonomic-
kého režimu".

 *1 Odposluch hovoru
Ďalšie informácie nájdete v časti "3.4.8 Používanie odposlu-
chu hovoru".

Školiaci režim (iba KX-HDV230)
Ďalšie informácie nájdete v časti "3.4.9  Používanie školiace-
ho režimu (iba KX-HDV230) ".

Prepínač stránok displeja v pohotovostnom stave

*1 Táto ikona sa zobrazuje iba na modeli KX-HDV230.
 Zobrazenie dátumu a času
 Zobrazenie zmeškaného hovoru, novej správy alebo mena/čísla
 Programovateľné tlačidlá

  Ďalšie informácie nájdete v časti "2.6.1 Programovateľné tlačidlá".

Poznámka
• V pohotovostnom režime sa zobrazí názov linky. Ak je na telefóne nakonfigurovaná len jedna linka, vo

všetkých ostatných režimoch sa názov linky nezobrazí.

2.4 Displej a ikony
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• Ukážkové obrázky displeja v tejto príručke sú len príklady. Skutočná obrazovka na vašom telefóne sa
môže líšiť farbou a vzhľadom.

2.4.1 Hlavný displej
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2.4.2   Vedľajší displej (displej LCD s vlastným označovaním) (iba
KX-HDV230)

[Príklad]
KX-HDV230*1 KX-HDV20 (voliteľný model)*2

12

10

09

07

06

05

03

02

01

020

019

018

016

015

014

013

012

011

010

008

007

006

005

004

003

002

001

A

C

B B

*1 Možno zaregistrovať až 24 tlačidiel (12 tlačidiel × 2 strany).
*2 Možno zaregistrovať až 40 tlačidiel (20 tlačidiel × 2 strany).
 

 Piktogramy

Piktogram Význam Piktogram Význam

(Číslo) Nie je priradená žiadna funkcia. Tel.zoznam

Jedným dotyk Zoznam hovorov

Linka

Stav linky

BLF Súčasné zvonenie

Prítomnosť ACD (Wrap Up)

Priame vyzdv. hovoru

SkupPrevzatie

ACD (Prihlásiť) Presmer. hov.

Hoteling Transfer hovoru

Neriadený transfer

Konferencia Parkovanie

Obnoviť park.hovor

Aplikácia

 Názov funkčného označenia

2.4.2 Vedľajší displej (displej LCD s vlastným označovaním) (iba KX-HDV230)
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 Informácia o strane

Symbol Význam

Zobrazuje sa strana 1

Zobrazuje sa strana 1 s prichádzajúcim hovorom na tlačidle BLF
na strane 2

Zobrazuje sa strana 2

Zobrazuje sa strana 2 s prichádzajúcim hovorom na tlačidle BLF
na strane 1

Poznámka
• Obrázky displeja uvedené v tejto príručke sú len príklady. Skutočná obrazovka na vašom telefóne sa

môže líšiť farbou a vzhľadom.

2.4.2 Vedľajší displej (displej LCD s vlastným označovaním) (iba KX-HDV230)

Prevádzkové pokyny 35



2.5  Hlavná ponuka
Tlačidlom Menu  zobrazíte nasledujúcu hlavnú ponuku.
Call Center*1

Používa sa na prístup k funkcii centra hovorov.
Prítomnosť*1

Používa sa na prístup k funkcii Prítomnosť.
Presm/neruš.*1

Nastaví funkcie Presmerovanie hovorov alebo Nevyrušovať.
Pozrite časť "3.5.1 Nastavenie režimov Presmerovanie hovorov a Nevyrušovať".

Obvolávanie*1

Uskutoční vysielací vyvolávací hovor.
Pozrite časť "3.1.3 Uskutočnenie vysielacieho vyvolávacieho hovoru".

Nový tel.zozn.
Pridá novú položku do lokálneho telefónneho zoznamu.
Pozrite časť "3.6.1  Uloženie položky do lokálneho telefónneho zoznamu ".

Prich. Hovory
Používa sa na zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov.
Pozrite časť "2.8.4 Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov".

Odch. Hovory
Používa sa na zobrazenie denníka odchádzajúcich hovorov.
Pozrite časť "2.8.4 Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov".

Tel.zoznam
Používa sa na prístup k lokálnemu alebo vzdialenému telefónnemu zoznamu.
Pozrite časť "2.7 Telefónny zoznam".

EKO režim
Nastaví funkciu ekonomického režimu.
Pozrite časť "4.8 Nastavenie ekonomického režimu".

Stav linky
Používa sa na zobrazenie stavu každej linky na hlavnom displeji LCD.
Pozrite časť "3.7 Kontrola stavu linky".

Základná nastav.
Používa sa na prístup k ponuke základných nastavení.
Pozrite časť "4.9 Zmena základných nastavení ".

Nastav. systému
Používa sa na prístup k ponuke systémových nastavení.
Pozrite časť "4.10 Zmena systémových nastavení".

Aplikácia*1

Používa sa na prístup k funkcii Prítomnosť.
*1 Táto položka sa zobrazuje, len keď je príslušná funkcia zapnutá. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

2.5 Hlavná ponuka
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2.6  Tlačidlá
2.6.1  Programovateľné tlačidlá

Ikony a informácie zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od kontextu. Ak chcete zvoliť položku zob-
razenú na displeji, stlačte zodpovedajúce programovateľné tlačidlo.
Ikony sa môžu od vzhľadu skutočného produktu líšiť.

Programovateľné tlačidlo A (ľavé tlačidlo)
Prípona

Význam
(žiadne) / C NE / RU /

SX / X

Otvorí telefónny zoznam. Stlačením tohto tlačidla na dlhšie ako 2 sekun-
dy sa uzamkne telefónny zoznam.

Späť Zobrazí predchádzajúcu obrazovku.

Zobrazí sa pri uzamknutí telefónneho zoznamu. Pri stlačení tohto tlačidla
a následnom zadaní hesla (predvolené: neregistrované) sa dočasne
odomkne telefónny zoznam. Pri stlačení tohto tlačidla na dlhšie ako
2 sekundy a následnom zadaní hesla (predvolené: neregistrované) sa
odomkne telefónny zoznam. Ak nie je nastavené žiadne heslo, telefónny
zoznam nemôžete uzamknúť.
Ďalšie informácie nájdete v časti "4.2 Nastavenie hesla".

Prijať Prijme hovor.

Conf Obnoví podržaný konferenčný hovor.

Linka  *1 Otvorí obrazovku na výber linky.

*1 Iba KX-HDV230.

Programovateľné tlačidlo B (stredné tlačidlo)
Prípona

Význam
(žiadne) / C NE / RU /

SX / X

Menu Otvorí hlavnú ponuku.

OK Potvrdí položku.

Volať Uskutoční hovor.

Vypne zvonenia.

Uloží novú položku do telefónneho zoznamu.

Prijme skupinový hovor.

2.6 Tlačidlá

Prevádzkové pokyny 37



Programovateľné tlačidlo C (pravé tlačidlo)
Prípona

Význam
(žiadne) / C NE / RU /

SX / X

Otvorí denník odchádzajúcich hovorov.

Otvorí denník prichádzajúcich hovorov.

Slepo Vykoná netriedený (slepý) prenos.

ABC Zobrazí sa v režime zadávania znakov latinky.

0 - 9 Zobrazí sa v režime zadávania číselných znakov.

Zobrazí sa v režime zadávania špeciálnych znakov (rozšírený 1).

Odmiet. Používa sa na odmietnutie prichádzajúceho hovoru.

Ďalší Postúpi na nasledujúcu obrazovku.

Zruš Vymaže číslice alebo znaky.

Hľadať Vyhľadá položku v telefónnom zozname podľa abecedy.

AM/PM Používa sa na voľbu dopoludňajšieho alebo popoludňajšieho času pri
nastavovaní času.

Zrušiť Používa sa na zrušenie nastavenia.

Zmazať Používa sa na odstránenie nastavenia.

Uložiť Používa sa na uloženie nastavenia.

Zobrazí sa v režime zadávania špeciálnych znakov (rozšírený 2).

Fwd/DND  *1  *1 Používa sa na nastavenie režimu Presmerovanie hovorov a Nevyrušo-
vať.

Zobrazí sa v režime zadávania gréckych znakov.

Zobrazí sa v režime zadávania znakov cyriliky.

HOT0 — HOT9  *1 Vytočí číslo priradené tlačidlu predvoľby.

Str.  *1 *2 Používa sa na uskutočnenie vysielacieho vyvolávacieho hovoru.

Park  *1 *2 Používa sa na obnovenie zaparkovaného hovoru (Parkovanie hovorov).

Hovory Otvorí denník hovorov.

Recall  *1 Odpojí aktuálny hovor a umožní uskutočniť iný hovor bez zavesenia.

Pauza  *1 *2 Vloží pauzu vytáčania.

*1 Toto programovateľné tlačidlo možno nakonfigurovať, aby fungovalo ako programovateľné tlačidlo A, B alebo C.
*2 Toto programovateľné tlačidlo je zobrazené, len ak je nakonfigurované na telefóne.

2.6.1 Programovateľné tlačidlá

38 Prevádzkové pokyny



2.7  Telefónny zoznam
Model KX-HDV130 / KX-HDV230 má 2 druhy telefónneho zoznamu.
1. Lokálny telefónny zoznam

Tento telefónny zoznam je uložený v telefóne.
Na uľahčenie prístupu môžete do telefónu uložiť až 500 telefónnych čísiel spolu s menami. Môžete tiež
nastaviť jedinečné vzory zvonenia pre rôzne kategórie na identifikáciu prichádzajúcich hovorov.
Všetky položky telefónneho zoznamu sa ukladajú v abecednom poradí.
Z bezpečnostných dôvodov môžete telefónny zoznam uzamknúť.

Poznámka
• Odporúčame údaje telefónneho zoznamu zálohovať pre prípad ich nenávratnej straty v dôsledku

poruchy zariadenia.
• Jeden záznam (napr. meno) môže mať viac telefónnych čísiel. Keďže je kapacita telefónneho

zoznamu obmedzená počtom uložených telefónnych čísiel, uložením viacerých telefónnych čí-
siel do položky sa znižuje maximálny počet položiek.

• Údaje telefónneho zoznamu je možné importovať a exportovať. Ďalšie informácie získate od
svojho administrátora. Meno môže mať najviac 24 znakov. Telefónne číslo môže mať najviac
32 číslic.

2. Vzdialený telefónny zoznam
Ak vaša telefonická spoločnosť poskytuje službu vzdialeného telefónneho zoznamu, môžete ho použí-
vať. Podrobnosti získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskytovateľa služieb.
Okrem lokálneho telefónneho zoznamu môžete používať aj vzdialený telefónny zoznam, pokiaľ je
k dispozícii.

Poznámka
• Odporúčame túto funkciu nastavovať s vaším administrátorom. Ďalšie informácie získate od

svojho administrátora.

Lokálny telefónny zoznam Vzdialený telefónny
zoznam

Ukladanie nových položiek ✓ —

Úprava uložených položiek ✓ —

Mazanie uložených položiek ✓ —

Prehľadávanie telefónneho zoznamu podľa
mena

✓ ✓

Prehľadávanie telefónneho zoznamu podľa
kategórie

✓ —

Telefónne čísla pre každú položku Až 5 Až 5*1

Súkromné zvonenie*2 ✓ —

Uzamknutie telefónneho zoznamu ✓ —

*1 Tento počet závisí od používanej služby.
*2 Záznamy v telefónnom zozname môžete organizovať do jednej z deviatich kategórií súkromných zvonení. Pre každú kategóriu je

možné nastaviť iný typ zvonenia.

2.7 Telefónny zoznam
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2.8  Základné operácie
V tejto časti sú vysvetlené základy obsluhy tohto zariadenia.

2.8.1  Vyvesenie a zavesenie
Vyvesenie
Keď v tejto príručke uvidíte frázu "vyvesiť", na výber máte nasledujúce možnosti:
 
[V pohotovostnom režime]
• Zdvihnite káblové slúchadlo z kolísky.

• Stlačte tlačidlo / SP-PHONE , keď je káblové slúchadlo v kolíske.
Týmto sa povolí režim hands-free.

• Stlačte tlačidlo / HEADSET , keď používate náhlavnú súpravu.

• Stlačením príslušného tlačidla ( / LINE 1/P1  alebo / LINE 2/P2 ) vyberte linku (iba KX-HDV130).*1

• Stlačením príslušného funkčného tlačidla vyberte linku (iba KX-HDV230).*1

*1 Keď je programové tlačidlo priradené ako tlačidlo linky, táto funkcia je dostupná.

Zavesenie
Keď v tejto príručke uvidíte frázu "zavesiť", na výber máte nasledujúce možnosti:
 
[Počas konverzácie]
• Vráťte káblové slúchadlo do kolísky.

• Stlačte tlačidlo / SP-PHONE , keď ste v režime hands-free.

• Stlačte tlačidlo / HEADSET , keď používate náhlavnú súpravu.

• Stlačte tlačidlo / CANCEL .

2.8 Základné operácie
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2.8.2  Nastavenie hlasitosti
Nastavenie hlasitosti prijímača / reproduktora / telefónu

1. Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti [ ] alebo [ ].

Poznámka
• Hlasitosť prijímača aj slúchadla sa upravuje v školiacom režime. Pozrite časť "3.4.9  Používanie ško-

liaceho režimu (iba KX-HDV230) ".

Nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vypnutie zvonenia
1. Ak chcete upraviť hlasitosť zvonenia v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo hlasitosti [ ] alebo [ ].

Nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vypnutie zvonenia počas zvonenia
Počas prijímania hovoru nastavíte hlasitosť zvonenia alebo vypnete zvonenie podľa nasledujúceho postupu.

Poznámka
• Ak pri prijímaní prichádzajúceho hovoru pripojíte náhlavnú súpravu, zvonenie sa bude ozývať z repro-

duktora.
 
Nastavenie hlasitosti zvonenia
1. Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, stlačte tlačidlo hlasitosti [ ] alebo [ ].

Poznámka
• Nastavená úroveň hlasitosti sa použije aj pre následné hovory.

2. Úkon ukončite stlačením tlačidla Späť .
 
Postup vypnutia zvonenia
1. Stlačte tlačidlo .

2.8.3  Zadávanie znakov
Znaky a číslice môžete zadávať pomocou tlačidiel vytáčania.
Stlačením pravého programovateľného tlačidla pri zadávaní mena vyberiete niektorý z režimov znakov. Iko-
na funkcie nad programovateľným tlačidlom zobrazí aktuálny režim znakov.
Ak chcete zmeniť režim znakov počas úpravy mena v telefónnom zozname, stlačte pravé softvérové tlači-
dlo.
Dostupné znaky nájdete v časti "5.1 Tabuľka režimu znakov".
 

Prípona: [žiadna] / C Prípona: NE / X / SX Prípona: RU

ABC  (latinka)
↓

0 - 9  (numerické)
↓

 (rozšírené 1)

ABC  (latinka)
↓

0 - 9  (numerické)
↓

 (grécke)
↓

 (rozšírené 1)
↓

 (rozšírené 2)

 (cyrilika)
↓

0 - 9  (numerické)
↓
ABC  (latinka)

↓
 (rozšírené 1)

↓
 (rozšírené 2)

2.8.2 Nastavenie hlasitosti
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● Príklad: Zadanie slova "Anne" v režime latinky
  [►]        [►]      [►]    

 
• Ak chcete prepnúť medzi veľkými a malými písmenami, stlačte .

• Ak chcete zadať znak nachádzajúci sa na tom istom tlačidle vytáčania ako predchádzajúci znak, presuňte
kurzor navigačným tlačidlom [►] a potom zadajte požadovaný znak.

• Ak omylom zadáte iný znak, navigačným tlačidlom [◄] alebo [►] zvýraznite tento znak a tlačidlom Zruš
ho vymažte. Potom zadajte správny znak.

• Ak chcete vymazať celý riadok, stlačte tlačidlo Zruš  na dlhšie ako 1 sekundu.

2.8.4  Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich
hovorov
Zobrazenie denníka prichádzajúcich hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [◄].

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Prichádza hovor" a následne stlačte OK .

Poznámka
• Ak sa na displeji LCD v pohotovostnom režime zobrazí hlásenie "Zmešk. hovory", v kroku 2 vyberte

položku "Zmešk. hovory".

Zobrazenie denníka odchádzajúcich hovorov
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Hovory .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Odch. Hovory" a následne stlačte OK .

Poznámka
• Ak sa na displeji LCD v pohotovostnom režime zobrazí hlásenie "Zmešk. hovory", v kroku 2 vyberte

položku "Zmešk. hovory".

Odstránenie položiek denníka prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov
[Keď je zobrazený denník prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov]

1. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zmazať"*1 a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Áno" a následne stlačte OK .
*1 Ak chcete vymazať všetky položky, môžete zvoliť možnosť "Zrušiť všetko".

2.8.4 Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
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3. časť
Používanie funkcií

V tejto časti je podrobne popísaný postup používania
jednotlivých funkcií.
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3.1  Uskutočňovanie hovorov
V tejto časti sú uvedené základné spôsoby uskutočňovania hovorov.
• Pred uskutočnením hovoru zadaním čísla (vytáčanie dopredu) môžete skontrolovať, či ste číslo vytočili

správne, a až potom vyvesiť telefón.
• Ak chcete vymazať celé číslo pri vytáčaní dopredu, stlačte tlačidlo Zruš  na dlhšie ako 1 sekundu.

• Ak chcete zrušiť vytáčanie, stlačte tlačidlo / CANCEL .

• Ak chcete medzi telefónne čísla vložiť 3-sekundovú pauzu, stlačte tlačidlo Pauza .*1

Je to užitočné napríklad vtedy, keď chcete pracovať so službou hlasovej pošty bez toho, aby ste počúvali
vopred nahrané oznámenie. Podľa potreby stlačte tlačidlo opakovane, aby sa vytvorili dlhšie pauzy.

• Symbol "+" (kód medzinárodného vytáčania) možno zadať stlačením a podržaním tlačidla .
*1 Toto programovateľné tlačidlo je zobrazené, len ak je nakonfigurované na telefóne. Ďalšie informácie získate od svojho adminis-

trátora.

3.1.1  Základné volanie
Volanie vytáčaním

1. V pohotovostnom režime vyveste telefón.

2. Vytočte číslo vonkajšej strany.

3. Stlačte tlačidlo Volať .

4. Hovor ukončíte zavesením telefónu.

Poznámka
• Pre KX-HDV130: Konkrétnu linku môžete použiť stlačením tlačidla / LINE 1/P1  alebo

/ LINE 2/P2  priradeného k linke alebo pomocou obrazovky stavu linky (pozrite si časť "3.7 Kontro-
la stavu linky").

• Pre KX-HDV230: Konkrétnu linku môžete použiť stlačením funkčného tlačidla priradeného k linke (po-
zrite si časť "4.5.2 Typy funkčných tlačidiel") alebo pomocou obrazovky stavu linky (pozrite si časť
"3.7 Kontrola stavu linky").

• Ak chcete vytočiť nové číslo bez zavesenia, postupujte nasledovne.

1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "FLASH/Vyvolať".

3. Stlačte tlačidlo OK .
 
Vytáčanie dopredu
V pohotovostnom režime môžete začať vytáčať, aj keď je telefón ešte zavesený. Po vytočení čísla začnete
hovor vyvesením telefónu.

3.1.2  Jednoduché vytáčanie
Používanie zoznamu opakovaného vytáčania

Posledné vytočené telefónne číslo je uložené v zozname opakovaného vytáčania.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo / / REDIAL .

3.1 Uskutočňovanie hovorov
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2. Vyveste telefón.*1

*1 Ak v tomto kroku nezdvihnete slúchadlo, hovor sa uskutoční pomocou hlasitého odposluchu.

Poznámka
• Ak sa tento postup vykoná počas hovoru, hovor sa ukončí a vykoná sa opätovné vytáčanie.

Vytáčanie tlačidlami predvoľby
Ku každému číselnému tlačidlu môžete priradiť telefónne číslo a následne máte prístup k tomuto telefónne-
mu číslu jednoducho stlačením a podržaním priradeného číselného tlačidla. (Pozrite časť "4.4 Používanie
tlačidiel rýchlej voľby".)

1. Stlačte a na dlhšie ako 1 sekundu podržte tlačidlo vytáčania (0–9) priradené ako tlačidlo rýchlej voľby.

2. Vyveste telefón.

Poznámka
• Keď sú zobrazené informácie o tlačidle predvoľby, môžete pomocou tlačidiel [▲] alebo [▼] zvoliť iné

číslo tlačidla predvoľby.
• Ak je vytáčanie tlačidlami predvoľby nastavené na možnosť "Automaticky", číslo tlačidla predvoľby

možno vytočiť aj stlačením a podržaním priradeného tlačidla predvoľby na daný počet sekúnd.

Používanie pohotovostnej linky
Ak váš administrátor nakonfiguroval túto funkciu, môžete automaticky uskutočniť hovor na registrované tele-
fónne číslo. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

1. V pohotovostnom režime vyveste telefón.

Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov
Používanie denníka prichádzajúcich hovorov
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [◄].

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Prich. Hovory" a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte denník prichádzajúcich hovorov.

4. Vyveste telefón.

Poznámka
• Ak sa na displeji LCD v pohotovostnom režime zobrazí hlásenie "Zmešk. hovory", v kroku 2 vyberte

položku "Zmešk. hovory" a vyberte číslo, na ktoré chcete volať.

Používanie denníka odchádzajúcich hovorov
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Hovory .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Odch. Hovory" a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte denník odchádzajúcich hovorov.

4. Vyveste telefón.

Používanie telefónneho zoznamu
Používanie lokálneho telefónneho zoznamu
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

3.1.2 Jednoduché vytáčanie
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2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Tel.zoznam"*1 a následne stlačte OK .

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte / ENTER .*2

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované telefónne číslo.

6. Vyveste telefón.
*1 Ak je povolený len lokálny telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [▲] alebo [▼], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajúca položka.

Poznámka
• Ak lokálny telefónny zoznam nie je povolený, túto funkciu nemožno použiť. Ďalšie informácie získate

od svojho administrátora.

Používanie vzdialeného telefónneho zoznamu
Okrem lokálneho telefónneho zoznamu môžete používať aj vzdialený telefónny zoznam, pokiaľ je k dis-
pozícii.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Vzdial.tel.zozn."*1 a následne stlačte OK .

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte OK .*2

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované telefónne číslo.

6. Vyveste telefón.
*1 Ak je povolený len vzdialený telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [▲] alebo [▼], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajúca položka.

Poznámka
• Ak vzdialený telefónny zoznam nie je povolený, túto funkciu nemožno používať. Ďalšie informácie zís-

kate od svojho administrátora.

3.1.3  Uskutočnenie vysielacieho vyvolávacieho hovoru
Keď uskutočňujete vysielací vyvolávací hovor, hlas sa bude ozývať cez reproduktory ostatných telefónov.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Obvolávanie"*1 a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú skupinu kanálov*2, a potom stlačte OK .
*1 Vyvolávanie je dostupné, len keď je príslušná funkcia zapnutá. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*2 Ak je dostupná iba jedna skupina kanálov, vyvolávanie sa spustí okamžite.

3.1.3 Uskutočnenie vysielacieho vyvolávacieho hovoru
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3.2  Prijímanie hovorov
V tejto časti sú uvedené základné spôsoby prijímania hovorov.
• Pre každý typ prichádzajúceho hovoru si môžete vybrať zvonenie.

• Hovor môžete prijať aj pomocou funkcie Automatická odpoveď.

• V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo / MUTE/AUTO ANS  a zapnite alebo vypnite automatické od-
povede.

• Hlasitosť zvonenia možno nastaviť alebo aj vypnúť. (Pozrite časť "2.8.2 Nastavenie hlasitosti".)

• Ak sa prijme externý hovor z telefónneho čísla uloženého v telefónnom zozname, toto číslo a meno vola-
júceho sa zobrazia v denníku hovorov.

• Ak pri prijímaní prichádzajúceho hovoru pripojíte náhlavnú súpravu, zvonenie sa bude ozývať z reproduk-
tora.
V závislosti od náhlavnej súpravy môže byť zvonenie počuteľné cez náhlavnú súpravu.

• Naraz možno prijať až 24 hovorov. 25. volajúci bude počuť obsadzovací tón (iba KX-HDV230).

3.2.1  Odpovedanie na hovory
Odpovedanie na prichádzajúci hovor

1. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru vyveste telefón.*1

*1 Ak je telefón vyvesený, stlačte a uvoľnite prepínač zavesenia.

Poznámka
• Ak hovor prichádza, keď je ďalší hovor podržaný, stlačením a pustením prepínača zavesenia hovor

prijmete.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor na konkrétnej linke
1. Pre KX-HDV130: Počas prijímania prichádzajúceho hovoru stlačte príslušné tlačidlo ( / LINE 1/P1

alebo / LINE 2/P2 ).
Pre KX-HDV230: Počas prijímania prichádzajúceho hovoru stlačte príslušné funkčné tlačidlo.

Poznámka
• Keď je programové tlačidlo priradené ako tlačidlo linky, táto funkcia je dostupná.

• Tlačidlá linky s prichádzajúcimi hovormi budú rýchlo blikať namodro.

• Pre každý typ prichádzajúceho hovoru si môžete vybrať typ zvonenia.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor počas prijímania viacerých hovorov (iba
KX-HDV230)

1. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo Linka .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte prichádzajúci hovor a následne stlačte tlačidlo Prijať .

3. Vyveste telefón.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
1. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo Odmiet. .

Hovor sa odmietne a telefón sa vráti do pohotovostného stavu.

3.2 Prijímanie hovorov
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Poznámka
• Je možné automaticky odmietať hovory z konkrétnych čísiel. Podrobnosti nájdete v časti "4.7  Bloko-

vanie prichádzajúcich hovorov (iba používatelia služby s identifikátorom volajúceho*1)".

3.2.1 Odpovedanie na hovory
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3.3  Používanie režimu hands-free
V režime hands-free môžete hovoriť a počuť hlas druhého účastníka bez toho, aby ste museli použiť slú-
chadlo. Tento režim je užitočný, ak počas konverzácie vykonávate aj iné úlohy (napr. píšete).

Povolenie režimu hands-free
• Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo / SP-PHONE , môžete povoliť režim hands-free.

• Počas konverzácie s náhlavnou súpravou môžete povoliť režim hands-free stlačením tlačidla
/ SP-PHONE .

Zrušenie režimu hands-free
Režim hands-free môžete zrušiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Počas hovoru v režime hands-free vyveste telefón.

• Kým sa rozprávate v režime hands-free a náhlavná súprava je pripojená k jednotke, stlačte tlačidlo
/ HEADSET  a môžete pokračovať v konverzácii pomocou náhlavnej súpravy.

3.3 Používanie režimu hands-free
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3.4  Počas konverzácie
3.4.1  Prepojenie hovoru

Hovor môžete prepojiť na iný cieľ (klapku alebo externú stranu).

Postup prepojenia hovoru
1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo / / TRANSFER .

2. Vytočte účastníka, na ktorého chcete hovor prepojiť *1, a potom stlačte tlačidlo Volať .

3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

a. Potvrdenie prepojenia: Počkajte, kým druhá strana odpovie, a potom zaveste.

b. Automatické prepojenie: Zaveste skôr, než druhá strana odpovie.
*1 Môžete tiež vybrať telefónne číslo z histórie hovorov alebo z telefónneho zoznamu.

Poznámka
• Ak sa chcete vrátiť k hovoru skôr, ako cieľ prepojenia hovor prijme, stlačte tlačidlo / CANCEL .

Vykonanie prepojenia naslepo
1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo Slepo .*1

2. Vytočte účastníka, na ktorého chcete hovor prepojiť*2, a potom stlačte Volať .
*1 Ak prepojenia naslepo nie sú povolené, ikona Slepo  sa nezobrazí. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*2 Môžete tiež vybrať telefónne číslo z histórie hovorov alebo telefónneho zoznamu.

3.4.2  Podržanie hovoru
Hovor môžete podržať na svojej klapke.

Poznámka
• Operácia pre túto funkciu sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie telefónu. Ak nasledujúci postup

nefunguje, požiadajte administrátora o ďalšie informácie.

Podržanie aktuálneho hovoru
1. Pre KX-HDV130: Počas hovoru stlačte tlačidlo / / HOLD/MESSAGE .

Pre KX-HDV230: Počas hovoru stlačte tlačidlo / / HOLD .

Poznámka
• Keď je programové tlačidlo priradené ako tlačidlo linky, ak stlačíte iné tlačidlo linky, než je tlačidlo linky

pre aktuálny hovor, tento hovor sa podrží alebo sa odpojí v závislosti od nastavení funkcie automatic-
kého podržania hovoru. Podrobnosti získate od vášho predajcu telefónneho systému alebo poskyto-
vateľa služieb.

Postup prevzatia hovoru podržaného na vašej linke (pre KX-HDV130)
1. Stlačte tlačidlo / / HOLD/MESSAGE . *1

*1 Keď je telefón položený, stlačte a pustite prepínač zavesenia.

3.4 Počas konverzácie
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Poznámka
• Ak hovor prichádza, keď je ďalší hovor podržaný, stlačením a pustením prepínača zavesenia hovor

prijmete.

• Ak je tlačidlo / LINE 1/P1  alebo / LINE 2/P2  priradené ako tlačidlo linky a na príslušnej linke
prebieha hovor, môžete podržaný hovor obnoviť podľa nasledujúceho postupu.

1. Stlačte zodpovedajúce tlačidlo / LINE 1/P1  alebo / LINE 2/P2 .

Postup prevzatia hovoru podržaného na vašej linke (pre KX-HDV230)
1. Stlačte tlačidlo / / HOLD .

2. Keď sú podržané dve alebo viaceré linky, tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte podržanú linku a potom stlač-
te tlačidlo OK .

Poznámka
• Ak hovor prichádza, keď je ďalší hovor podržaný, stlačením a pustením prepínača zavesenia hovor

prijmete.
• Ak je funkčné tlačidlo priradené ako tlačidlo linky a na tejto linke je podržaný hovor, podržaný hovor

môžete obnoviť nižšie uvedeným krokom.
1. Stlačte zodpovedajúce funkčné tlačidlo.

3.4.3  Podržanie v Parkovacej zóne systému (parkovanie
hovorov)

Túto funkciu môžete používať ako prenosovú funkciu.
Keď je povolená funkcia parkovania hovorov, zobrazí sa programovateľné tlačidlo Park . Číslo funkcie par-
kovania hovorov však už musí byť predtým nastavené. Okrem toho možno budete musieť na obnovenie za-
parkovaného hovoru zadať číslo parkovacej zóny (závisí to od vášho telefónneho systému). Táto funkcia zá-
visí od vášho telefónneho systému. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

Postup nastavenia
1. V priebehu hovoru stlačte tlačidlo Park .

Prípadne stlačte nepoužívané funkčné tlačidlo (kontrolka LED je vypnutá), ku ktorému je priradená fun-
kcia parkovania hovoru (iba KX-HDV230).

2. Zaveste alebo stlačte OK .

Obnovenie (obnovenie parkovania hovorov)
1. V pohotovostnom režime zadajte číslo funkcie obnovenia parkovania hovorov.

Prípadne môžete stlačiť používané funkčné tlačidlo (pomaly bliká modrá alebo červená kontrolka LED),
ku ktorému je priradená funkcia parkovania hovorov (iba KX-HDV230).

2. Vyveste telefón.

Poznámka
• V závislosti od telefonického systému môže programovateľné tlačidlo Park  blikať, čím signalizuje, že

linka má zaparkovaný hovor. V takom prípade môžete hovor obnoviť stlačením blikajúceho programo-
vateľného tlačidla Park . Ak však chcete obnoviť zaparkovaný hovor pomocou programovateľného tla-
čidla, číslo funkcie obnovenia zaparkovaného hovoru musí byť nastavené vopred. Ďalšie informácie
získate od svojho administrátora.

3.4.3 Podržanie v Parkovacej zóne systému (parkovanie hovorov)
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3.4.4  Striedavý rozhovor s dvomi stranami (rozdelenie hovoru)
Keď hovoríte s jednou stranou, zatiaľ čo druhá strana je podržaná, môžete prepínať z jedného hovoru na
druhý.

Striedanie strán s dočasným podržaním jednej strany (pre model KX-HDV130)
1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo / / HOLD/MESSAGE .

2. Vytočte číslo klapky druhej strany a potom stlačte / ENTER .

3. Keď dohovoríte s druhou stranou, stlačte tlačidlo / / HOLD/MESSAGE .

4. Hovorte s pôvodnou stranou.

Striedanie strán s dočasným podržaním jednej strany (pre model KX-HDV230)
1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo / / HOLD .

2. Vytočte číslo klapky druhej strany a potom stlačte / ENTER .

3. Keď dohovoríte s druhou stranou, stlačte tlačidlo Linka .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte pôvodnú stranu a potom stlačte OK .

5. Hovorte s pôvodnou stranou.

3.4.5  Konferencia s tromi stranami
Počas konverzácie môžete k vášmu hovoru pridať ďalšiu stranu a vytvoriť tak konferenčný hovor.

Poznámka
• Váš telefonický systém môžete podporovať rozšírené konferenčné funkcie, ako napr. konferenčné ho-

vory so štyrmi a viacerými účastníkmi. V tomto prípade sa postupy ovládania konferenčného hovoru
môžu odlišovať od tých, ktoré sú vysvetlené v tejto časti. Podrobnosti získate od vášho predajcu tele-
fónneho systému alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie konferenčného hovoru
1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo / CONF .

2. Vytočte účastníka, ktorého chcete pridať ku konverzácii, a potom stlačte tlačidlo Volať .

3. Stlačte tlačidlo / CONF .

Odobratie účastníka z konferencie (pre KX-HDV130)
Počas konferencie môžete ostatných účastníkov odoberať. Táto operácia je však dostupná len počas konfe-
renčného hovoru, ktorý ste zahájili vy.

Poznámka
• Ak chcete znovu vytvoriť konferenčný hovor bez odobratia akejkoľvek strany, po kroku 2 stlačte tlači-

dlo / CONF , či už je telefón zavesený, alebo zdvihnutý.
 

1. Počas konferenčného hovoru stlačte tlačidlo / / HOLD/MESSAGE .

2. Stlačte príslušné tlačidlo ( / LINE 1/P1  alebo / LINE 2/P2 ) účastníka, ktorého chcete odpojiť*1.

3. Hovorte s účastníkom a ukončite hovor zavesením telefónu.

3.4.4 Striedavý rozhovor s dvomi stranami (rozdelenie hovoru)
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4. Vyveste telefón a hovorte s druhým účastníkom.
*1 Keď je programové tlačidlo priradené ako tlačidlo linky, táto funkcia je dostupná.

Odobratie účastníka z konferencie (pre KX-HDV230)
Počas konferencie môžete ostatných účastníkov odoberať. Táto operácia je však dostupná len počas konfe-
renčného hovoru, ktorý ste zahájili vy.

1. Počas konferenčného hovoru stlačte / / HOLD .

2. Znova stlačte tlačidlo / / HOLD . Zobrazia sa podržaní účastníci konferencie.

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte účastníka, ktorého chcete odobrať, a potom stlačte OK .

4. Hovorte s účastníkom a ukončite hovor zavesením telefónu.

5. Stlačte tlačidlo / / HOLD .

Ukončenie konferenčného hovoru
Konferenčný hovor ukončíte zavesením.

3.4.6  Stlmenie mikrofónu alebo slúchadla
Mikrofón alebo slúchadlo môžete vypnúť a hovoriť súkromne s ostatnými v miestnosti a súčasne počúvať
druhú stranu cez reproduktor alebo telefón.

Nastavenie/zrušenie
1. Stlačte tlačidlo / MUTE/AUTO ANS .

Poznámka
• Keď na displeji LCD bliká ikona , je aktívna funkcia stlmenia zvuku.

• Ak počas stlmenia zvuku zapnete/vypnete reproduktor, stlmenie zvuku bude pokračovať.

• Dokonca aj keď počas stlmenia zvuku pripojíte/odpojíte slúchadlo, stlmenie zvuku bude pokračovať.

3.4.7  Používanie funkcie čakajúceho hovoru
Ak počas rozhovoru dostanete druhý hovor, zaznie tón čakania na hovor. Druhý hovor môžete zdvihnúť od-
pojením aktuálneho hovoru alebo jeho podržaním na linke. Ide o voliteľnú službu telefónnej spoločnosti. Mô-
žete prijímať tón čakajúceho hovoru a informácie o volajúcom. Podrobnosti získate od predajcu telefónneho
systému alebo poskytovateľa služieb.

Odpojenie aktuálneho hovoru a konverzácia s novým účastníkom
1. Zaveste.

2. Vyveste telefón.

Podržanie aktuálneho hovoru a konverzácia s novým účastníkom
1. Stlačte tlačidlo Prijať .

Poznámka
• Pre KX-HDV130: Hovor môžete prijať aj tlačidlom / / HOLD/MESSAGE .

• Pre KX-HDV230: Hovor môžete prijať aj tlačidlom / / HOLD .

3.4.6 Stlmenie mikrofónu alebo slúchadla
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3.4.8  Používanie odposluchu hovoru
Počas rozhovoru dvoch účastníkov s káblovým slúchadlom môžete druhým osobám umožniť počúvať kon-
verzáciu cez reproduktor, kým vy budete pokračovať v konverzácii s použitím slúchadla.

Zahájenie/zrušenie
1. Počas konverzácie stlačte tlačidlo / SP-PHONE .

Poznámka
• Keď je aktívny odposluch, vrátením káblového telefónu do kolísky aktivujete hlasitý režim.

3.4.9   Používanie školiaceho režimu (iba KX-HDV230)
V školiacom režime počujete druhú stranu počas hovoru súčasne z náhlavnej súpravy aj zo slúchadla. Ten-
to režim sa môže použiť na školenie operátora. Kým operátor hovorí s druhou stranou cez náhlavnú súpra-
vu, školiteľ tiež počuje druhú stranu cez slúchadlo a môže učiť operátora, ako odpovedať volajúcemu.

Spustenie školiaceho režimu
1. Ak počas hovoru používate náhlavnú súpravu, vyveste slúchadlo z kolísky.

2. Stlačením ikony / HEADSET  spustite školiaci režim.

Ukončenie školiaceho režimu
1. Znova položte slúchadlo do kolísky.

Konverzácia bude pokračovať cez náhlavnú súpravu.

3.4.8 Používanie odposluchu hovoru
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3.5  Skôr než odídete od stola
3.5.1  Nastavenie režimov Presmerovanie hovorov
a Nevyrušovať

Prichádzajúce hovory si môžete nechať automaticky presmerovať na iné číslo. Môžete tiež nastaviť odmie-
tanie prichádzajúcich hovorov (Nevyrušovať).

1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Presm/neruš." a následne stlačte OK .

3. Ak má zariadenie viacero liniek, pomocou tlačidla [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú linku a potom
stlačte tlačidlo OK .

4. Pomocou tlačidla [▲] alebo [▼] vyberte typ nastavenia režimov FWD (Presmerovanie hovorov) alebo
DND (Nevyrušovať), ktorý chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo OK .
K dispozícii sú nasledujúce nastavenia.
• "DND"

(Všetky prichádzajúce hovory sa automaticky odmietnu.)
• "Presm/všet"

(Všetky prichádzajúce hovory sa automaticky presmerujú.)
• "Presm/obs."

(Prichádzajúce hovory sa presmerujú, len ak sa vaša klapka práve používa.)
• "Presm/nepr"

(Všetky prichádzajúce hovory sa presmerujú, ak neodpoviete na hovor do určitého času.)

5. Postup nastavenia "DND"

a. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte možnosť "ZAP." alebo "VYP.".

b. Stlačte tlačidlo OK .

6. Postup výberu nastavenia "Presm/všet" alebo "Presm/obs."

a. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zap./Vyp." a následne stlačte OK .

b. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte možnosť "ZAP." alebo "VYP." a následne stlačte OK .*1

c. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte nastavenie "Telef. číslo", zadajte telefónne číslo cieľa presmerova-
nia a potom stlačte tlačidlo OK .*2

7. Postup nastavenia "Presm/nepr"

a. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zap./Vyp." a následne stlačte OK .

b. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte možnosť "ZAP." alebo "VYP." a následne stlačte OK .*1

c. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte nastavenie "Telef. číslo", zadajte telefónne číslo cieľa presmerova-
nia a potom stlačte tlačidlo OK .*2

d. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte nastavenie "Počet zvonení", zadajte počet zvonení pred presmero-
vaním hovoru a potom stlačte tlačidlo OK .*3

*1 Ak vyberiete možnosť "VYP.", následné operácie môžete vynechať.
*2 Ak je možnosť "Telef. číslo" už nastavená, tento krok môžete vynechať.
*3 Ak je možnosť "Počet zvonení" už nastavená, tento krok môžete vynechať.

3.5 Skôr než odídete od stola
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Poznámka
• Keď je zapnutý režim Presmerovanie hovorov alebo Nevyrušovať, na displeji v pohotovostnom režime

sa zobrazí  / Fwd  alebo  / DND .

3.5.1 Nastavenie režimov Presmerovanie hovorov a Nevyrušovať
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3.6  Používanie telefónneho zoznamu
3.6.1   Uloženie položky do lokálneho telefónneho zoznamu
Uloženie novej položky

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nový tel.zozn." a následne stlačte OK .

a. Zadajte meno (max. 24 znakov) a potom stlačte tlačidlo OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte typ telefónneho čísla ( 1  až 5 ) a následne stlačte tlačidlo OK .*1

a. Zadajte telefónne číslo (max. 32 číslic) a potom stlačte tlačidlo OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Mimo kategórií" a následne stlačte OK . *2

a. Vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo OK .

5. Ak chcete vybrať predvolené číslo záznamu, tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Východisk. TEL
č" a potom stlačte OK . *3

a. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte číslo, ktoré chcete použiť ako predvolené, a potom stlačte tlačidlo
OK . *3

6. Stlačte tlačidlo Uložiť .
*1 Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísel, zopakujte tento krok.
*2 Ak nechcete priradiť kategóriu, tento krok môžete vynechať.
*3 Ak nechcete priradiť predvolené číslo, tento krok môžete vynechať.

(Prvé číslo zadané k záznamu sa automaticky nastaví ako predvolené.)

Poznámka
• Platné číslice sú "0" až "9", " ", " ", " ", "P".

• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

Uloženie položky pomocou vytáčania
Môžete najskôr vytočiť číslo a potom ho pridať ako položku telefónneho zoznamu.

Postup pridania nového záznamu pomocou klávesnice
1. V pohotovostnom režime vytočte číslo.

2. Stlačte tlačidlo .

a. Zadajte meno (max. 24 znakov) a potom stlačte tlačidlo OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte typ telefónneho čísla ( 1  až 5 ) a následne stlačte tlačidlo OK .*1

a. Podľa potreby upravte telefónne číslo a potom stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Mimo kategórií" a následne stlačte OK . *2

a. Vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo OK .

5. Ak chcete vybrať predvolené číslo záznamu, tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Východisk. TEL
č" a potom stlačte OK . *3

3.6 Používanie telefónneho zoznamu
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a. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte číslo, ktoré chcete použiť ako predvolené, a potom stlačte tlačidlo
OK .

6. Stlačte tlačidlo Uložiť .
*1 Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísel, zopakujte tento krok.
*2 Ak nechcete priradiť kategóriu, tento krok je možné vynechať.
*3 Ak nechcete priradiť predvolené číslo, tento krok je možné vynechať. (Prvé číslo zadané pre záznam sa automaticky nastaví ako

predvolené.)

Poznámka
• Platné číslice sú "0" až "9", " ", " ", " ", "P".

• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

Uloženie položky pomocou denníka prichádzajúcich alebo odchádzajúcich
hovorov

Číslo uvedené v denníku prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov môžete pridať do lokálneho telefón-
neho zoznamu.

Pridanie nového záznamu
1. V pohotovostnom režime zobrazte denník prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov (pozrite si časť

2.8.4 Používanie denníka prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov).

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Ulož. tel.zoznam" a následne stlačte OK .

a. Podľa potreby zadajte meno a potom stlačte tlačidlo OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte typ telefónneho čísla ( 1  až 5 ) a následne stlačte tlačidlo OK . *1

a. Podľa potreby upravte telefónne číslo a potom stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Mimo kategórií" a následne stlačte OK . *2

a. Vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo OK .

6. Ak chcete vybrať predvolené číslo záznamu, tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Východisk. TEL
č" a potom stlačte OK .*3

a. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte číslo, ktoré chcete použiť ako predvolené, a potom stlačte tlačidlo
OK .

7. Stlačte tlačidlo Uložiť .
*1 Ak chcete pridať ďalšie typy telefónnych čísel, zopakujte tento krok.
*2 Ak nechcete priradiť kategóriu, tento krok je možné vynechať.
*3 Ak nechcete priradiť predvolené číslo, tento krok je možné vynechať. (Prvé číslo zadané pre záznam sa automaticky nastaví ako

predvolené.)

Poznámka
• Platné číslice sú "0" až "9", " ", " ", " ", "P".

• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

3.6.1 Uloženie položky do lokálneho telefónneho zoznamu
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3.6.2   Úprava uloženej položky v lokálnom telefónnom zozname
Úprava uloženej položky

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Tel.zoznam" *1 a potom stlačte tlačidlo OK .

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte tlačidlo OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované meno a potom stlačte Menu .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Upraviť" a následne stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované meno, telefónne číslo, kategóriu alebo predvolené telefón-
ne číslo a potom stlačte tlačidlo OK .

7. Podľa potreby upravte údaje a potom stlačte OK .

8. Zopakujte kroky 6 a 7 a upravte položky, ktoré chcete zmeniť.

9. Stlačte tlačidlo Uložiť .
*1 V závislosti od vášho poskytovateľa služieb sa v niektorých prípadoch táto ponuka nezobrazí. V tomto prípade sa krok 2 preskočí.

Poznámka
• Ak chcete zmeniť znak alebo číslicu, tlačidlom [◄] alebo [►] ju zvýraznite, tlačidlom Zruš  vymažte

a potom zadajte nový znak alebo číslicu.
• Ak chcete vymazať celý riadok, stlačte a podržte tlačidlo Zruš  na dlhšie ako 1 sekundu.

• Ak chcete presunúť kurzor doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo [◄] alebo [►].

• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

Úprava názvov kategórií
Môžete upravovať názvy kategórií v telefónnom zozname.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Voľba indikácií" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Názov kategór." a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované číslo kategórie (1 – 9) a potom stlačte tlačidlo OK .

6. Zadajte názov kategórie (max. 13 znakov) a potom stlačte tlačidlo OK .

7. Zopakujte kroky 5 a 6 pre každý názov kategórie, ktorý chcete upraviť.

Poznámka
• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

3.6.3   Odstránenie uloženej položky v lokálnom telefónnom
zozname

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Tel.zoznam" *1 a následne stlačte OK .

3.6.2 Úprava uloženej položky v lokálnom telefónnom zozname
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3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku.

5. Stlačte tlačidlo Menu .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zmazať číslo" *2 a následne stlačte OK .

7. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Áno" a následne stlačte OK .
*1 V závislosti od vášho poskytovateľa služieb sa v niektorých prípadoch táto ponuka nezobrazí. V takom prípade sa krok 2 preskočí.
*2 Ak chcete vymazať všetky položky, namiesto možnosti "Zmazať číslo" vyberte "Zrušiť všetko".

3.6.4   Vyhľadávanie položky v lokálnom telefónnom zozname
Vyhľadávanie podľa mena

Položku v telefónnom zozname môžete vyhľadať aj zadaním mena.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Tel.zoznam" *1 a potom stlačte OK .

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte / ENTER .*2

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované telefónne číslo.

6. Ak chcete uskutočniť hovor, vyveste telefón.
*1 Ak je povolený len lokálny telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [▲] alebo [▼], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajúca položka.

Poznámka
• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

Vyhľadávanie podľa kategórie
Ak boli položkám v telefónnom zozname priradené kategórie, môžete vyhľadávať podľa kategórie.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Tel.zoznam" *1 a potom stlačte OK .

3. Stlačte tlačidlo .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte kategóriu a potom stlačte tlačidlo OK .

5. Zadajte názov položky v kategórii a potom stlačte tlačidlo OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku.

7. Ak chcete uskutočniť hovor, vyveste telefón.
*1 Ak je povolený len lokálny telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.

Poznámka
• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

Vyhľadávanie stláčaním tlačidiel vytáčania
Položku v telefónnom zozname vyhľadáte aj stláčaním viacerých tlačidiel vytáčania, keď je zobrazený tele-
fónny zoznam.

3.6.4 Vyhľadávanie položky v lokálnom telefónnom zozname
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1. Keď je zobrazený telefónny zoznam, stláčaním tlačidiel vytáčania zadajte prvé znaky požadovaného
mena podľa znakových tabuliek.

2. Stlačte tlačidlo / ENTER .
 

Tabuľka znakov
Prípo-

na
NE / X / SX / C / (žiad-

na) NE / X / SX RU

Tlačid-
lá ABC  (latinka)  (grécke)  (cyrilika)

   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 medzera 0 medzera Э Ю Я 0 medzera

• Opakovaným stláčaním tlačidla cyklicky prechádzate po znakoch priradených tomuto tlačidlu. Napríklad,
ak chcete zadať písmeno "C" v režime Latinky, stlačte tlačidlo  3-krát.

• Obrázky tlačidiel v tabuľke sa môžu líšiť od vzhľadu skutočných tlačidiel na telefóne.
 
Príklad: Zadanie slova "ANNE" v režime latinky
 

      [►]        

Poznámka
• Dostupnosť závisí od vášho telefónneho systému. Bližšie informácie získate u vášho správcu.

3.6.5  Zamknutie / odomknutie lokálneho telefónneho zoznamu
Keď je telefón v pohotovostnom režime, môžete telefónny zoznam uzamknúť/odomknúť.
Ak nie je nastavené žiadne heslo, telefónny zoznam nemôžete uzamknúť.
Podrobnosti o nastavení hesla nájdete v časti "4.2 Nastavenie hesla".

Uzamknutie telefónneho zoznamu
1. Stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekundy.*1

• Zobrazí sa položka .
*1 Uzamkne sa aj história hovorov.

Ak heslo nie je nastavené, zaznie zvuková signalizácia chyby a zobrazí sa chybové hlásenie "Heslo Neuložené".

3.6.5 Zamknutie / odomknutie lokálneho telefónneho zoznamu
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Odomknutie telefónneho zoznamu
1. Stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekundy.

2. Zadajte heslo.*1

3. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo / CANCEL .
*1 Ak 3-krát zadáte nesprávne heslo, približne 30 sekúnd nebudete môcť zadať ďalšie heslo.

Dočasné odomknutie telefónneho zoznamu
1. Stlačte tlačidlo .

2. Zadajte heslo.*1

*1 Ak 3-krát zadáte nesprávne heslo, približne 30 sekúnd nebudete môcť zadať ďalšie heslo.

3.6.6   Vyhľadávanie položky vo vzdialenom telefónnom zozname
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Vzdial.tel.zozn." *1 a potom stlačte OK .

3. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte OK .*2

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované telefónne číslo.

6. Ak chcete uskutočniť hovor, vyveste telefón.
*1 Ak je povolený len vzdialený telefónny zoznam, tento krok sa preskočí.
*2 Ak stlačíte a podržíte tlačidlo [▲] alebo [▼], automaticky sa zobrazí nasledujúca/predchádzajúca položka.

Poznámka
• Ak chcete zadať znaky, prečítajte si časť "2.8.3 Zadávanie znakov".

3.6.6 Vyhľadávanie položky vo vzdialenom telefónnom zozname
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3.7  Kontrola stavu linky
Stav jednotlivých liniek (KX-HDV130: až 2 liniek, KX-HDV230: až 6 liniek) môžete skontrolovať na displeji.

V pohotovostnom režime
1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Stav linky" a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte linku, ktorej stav chcete skontrolovať.

4. Stlačte tlačidlo / CANCEL  a ukončite kontrolu stavu linky, prípadne stlačte tlačidlo OK  a vykonajte
akciu.

Poznámka
• Keď je funkčné tlačidlo priradené ako tlačidlo stavu linky, stlačením tohto funkčného tlačidla zobrazíte

obrazovku stavu linky.

Počas konverzácie
1. Stlačte tlačidlo Linka .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte linku, ktorej stav chcete skontrolovať.

3. Stlačte tlačidlo / CANCEL  a ukončite kontrolu stavu linky, prípadne stlačte tlačidlo OK  a vykonajte
akciu.

Poznámka
• Keď je funkčné tlačidlo priradené ako tlačidlo stavu linky, stlačením tohto funkčného tlačidla zobrazíte

obrazovku stavu linky.

Signalizácia stavu linky
Zobrazenie stavu Význam Úkon

Voľné*1 Linka je nečinná. Obsaďte linku na vytočenie.

<n> Voľné*1 Zdieľaná linka je nečinná. Obsaďte linku na vytočenie.

Obsadené (iba KX-HDV230) Na linke prebieha hovor. —

Pridrž. lin.*2 Linka je podržaná. Obnovte podržaný hovor.

Prichádza hovor (iba
KX-HDV230)*2

Linka prijíma hovor. Prijmite hovor.

Vyvolať (Recall) (iba
KX-HDV230)*2

Linka prijíma signál podržania opätovné-
ho hovoru.

Prijmite hovor.

<x> Obsadené*3 Zdieľaná linka sa používa inou jednot-
kou.

Pripojte sa k hovoru.

<x> Pridrž. lin.*3 Zdieľaná linka je držaná inou jednotkou. Obnovte podržaný hovor.

*1 Ak je povolená zodpovedajúca funkcia, sú zobrazené aj nasledujúce ikony.

Ikona Význam

Presmerovanie hovorov

Nevyrušovať

3.7 Kontrola stavu linky
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Ikona Význam

Uskutočnenie anonymného hovoru

Blokovať anonymné hovory

*2 Keď je linka v tomto stave, sú zobrazené aj informácie o hovore.
*3 Ak je nastavená zdieľaná linka, je zobrazené aj <x> (indexové číslo). Túto položku odporúčame nastavovať s administrátorom.

Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

3.7 Kontrola stavu linky
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3.8  Počúvanie správ hlasovej pošty
Keď prijmete hlasovú správu, zobrazí sa hlásenie "Hlas.správa".
Nové správy môžete skontrolovať vo svojej poštovej schránke.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo / / HOLD/MESSAGE  (KX-HDV130)*1.

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte linku, na ktorej je zobrazená ikona , a potom stlačte tlačidlo OK .
*1 V prípade modelu KX-HDV230 stlačte tlačidlo / MESSAGE .

Poznámka
• Krok 2 nie je potrebný, ak je na telefóne nakonfigurovaná len jedna linka.

3.8 Počúvanie správ hlasovej pošty
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4. časť
Prispôsobenie telefónu

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako si môžete te-
lefón prispôsobiť podľa vlastných potrieb.
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4.1  Nastavenie displeja LCD
Zmena displeja LCD telefónu

Položky zobrazené na displeji LCD telefónu môžete zmeniť.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Voľba indikácií" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Pohotov.displej" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte OK .

Výber jazyka zobrazenia
Môžete zvoliť jazyk zobrazovaný na displeji LCD.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Voľba indikácií" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Jazyk" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte jazyk a následne stlačte OK .

4.1 Nastavenie displeja LCD
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4.2  Nastavenie hesla
Heslo telefónu nie je predvolene nastavené. Heslo (4 číslice) musíte zaregistrovať, skôr než začnete zaria-
denie používať. Nasledujúce funkcie nemožno používať bez nastavenia hesla:
• Uzamknutie telefónneho zoznamu (pozrite si časť "3.6.5 Zamknutie / odomknutie lokálneho telefónneho

zoznamu").

Poznámka
• Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:

– Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.

– Heslo pravidelne meňte.

• Poznačte si heslo, aby ste ho nezabudli.

Nastavenie
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Iné možnosti" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zmena hesla PJ" a následne stlačte OK .

5. Zadajte nové heslo (4 číslice [0–9]).

6. Overte heslo jeho opätovným zadaním ako v kroku 5.

4.2 Nastavenie hesla
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4.3  Úprava programovateľných tlačidiel
Obnovenie do predvolených nastavení

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav.tlačidiel" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nast.progr.tl." a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované programovateľné tlačidlo a následne stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte možnosť "Pohotov.režim" / "Hovorový režim" a následne stlačte OK .

7. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Výr.nastavenie" a následne stlačte OK .

Priraďovanie funkčných tlačidiel
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav.tlačidiel" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nast.progr.tl." a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované programovateľné tlačidlo a následne stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte možnosť "Pohotov.režim" alebo "Hovorový režim" a následne stlačte
OK .

7. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Funkč.tlač." a následne stlačte OK .

8. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte OK .

Priraďovanie predvolených tlačidiel vytáčania
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav.tlačidiel" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nast.progr.tl." a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované programovateľné tlačidlo a následne stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte možnosť "Pohotov.režim" alebo "Hovorový režim" a následne stlačte
OK .

7. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Rýchla voľba" a následne stlačte OK .

8. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte OK .

4.3 Úprava programovateľných tlačidiel
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4.4  Používanie tlačidiel rýchlej voľby
Priradením telefónnych čísel k tlačidlám vytáčania môžete uskutočniť hovor stlačením a podržaním prísluš-
ného tlačidla vytáčania. (Pozrite časť "Vytáčanie tlačidlami predvoľby".)

Priraďovanie tlačidiel rýchlej voľby z telefónneho zoznamu
Telefónne číslo uložené v lokálnom telefónnom zozname môžete priradiť k tlačidlu, ktoré sa použije ako
tlačidlo rýchlej voľby.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0 – 9) na dlhšie ako 1 sekundu.

2. Stlačte tlačidlo Menu .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Kopír.z tlf.zozn" a následne stlačte OK .

4. Zadajte meno alebo prvé znaky požadovaného mena a stlačte tlačidlo OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte číslo a následne stlačte tlačidlo OK .

7. Zobrazí sa "Uložiť", potom stlačte tlačidlo OK .

Poznámka
• Podrobnosti o vyhľadávaní položky v telefónnom zozname telefónu nájdete v časti "3.6.4  Vyhľadáva-

nie položky v lokálnom telefónnom zozname ".

Úprava tlačidiel predvoľby
1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0 – 9) na dlhšie ako 1 sekundu.

2. Stlačte tlačidlo Menu .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Upraviť" a následne stlačte OK .

4. V prípade potreby upravte názov tlačidla rýchlej voľby a potom stlačte OK .

5. V prípade potreby upravte číslo tlačidla rýchlej voľby a potom stlačte OK .

6. Zobrazí sa "Uložiť", potom stlačte tlačidlo OK .

Vymazanie tlačidla predvoľby
1. V pohotovostnom režime stlačte a dlhšie ako 1 sekundu podržte tlačidlo vytáčania priradené ako tlačidlo

rýchlej voľby. *1

2. Stlačte tlačidlo Menu .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zmazať" a následne stlačte OK .*2

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Áno" a následne stlačte OK .
*1 Keď sú zobrazené informácie o tlačidle predvoľby, tlačidlom [▲] alebo [▼] môžete zvoliť iné číslo tlačidla predvoľby.
*2 Ak chcete vymazať všetky položky, namiesto možnosti "Zmazať" vyberte "Zrušiť všetko".

Výber typu vytáčania tlačidlom predvoľby
Pre každé priradené tlačidlo vytáčania môžete zvoliť jeden z 2 typov vytáčania tlačidlom predvoľby.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0–9) na dlhšie ako 1 sekundu.

2. Stlačte tlačidlo Menu .

4.4 Používanie tlačidiel rýchlej voľby
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3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Automat.vol." a následne stlačte OK .

4. Vyberte možnosť "Manuálne" alebo "Automaticky" a potom stlačte tlačidlo OK .

Možnosť Popis

Manuálne Stlačte a podržte tlačidlo vytáčania (0–9) priradené ako tlačidlo rýchlej voľby na dlh-
šie ako 1 sekundu a potom vyveste telefón.

Automaticky Stlačením a podržaním priradeného tlačidla rýchlej voľby stanovený počet sekúnd
okamžite vytočíte číslo priradené k príslušnému tlačidlu rýchlej voľby.

Poznámka
• Ak chcete zvoliť počet sekúnd pred vykonaním automatického volania, pozrite si tému "Čas

tl.rých.voľ." v časti "Nastav.tlačidiel".

4.4 Používanie tlačidiel rýchlej voľby
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4.5   Funkčné tlačidlá (programovateľné tlačidlá
a tlačidlá DSS*1)

*1 Iba KX-HDV230
 

4.5.1   Zmena funkčných tlačidiel
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav.tlačidiel" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Program.tlač" a následne stlačte OK .*1

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte tlačidlo, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte novú položku, ktorú chcete priradiť, a potom stlačte OK .*2

*1 Iba KX-HDV230:
Ak chcete priradiť funkcie tlačidlám DSS na jednotke KX-HDV20, vyberte položku "DSS Key". Funkciu môžete priradiť aj stlačením
požadovaného DSS Klávesa na 3 alebo viac sekúnd.

*2 Ak chcete vymazať aktuálne nastavenie, vyberte možnosť "Bez funkcie".

Poznámka
• Funkciu môžete priradiť aj stlačením požadovaného funkčného tlačidla na 3 alebo viac sekúnd (iba

KX-HDV230).

4.5.2  Typy funkčných tlačidiel
Každému z funkčných tlačidiel možno priradiť jednu z nasledujúcich funkcií.

Poznámka
• Okrem funkcie linky možno k jednotlivým linkám priradiť aj iné funkcie. Je však možné vybrať iba lin-

ky, ktoré boli dopredu nastavené (iba KX-HDV230).
• Ak je váš telefón pripojený k systému Panasonic KX-HTS série PBX, spôsob zmeny týchto tlačidiel

a priradených funkcií je odlišný.
Podrobnosti nájdete v dokumentácii k systému KX-HTS série PBX.

1. Jedným dotyk
Používa sa na vytočenie predtým nastaveného telefónneho čísla jedným dotykom.

2. BLF (Pole indikátora obsadenia)
Používa sa na prepnutie hovorov na klapku priradenú k tlačidlu počas prijímania prichádzajúceho ho-
voru alebo počas rozhovoru. Indikátor tlačidla BLF tiež signalizuje aktuálny stav klapky priradenej k tla-
čidlu.

Stav
Význam

Farba Svetelný vzor

Červená Vyp. Dostupné

Zap. Nedostupné

Rýchlo bliká Zvoní

4.5 Funkčné tlačidlá (programovateľné tlačidlá a tlačidlá DSS*1)
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Poznámka
• Je možné naprogramovať viac ako 48 tlačidiel BLF, no indikácia stavu je k dispozícii iba pre

48 tlačidiel (iba KX-HDV230).
3. Linka

Používa sa na obsadenie linky s cieľom uskutočniť alebo prijať hovor. Farba každého indikátora signa-
lizuje stav linky.

Stav
Význam

Farba Svetelný vzor

Modrá Zap. Používa sa
• Práve máte hovor.

Pomaly bliká Pridrž. lin.
• Hovor je podržaný.

Rýchlo bliká Prichádza hovor alebo Vyvolať (Recall)
• Práve sa prijíma hovor (vrátane podržania opätovné-

ho hovoru).

Meno alebo číslo volajúceho
• Práve sa prijíma hovor na zdieľanú linku.

Červená Zap. Používa sa
• Zdieľaná linka sa používa alebo hovor je súkromne

podržaný na inej jednotke.

Pomaly bliká Pridrž. lin.
• Zdieľaná linka je podržaná na inej jednotke.

Vyp. — Voľná
• Linka je nečinná.

4. ACD *1

Prihlásiť: používa sa na prihlásenie/odhlásenie do/zo Skupiny automatického rozmiestnenia hovorov.
Wrap Up: Používa sa na zmenu stavu telefónu zo stavu "Nedostupný"  "Wrap Up"  "Dostupný".
Farba každého indikátora LED signalizuje stav tlačidla.

Stav Význam

Farba Svetelný vzor Prihlásiť Wrap Up

Červená Vyp. Prihlásiť Dostupný

Zap. Odhlásiť Nedostupný

Pomaly bliká — Wrap Up

5. Stav linky *2

Používa sa na overenie stavu jednotlivých liniek. To umožňuje funkčnému tlačidlu, aby fungovalo ako
tlačidlo linky, napríklad na obsadenie linky s cieľom uskutočniť alebo prijať hovor.
Pozrite časť "3.7 Kontrola stavu linky".

6. Presmer. hov.
Používa sa na presmerovanie prichádzajúcich hovorov na klapku priradenú k tlačidlu.

7. Tel.zoznam *2 *3

Používa sa na otvorenie telefónneho zoznamu.

4.5.2 Typy funkčných tlačidiel
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8. Zoznam hovorov *2 *3

Používa sa na otvorenie denníka prichádzajúcich / odchádzajúcich hovorov.
9. Súčasné zvonenie *1 *2

Umožňuje paralelné zvonenie. Možno určiť až 10 lokalít, ktoré budú zvoniť súčasne v prípade prichá-
dzajúceho hovoru.

Stav
Význam

Farba Svetelný vzor

Modrá Zap. Funkcia súčasného zvonenia: Zap.

Vyp. Funkcia súčasného zvonenia: Vyp.

10. Hoteling *1 *2

Používa sa na prihlásenie/odhlásenie z hotelingového podujatia telefonického centra.
11. Transfer hovoru *2

Používa sa na prepnutie hovoru na klapku priradenú k tlačidlu potvrdením prepnutia alebo automatic-
kým prepnutím počas rozhovoru.

12. Neriadený transfer *1 *2

Používa sa na prepnutie hovoru na klapku priradenú k tlačidlu prepnutím naslepo počas rozhovoru.
13. Konferencia *2

Používa sa na pridanie klapky priradenej k tlačidlu k rozhovoru viacerých strán (konferenčný hovor).
14. Priame vyzdv. hovoru *1 *2

Používa sa na prijatie hovoru prichádzajúceho na určené telefónne číslo.
15. Parkov.hovoru *1 *2

Používa sa na zaparkovanie hovoru (parkovanie hovorov).
16. Obnoviť park.hovor *1 *2

Používa sa na obnovenie zaparkovaného hovoru.
17. Prítomnosť *2

Používa sa na overenie aktuálneho stavu klapky priradenej k tlačidlu.
Keď je klapka "Dostupná", stlačením tlačidla môžete zavolať na zaregistrované telefónne číslo.

Stav
Význam

Farba Svetelný vzor

Modrá Zap. Dostupný

Červená Zap. Obsadené

Pomaly bliká Preč

Vyp. — Offline

(Môj telefón) *2

Slúži na konfiguráciu aktuálneho stavu položky Môj telefón. Stav je možné zmeniť stlačením tlačidla.

Stav
Význam

Farba Svetelný vzor

Modrá Zap. Dostupný

Červená Zap. Obsadené

Pomaly bliká Preč

Vyp. — Offline / Neviditeľný

4.5.2 Typy funkčných tlačidiel
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18. SkupPrevzatie *1

Používa sa na prijatie skupinového hovoru.
 
*1 Táto položka sa zobrazuje, len keď je príslušná funkcia zapnutá. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*2 Iba KX-HDV230.
*3 Túto položku možno vybrať, keď je zoznam zaregistrovaný v telefóne. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

4.5.2 Typy funkčných tlačidiel
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4.6  Používanie funkcií anonymných hovorov
Uskutočnenie anonymného hovoru

Pred uskutočnením hovoru:

Poznámka
• Dostupnosť závisí od vášho telefónneho systému.

• Pri týchto nastaveniach sa môže vyžadovať heslo. Odporúčame nastavenie absolvovať s vaším admi-
nistrátorom. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav. volaní" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Anonymný hovor" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte linku a následne stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "ZAP." a následne stlačte OK .

Blokovanie anonymných hovorov
Táto funkcia umožňuje zariadeniu odmietať hovory prijaté bez telefónneho čísla. Predvolené nastavenie je
"VYP.".

Poznámka
• Pri týchto nastaveniach sa môže vyžadovať heslo. Odporúčame nastavenie absolvovať s vaším admi-

nistrátorom. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav. volaní" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Blok. Anonymný" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadovanú linku a následne stlačte OK .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "ZAP." a následne stlačte OK .

4.6 Používanie funkcií anonymných hovorov
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4.7   Blokovanie prichádzajúcich hovorov (iba
používatelia služby s identifikátorom volajúceho*1)

Táto funkcia umožňuje zariadeniu odmietnuť hovory od špecifikovaných telefónnych čísiel, na ktoré nechce-
te odpovedať, napríklad nevyžiadané reklamné hovory.
Pri prijatí hovoru zariadenie nezvoní, pokiaľ sa identifikuje volajúci.
Ak sa telefónne číslo zhoduje s položkou v zozname blokovaných čísiel, zariadenie odmietne hovor.
*1 Ak prijmete externý hovor, ktorý obsahuje identifikátor volajúceho (meno a telefónne číslo volajúceho), tieto informácie sa zapíšu

do denníka prichádzajúcich hovorov a zobrazia sa na displeji LCD.
Ak prijmete hovor z čísla, ktoré sa zhoduje s číslom zadaným v telefónnom zozname, meno registrované v telefónnom zozname
pre toto číslo sa zobrazí spolu s číslom.
Ak telefónny systém pošle informácie o volajúcom a existujú pre to isté číslo aj informácie uložené v telefónnom zozname, zob-
razia sa informácie uložené v telefónnom zozname.

Poznámka
• Pri týchto nastaveniach sa môže vyžadovať heslo. Odporúčame nastavenie absolvovať s vaším admi-

nistrátorom. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

Ukladanie neželaných volajúcich
Do zoznamu blokovaných hovorov môžete uložiť až 30 telefónnych čísiel pomocou zoznamu volajúcich ale-
bo priamym zadaním čísiel.

1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav. volaní" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Neposkyt.Číslo" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte prázdnu linku a následne stlačte tlačidlo Menu .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Upraviť" a následne stlačte OK .

7. Zadajte telefónne číslo (max. 32 číslic) a potom stlačte tlačidlo OK .

8. Stlačte tlačidlo Uložiť .

Poznámka
• Telefónne číslo môžete tiež zaregistrovať stlačením tlačidla Menu  a výberom možnosti "Neposkyt.Čís-

lo", keď je volajúci, ktorého chcete zablokovať, vybratý v zozname denníka prichádzajúcich hovorov.
Ďalej pokračujte v postupe od kroku 7.

Úprava telefónnych čísiel, ktoré sa majú odmietať
1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav. volaní" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Neposkyt.Číslo" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované telefónne číslo a následne stlačte tlačidlo Menu .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Upraviť" a následne stlačte OK .

7. Zadajte telefónne číslo a potom stlačte OK .

4.7 Blokovanie prichádzajúcich hovorov (iba používatelia služby s identifikátorom volajúceho*1)
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8. Stlačte tlačidlo Uložiť .

Odstránenie telefónnych čísiel, ktoré sa majú odmietať
1. Stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav. volaní" a následne stlačte OK .

4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Neposkyt.Číslo" a následne stlačte OK .

5. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte požadované telefónne číslo a následne stlačte tlačidlo Menu .

6. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Zmazať číslo"*1 a následne stlačte OK .

7. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Áno" a následne stlačte OK .
*1 Ak chcete vymazať všetky položky, namiesto možnosti "Zmazať číslo" vyberte "Zmazať všet.čís.".
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4.8  Nastavenie ekonomického režimu
Povolením tohto režimu sa zredukuje množstvo elektriny spotrebované zariadením.

Poznámka
• Keď je zapnutý ekonomický režim, nastavenie "Rýchlosť linky" sa zmení takto:

– Rýchlosť linky: "10M-Full" *1

– Port PC nie je možné použiť

• Keď sa zmení nastavenie ekonomického režimu, zariadenie sa reštartuje.

• Keď je zapnutý ekonomický režim a jednotka je v pohotovostnom režime, zobrazuje sa ECO .
*1 Port prepínača rozbočovača, ku ktorému je jednotka pripojená, musí mať tieto parametre: 10 Mb/s (pevný) / plný duplex.

Nastavenie
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte "EKO režim"*1 a potom stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "ZAP."*2 a následne stlačte OK .
*1 Pre toto nastavenie môže byť potrebné heslo administrátora. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora. Dostupné znaky

nájdete v časti "5.2 Tabuľka znakov pre heslo administrátora".
*2 Ak chcete vypnúť ekonomický režim, vyberte možnosť "VYP." (predvolené).

4.8 Nastavenie ekonomického režimu
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4.9  Zmena základných nastavení
Výber hlavnej položky

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Základná nastav." a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte hlavnú položku a potom stlačte OK .

Hlavná položka Vedľajšia položka

Nast.prich.hov. Hlasitost' zvon., Typ zvonenia

Nast.hovoru Hlas.hlas.kom., Hlasitosť pren.j, Hlas.náhl.súpr

Nast.prij.hov. Auto.odpoveď zariad., Onesk.auto.príj.

Nastav.tlačidiel Program.tlač, Nast.progr.tl., Meno progr.tl., Čas tl.rých.voľ.

Voľba indikácií Jazyk, Podsvietenie, Kontrast LCD, Pohotov.displej, Názov kate-
gór., Formát dátumu, Formát času, Oznámenie

Tón tlačidiel —

Nastav. volaní Blok. Anonymný, Anonymný hovor, Neposkyt.Číslo, Kdekoľvek,
Vzdial.kancel., Súčasné zvonenie, Syst.zamknutie

Iné možnosti Zmena hesla PJ, Webové rozhranie

4.9.1  Rozloženie ponuky základných nastavení
Nast.prich.hov.

Vedľajšia polož-
ka Popis Nastavenie Predvolené

Hlasitost' zvon. Nastaví hlasitosť zvo-
nenia.

VYP., Úroveň 1 – Úroveň 8 Úroveň 5

Typ zvonenia Vyberie tón zvonenia
pre každý typ volania.*1

Pre KX-HDV130:
Linka 1, Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1–Linka 6

Vyzváňanie 1 –
 19, 25 – 32

Vyzváňanie 1*2

Typ char.zvon.
(Kategória 1–Kate-
gória 9)

*1 Prednastavené melódie tohto produktu sa používajú s dovolením spoločnosti © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Predvolené zvonenie je rôzne v závislosti od čísla linky. Napríklad pre linku 3 je predvolený tón zvonenia 3.

4.9 Zmena základných nastavení
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Nast.hovoru
Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvolené

Hlas.hlas.kom. Nastaví hlasitosť reproduktora. Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 5

Hlasitosť pren.j Nastaví hlasitosť telefónu (prenos-
nej jednotky).

Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 5

Hlas.náhl.súpr Nastaví hlasitosť reproduktora ná-
hlavnej súpravy.

Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 5

Ekvalizér*1 Vyberie typ kvality prijímača. Normálna / Vysoký tón*2 Normálna

*1 Iba KX-HDV230
*2 Zdôrazňuje vysokú frekvenciu.

Nast.prij.hov.
Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvolené

Auto.odpoveď zariad. Vyberie typy zariadení, ktorých vo-
lania možno prijať pomocou fun-
kcie Automatická odpoveď.

Hlas.komunik. /
Náhl.súprava

Hlas.komu-
nik.

Onesk.auto.príj. Vyberie počet sekúnd predtým,
ako sa automaticky prijme hovor,
keď je zapnutá funkcia Automatic-
ká odpoveď.

0 sek–20 sek 6 sek

4.9.1 Rozloženie ponuky základných nastavení

82 Prevádzkové pokyny



Nastav.tlačidiel
Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvolené

Program.tlač
 
Pre KX-HDV130:
• Program.tlač 1–2
 
Pre KX-HDV230:
• Program.tlač 1–24
• DSS Klávesa 1–200

Priradí funkciu každému
programovému tlačidlu
alebo tlačidlu DSS.
Pozrite časť "4.5 
Funkčné tlačidlá (pro-
gramovateľné tlačidlá
a tlačidlá DSS*1) ".

Bez funkcie
Jedným dotyk
BLF
Linka
ACD (Prihlásiť / Wrap Up)
Stav linky *1

Presmer. hov.
Tel.zoznam *1

Zoznam hovorov *1

Súčasné zvonenie *1

Hoteling *1

Transfer hovoru *1

Neriadený transfer *1

Konferencia *1

Priame vyzdv. hovoru *1

Parkov.hovoru *1

Obnoviť park.hovor *1

Prítomnosť *1

SkupPrevzatie

Bez funkcie

Nast.progr.tl.
 
• Progr.tlačid. A
• Progr.tlačid. B
• Progr.tlačid. C

Upraví programovateľné
tlačidlá v nasledujúcich
situáciách.
• Pohotov.režim
• Hovorový režim

Výr.nastavenie Neuložené

Funkč.tlač. Presm/neruš. *3

FLASH/Vyvolať *4

Prich. Hovory
Odch. Hovory
Tel.zoznam
Parkov.hovoru *2 *4

Pauza *2

Obvolávanie *2 *3

Rýchla voľba *3

Meno progr.tl.
 
• Progr.tlačid. A
• Progr.tlačid. B
• Progr.tlačid. C

Upraví názvy programo-
vateľných tlačidiel v na-
sledujúcich situáciách.
• Pohotov.režim
• Hovorový režim

Max. 5 znakov Neuložené

Čas tl.rých.voľ. Vyberie počet sekúnd
predtým, ako sa auto-
maticky uskutoční hovor
pri stlačení a podržaní
tlačidla predvoľby prira-
deného funkcii "Auto-
maticky".

1 sek–20 sek 2 sek

*1 Iba KX-HDV230.
*2 Zobrazené, len ak je nakonfigurované na telefóne.
*3 Zobrazí sa, len keď je zvolená možnosť "Pohotov.režim".
*4 Zobrazí sa, len keď je zvolená možnosť "Hovorový režim".

4.9.1 Rozloženie ponuky základných nastavení

Prevádzkové pokyny 83



Voľba indikácií
Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Jazyk Vyberie jazyk zobra-
zenia. Zo servera ale-
bo webu je možné
prevziať podľa potre-
by až 10 jazykov. Ďal-
šie informácie získate
od svojho administrá-
tora.

Prípona: NE / X /
SX

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

Automaticky

Prípona: (žiad-
na) / C

Automaticky /
English /
Español /
FRANÇAIS

Automaticky

Prípona: RU Automaticky /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Automaticky

Podsvietenie Zapne alebo vypne
podsvietenie displeja
LCD. Ak je vybratá
možnosť "Automatic-
ky" alebo "ZAP.", na-
stavte jas podsviete-
nia v rozmedzí Úro-
veň 1 3 (KX-
HDV130) / Úroveň
1 6 (KX-HDV230).

Automaticky / ZAP. / VYP. Automaticky

Kontrast LCD Nastaví kontrast pod-
svietenia displeja
LCD.

Pre KX-HDV130:
Úroveň 1–Úroveň 6

Úroveň 3

Pre KX-HDV230:
Hlavný LCD /
Čiastkový LCD /
DSS LCD

Úroveň 1–Úroveň 6

Pohotov.displej Vyberie, čo sa zobra-
zuje na displeji
v pohotovostnom re-
žime.

Telef. číslo /
Tel.č. a meno /
Meno /
VYP.

Telef. číslo

Názov kategór. Upraví názvy kategó-
rií.

Max. 13 znakov x kategória (1 – 9) Neuložené

Formát dátumu Vyberie formát pre
dátum zobrazený na
displeji v pohotovos-
tnom režime.

Prípona: NE / X /
SX / RU

DD-MM-RRRR /
MM-DD-RRRR

DD-MM-
RRRR

Prípona: (žiad-
na) / C

DD-MM-RRRR /
MM-DD-RRRR

MM-DD-
RRRR

4.9.1 Rozloženie ponuky základných nastavení
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvolené

Formát času Vyberie formát pre
čas zobrazený na
displeji v pohotovos-
tnom režime.

Prípona: NE / X /
SX / RU

12-hodinový / 24-hodi-
nový

24-hodinový

Prípona: (žiad-
na) / C

12-hodinový / 24-hodi-
nový

12-hodinový

Oznámenie Vyberte spôsob upo-
zorňovania (Správa,
LED alebo Alarm) na
zmeškané hovory
a hlasové odkazy.
Správa: Zobrazí sprá-
vu na obrazovke
LED: Svetlá indikáto-
ra
Alarm: Zvuky signali-
zácie

Zmešk. hovory Všetky nas-
tavenia: ZAP.Správa ZAP. / VYP.

LED ZAP. / VYP.

Hlas.správa

Správa ZAP. / VYP.

LED ZAP. / VYP.

Alarm ZAP. / VYP.

Tón tlačidiel
Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvolené

Tón tlačidiel Zapne alebo vypne tón tlačidiel. ZAP. / VYP. ZAP.

Nastav. volaní

Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvole-
né

Blok. Anonymný Určuje, či sa majú blo-
kovať prichádzajúce
anonymné hovory alebo
nie.

Pre KX-HDV130:
Linka 1 – Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1 – Linka 6

ZAP. / VYP. VYP.

Anonymný hovor *1 Určuje, či sa majú usku-
točňovať odchádzajúce
anonymné hovory alebo
nie.

Pre KX-HDV130:
Linka 1 – Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1 – Linka 6

ZAP. / VYP. VYP.

Neposkyt.Číslo Upraví/vymaže telefón-
ne čísla na odmietnutie
prichádzajúcich hovo-
rov.

Pozrite časť "4.7  Blokovanie prichádza-
júcich hovorov (iba používatelia služby
s identifikátorom volajúceho*1)".

Neulože-
né

Kdekoľvek *3 Určuje/upraví nas-
tavenia funkcie Anywhe-
re služby Xsi.

Pre KX-HDV130:
Linka 1 – Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1 – Linka 6

Pri registrácii:
Meno
Telef. číslo *2

 
Pri úprave:
Stav (ZAP. / VYP.)
Meno
Telef. číslo *2

Alternat. číslo *2

Neulože-
né

4.9.1 Rozloženie ponuky základných nastavení
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Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvole-
né

Vzdial.kancel. *3 Určuje nastavenie fun-
kcie Remote Office služ-
by Xsi.

Pre KX-HDV130:
Linka 1 – Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1 – Linka 6

ZAP. / VYP. *2

Telef. číslo *2
VYP.

Súčasné zvonenie *3 Určuje nastavenie fun-
kcie Simultaneous Ring
služby Xsi.

Pre KX-HDV130:
Linka 1 – Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1 – Linka 6

ZAP. / VYP. *2

Telef. číslo *2
VYP.

Syst.zamknutie Vyberie, či sa má
uzamknúť ponuka Nas-
tavenia hovoru.

ZAP. *4 / VYP. VYP.

*1 Táto položka sa zobrazuje, len keď je príslušná funkcia zapnutá. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*2 V telefónnom čísle, ktoré presahuje 32 číslic, sa presahujúce číslice nezobrazia.
*3 Ak je služba Xsi k dispozícii, môžete vybrať túto položku. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*4 Heslo je povinné (4 číslic).

Iné možnosti
Vedľajšia položka Popis Nastavenie Predvolené

Zmena hesla PJ*1 Zmení heslo telefónu (4 číslice)
používané na odomknutie telefón-
neho zoznamu.

1. Zadajte staré heslo.*2

2. Zadajte nové heslo.

3. Overte nové heslo.

Neregistrova-
né

Webové rozhra-
nie*3

Vyberie, či bude dostupná webová
funkcia a funkcia protokolovania.

ZAP. / VYP. VYP.

*1 • Ako predísť neoprávnenému prístupu k tomuto produktu:

– Nastavte heslo, ktoré je náhodné a nedá sa ľahko uhádnuť.

– Heslo pravidelne meňte.

• Poznačte si heslo, aby ste ho nezabudli.

• Podrobnosti o nastavení hesla nájdete v časti "4.2 Nastavenie hesla".
*2 Ak heslo ešte nebolo nastavené, tento krok sa preskočí.
*3 Pre toto nastavenie môže byť potrebné heslo administrátora. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora. Dostupné znaky

nájdete v časti "5.2 Tabuľka znakov pre heslo administrátora".

4.9.1 Rozloženie ponuky základných nastavení
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4.10  Zmena systémových nastavení
Poznámka

• Táto funkcia závisí od vášho telefónneho systému. Ďalšie informácie získate od svojho administráto-
ra.

 
Výber hlavnej položky

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu .

2. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte položku "Nastav. systému" a následne stlačte OK .

3. Tlačidlom [▲] alebo [▼] vyberte hlavnú položku a potom stlačte OK .

Hlavná položka Vedľajšia položka

Stav Stav linky, Verzia firmware, Režim IP, Nastavenia IPv4, Nastavenia IPv6, MAC
adresa, LLDP, CDP, VLAN

Nastavenie siete Voľba režimu IP, Nastavenia IPv4, Nastavenia IPv6, LLDP, CDP, VLAN, Rých-
losť linky, Webové rozhranie, Test siete

Nastav. systému Nast.čas a dátum, Overenie, Kód pre linku, Nastavenie Xsi, Nastavenie UC,
Reštart, DSS Reštart (iba KX-HDV230)

4.10.1  Rozloženie ponuky systémových nastavení
Stav

Vedľajšia položka Popis Stav

Stav linky
 
Pre KX-HDV130:
Linka 1–Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1–Linka 6

Zobrazí stav linky. Registrácia OK*1 /  registrácia*1 /
(NULA)

Verzia firmware Zobrazí verziu firmvéru telefónu. —

Režim IP Zobrazí režim siete IP. IPv4 / IPv6 / IPv4 a IPv6

Nastavenia IPv4 Zobrazí informácie o nastaveniach IPv4. IP adresa *2

Maska podsiete*2

Predvol. brána*2

DNS*2

Nastavenia IPv6 Zobrazí informácie o nastaveniach IPv6. IP adresa *3

Predčíslie*4

Predvol. brána*3

DNS*3

MAC adresa Zobrazí adresu MAC telefónu. —

LLDP Zobrazí stav LLDP. ZAP. / VYP.

CDP Zobrazí stav CDP. ZAP. / VYP.

4.10 Zmena systémových nastavení
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Vedľajšia položka Popis Stav

VLAN Zobrazí ID VLAN a prioritu. —

*1 Ak vyberiete túto položku a stlačíte OK , zobrazí sa telefónne číslo zvolenej linky.
*2 Ak táto položka nie je nastavená, zobrazí sa "...". Ak telefón nie je pripojený k sieti, zobrazí sa "…".
*3 Ak táto položka nie je nastavená, zobrazí sa "0::0". Ak telefón nie je pripojený k sieti, zobrazí sa "::".
*4 Ak táto položka nie je nastavená, zobrazí sa "0". Ak telefón nie je pripojený k sieti, zobrazí sa prázdna hodnota.

4.10.1 Rozloženie ponuky systémových nastavení
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Nastavenie siete
Heslo administrátora môže byť potrebné pre Nastavenie siete. Ďalšie informácie získate od svojho adminis-
trátora. Dostupné znaky nájdete v časti "5.2 Tabuľka znakov pre heslo administrátora".

Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvo-

lené

Voľba režimu
IP

Zmení nastavenia siete
telefónu.
Aktuálne nastavenia sa
zobrazia zvýraznené.

IPv4 / IPv6 / IPv4 a IPv6 IPv4

Nastavenia
IPv4

Určuje nastavenia IPv4. DHCP Automaticky /
Manuálne (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Automa-
tickyStatická IP adresa

Maska podsiete
Predvol. brána
DNS 1
DNS 2

Nastavenia
IPv6

Určuje nastavenia IPv6. DHCP Automaticky /
Manuálne (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Automa-
tickyRA DNS 1

DNS 2

Statická IP adresa
Predčíslie
Predvol. brána
DNS 1
DNS 2

LLDP Určuje nastavenia LLDP. PC port VLAN ID 0

Priorita 0

ZAP. / VYP. ZAP.

CDP Určuje nastavenia CDP. ZAP. / VYP. VYP.

VLAN Určuje nastavenia VLAN. Povoliť VLAN Áno / Nie Nie

IP telefón VLAN ID 2

Priorita 7

PC VLAN ID 1

Priorita 0

Rýchlosť lin-
ky*1

Určuje nastavenia režimu
Ethernet PHY.

IP telefón Automaticky /
100M-Full /
100M-Half /
10M-Full /
10M-Half

Automa-
ticky

PC Automaticky /
100M-Full /
100M-Half /
10M-Full /
10M-Half

Automa-
ticky

4.10.1 Rozloženie ponuky systémových nastavení
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Vedľajšia
položka Popis Nastavenie Predvo-

lené

Webové roz-
hranie

Vyberie, či bude dostup-
ná webová funkcia a fun-
kcia protokolovania.

ZAP. / VYP. VYP.

Test siete Určuje adresu IP, ktorá
sa má testovať.

IP adresa (IPv4) Neulo-
žené

*1 Ak pripojenie s automatickou negociáciou zlyhá, vytvorí sa buď pripojenie s parametrami 10 Mb/s / polovičný duplex, alebo
100 Mb/s / polovičný duplex.

4.10.1 Rozloženie ponuky systémových nastavení
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Nastav. systému
Vedľajšia polož-

ka Popis Nastavenie Predvolené

Nast.čas a dátum*1 Určuje čas a dátum te-
lefónu.

— —

Overenie*2 Určuje ID a heslo pre
autentifikáciu HTTP.

ID*3

Heslo*3
Neuložené

Kód pre linku*4 Určuje prístupový kód
na prístup k serveru
presmerovania.

Max. 16 znakov Neuložené

Nastavenie Xsi*5 Určuje ID a heslo pre
službu Xsi.

Pre KX-HDV130:
Linka 1 – Linka 2
 
Pre KX-HDV230:
Linka 1 – Linka 6

ID*3

Heslo*3
Neuložené

Nastavenie UC*5 Zadanie ID a hesla
v službe Broadsoft UC
(IM&P).

ID*3

Heslo*3
Neuložené

Reštart Reštartujte jednotku. Áno / Nie Nie

DSS Reštart *6 Reštartujte akékoľvek
pripojené jednotky DSS.

Áno / Nie Nie

*1 Dostupnosť závisí od vášho telefónneho systému. Keď sa vypne zdroj napájania z dôvodu výpadku alebo z iných dôvodov, alebo
keď sa jednotka reštartuje, bude potrebné vykonať opätovnú konfiguráciu, pretože súčasné hodnoty sa vymažú. Z tohto dôvodu sa
odporúča používať server NTP. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.

*2 Pre toto nastavenie môže byť potrebné heslo administrátora. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora. Dostupné znaky
nájdete v časti "5.2 Tabuľka znakov pre heslo administrátora".

*3 Max. 128 znakov.
*4 Toto nastavenie sa nemusí zobrazovať; závisí to od nastavení tejto jednotky. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*5 Táto položka sa zobrazuje, len keď je príslušná funkcia zapnutá. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
*6 Iba KX-HDV230.

4.10.1 Rozloženie ponuky systémových nastavení
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4.11  Programovanie cez webové používateľské
rozhranie

Tento produkt ponúka webové používateľské rozhranie určené na konfiguráciu rôznych nastavení a funkcií
vrátane takých, ktoré nie sú programovateľné priamo.
Nasledujúci zoznam obsahuje niekoľko užitočných funkcií, ktoré je možné naprogramovať cez webové pou-
žívateľské rozhranie. Ďalšie informácie získate od svojho administrátora.
• Nastavenia jazyka (IP telefón / Web)

• Používateľské heslo (na prístup k webovému používateľskému rozhraniu)

• Predvolená linka pre odchádzajúce hovory

• Telefónne čísla na odmietanie hovorov

• Funkcie hovoru
– Povoliť anonymné hovory

– Povoliť blokovanie anonymných hovorov

– Povoliť režim Nevyrušovať

– Vždy povoliť presmerovanie hovorov

– Číslo presmerovania (vždy)

– Povoliť presmerovanie hovorov pri obsadenej linke

– Číslo presmerovania (obsadená linka)

– Povoliť presmerovanie hovorov, žiadna odpoveď

– Číslo presmerovania (žiadna odpoveď)

– Počet zvonení (žiadna odpoveď)

• Číslo poradenskej linky

• Nastavenie flexibilných tlačidiel*1

• Programové tlačidlo*2

• Importovanie a exportovanie telefónneho zoznamu

• Konzola DSS*1

*1 Iba KX-HDV230.
*2 Iba KX-HDV130.

Poznámka
• Vždy, keď chcete aktivovať webové používateľské rozhranie, musíte povoliť webové programovanie

(vložený web).

4.12  Aktualizácia softvéru
Predajca telefonického systému môže priebežne ponúkať nové funkcie a vylepšovať verziu softvéru. Ďalšie
informácie získate od svojho administrátora.

4.11 Programovanie cez webové používateľské rozhranie
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5. časť
Príloha

Táto časť obsahuje špecifikácie, riešenia problémov,
chybové hlásenia a šablóny na montáž na stenu.
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5.1  Tabuľka režimu znakov
Režimy zadávania znakov
Šesť režimov zadávania textu vám umožňuje zadávať rôzne znaky.
K dispozícii sú nasledujúce režimy znakov:

• Latinka ABC

• Číselné 0 - 9

• Grécke 

• Rozšírené 1  / 

• Rozšírené 2 

• Cyrilika 

5.1 Tabuľka režimu znakov
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Prípona: NE / X / SX
Tla-
čidlá

ABC

(Latinka)
0 - 9

(Numerické) (Grécke) (Rozšírené 1) (Rozšírené 2)

Medzera # & ' ( )
 , – . / 1

1 Medzera # & ' ( )  , – . / 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

Medzera ! ? " : ; +
= < > 0

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

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• Pre každé tlačidlo sa v hornom riadku uvádzajú znaky zadávané v režime veľkých písmen a v spodnom
riadku znaky zadávané v režime malých písmen.

• Stlačením tlačidla  pred zadaním znaku alebo po zadaní znaku prepínate medzi veľkými a malými pís-
menami.

• Opakovaným stláčaním tlačidla cyklicky prechádzate po znakoch priradených tomuto tlačidlu. Ak chcete
napríklad zadať písmeno "C" v režime latinky, stlačte tlačidlo  3-krát.

• Znaky, ktoré zadáte pomocou tlačidla  (napríklad "$"), nemožno zadávať pri vyhľadávaní v telefónnom
zozname.

• Obrázky tlačidiel v tabuľke sa môžu líšiť od vzhľadu skutočných tlačidiel na telefóne.

5.1 Tabuľka režimu znakov
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5.2  Tabuľka znakov pre heslo administrátora

Tlačidlá ABC

(Latinka)
0 - 9

(Numerické)

# & ' ( )  , – . / ~ 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

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

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

• Pre každé tlačidlo sa v hornom riadku uvádzajú znaky zadávané v režime veľkých písmen a v spodnom
riadku znaky zadávané v režime malých písmen.

• Stlačením tlačidla  pred zadaním znaku alebo po zadaní znaku prepínate medzi veľkými a malými pís-
menami.

• Opakovaným stláčaním tlačidla cyklicky prechádzate po znakoch priradených tomuto tlačidlu. Ak chcete
napríklad zadať písmeno "C" v režime latinky, stlačte tlačidlo  3-krát.

5.2 Tabuľka znakov pre heslo administrátora
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5.3  Špecifikácie
KX-HDV130

Položka Špecifikácie

Napájací zdroj Sieťový adaptér / PoE (IEEE 802.3af)

Spotreba energie PoE Pohoto-
vostný re-
žim

• cca 2,2  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 1,9  W (ekonomický režim zapnutý)

Hovor • cca 2,3  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 2,0  W (ekonomický režim zapnutý)

Sieťový
adaptér

Pohoto-
vostný re-
žim

• cca 2,0  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 1,3  W (ekonomický režim zapnutý)

Hovor • cca 2,1  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 1,4  W (ekonomický režim zapnutý)

Maximálna spotreba energie Cca 2,8  W 

Prevádzkové prostredie 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

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

Ethernetové rozhranie 10Base-T / 100Base-TX (Automaticky / 100 MB-
FULL / 100 MB-HALF / 10 MB-FULL / 10 MB-
HALF)
Automaticky MDI / MDIX

Širokopásmový kodek G.722

Úzkopásmový kodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Viacnásobná linka 2

Displej LCD Monochromatický grafický

Veľkosť displeja LCD 132 x 64 pixelov, 4 riadky

Podsvietenie displeja LCD 3 úrovní

Metóda pripojenia VoIP SIP

Reproduktor 1

Mikrofón 1

Konektor náhlavnej súpravy 1 (RJ9)

Rozmery
(šírka × hĺbka × výška;
pripojený stojan)

"Vysoká" poloha 167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57 palca × 6,61 palca × 7,24 palca)

"Nízka" poloha 167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57 palca × 7,36 palca × 5,94 palca)

Hmotnosť (so slúchadlom, káblom slúchadla a sto-
janom)

691  g (1,52 lb)

5.3 Špecifikácie
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KX-HDV230
Položka Špecifikácie

Napájací zdroj Sieťový adaptér / PoE (IEEE 802.3af)

Spotreba energie PoE Pohoto-
vostný re-
žim

• cca 3,1  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 2,9  W (ekonomický režim zapnutý)

Hovor • cca 3,2  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 3,0  W (ekonomický režim zapnutý)

Sieťový
adaptér

Pohoto-
vostný re-
žim

• cca 2,8  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 2,1  W (ekonomický režim zapnutý)

Hovor • cca 2,9  W (ekonomický režim vypnutý)

• cca 2,2  W (ekonomický režim zapnutý)

Maximálna spotreba energie Cca 4,2  W 

Prevádzkové prostredie 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

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

Ethernetové rozhranie 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Automatic-
ky / 100 MB-FULL / 100 MB-HALF / 10 MB-FULL /
10 MB-HALF)
Automaticky MDI / MDIX

Širokopásmový kodek G.722

Úzkopásmový kodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Viacnásobná linka 6

Displej LCD Monochromatický grafický

Veľkosť displeja LCD 132 x 64 pixelov, 4 riadky (hlavný displej LCD)
160 x 384 pixelov, 12 riadkov (displej LCD s vlast-
ným označovaním)

Podsvietenie displeja LCD 6 úrovní

Metóda pripojenia VoIP SIP

Reproduktor 1

Mikrofón 1

Konektor náhlavnej súpravy 1 (RJ9)

Konektor EHS 1 (ø3,5 mm [1/8 palca], iba pre EHS)

Rozmery
(šírka × hĺbka × výška;
pripojený stojan)

"Vysoká" poloha 252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9 palca × 7,1 palca × 7,4 palca)

"Nízka" poloha 252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9 palca × 7,4 palca × 6,1 palca)

Hmotnosť (so slúchadlom, káblom slúchadla a sto-
janom)

1030  g (2,28 lb)

5.3 Špecifikácie
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KX-HDV20
Položka Špecifikácie

Napájanie *1 Napájanie sa dodáva z produktu KX-HDV230.

Spotreba energie Pohotovostný režim: cca 0,5 W 

Maximálna spotreba energie Cca 1,5 W 

Prevádzkové prostredie 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

Displej LCD Monochromatický grafický

Veľkosť displeja LCD 160 × 384 pixelov, 12 riadkov

Podsvietenie displeja LCD 6 úrovní

Rozmery
(šírka × hĺbka ×
výška; pripojený
stojan)

"Vysoká" poloha 110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3 palca × 6,9 palca × 7,0 palca)

"Stredná" poloha 110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 palca × 6,9 palca × 6,1 palca)

"Nízka" poloha 110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 palca × 6,9 palca × 4,8 palca)

Hmotnosť (so stojanom) 430  g (0,95 lb)

*1 Zariadenie KX-HDV20 možno používať len vtedy, keď je produkt KX-HDV230 napájaný z voliteľného sieťového adaptéra.

5.3 Špecifikácie
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5.4  Riešenie problémov
Všeobecné použitie

Problém Možná príčina Riešenie

Displej je prázdny. Jednotka nie je napájaná. Zariadenie nie je navrhnuté na prevádzku pri
výpadkoch napájania. Uistite sa, že do zaria-
denia zabezpečujúceho napájanie PoE sa
privádza energia a že ethernetový kábel je
správne pripojený. (Ak používate rozbočovač
PoE, počet zariadení, ktoré je možné pripojiť
súčasne, je obmedzený množstvom energie
dodávanej rozbočovačom.) Ak je pripojený
sieťový adaptér, skontrolujte, či je riadne pri-
pojený a napájaný.

Jednotka nefunguje
správne.

Káble alebo vodiče nie sú správ-
ne pripojené.

Skontrolujte všetky pripojenia.

Nastavenia pripojení sú nespráv-
ne.

• Poraďte sa so správcom, či sú vaše nas-
tavenia správne.

• Ak problém pretrváva, obráťte sa na vášho
dodávateľa.

Došlo k chybe. Reštartujte jednotku.

Nepočuť oznamova-
cí tón.

— Skontrolujte, či je kábel LAN pripojený správ-
ne.

Nemôžem zrušiť zá-
mok telefónneho
zoznamu.

Zadané heslo je nesprávne. Zadajte správne heslo.

Zabudol som heslo. — Obráťte sa na vášho správcu alebo predajcu.

Dátum a čas sú ne-
správne.

— Upravte dátum a čas jednotky.

Svieti indikátor sprá-
vy/zvonenia.

Dostali ste hlasovú správu, kým
ste boli na telefóne alebo mimo
kancelárie.

Skontrolujte hlasovú správu.

Zariadenie
KX-HDV20 sa neza-
pína (iba
KX-HDV230).

Produkt KX-HDV230 je napájaný
prostredníctvom rozhrania
Power-over-Ethernet (PoE).

Pripojte produkt KX-HDV230 k sieťovej zá-
suvke pomocou voliteľného sieťového adap-
téra.

5.4 Riešenie problémov
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Uskutočňovanie a prijímanie hovorov
Problém Možná príčina Riešenie

Nemôžem uskutoč-
ňovať hovory.

Telefónne číslo bolo zadané ne-
správne.

• Skontrolujte, či ste telefónne číslo druhej
strany zadali správne.

• Obráťte sa na vášho správcu alebo pre-
dajcu.

Jednotka práve preberá aktuali-
záciu firmvéru.

Kým zariadenie preberá aktualizácie, nemô-
žete uskutočňovať hovory. Počkajte, kým sa
aktualizácia dokončí a potom skúste usku-
točniť hovor.

Práve sa importuje alebo expor-
tuje telefónny zoznam.

• Počkajte niekoľko minút, kým sa operácia
nedokončí.

• Obráťte sa na vášho správcu alebo pre-
dajcu.

Nemôžem uskutoč-
ňovať medzimestské
hovory.

Vaša telefonická služba neumož-
ňuje medzimestské hovory.

Skontrolujte u telefonickej spoločnosti, či má-
te objednané medzimestské hovory.

Jednotka nezvoní pri
prijímaní hovoru.

Je vypnuté zvonenie. Pri prijímaní hovoru stlačte tlačidlo [+] alebo
zmeňte nastavenie hlasitosti zvonenia.

Počas hovoru s ex-
ternou stranou sa lin-
ka odpojí.

Váš telefonický systém či služba
môže na externé hovory uvaľo-
vať časový limit.

Obráťte sa na dodávateľa, aby vám v prípa-
de potreby predĺžil tento časový limit.

5.4 Riešenie problémov
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Kvalita zvuku
Problém Možná príčina Riešenie

Druhá strana nepo-
čuje môj hlas.

Jednotka má stlmený zvuk. Tlačidlom / MUTE/AUTO ANS  vypnite
funkciu stlmenia zvuku.

Ak používate reproduktor, niečo
môže blokovať mikrofón.

Počas hovorov neblokujte mikrofón zariade-
nia. Ruky, či iné bežné predmety ako spisy,
šálky či kanvice na kávu, nedávajte do blíz-
kosti jednotky počas hovorov.

Zvuk vynecháva, po-
čujem sám seba cez
reproduktor.

Ste príliš ďaleko od mikrofónu. Skúste hovoriť bližšie pri mikrofóne.

Prostredie nie je vhodné na ho-
vory pomocou reproduktora.

• Nepoužívajte jednotku 2 m (6 stôp 7 pal-
cov) do projektorov, klimatizačných zaria-
dení, ventilátorov či iných zariadení vydá-
vajúcich počuteľný alebo elektrický hluk.

• Ak používate jednotku v miestnosti s okna-
mi, zatiahnite záclony, aby nevznikali oz-
veny.

• Používajte jednotku v tichom prostredí.

Jednotka sa počas hovoru hýba-
la.

Počas hovoru nepohybujte jednotkou.

Niečo blokuje mikrofón. Neblokujte jednotku počas hovorov. Ruky, či
iné bežné predmety ako spisy, šálky či kanvi-
ce na kávu, nedávajte do blízkosti jednotky
počas hovorov.

Druhý účastník používa telefón
s technológiou polovičný duplex.

Ak druhý účastník používa telefón s techno-
lógiou polovičný duplex, zvuk môže počas
hovorov občas vypadávať. V záujme optimál-
nej komunikácie by druhý účastník mal pou-
žívať telefón s technológiou plný duplex.

Telefónny zoznam
Problém Možná príčina Riešenie

Nemôžem pridávať
alebo upravovať po-
ložky v telefónnom
zozname.

Telefónny zoznam je plný. Vymažte nepotrebné záznamy. Maximálny
počet položiek v telefónnom zozname je 500.

5.4 Riešenie problémov
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5.5  Chybové hlásenia
Počas prevádzky sa na zariadení môžu zobraziť chybové hlásenia.
Nasledujúca tabuľka uvádza tieto hlásenia, ich možné príčiny a riešenia.
 

Chybové hlásenie Možná príčina Riešenie
Chyba:001
Skontrolujte LAN
kábel

Kábel LAN nie je pripojený. Skontrolujte všetky pripojenia.

Chyba:002
Kolízia IP adries

Nastavenie siete jednotky sú ne-
správne.

Obráťte sa na vášho správcu systé-
mu alebo predajcu.

Chyba:002
IP adresa
Chyba:003
Neregistrované

Nepodarilo sa zaregistrovať k serveru
SIP.

Obráťte sa na vášho správcu systé-
mu alebo predajcu.

Plná pamät' Telefónny zoznam je plný a nie je
možné ukladať doň nové položky.

Odstráňte z telefónneho zoznamu ne-
potrebné údaje a skúste to znova.

Žiadny údaj Pri pokuse o zobrazenie telefónneho
zoznamu:
Neboli uložené žiadne položky.
 
Pri pokuse o otvorenie denníka pri-
chádzajúcich / odchádzajúcich hovo-
rov:
Neboli uložené žiadne denníky.

Novú položku uložte do lokálneho te-
lefónneho zoznamu.

Chybná pamäť Porucha zariadenia. Obráťte sa na svojho dodávateľa tele-
fónneho systému alebo poskytovateľa
služieb.

Chyba tl.zoznamu Došlo k zaplneniu pamäte počas pre-
berania telefónneho zoznamu.

• Odstráňte nepotrebné údaje z tele-
fónneho zoznamu alebo sa poraď-
te so svojím administrátorom
ohľadne počtu prevzatých položiek.

• Keď vstúpite do telefónneho zoz-
namu, táto správa zmizne.

5.5 Chybové hlásenia
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5.6  História revízií
Súbor softvéru verzie 06.000 alebo novšej verzie
Nový obsah
• Nastavenie siete – Test siete

Súbor softvéru verzie 07.000 alebo novšej verzie
Nový obsah
• Nast.hovoru – Ekvalizér

5.6 História revízií
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5.7  Šablóna na montáž na stenu
1. Zavŕtajte skrutky do steny podľa zobrazenia.

2. Zaveste jednotku na hlavy skrutiek.

Poznámka
• Veľkosť tlače nastavte tak, aby zodpovedala veľkosti tejto strany. Ak sa rozmery výstupu na papieri

stále mierne líšia od rozmerov uvedených tu, použite rozmery uvedené tu.

5.7.1  KX-HDV130

*2*3

*1

*1

*1 Jedna skrutka sem
*2 100 mm (3 15/16 palca)
*3 83 mm (3 1/4 palca)

5.7 Šablóna na montáž na stenu
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5.7.2  KX-HDV230, s 1 voliteľným pripojiteľným príslušenstvom
KX-HDV20

*4

*3

*1

*2

*1

*5

*2

*1 Jedna skrutka sem (pre KX-HDV20)
*2 Jedna skrutka sem (pre KX-HDV230)
*3 100 mm (3 15/16 palca)
*4 83 mm (3 1/4 palca)
*5 179,3 mm (7 1/16 palca)

5.7.2 KX-HDV230, s 1 voliteľným pripojiteľným príslušenstvom KX-HDV20
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5.7.3  Montáž dvoch alebo viacerých jednotiek KX-HDV20 (iba
KX-HDV230)

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 palca)
*2 83 mm (3 1/4 palca)
*3 Jedna skrutka sem (na montáž jednotky KX-HDV20)
*4 Jedna skrutka sem (predtým montovaná jednotka KX-HDV20)
*5 111 mm (4 3/8 palca)

5.7.3 Montáž dvoch alebo viacerých jednotiek KX-HDV20 (iba KX-HDV230)
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