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Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten.
Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk.

Anm
• I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs.
• Illustrationerna, som t.ex. vissa knappar, kan skilja sig från den faktiska produktens utseende.
• Vissa produkter eller funktioner som beskrivs i dokumentet kanske inte finns tillgängliga i ditt land eller
område. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör.

• Innehåll och utformning av programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
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Inledning

Inledning
Den här bruksanvisningen innehåller grundläggande information om installation och användning av
KX-HDV130 / KX-HDV230.

Relaterad dokumentation
• Snabbstartsguide
Innehåller grundläggande information om installationen och säkerhetsåtgärder för att förhindra personskada eller skada på egendom.

• Administratörsguide
Innehåller detaljerad information om konfigurationen och hanteringen av enheten.
Det finns bruksanvisningar och stödinformation på Panasonics webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

För framtida referens
Anteckna informationen i rutan nedan för framtida referens.

Anm
• Produktens serienummer och MAC-adress hittar du på etiketten som finns fastklistrad på undersidan
av enheten. Anteckna enhetens serienummer och MAC-adress och spara bruksanvisningen tillsammans med inköpsbeviset för att underlätta identifiering i händelse av stöld.
MODELLNUMMER
SERIENR.
MAC-ADRESS
INKÖPSDATUM
NAMN PÅ ÅTERFÖRSÄLJARE
ÅTERFÖRSÄLJARENS
ADRESS
ÅTERFÖRSÄLJARENS TFN.
NR
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Del 1
Viktig information

Det här avsnittet innehåller viktig information avsedd att
förhindra personskador och skador på egendom.
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1.1 Datasäkerhet

1.1 Datasäkerhet
Vi kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår till följd av felaktig användning av den här produkten.

• Spara en kopia av alla viktiga data (som telefonbokslistan) i fall maskinen slutar fungera och data inte kan
återskapas.

• Denna produkt kan spara privat/konfidentiell information. För att skydda din integritet/sekretess, rekommenderar vi att du raderar information, till exempel telefonboken eller samtalsloggen, från minnet innan
du kastar, överför eller returnerar produkten, eller skickar in den för reparation.

• För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:
– Håll lösenordet hemligt.
– Ändra standardlösenordet.
– Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
– Ändra lösenordet med jämna mellanrum.
• Säkerhetsinställningar, till exempel lösenord, kan inte ångras hos Panasonics servicecenter. Vidta åtgärder för att undvika att lösenord förloras eller glöms bort.

• Om ett lösenord glöms bort startar du om enheten och konfigurerar inställningarna på nytt. Hör efter med
din administratör eller återförsäljare för mer information.

• Det rekommenderas att du låser telefonboken för att förhindra att lagrad information kommer ut.

1.2 Avfallshantering av produkter och batterier
Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem
Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska de
lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.
Genom att kassera dem korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar
eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.
Böter kan utdömas vid felaktig kassering av detta avfall i enlighet med landets lagstiftning.
Anmärkning om batterisymbolen (symbolen nedtill)
Den här symbolen kan användas tillsammans med en kemisk symbol. Då följer den de krav
som fastställs i direktivet för kemikalien i fråga.
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1.3 Regional information

1.3 Regional information
1.3.1 För användare i europeiska länder
Följande meddelande gäller endast KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE / KX-HDV230X.
För information om överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv
Kontaktinformation till en auktoriserad representant:
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.
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1.4 För bästa prestanda

1.4 För bästa prestanda
Miljö
• Håll produkten på avstånd från värmeaggregat och enheter som genererar elektriska störningar, som t.ex.
flourescerande lampor, motorer och TV-apparater. Ljudstörningarna kan påverka användningen av produkten.

• Placera inte produkten i rum med temperatur under 0 ℃ (32 ℉) eller över 40 ℃ (104 ℉).
• Lämna 10 cm (4 tum) avstånd runt produkten för ordentlig ventilation.
• Undvik miljöer med mycket rök, damm, fukt, mekaniska vibrationer, stötar eller direkt solsken.
• Apparaten är utformad för att installeras och användas under stabila förhållanden när det gäller omgivningstemperaturer och relativ luftfuktighet.

Rutinunderhåll
• Koppla bort nätadaptern från strömuttaget och koppla bort Ethernet-kabeln innan du rengör produkten.
• Torka av produkten med en mjuk trasa.
• Rengör inte produkten med slipverkande eller kemiska medel som t.ex. bensin eller thinner.
• Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöringsmedel.

Placering
• Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten.
• Var försiktig så att föremål inte faller på produkten eller vätskor rinner in i den.

Tillvalsutrustning (endast KX-HDV230)
• En KX-HDV20 (20-knappars expansionsmodul) kan användas med produkten.
• KX-HDV20 kan endast användas när produkten får ström från den alternativa nätadaptern. Den kan inte
användas när produkten får ström via Power-over-Ethernet (PoE).

• Upp till 5 KX-HDV20 enheter kan anslutas till produkten.
För att montera två eller flera KX-HDV20-enheter monterar du dem var för sig utan att ansluta dem till
huvudenheten.
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Del 2
Innan du börjar använda telefonerna

Det här avsnittet visar grundläggande information om
din telefon.

Användningsanvisningar

9

2.1 Tillbehörsinformation

2.1 Tillbehörsinformation
Medföljande tillbehör
KX-HDV130
Telefonlur: 1

Telefonlurssladd: 1

Stativ: 1

Telefonlur: 1

Telefonlurssladd: 1

Stativ: 1

Väggmonteringsadapter: 1

Skruv för väggmonteringsadapter: 1

Skruvar för väggmontering: 2

KX-HDV230

Extra tillbehör
KX-HDV130
Modell
KX-HDV130

Nätadapter *1

Väggmonteringssats

KX-A423 (PQLV219)

KX-A440

KX-A423CE ( PQLV219CE)

KX-A440X

KX-HDV130C
KX-HDV130NE
KX-HDV130RU

*1
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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

•

Om du vill beställa en alternativ nätadapter (tillval) ska du ange modellnummer "KX-A423xx" vid beställningen. För mer information om vilket modellnummer du ska beställa för nätadaptern, kontakta din återförsäljare.

•

Den här enheten följer IEEE 802.3af Power-over-Ethernet-standarden (PoE). Om PoE finns tillgänglig på ditt nätverk kan den
här enheten få tillräckligt med ström från nätverket med hjälp av Ethernet-kabeln. Om så är fallet behövs ingen nätadapter. Om
PoE inte finns tillgänglig måste du ansluta en nätadapter till enheten.

Användningsanvisningar

2.1 Tillbehörsinformation

KX-HDV230
Modell
KX-HDV230

20-knappars expansionsmodul

Nätadapter *1
KX-A422 (PNLV228) / KX-A424 (PNLV6508)

KX-HDV20

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

KX-HDV230C

*1

•

Om du vill beställa en alternativ nätadapter (tillval) ska du ange modellnummer "KX-A422xx/KX-A424xx" vid beställningen. För
mer information om vilket modellnummer du ska beställa för nätadaptern, kontakta din återförsäljare.

•

Den här enheten följer IEEE 802.3af Power-over-Ethernet-standarden (PoE). Om PoE finns tillgänglig på ditt nätverk kan den
här enheten få tillräckligt med ström från nätverket med hjälp av Ethernet-kabeln. Om så är fallet behövs ingen nätadapter. Om
PoE inte finns tillgänglig måste du ansluta en nätadapter till enheten.

KX-HDV20 Medföljande tillbehör (gäller endast KX-HDV230)
Stativ: 1

Anslutningskabel: 1

Väggmonteringsadapter: 1

Skruv för väggmonteringsadapter: 1

Skruvar för väggmontering: 2

Skruv för att fästa KX-HDV20 till
enheten: 1

Användningsanvisningar
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2.2 Installation och konfiguration

2.2 Installation och konfiguration
Anm
• Panasonic tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av installationer eller handhavanden som inte överensstämmer med denna dokumentation.

VARNING
• Minska risken för brand och elstötar genom att inte överbelasta strömuttag och förlängningssladdar.
• Sätt i nätadaptern/strömkontakten ordentligt i vägguttaget. Underlåtenhet att göra det kan leda till elstötar och/eller överhettning med risk för brand.

• Ta regelbundet bort damm och annat från nätadaptern/strömkontakten genom att ta ut den från vägguttaget och torka av den med en torr trasa. Dammansamlingar kan orsaka isoleringsfel pga fukt mm,
och det kan börja brinna.

2.2.1 Montera stativet
Montera stativet på bordstelefonen.

1. För in stativet i skårorna på enheten.
2. Vrid försiktigt stativet enligt riktningen som visas tills det fastnar.
KX-HDV130

KX-HDV230
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2.2.2 Anpassa stativets position

KX-HDV20

2.2.2 Anpassa stativets position
Tryck på PUSH-märkena i riktningen som visas, med båda händerna, och luta och skjut stativet tills det
fästs i den önskade positionen.

• Sänka stativet

• Höja stativet

EXEMPEL: KX-HDV230

EXEMPEL: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3 Ta bort stativet
Luta stativet i den angivna riktningen samtidigt som du trycker på PUSH-märkena med båda händerna.
EXEMPEL: KX-HDV230
PUSH

PUSH

Användningsanvisningar
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2.2.4 Fästa tillvalet KX-HDV20 till enheten (endast KX-HDV230)

2.2.4 Fästa tillvalet KX-HDV20 till enheten (endast KX-HDV230)
Tillvalet KX-HDV20 har 20 DSS-knappar, och det lägger till 40 funktionsknappar (20 knappar x 2 sidor) till
enheten.
Dessa knappar används för att välja en linje för att ringa eller svara på ett samtal eller utföra en funktion
som har valts till knappen.

1. Ta bort stativet från både KX-HDV230 och KX-HDV20.
2. För in flikarna på KX-HDV20 i de avsedda öppningarna i basen och dra sedan KX-HDV20 i pilens riktning.

3. Fäst KX-HDV20 i enheten med den medföljande skruven.

2

3

4. Fäst stativet vid både KX-HDV230 och KX-HDV20. Se "2.2.1 Montera stativet". Eller montera enheten
på väggen om den ska väggmonteras.

5. Anslut KX-HDV20 till enheten med den medföljande kabeln.
6. Slå på KX-HDV230.

Anm
• Upp till 5 KX-HDV20 enheter kan anslutas till produkten.
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2.2.5 Anslutningar (inklusive tillvalet KX-HDV20)

2.2.5 Anslutningar (inklusive tillvalet KX-HDV20)
Anslut Ethernet-kabeln, telefonlurssladden och nätadaptern (tillval) till enheten.

Meddelande
• KX-HDV20 kan endast användas när produkten får ström från den alternativa nätadaptern. Den kan
inte användas när produkten får ström via Power-over-Ethernet (PoE).

Anm
• KX-HDV20 kan användas med KX-HDV230.
KX-HDV130
*1
*2

*3

*4

Användningsanvisningar
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2.2.5 Anslutningar (inklusive tillvalet KX-HDV20)

KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*5
*2

*3

*6

*4

*1

PoE HUB

*2

LAN-kabel

*3

Nätadapter, tillval

*4

Headset, tillval
Uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten finns på följande webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*5

Anslutningskabel
Anslut anslutningskabeln i enlighet med bilden.

*6

EHS-headset, tillval
För uppdaterad information om EHS-headsets som har testats med denna enhet kan du besöka:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Anm
• Ursprunglig inställning för IP-adressen är "DHCP–Auto". Kontakta administratören om du vill ha information om nätverksmiljön.

När du väljer Ethernet-kablar (ingår ej)
• Använd flexibla kablar utan kontaktskydd. Använd inte kablar som har en hård beläggning som kan
spricka när de böjs. Använd kablar som inte sticker ut nedanför basens botten för att undvika skador
på kablarna.

• Anslut kablarna i enlighet med bilden.
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2.2.5 Anslutningar (inklusive tillvalet KX-HDV20)

*1

*1

60 mm (2 3/8 tum) eller mindre

Använd en rak CAT 5e (eller högre) Ethernet-kabel (ingår ej) med en diameter på 6,5 mm (1/4 tum) eller
mindre.

Vid anslutning till en nätverksswitch
Om PoE är tillgängligt behövs ingen nätadapter.
Om du använder en PoE-hubb begränsas antalet enheter som du kan ansluta samtidigt av mängden ström
som hubben kan leverera.
KX-HDV130: Den här enheten uppfyller standarden för PoE-klass 1.
KX-HDV230: Den här enheten uppfyller standarden för PoE-klass 2.

När du ansluter till dator
PC-porten saknar stöd för PoE för anslutna enheter.

När du ansluter kablar och nätadaptern
Dra Ethernet-kabeln och nätadaptersladden under stativet.

Användningsanvisningar
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2.2.6 Väggmontering

2.2.6 Väggmontering
En KX-HDV230 och upp till 5 KX-HDV20-enheter som tillval kan monteras på en vägg.

Meddelande
• Se till så att du inte skruvar i synliga eller dolda rör och elkablar när du drar i skruvarna.
• Huvudet på skruven ska inte ligga mot väggen.

Anm
• Kontrollera att väggen och fästmetoden är tillräckligt starka för enhetens vikt.
• Det finns en schablon för väggmontering i slutet av den här bruksanvisningen.
• På vissa väggtyper måste skruvarna förankras med pluggar.
1. För in flikarna på väggmonteringsadaptern i de avsedda öppningarna i basen och dra sedan väggmonteringsadaptern i pilens riktning tills det hörs ett klick.
KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 Med tillvalet KX-HDV20

För den 2:a till 5:e KX-HDV20
Tag bort skruven från DSS-locket på KX-HDV20 och skjut sedan upp locket för att lyfta bort det.
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2.2.6 Väggmontering

*1

*1

DSS-locket

2. Fäst väggmonteringsadaptern i basen med den lilla skruven.
(Rekommenderat vridmoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·tum] till 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31
lbf·tum])

3. Anslut nätadaptern, telefonlurssladden, ethernetkabeln och anslutningskabeln.
4. Skruva i de stora skruvarna i väggen med 83 mm (3 1/4 tum) eller 100 mm (3 15/16 tum) mellanrum och
montera enheten på väggen.
KX-HDV130

2
*2

*1

4

*4

*3
*5

*6
*7

*1

40 mm (1 37/64 tum) eller mindre

*2

Nätadapter

*3

Ethernet-kablar

*4

Bricka

*5

Skruva i skruven så här långt.

*6

83 mm (3 1/4 tum)

*7

100 mm (3 15/16 tum)

Användningsanvisningar
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2.2.6 Väggmontering

KX-HDV230

2

4
*1

*2 *3

*5

*4
*6

*7

KX-HDV230 Med tillvalet KX-HDV20

2
A

4

2
*8

*1

*5

*2 *3
*4

*8
*6

*7

*9

Om du vill montera ytterligare KX-HDV20-enheter ansluter du anslutningskabeln för nästa
enhet till den enhet du vill fästa.
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2.2.6 Väggmontering

För den 2:a till 5:e KX-HDV20
*10

*10

2

*7

3

*1

Ethernet-kablar

*2

Kabel för EHS-headset

*3

Nätadapter

*4

40 mm (1 37/64 tum) eller mindre

*5

Bricka

*6

Skruva i skruven så här långt.

*7

83 mm (3 1/4 tum) eller 100 mm (3 15/16 tum)

*8

Anslutningskabel
Anslut anslutningskabeln i enlighet med bilden.

*9

179 mm (7 1/16 tum)

*10

111 mm (4 3/8 tum)

Användningsanvisningar
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2.2.7 Haka fast telefonluren

2.2.7 Haka fast telefonluren
Haka fast telefonluren under ett samtal

1.

Haka fast telefonluren över enhetens övre kant.

Låsa telefonlurens klyka när enheten är väggmonterad

1. Ta bort telefonlurens klyka från skåran.
2. Vänd den upp och ned.
3. Skjut telefonlurens klyka tillbaka in i skåran tills den låses fast.
• Telefonluren sitter nu säkert fasthakad när den är i klykan.
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2.3 Kontrollernas placering

2.3 Kontrollernas placering
KX-HDV130NE
A BC

D E FG

H
S

I J KL

M

N O PQR

KX-HDV130X / KX-HDV130SX
A BC

H

D E FG

S

I J KL

M

N O PQR

Användningsanvisningar
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2.3 Kontrollernas placering

KX-HDV130RU
A BC

H

D E FG

S

I J KL

M

N O PQR

KX-HDV130
A BC

H

S

I J KL
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D E FG
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M

N O PQR

2.3 Kontrollernas placering

KX-HDV130C
A BC

D E FG

H
S

I J KL

M

N O PQR

/ ENTER
Används för att bekräfta valt alternativ.
LCD
Se "2.4.1 Huvudbildskärm " för mer information.
Systemknappar
A/B/C (placerade från höger till vänster) används för att välja alternativ som visas på displayens nedre
rad.
Se "2.6.1 Systemknappar" för mer information.
Navigeringsknapp
Navigeringsknappen innehåller fyra riktningsknappar. Riktningsknapparna används till att flytta markören
för att markera något. I standby-läge utförs följande om någon av knapparna trycks ner:

• VÄNSTER (◄): Tryck för att visa inkommande samtalslogg.
• HÖGER(►): Tryck för att öppna telefonboken.
• NEDÅT (▼) → Lång tryckning: Används för att visa linjestatus.

Anm
• När BroadCloud-funktionen (närvaro) är aktiverad fungerar telefonen enligt följande. Kontakta din
administratör om du vill ha mer information.

– VÄNSTER (◄): Används för att visa närvaro.
– HÖGER (►): Används för att visa favoriter.
Ringsignal / Meddelande väntar / Missat samtal-indikator
Lampan blinkar när du får ett samtal, eller när du har olästa meddelanden eller ett meddelande om missat samtal.
/ LINE 1/P1
Används för vald funktion. När den här knappen är vald som linjeknapp kan den användas för att bekräfta status eller att hålla linje 1. Se "4.5.2 Typer av funktionsknappar" för mer information.

Användningsanvisningar
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2.3 Kontrollernas placering

/ LINE 2/P2
Används för vald funktion. När den här knappen är vald som linjeknapp kan den användas för att bekräfta status eller att hålla linje 2. Se "4.5.2 Typer av funktionsknappar" för mer information.
Telefonklyka
Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad. Se "2.2.7 Haka fast telefonluren" för mer information.
/
/ HOLD/MESSAGE
Används för att väntkoppla det pågående samtalet. I standby-läge används det för att återta ett väntkopplat samtal eller för att få tillgång till din röstbrevlåda om inget samtal är väntkopplat.
/ / REDIAL
Används för att ringa upp det senast slagna numret.
/ HEADSET
Avsedd för handsfree headset-användning.
/ MUTE/AUTO ANS
Används för att ta emot inkommande samtal i handsfree-läget eller stänga av mikrofonen/telefonluren
under pågående samtal.
/ VOL
Tryck för att ställa in ringsignalens/mottagarens volym.
/ CANCEL
Används för att avbryta valt alternativ.
Mikrofon
Används vid handsfree-samtal.
/ SP-PHONE
Avsedd för handsfree-användning.
/ / TRANSFER
Används för att överflytta ett samtal till en annan person.
/ CONF
Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
Uttag för headset
Headset kan användas med den här enheten. (Alla funktioner kan inte garanteras vid användning av
headset.) Uppdaterad information om headset som har testats med denna enhet finns på följande webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
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2.3 Kontrollernas placering

KX-HDV230NE
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

KX-HDV230X / KX-HDV230SX
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

Användningsanvisningar
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2.3 Kontrollernas placering

KX-HDV230RU
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

KX-HDV230
A BC

DEF

H
I

J KL M
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N

O P QRS T U

G

2.3 Kontrollernas placering

KX-HDV230C
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

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

V

W

/ ENTER
Används för att bekräfta valt alternativ.
Huvudskärm (LCD)
Se "2.4.1 Huvudbildskärm " för mer information.

Användningsanvisningar
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2.3 Kontrollernas placering

Systemknappar
A/B/C (placerade från höger till vänster) används för att välja alternativ som visas på displayens nedre
rad.
Se "2.6.1 Systemknappar" för mer information.
Navigeringsknapp
Navigeringsknappen innehåller fyra riktningsknappar. Riktningsknapparna används till att flytta markören
för att markera något. I standby-läge utförs följande om någon av knapparna trycks ner:

• VÄNSTER (◄): Tryck för att visa inkommande samtalslogg.
• HÖGER(►): Tryck för att öppna telefonboken.
• NEDÅT (▼) → Lång tryckning: Används för att visa linjestatus.

Anm
• När BroadCloud-funktionen (närvaro) är aktiverad fungerar telefonen enligt följande. Kontakta din
administratör om du vill ha mer information.

– VÄNSTER (◄): Används för att visa närvaro.
– HÖGER (►): Används för att visa favoriter.
/ CANCEL
Används för att avbryta valt alternativ.
Ringsignal / Meddelande väntar / Missat samtal-indikator
Lampan blinkar när du får ett samtal, eller när du har olästa meddelanden eller ett meddelande om missat samtal.
Programknappar [01-12] (Programknappar*1)
Används för vald funktion. När en knapp är vald som linjestatusknapp kan den användas för att bekräfta
linjens status. Den valda knappen kan bekräftas på den självmärkande LCD-skärmen.
Se "4.5.2 Typer av funktionsknappar" för mer information.
Telefonklyka
Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad.
Se "2.2.7 Haka fast telefonluren" för mer information.
Uttag för headset
Headset kan användas med den här enheten. (Alla funktioner kan inte garanteras vid användning av
headset.) Uppdaterad information om headset som har testats med denna enhet finns på följande webbplats:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
/ MESSAGE
Används för att komma åt din röstbrevlåda.
/ / REDIAL
Används för att ringa upp det senast slagna numret.
/ HEADSET
Avsedd för handsfree headset-användning.
/ MUTE/AUTO ANS
Används för att ta emot inkommande samtal i handsfree-läget eller stänga av mikrofonen/telefonluren
under pågående samtal.
/ VOL
Tryck för att ställa in ringsignalens/mottagarens volym.
/ / HOLD
Används för att väntkoppla det pågående samtalet. I standbyläge används knappen till att hämta ett
väntkopplat samtal.
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2.3 Kontrollernas placering

Mikrofon
Används vid handsfree-samtal.
/ SP-PHONE
Avsedd för handsfree-användning.
/ / TRANSFER
Används för att överflytta ett samtal till en annan person.
/ CONF
Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
Sidknapp
Används för att byta sida för de programknappar som visas på den självmärkande LCD-skärmen. Det
finns två sidor för de 12 programknapparna.
Självmärkande LCD-skärm
Se "2.4.2 Underskärm (självmärkande LCD-skärm) (endast KX-HDV230) " för mer information.
DSS-knappar [01-20] (Funktionsknappar*1) *2
Används för vald funktion. När en knapp är vald som linjeknapp kan den användas för att bekräfta linjens status. Det knappnamn du valde kommer att visas på KX-HDV20:s självmärkande LCD-skärm.
Se "4.5.2 Typer av funktionsknappar" för mer information.
DSS-sidknapp*1
Används för att byta sida för de programknappar som visas på KX-HDV20:s självmärkande LCD-skärm.
Det finns två sidor för de 20 DSS-knapparna.
*1
*2

I den här handboken avses med "funktionsknappar" både programknappar och DSS-knappar.
Dessa knappar kan användas när du ansluter en KX-HDV20 till enheten.

Anm
• "DSS" står för "Direct Station Selection" (direkt stationsval).

Användningsanvisningar
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2.4 Display och ikoner

2.4 Display och ikoner
I det här avsnittet beskrivs de knappar och ikoner som visas på displayen.

2.4.1 Huvudbildskärm
[Exempel]
ECO
Dec.31 12:45PM
Linje 1
Meny

Logg

Statusikoner
Suffix
(ingen) / C

Betydelse

NE / RU / SX / X

Fwd

Vidarekoppling
Se "3.5.1 Ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen" för
mer information.

DND

Stör ej
Se "3.5.1 Ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen" för
mer information.
Automatsvar

Auto Ans.

Ringsignal av
Se "Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen medan
det ringer" för mer information.
ECO-läge
Se "4.8 Ställa in ECO-läge" för mer information.

ECO
*1

Medlyssning vid avlyft lur
Se "3.4.8 Använda medlyssning vid avlyft lur" för mer information.
Inlärningsläge (endast KX-HDV230)
Se "3.4.9 Med inlärningsläge (endast KX-HDV230) " för mer
information.
Standby-display, sidbyte

*1

Denna ikon visas endast för KX-HDV230.

Datum- och tidsvisning
Visning av missat samtal, nytt meddelande eller namn/nummer
Systemknappar
Se "2.6.1 Systemknappar" för mer information.

Anm
• Linjens namn visas i standby-läge. Om linjen inte är konfigurerad på telefonen visas inte linjens namn
i några andra lägen.
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2.4.1 Huvudbildskärm

• Illustrationerna i bruksanvisningen som visar displayen är endast exempel. Den faktiska displayen på
din telefon kan se annorlunda ut och/eller ha en annan färg.

Användningsanvisningar
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2.4.2 Underskärm (självmärkande LCD-skärm) (endast KX-HDV230)

2.4.2 Underskärm (självmärkande LCD-skärm) (endast
KX-HDV230)
[Exempel]
KX-HDV230*1

KX-HDV20 (Valfri modell)*2
A

B

B
020

12

010
019

10

018
008

09

007
016
07

006

06

005

015
014

05
004

013
003
03

012

02

002

01

001

011

C
*1
*2

Upp till 24 knappar (12 knappar x 2 sidor) kan registreras.
Upp till 40 knappar (20 knappar × 2 sidor) kan registreras.

Piktogram
Symbol
(Nummer)

Betydelse

Symbol

Betydelse

Ingen funktion har valts.

Telefonbok

Kortnummer

Samtalslogg

Linje
Linjestatus
BLF

Samtidig ringn.

Närvaro

ACD (Wrapup)
Hämta samtal
Gruppsvar

ACD (Logga in)

Vidarekoppla

Hoteling

Koppla samtal
Blind koppling

Konferens

Parkera
Hämta parkerat

Applikation
Funktionsetikettens namn
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2.4.2 Underskärm (självmärkande LCD-skärm) (endast KX-HDV230)

Sidinformation
Indikation

Betydelse
Visar sida 1
Visar sidan 1 med ett inkommande samtal på en BLF-knapp på
sidan 2
Visar sida 2
Visar sidan 2 med ett inkommande samtal på en BLF-knapp på
sidan 1

Anm
• Illustrationerna som visas i denna handbok är endast avsedda som exempel. Skärmen som visas i
din telefon kan ha annorlunda färg och/eller utseende.

Användningsanvisningar
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2.5 Huvudmeny

2.5 Huvudmeny
Tryck på Meny för att visa följande huvudmeny.
Call Center*1
Används för att få tillgång till Call Center-funktionen.
Närvaro*1
Används för att få tillgång till närvarofunktionen.
VK/St.Ej*1
Ställer in funktionerna vidarekoppling och stör ej.
Se "3.5.1 Ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen".
Sökning*1
Ringer ett röstsökningssamtal med flersändning.
Se "3.1.3 Ringa ett röstsökningssamtal med flersändning".
Nytt telefonbok
Lägger till en post i den lokala telefonboken.
Se "3.6.1 Spara en post i den lokala telefonboken ".
Ink. Logg
Används för att visa inkommande samtalslogg.
Se "2.8.4 Använda den inkommande/utgående samtalsloggen".
Utgående logg
Används för att visa utgående samtalslogg.
Se "2.8.4 Använda den inkommande/utgående samtalsloggen".
Telefonbok
Används för att få tillgång till den lokala eller externa telefonboken.
Se "2.7 Telefonbok".
ECO läge
Ställer in ECO-läge.
Se "4.8 Ställa in ECO-läge".
Linjestatus
Används för att visa status för varje rad på huvudskärmen.
Se "3.7 Kontrollera linjernas status".
Grundinställning
Används för att få tillgång till menyn för grundinställningar.
Se "4.9 Ändra grundinställningarna ".
Systeminställn.
Används för att få tillgång till menyn för systeminställningar.
Se "4.10 Ändra systeminställningar".
Applikation*1
Används för att få tillgång till applikationsfunktionen.
*1
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Det här alternativet visas endast när funktionen är aktiverad. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
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2.6 Knapp

2.6 Knapp
2.6.1 Systemknappar
De ikoner och den information som visas i displayen varierar med sammanhanget. Välj ett alternativ på
skärmen genom att trycka på motsvarande systemknapp.
Ikonerna kan skilja sig från den faktiska produktens utseende.

Systemknapp A (vänster knapp)
Suffix
Betydelse

NE / RU /
SX / X

(ingen) / C

Öppnar telefonboken. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses
telefonboken.
Återgår till föregående läge.

Åter

Visas när telefonboken är låst. Om knappen trycks in och lösenordet
anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp tillfälligt. Om
knappen hålls in längre än 2 sekunder och lösenordet sedan anges
(standard: inte registrerat) låses telefonboken upp. Om du inte har ställt
in något lösenord kan du inte låsa telefonboken.
Se "4.2 Ställa in ett lösenord" för mer information.
Besvarar ett samtal.

Svara

Hämtar en väntkopplad konferens

Conf
Linje
*1

Öppnar linjevalsskärmen.

*1

Endast KX-HDV230

Systemknapp B (mittknappen)
Suffix
Betydelse

NE / RU /
SX / X

(ingen) / C
Meny

Öppnar huvudmenyn.

OK

Bekräftar inmatningen.

Ring

Ringer upp.
Stänger av ringsignalen.
Sparar en ny post i telefonboken.
Svara på ett gruppsamtal.

Användningsanvisningar
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2.6.1 Systemknappar

Systemknapp C (höger knapp)
Suffix
Betydelse

NE / RU /
SX / X

(ingen) / C

Öppnar den utgående samtalsloggen.
Öppnar den inkommande samtalsloggen.
Blind

Utför en obevakad (blind) överflyttning.

ABC

Visas i det latinska bokstavsinmatningsläget.

0-9

Visas i sifferinmatningsläget.
Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 1).

Avvisa

Används för att neka ett inkommande samtal.

Nästa

Fortsätter till nästa läge.

Radera

Raderar siffror eller tecken.

Sök

Söker efter poster i telefonboken i alfabetisk ordning.

AM/PM

Används för att välja AM eller PM när tiden ställs in.

avbryta

Används för att avbryta inställningen.

Radera

Används för att radera inställningen.

Spara

Används för att spara en inställning.
Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 2).

Fwd/DND

*1

*1

Används för att ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen.
Visas i det grekiska bokstavsinmatningsläget.
Visas i det kyrilliska inmatningsläget.

SNB0 — SNB9

*1

Sök

*1 *2

Används för att ringa ett söksamtal (personsökning).

Park

*1 *2

Används för att hämta ett parkerat samtal (samtalsparkering).
Öppnar samtalsloggen.

Logg

Recall

Paus
*1
*2
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Slår numret som är tilldelat till snabbvalsknappen.

*1

*1 *2

Används för att koppla ner pågående samtal och ringa upp ett nytt utan
att lägga på luren.
Lägger in en uppringningspaus.

Systemknappen kan konfigureras att visas som systemknapp A, B eller C.
Systemknappen visas endast när den är konfigurerad på telefonen.
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2.7 Telefonbok
KX-HDV130 / KX-HDV230 har 2 telefonbokstyper.

1.

Lokal telefonbok
Den här telefonboken lagras i telefonen.
Du kan lagra upp till 500 telefonnummer med namn i telefonen och ha dem nära till hands. Du kan
även välja unika ringsignaler och för olika kategorier av inkommande samtal.
Alla telefonboksposter sparas i bokstavsordning.
Av säkerhetsskäl går det att låsa telefonboken.

Anm
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar telefonens telefonbok, eftersom data kan raderas vid
fel på produkten.

• En enskild post (dvs. namn) kan ha flera telefonnummer. Eftersom telefonbokens kapacitet begränsas med antal sparade telefonnummer minskar det högsta antalet poster om du sparar flera
telefonnummer i en post.

• Telefonboksdata kan importeras och exporteras. Kontakta din administratör om du vill ha mer information. Ett namn kan innehålla upp till 24 tecken. Ett telefonnummer kan innehålla upp till 32
siffror.

2.

Extern telefonbok
Om ditt telefonföretag tillhandahåller en extern telefonbokstjänst kan du använda den. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.
Utöver den lokala telefonboken kan du använda den externa telefonboken, om den externa telefonboken finns tillgänglig.

Anm
• Vi rekommenderar att du tar hjälp av din administratör vid inställning av den här funktionen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Lokal telefonbok

Extern telefonbok

Spara nya poster

✓

—

Redigera sparade poster

✓

—

Ta bort sparade poster

✓

—

Söka i telefonboken efter namn

✓

✓

Söka i telefonboken via kategori

✓

—

Upp till 5

Upp till 5*1

Privata ringkategorier*2

✓

—

Låsa telefonboken

✓

—

Telefonnummer för varje post

*1
*2

Numret beror på vilken tjänst som används.
Du kan ordna telefonbokens poster i en av 9 privata ringkategorier. Det går att ställa in olika ringsignalsmönster för varje kategori.

Användningsanvisningar
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2.8 Användning

2.8 Användning
I det här avsnittet beskrivs grunderna för att använda enheten.

2.8.1 Lyfta och lägga på luren
Lyfta luren
Välj ett av alternativen nedan när du ser frasen "lyfta luren" i bruksanvisningen:
[I standby-läge]

• Lyft telefonluren ur klykan.
• Tryck på

/ SP-PHONE medan telefonluren ligger i klykan.
Detta aktiverar handsfree-läge.

• Tryck på / HEADSET när du använder headset.
• Tryck på motsvarande knapp (

/ LINE 1/P1 eller

/ LINE 2/P2 ) för att välja en linje (endast

KX-HDV130).*1

• Tryck på den motsvarande funktionsknappen för att välja linje.(endast KX-HDV230).*1
*1

Den här funktionen är tillgänglig när en programknapp är vald som linjeknapp.

Lägga på luren
Välj ett av alternativen nedan när du ser frasen "lägga på luren" i bruksanvisningen:
[Under pågående samtal]

• Lägg tillbaka telefonluren i klykan.
• Tryck på

/ SP-PHONE när du är i handsfree-läge.

• Tryck på / HEADSET när du använder headset.
• Tryck på / CANCEL .
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2.8.2 Ställa in volymen

2.8.2 Ställa in volymen
Ändra mottagarens / högtalarens / headsetets volym
1. Tryck på volymknappen [ ] eller [ ] för att justera volymen under ett samtal.

Anm
• Både mottagarvolym och headsetvolym justeras i inlärningsläget. Se "3.4.9 Med inlärningsläge (endast KX-HDV230) ".

Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen
1. I standbyläge trycker du på volymknappen [ ] eller [ ] för att justera ringsignalens volym.

Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen medan det ringer
När ett samtal kommer in, gör på följande sätt för att ställa in ringvolymen eller stänga av ringsignalen.

Anm
• Om du kopplar in ett headset medan du tar emot ett samtal hörs ringsignalen från högtalaren.

Ställa in ringvolymen
1. Tryck på volymknappen [ ] eller [ ] för att justera ringsignalens volym.

Anm
• Den ändrade volymen används även vid efterföljande samtal.
2. Tryck på Åter (programmering) när du vill sluta.

Stänga av ringsignalen
1.

Tryck på

.

2.8.3 Ange tecken
Du kan ange tecken och siffror med knapparna.
Du kan välja ett av teckenlägena genom att trycka på höger systemknapp när du matar in ett namn. Funktionsikonen över systemknappen visar aktuellt teckenläge.
Tryck på höger systemknapp om du vill byta teckenläge medan du redigerar ett namn i telefonboken.
För tillgängliga tecken, se "5.1 Tabell över teckenlägen".
Suffix: [inget] / C
ABC (latinskt)

↓

Suffix: NE / X / SX
ABC (latinskt)

↓

0 - 9 (numeriskt)

↓

0 - 9 (numeriskt)

↓
(Utökat 1)

(grekiskt)
↓
(Utökat 1)
↓
(Utökat 2)

Suffix: RU
(kyrilliskt)
↓
0 - 9 (numeriskt)

↓
ABC (latinskt)

↓
(Utökat 1)
↓
(Utökat 2)

Användningsanvisningar
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2.8.4 Använda den inkommande/utgående samtalsloggen

● Exempel: Så här matar du in "Anne" med den latinska teckenuppsättningen
[►]

[►]

[►]

• Växla mellan stora och små bokstäver genom att trycka på

.

• Om du vill ange ett tecken från samma knapp som föregående tecken flyttar du markören genom att
trycka på navigeringsknappen [►] och anger önskat tecken.

• Om du råkar skriva in fel tecken trycker du på navigeringsknappen [◄] eller [►] för att markera tecknet,
trycker på Radera för att radera det och skriver därefter in rätt tecken.

• Tryck på Radera i mer än 1 sekund om du vill radera en hel rad.

2.8.4 Använda den inkommande/utgående samtalsloggen
Visa den inkommande samtalsloggen
1. I standby-läge, tryck på [◄].
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Samtal in" och tryck sedan på OK .

Anm
• Om "Obesv. Samtal" visas på displayen i standby-läge, välj "Obesv. Samtal" i steg 2.

Visa den utgående samtalsloggen
1. I standby-läge, tryck på

Logg .

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Utgående logg" och tryck sedan på OK .

Anm
• Om "Obesv. Samtal" visas på displayen i standby-läge, välj "Obesv. Samtal" i steg 2.

Ta bort poster från inkommande/utgående samtalslogg
[När inkommande eller utgående samtalslogg visas]

1. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera"*1 och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA" och tryck sedan på OK .
*1
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Du kan istället välja "Radera alla" för att ta bort alla poster.
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Del 3
Funktioner

Detta avsnitt ger stegvisa anvisningar om hur du använder de olika funktionerna.
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3.1 Ringa samtal

3.1 Ringa samtal
I det här avsnittet beskrivs hur samtal rings.

• Du kan bekräfta att numret har matats in rätt innan du ringer (Föruppringning) genom att mata in numret
och sedan lyfta på luren.

• Om du vill radera ett helt nummer under föruppringningen trycker du på Radera i mer än 1 sekund.
• Du kan avbryta uppringningen genom att trycka på / CANCEL .
• Om du vill infoga en 3 sekunder lång paus mellan telefonnummer trycker du på Paus .*1
Det är användbart när du till exempel vill använda röstbrevlådan utan lyssna på det inspelade meddelandet. Upprepa om du vill skapa längre pauser.

• Symbolen "+" (landsnummer) kan matas in genom att hålla knappen
*1

nedtryckt.

Systemknappen visas endast när den är konfigurerad på telefonen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

3.1.1 Vanlig uppringning
Ringa genom att slå numret
1. Lyft luren när telefonen är i standby-läge.
2. Slå numret till den andra parten.
3. Tryck på Ring .
4. Lägg på luren för att avsluta samtalet.

Anm
• För KX-HDV130: Du kan använda en specifik linje genom att trycka på

/ LINE 1/P1 eller
/ LINE 2/P2 som valts för en linje genom att använda Linjestatusskärmen (se "3.7 Kontrollera linjernas status").

• För KX-HDV230: Du kan använda en specifik linje genom att trycka på en funktionsknapp som valts
för en linje (se "4.5.2 Typer av funktionsknappar") eller genom att använda Linjestatusskärmen (se
"3.7 Kontrollera linjernas status").

• Om du vill slå ett nytt nummer utan att lägga på luren följer du proceduren nedan.
1.

Tryck på Meny .

2.

Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Flash/Upprng".

3.

Tryck på OK .

Föruppringning

I standby-läge kan du slå in numret i förväg. När du har slagit numret lyfter du luren för att ringa den andra
parten.

3.1.2 Enkel uppringning
Använda återuppringningslistan
Det senast ringda telefonnumret sparas i återuppringningslistan.

1. I standby-läge, tryck på

/ / REDIAL .

2. Lyft luren.*1
*1
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Om du inte lyfter luren vid detta steg blir det ett samtal i högtalartelefon.
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3.1.2 Enkel uppringning

Anm
• Om den här proceduren utförs under ett samtal avslutas samtalet och återuppringning utförs.

Ringa med snabbval
Du kan tilldela ett telefonnummer till varje sifferknapp för att senare ringa upp telefonnumret bara genom att
hålla önskad sifferknapp intryckt. (Se "4.4 Använda snabbvalsknappar".)

1. Tryck på och håll ned sifferknappen (0–9) som har tilldelats som en snabbvalsknapp i mer än 1 sekund.
2. Lyft luren.

Anm
• När snabbvalsinformationen visas kan du trycka på [▲] eller [▼] och välja ett annat snabbvalsnummer.

• Om snabbuppringning är inställt på "Auto" kan ett snabbvalsnummer också ringas upp genom att hålla den tilldelade uppringningsknappen intryckt under ett antal sekunder.

Använda snabblinjen
Om administratören har konfigurerat funktionen kan du ringa ett samtal till ett registrerat telefonnummer
automatiskt. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

1. Lyft luren när telefonen är i standby-läge.

Använda den inkommande/utgående samtalsloggen
Använda den inkommande samtalsloggen
1. I standby-läge, tryck på [◄].
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ink. Logg" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en inkommande samtalslogg.
4. Lyft luren.

Anm
• Om "Obesv. Samtal" visas på displayen i standby-läge, välj "Obesv. Samtal" i steg 2 för att välja ett
nummer att ringa upp.

Använda den utgående samtalsloggen
1. I standby-läge, tryck på

Logg .

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Utgående logg" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en utgående samtalslogg.
4. Lyft luren.

Använda telefonboken
Använda den lokala telefonboken
1. I standby-läge, tryck på

.

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonbok"*1 och tryck sedan på OK .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .

Användningsanvisningar
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3.1.3 Ringa ett röstsökningssamtal med flersändning

4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på / ENTER .*2
5. Välj telefonnummer genom att trycka på [▲] eller [▼].
6. Lyft luren.
*1
*2

Om bara lokal telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
Om du håller [▲] eller [▼] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Om lokal telefonbok inte är tillåten kan den här funktionen inte användas. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information.

Använda den externa telefonboken
Utöver den lokala telefonboken kan du använda den externa telefonboken, om den externa telefonboken
finns tillgänglig.

1. I standby-läge, tryck på

.

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Nätverks tfn.bok"*1 och tryck sedan på OK .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på OK .*2
5. Välj telefonnummer genom att trycka på [▲] eller [▼].
6. Lyft luren.
*1
*2

Om bara extern telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
Om du håller [▲] eller [▼] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Om extern telefonbok inte är tillåten kan den här funktionen inte användas. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information.

3.1.3 Ringa ett röstsökningssamtal med flersändning
När du ringer ett sökningssamtal hörs rösten genom högtalartelefonen på de andra telefonerna.

1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Sökning"*1 och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en önskad kanalgrupp*2 och tryck sedan på OK .
*1
*2
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Personsökning är endast tillgänglig när funktionen är aktiverad. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Om det bara finns 1 kanalgrupp startar personsökning omedelbart.
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3.2 Ta emot samtal
I det här avsnittet beskrivs hur samtal tas emot.

• Du kan välja ringsignal för varje typ av inkommande samtal.
• Du kan även svara på ett samtal med Automatsvar.
• I standby-läget trycker du på

/ MUTE/AUTO ANS för att slå på eller av automatsvar.

• Ringvolymen kan ställas in, eller stängas av. (Se "2.8.2 Ställa in volymen".)
• Om ett externt samtal tas emot från ett telefonnummer som finns i telefonboken visas både numret och
namnet i samtalsloggen.

• Om du kopplar in ett headset medan du tar emot ett samtal hörs ringsignalen från högtalaren.
Beroende på headset kan ringsignalerna höras i headsetet.

• Upp till 24 samtal kan tas emot samtidigt. Vid det 25:e samtalet hörs en upptagetton (endast
KX-HDV230).

3.2.1 Besvara samtal
Besvara ett inkommande samtal
1. När du får ett inkommande samtal lyfter du på luren.*1
*1

När handenheten redan är lyft av, tryck ner och släpp klykomkopplaren.

Anm
• När ett samtal tas emot när ett annat samtal står på vänt, besvaras samtalet genom att trycka ner och
släppa klykomkopplaren.

För att besvara ett inkommande samtal på en specifik linje
1. För KX-HDV130: När du får ett inkommande samtal trycker du på motsvarande knapp (

/ LINE 1/P1

eller
/ LINE 2/P2 ).
För KX-HDV230: När du får ett inkommande samtal trycker du på motsvarande funktionstangent.

Anm
• Den här funktionen är tillgänglig när en programknapp är vald som linjeknapp.
• Linjeknappar med inkommande samtal blinkar blått snabbt.
• Du kan välja ringsignalsmönster för varje typ av inkommande samtal.

Besvara ett inkommande samtal när du tar emot flera inkommande samtal
(endast KX-HDV230)
1. När du tar emot ett inkommande samtal trycker du på Linje .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ett inkommande samtal och tryck sedan på Svara .
3. Lyft luren.

Avvisa ett inkommande samtal
1. När du tar emot ett inkommande samtal trycker du på

Avvisa .
Samtalet kommer att avvisas och telefonen återgår till standby-läge.

Användningsanvisningar
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3.2.1 Besvara samtal

Anm
• Samtal från oönskade nummer kan avvisas. Mer information finns i "4.7 Spärra inkommande samtal
(endast användare av tjänster för nummerpresentation*1)".
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3.3 Använda handsfree-läget
I handsfree-läge kan du prata och höra den andra personen i ett samtal utan att använda handenheten. Det
här läget är praktiskt när du vill utföra andra uppgifter under telefonsamtalet, till exempel att skriva.

Aktivera handsfree-läget
• Om du trycker på

/ SP-PHONE i standby-läge kan du aktivera handsfree-läge.

• Du kan aktivera handsfree-läget medan ett samtal med headset pågår genom att trycka på
/ SP-PHONE .

Avbryta handsfree-läget
Avbryt handsfree-läget på ett av nedanstående sätt:

• Under ett samtal i handsfree-läge: lyft luren.
• När ett samtal i handsfree-läge pågår och ett headset är anslutet till enheten trycker du på / HEADSET
för att fortsätta samtalet med ditt headset.

Användningsanvisningar
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3.4 Under pågående samtal

3.4 Under pågående samtal
3.4.1 Överflytta ett samtal (Överflytta samtal)
Du kan flytta över ett samtal till en annan destination (anknytning eller externt nummer).

Flytta över
1. Tryck på

/ / TRANSFER under ett samtal.

2. Ring den part som du vill överflytta till *1 och tryck därefter på Ring .
3. Utför ett av följande steg:
a. Bekräftad överflyttning: Vänta tills den andra parten svarar och lägg sedan på luren.
b. Automatisk överflyttning: Lägg på luren innan den andra parten svarar.
*1

Du kan även välja ett telefonnummer i samtalshistoriken eller telefonboken.

Anm
• Tryck på / CANCEL om du vill gå tillbaka till samtalet innan överflyttningsdestinationen svarar.

För att göra en obevakad (blind) överflyttning
1. Tryck på Blind under ett samtal.*1
2. Slå det nummer du vill överflytta till*2 och tryck sedan på Ring .
*1

Om obevakade (blinda) överflyttningar inte är tillåtna visas inte Blind . Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

*2

Du kan också välja ett telefonnummer från samtalshistoriken eller telefonboken.

3.4.2 Väntkoppla ett samtal
Du kan väntkoppla ett samtal genom att hålla kvar det på din anknytning.

Anm
• Den här funktionen kan fungera på olika sätt beroende på telefonens konfiguration. Om följande procedur inte fungerar kontaktar du administratören för ytterligare information.

Väntkoppla pågående samtal
1. För KX-HDV130: Tryck på
För KX-HDV230: Tryck på

/
/ HOLD/MESSAGE under ett samtal.
/ / HOLD under ett samtal.

Anm
• När en programknapp är vald som linjeknapp och du trycker på en annan linjeknapp, väntkopplas
eller avslutas samtalet, beroende på de automatiska inställningarna för väntkoppling. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Hämta ett väntkopplat samtal på din linje (För KX-HDV130)
1. Tryck på
*1
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/

/ HOLD/MESSAGE . *1

När handenheten redan är lyft av, tryck ner och släpp klykomkopplaren.
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3.4.3 Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal)

Anm
• När ett samtal tas emot när ett annat samtal står på vänt, besvaras samtalet genom att trycka ner och
släppa klykomkopplaren.

• Om knappen

/ LINE 1/P1 eller
/ LINE 2/P2 är vald som linjeknapp, och ett samtal på den linjen
är väntkopplat, kan du hämta det samtalet genom att göra följande.

1.

Tryck på motsvarande

/ LINE 1/P1 eller

/ LINE 2/P2 -knapp.

Hämta ett väntkopplat samtal på din linje (För KX-HDV230)
1. Tryck på

/ / HOLD .

2. När två eller flera linjer är väntkopplade trycker du på [▲] eller [▼] för att välja en väntkopplad linje och
trycker sedan på OK .

Anm
• När ett samtal tas emot när ett annat samtal står på vänt, besvaras samtalet genom att trycka ner och
släppa klykomkopplaren.

• Om en funktionsknapp är vald som linjeknapp, och ett samtal på den linjen är väntkopplat kan du
hämta det samtalet genom att göra följande.

1.

Tryck på motsvarande funktionsknapp.

3.4.3 Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal)
Du kan använda funktionen när du vill överflytta samtal.
När Parkera samtal är tillåtet visas programknappen Park . Men samtalsparkeringsfunktionens nummer
måste ställas in i förväg. Beroende på vilket telefonsystem du använder kan du även behöva ange parkeringszonens nummer för att hämta ett parkerat samtal. Funktionen beror på ditt telefonsystem. Kontakta din
administratör om du vill ha mer information.

Aktivera
1. Tryck på knappen Park under ett samtal.
Eller tryck på en oanvänd (lysdioden är släckt) funktionstangent till vilken funktionen Parkera samtal har
tilldelats (endast KX-HDV230).

2. Lägg på luren eller tryck OK .

Hämta (Hämta parkerat samtal)
1. I standby-läge, ange funktionsnumret för Hämta parkerat samtal.
Eller tryck på en funktionstangent som används (blå eller röd lysdiod blinkar långsamt) till vilket funktionen Parkera samtal har tilldelats (endast KX-HDV230).

2. Lyft luren.

Anm
• Beroende på telefonsystemet kan systemknappen Park blinka för att visa att ett parkerat samtal finns
på linjen. Hämta i så fall samtalet genom att trycka på den blinkande systemknappen Park . Men för
att kunna hämta ett parkerat samtal med systemknappen måste numret för funktionen Hämta parkerat samtal anges i förväg. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

Användningsanvisningar
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3.4.4 Samtala med två personer växelvis (Pendling)

3.4.4 Samtala med två personer växelvis (Pendling)
När du samtalar med en person och ett annat samtal är väntkopplat kan du alternera mellan de båda samtalen.

Alternera mellan två samtalsparter och väntkoppla den ena tillfälligt (För
KX-HDV130)
1. Tryck på

/

/ HOLD/MESSAGE under ett samtal.

2. Ring upp den andra partens anknytningsnummer och tryck sedan på / ENTER .
3. När du har pratat med den andra parten trycker du på

/

/ HOLD/MESSAGE .

4. Prata med den ursprungliga parten.

Alternera mellan två samtalsparter och väntkoppla den ena tillfälligt (För
KX-HDV230)
1. Tryck på

/ / HOLD under ett samtal.

2. Ring upp den andra partens anknytningsnummer och tryck sedan på / ENTER .
3. När du har pratat med den andra parten trycker du på Linje .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den ursprungliga parten och tryck sedan på OK .
5. Prata med den ursprungliga parten.

3.4.5 Ringa ett trepartssamtal
Under ett samtal kan du lägga till en ytterligare person i samtalet och starta ett konferenssamtal.

Anm
• Ditt telefonsystem kan ha stöd för avancerade konferensfunktioner, exempelvis konferenssamtal med
fyra eller fler parter. I detta fall kan procedurerna för hantering av ett konferenssamtal skilja sig från
det som beskrivs i detta avsnitt. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill
ha mer information.

Ringa ett konferenssamtal
1. Tryck på

/ CONF under ett samtal.

2. Ring till den person som du vill lägga till i samtalet och tryck därefter på Ring .
3. Tryck på

/ CONF .

Ta bort en person från konferensen (För KX-HDV130)
Under en konferens kan du koppla bort andra personer från samtalet. Den här åtgärden är dock bara tillgänglig för konferenssamtal som du startar själv.

Anm
• För att återuppta konferenssamtalet utan att ta bort den andra parten, tryck på
beroende på om du har lyft luren eller inte.

1. Tryck på
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/ HOLD/MESSAGE under ett konferenssamtal.

/ CONF efter steg 2

3.4.6 Stänga av mikrofonen eller telefonluren

2. Tryck på motsvarande knapp (

/ LINE 1/P1 eller

/ LINE 2/P2 ) för den part som du vill koppla bort*1.

3. Prata med parten och lägg sedan på luren för att avsluta samtalet.
4. Lyft luren och prata med den kvarvarande parten.
*1

Den här funktionen är tillgänglig när en programknapp är vald som linjeknapp.

Ta bort en person från konferensen (För KX-HDV230)
Under en konferens kan du koppla bort andra personer från samtalet. Den här åtgärden är dock bara tillgänglig för konferenssamtal som du startar själv.

1. Under ett konferenssamtal, tryck på
2. Tryck på

/ / HOLD .

/ / HOLD igen när du vill visa parkerade konferensparter.

3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den part som ska kopplas bort och tryck sedan på OK .
4. Prata med parten och lägg sedan på luren för att avsluta samtalet.
5. Tryck på

/ / HOLD .

Avsluta ett konferenssamtal
Lägg på luren för att avsluta konferenssamtalet.

3.4.6 Stänga av mikrofonen eller telefonluren
Du kan koppla från mikrofonen eller telefonluren om du behöver föra ett privat samtal med andra i ditt rum,
medan du lyssnar på samtalsparten via högtalaren eller telefonluren.

Aktivera/avbryta
1. Tryck på

/ MUTE/AUTO ANS .

Anm
• När

blinkar på LCD-displayen är sekretess aktiverad.

• Sekretessfunktionen förblir aktiverad även om du aktiverar/inaktiverar högtalartelefonen.
• Sekretessfunktionen förblir aktiverad även om du ansluter/kopplar från ett headset.

3.4.7 Använda samtal väntar
Om någon ringer under ett pågående samtal hörs en samtal väntar-ton. Du kan besvara det andra samtalet
genom att koppla ned eller väntkoppla det pågående samtalet. Det här är en tillvalstjänst från teleoperatören. Du kan ta emot en samtal väntar-ton och information om uppringaren. Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Koppla ned pågående samtal och sedan tala med den nya personen
1. Lägg på luren.
2. Lyft luren.

Väntkoppla pågående samtal och sedan tala med den nya personen
1. Tryck på Svara .

Anm
• För KX-HDV130: Du kan också besvara samtalet genom att trycka på

/

/ HOLD/MESSAGE .
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3.4.8 Använda medlyssning vid avlyft lur

• För KX-HDV230: Du kan också besvara samtalet genom att trycka på

/ / HOLD .

3.4.8 Använda medlyssning vid avlyft lur
När ett samtal förs mellan två personer och telefonluren används kan du låta andra personer lyssna på
samtalet via högtalaren medan du fortsätter samtalet via bordstelefonen.

Starta/avbryta
1. Tryck på

/ SP-PHONE under ett samtal.

Anm
• När medlyssning med avlyft lur används kan du aktivera handsfree-läget genom att lägga tillbaka telefonluren i klykan.

3.4.9 Med inlärningsläge (endast KX-HDV230)
I inlärningsläget kan du samtala med den andra parten i både headsetet och telefonluren. Detta läge kan
användas för att lära upp en operatör. Medan operatören talar till den andra parten i headsetet kan en lärare
också lyssna till den andra parten i telefonluren och lära operatören hur denne ska svara uppringaren.

Starta inlärningsläge
1. Vid samtal via headset lyfter du luren ur klykan.
2. Tryck på / HEADSET för att starta inlärningsläge.

Avsluta inlärningsläge
1. Lägg tillbaka telefonluren i klykan.
Samtalet fortsätter i headsetet.
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3.5 Innan du lämnar skrivbordet

3.5 Innan du lämnar skrivbordet
3.5.1 Ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen
Du kan automatiskt vidarekoppla inkommande samtal till en annan destination. Du kan också avvisa inkommande samtal (stör ej).

1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "VK/St.Ej" och tryck sedan på OK .
3. Om enheten har flera linjer, tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad linje, och tryck därefter på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den inställning för vidarekoppling eller stör ej som ska användas och
tryck sedan på OK .
De tillgängliga inställningarna är följande:

• "St.Ej"
(Alla inkommande samtal kommer att avvisas automatiskt.)

• "VK (alla)"
(Alla samtal vidarekopplas.)

• "VK (uppt.)"
(Alla samtal vidarekopplas bara när din anknytning är upptagen.)

• "VK (ej sv)"
(Ett inkommande samtal vidarekopplas om du inte svarar på samtalet inom en viss tid.)

5. Aktivera "St.Ej"
a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ" eller "AV".
b. Tryck på OK .
6. Aktivera "VK (alla)" eller "VK (uppt.)"
a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "På/Av" och tryck sedan på OK .
b. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ" eller "AV" och tryck sedan på OK .*1
c. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonnummer", ange ett telefonnummer att vidarekoppla till och
tryck sedan på OK .*2

7. Aktivera "VK (ej sv)"
a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "På/Av" och tryck sedan på OK .
b. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ" eller "AV" och tryck sedan på OK .*1
c. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonnummer", ange ett telefonnummer att vidarekoppla till och
tryck sedan på OK .*2

d. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Antal signaler", ange antal ringsignaler innan samtalet ska vidarekopplas och tryck sedan på OK .*3
*1
*2
*3

När du väljer "AV" kan efterföljande åtgärder utelämnas.
När "Telefonnummer" redan har ställts in kan detta steg hoppas över.
När "Antal signaler" redan har ställts in kan detta steg hoppas över.
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3.5.1 Ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen

Anm
• När Vidarekoppling och/eller Stör ej är aktiverat, visas
playen i standby-läge.
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3.6 Använda telefonboken

3.6 Använda telefonboken
3.6.1 Spara en post i den lokala telefonboken
Spara en ny post
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Nytt telefonbok" och tryck sedan på OK .
a. Ange ett namn (högst 24 tecken) och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en typ av telefonnummer ( 1 till 5 ). Tryck sedan på OK .*1
a. Ange telefonnumret (max. 32 siffror) och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ingen kategori" och tryck sedan på OK . *2
a. Välj en kategori och tryck sedan på OK .
5. För att välja ett standardnummer för posten trycker du på [▲] eller [▼] för att välja "Standardtel.nr".
Tryck sedan på OK . *3

a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja vilket nummer som ska användas som standardnummer. Tryck
sedan på OK . *3

6. Tryck på Spara .
*1
*2
*3

Upprepa detta steg för att lägga till fler typer av telefonnummer.
Det här steget kan hoppas över om du inte vill tilldela numret till en kategori.
Det här steget kan hoppas över om du inte vill tilldela ett standardnummer.
(Det första nummer som matas in för en post används automatiskt som standardnummer.)

Anm
• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " ", " " och "P".
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

Spara en post med uppringning
Du kan slå telefonnumret först och sedan lägga till det som en post i telefonboken.

Lägga till en ny post genom att slå numret
1. Slå numret i standby-läge.
2. Tryck på

.

a. Ange ett namn (högst 24 tecken) och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en typ av telefonnummer ( 1 till 5 ). Tryck sedan på OK .*1
a. Redigera telefonnumret vid behov och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ingen kategori" och tryck sedan på OK . *2
a. Välj en kategori och tryck sedan på OK .
5. För att välja ett standardnummer för posten trycker du på [▲] eller [▼] för att välja "Standardtel.nr".
Tryck sedan på OK . *3
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3.6.2 Redigera en sparad post i den lokala telefonboken

a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja vilket nummer som ska användas som standardnummer. Tryck
sedan på OK .

6. Tryck på Spara .
*1
*2
*3

Upprepa detta steg för att lägga till fler typer av telefonnummer.
Det här steget kan hoppas över om du inte vill tilldela numret till en kategori.
Det här steget kan hoppas över om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det första nummer som matas in för en post används
automatiskt som standardnummer.)

Anm
• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " ", " " och "P".
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

Spara en post med hjälp av den inkommande eller utgående samtalsloggen
Du kan lägga till ett nummer i den lokala telefonboken från loggen för inkommande eller utgående samtal.

Lägga till en ny post
1. I standby-läge, visa inkommande eller utgående samtalslogg (se 2.8.4 Använda den inkommande/
utgående samtalsloggen).

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Spara telefonbok" och tryck sedan på OK .
a. Redigera namnet vid behov och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en typ av telefonnummer ( 1 till 5 ). Tryck sedan på OK . *1
a. Redigera telefonnumret vid behov och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ingen kategori" och tryck sedan på OK . *2
a. Välj en kategori och tryck sedan på OK .
6. För att välja ett standardnummer för posten trycker du på [▲] eller [▼] för att välja "Standardtel.nr".
Tryck sedan på OK .*3

a. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja vilket nummer som ska användas som standardnummer. Tryck
sedan på OK .

7. Tryck på Spara .
*1
*2
*3

Upprepa detta steg för att lägga till fler typer av telefonnummer.
Det här steget kan hoppas över om du inte vill tilldela numret till en kategori.
Det här steget kan hoppas över om du inte vill tilldela ett standardnummer. (Det första nummer som matas in för en post används
automatiskt som standardnummer.)

Anm
• Giltiga tecken är "0" till "9", " ", " ", " " och "P".
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

3.6.2 Redigera en sparad post i den lokala telefonboken
Redigera en lagrad post
1. I standby-läge, tryck på
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.

3.6.3 Ta bort en sparad post i den lokala telefonboken

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonbok" *1 och tryck sedan på OK .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskat namn och tryck sedan på Meny .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ändra" och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskat namn, telefonnummer, kategori eller standardtelefonnummer
och tryck sedan på OK .

7. Redigera data enligt önskemål och tryck sedan på OK .
8. Upprepa steg 6 till 7 och redigera de poster du vill ändra.
9. Tryck på Spara .
*1

Beroende på din tjänsteleverantör kan den här menyn ibland inte visas. Om så är fallet hoppas steg 2 över.

Anm
• Om du vill ändra ett tecken eller en siffra ska du trycka på [◄] eller [►] för att markera tecknet eller
siffran. Tryck sedan på Radera för att radera tecknet eller siffran och ange sedan ett nytt tecken eller en
ny siffra.

• Håll Radera intryckt i mer än en 1 sekund för att radera hela raden.
• Tryck på [◄] eller [►] för att flytta markören åt vänster eller höger.
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

Redigera kategorinamn
Du kan redigera namnen på kategorierna i telefonboken.

1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display alternat" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Kategorinamn" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja nummer på önskad kategori (1–9). Tryck sedan på OK .
6. Ange ett namn på kategorin (högst 13 tecken) och tryck sedan på OK .
7. Upprepa steg 5 och 6 för varje kategorinamn som ska redigeras.

Anm
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

3.6.3 Ta bort en sparad post i den lokala telefonboken
1. I standby-läge, tryck på

.

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonbok" *1 och tryck sedan på OK .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post.
5. Tryck på Meny .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera nummer" *2 och tryck sedan på OK .
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3.6.4 Söka efter poster i den lokala telefonboken

7. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA" och tryck sedan på OK .
*1
*2

Beroende på din tjänsteleverantör kan den här menyn ibland inte visas. Om så är fallet hoppas steg 2 över.
För att ta bort alla poster välj "Radera alla" i stället för "Radera nummer".

3.6.4 Söka efter poster i den lokala telefonboken
Söka efter namn
Du kan söka efter en post i telefonboken genom att mata in ett namn.

1. I standby-läge, tryck på

.

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonbok" *1och tryck sedan på OK .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på / ENTER .*2
5. Välj telefonnummer genom att trycka på [▲] eller [▼].
6. Lyft luren för att ringa upp.
*1
*2

Om bara lokal telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
Om du håller [▲] eller [▼] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

Söka efter kategori
Om poster i telefonboken har tilldelats kategorier kan du söka efter kategori.

1. I standby-läge, tryck på

.

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Telefonbok" *1och tryck sedan på OK .
3. Tryck på

.

4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en kategori, och tryck därefter på OK .
5. Lägg till postens namn i kategorin och tryck därefter på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post.
7. Lyft luren för att ringa upp.
*1

Om bara lokal telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.

Anm
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

Söka genom att trycka på sifferknappar
Du kan även söka efter en post i telefonboken genom att trycka på flera knappar när telefonbokslistan visas.

1. När telefonboken visas trycker du på sifferknapparna för att ange de första tecknen i önskat namn enligt
teckentabellerna.

2. Tryck på / ENTER .
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3.6.5 Spärra / öppna lokala telefonboken

Teckentabeller
Suffix

NE / X / SX / C / (inget)

Knapp

ABC (latinskt)

NE / X / SX

RU

(grekiskt)

1

(kyrilliskt)

1

А

Б

В

Д

Е

A

B

C

2

Α

Β

Γ

2

Г

D

E

F

3

Δ

Ε

Ζ

3

Ж

G

H

I

4

Η

Θ

Ι

4

J

K

L

5

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Π

M

N

O

6

P

Q

R

S

T

U

V

8

X

Y

Z

W
0

Blanksteg

7

9

1
Ё

A

B

C

2

З

И

Й

3

D

E

К

Л

М

4

G

H

I

4

5

Н

О

П

5

J

K

L

5

Ο

6

Р

С

Т

6

M

N

O

6

Ρ

Σ

7

У

Ф

Х

7

P

Q

R

S

Τ

Υ

Φ

8

Ц

Ч

Ш

8

T

U

V

8

Χ

Ψ

Ω

9

Щ

Ъ

Ы

Ь

9

0

Blanksteg

Э

Ю

Я

0

Blanksteg

W

F

X

Y

3

7

Z

9

• Om du trycker flera gånger på en knapp bläddrar du igenom de tecken som är kopplade till knappen. Om
du till exempel vill mata in "C" i latinskt läge trycker du på

3 gånger.

• Bilderna av knapparna i tabellen kan skilja sig i utseende från de verkliga knapparna på telefonen.
Exempel: Så här matar du in "ANNE" med den latinska teckenuppsättningen
[►]

Anm
• Tillgängligheten beror på ditt telefonsystem. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

3.6.5 Spärra / öppna lokala telefonboken
Du kan låsa/låsa upp den lokala telefonboken i standby-läget.
Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte låsa telefonboken.
Mer information om hur du ställer in lösenordet finns i "4.2 Ställa in ett lösenord".

Låsa telefonboken
1. Håll
•
*1

intryckt i mer än två 2 sekunder.*1
visas.

Samtalsloggen är också låst.
Om lösenordet inte är inställt ljuder en felsignal och felmeddelandet "Lösenord Ej lagrad" visas.

Öppna telefonboken
1. Håll

intryckt i mer än två 2 sekunder.

2. Ange ditt lösenord.*1
3. Återgå till standby-läge genom att trycka på / CANCEL .
*1

Om du anger ett felaktigt lösenord 3 gånger kan du inte ange ett annat lösenord på ungefär 30 sekunder.
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3.6.6 Söka efter poster i den externa telefonboken

Öppna telefonboken tillfälligt
1. Tryck på

.

2. Ange ditt lösenord.*1
*1

Om du anger ett felaktigt lösenord 3 gånger kan du inte ange ett annat lösenord på ungefär 30 sekunder.

3.6.6 Söka efter poster i den externa telefonboken
1. I standby-läge, tryck på

.

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Nätverks tfn.bok" *1och tryck sedan på OK .
3. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på OK .*2
5. Välj telefonnummer genom att trycka på [▲] eller [▼].
6. Lyft luren för att ringa upp.
*1
*2

Om bara extern telefonbok tillåts hoppar du över det här steget.
Om du håller [▲] eller [▼] intryckt visas nästa/föregående post automatiskt.

Anm
• Se "2.8.3 Ange tecken" för information om hur tecken anges.

62

Användningsanvisningar

3.7 Kontrollera linjernas status

3.7 Kontrollera linjernas status
Du kan kontrollera statusen för varje linje (KX-HDV130: upp till 2 linjer, KX-HDV230: upp till 6 linjer) på bildskärmen.

I standby-läge
1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Linjestatus" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den linje vars status du vill kontrollera.
4. Tryck på / CANCEL för att sluta kontrollera linjernas status eller tryck på OK för att utföra en åtgärd
på linjen.

Anm
• När en funktionsknapp har valts som linjestatusknapp kan du visa linjestatusskärmen genom att
trycka på den funktionsknappen.

Under pågående samtal
1. Tryck på Linje .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den linje vars status du vill kontrollera.
3. Tryck på / CANCEL för att sluta kontrollera linjernas status eller tryck på OK för att utföra en åtgärd
på linjen.

Anm
• När en funktionsknapp har valts som linjestatusknapp kan du visa linjestatusskärmen genom att
trycka på den funktionsknappen.

Linjestatusindikering
Statusskärm

Betydelse

Åtgärd

Ledig*1

Linjen är ledig.

Öppna en linje för att slå ett
nummer.

<n> Ledig*1

En delad linje är ledig.

Öppna en linje för att slå ett
nummer.

Upptagen (endast
KX-HDV230)

Linjen är upptagen.

—

Sätt på vänt*2

Linjen är väntkopplad.

Öppna det väntkopplade
samtalet.

Samtal in (endast
KX-HDV230)*2

Linjen mottar ett samtal.

Svara på samtalet.

Ring upp (endast
KX-HDV230)*2

Linjen mottar en väntretursignal.

Svara på samtalet.

<x> Upptagen*3

En delad linje används på en annan enhet.

Delta i samtalet.
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3.7 Kontrollera linjernas status

Statusskärm
<x> Sätt på vänt*3

*1

Betydelse

Åtgärd

En delad linje är väntkopplad på en
annan enhet.

Öppna det väntkopplade
samtalet.

Följande ikoner visas också om motsvarande funktion är aktiverad.
Ikon

Betydelse
Vidarekoppling
Stör ej
Ringa ett anonymt samtal
Blockera anonyma samtal
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*2

När linjen befinner sig i detta tillstånd visas även samtalsinformation.

*3

Om den delade linjen är inställd visas även <x> (indexnummer). Vi rekommenderar att du tar hjälp av din administratör med denna inställning. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
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3.8 Lyssna på röstmeddelanden

3.8 Lyssna på röstmeddelanden
När du får ett röstmeddelande visas "Röstmedd.".
Du kan lyssna på dina nya meddelanden genom att öppna din röstbrevlåda.

1. I standbyläget trycker du på

/

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

2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den linje för vilken
*1

För KX-HDV230 trycker du på

visas, och tryck därefter på OK .

/ MESSAGE .

Anm
• Steg 2 är inte nödvändigt om endast en linje är konfigurerad på telefonen.
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3.8 Lyssna på röstmeddelanden
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Del 4
Anpassa telefonen

Det här avsnittet beskriver hur du anpassar den egna
telefonen enligt dina behov.
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4.1 Ställa in LCD-skärmen

4.1 Ställa in LCD-skärmen
Ändra telefonens LCD-display
Du kan ändra vad som visas på telefonens LCD-display.

1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display alternat" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display: Passn." och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på OK .

Välja displayspråk
Du kan välja vilket språk som ska visas på LCD-displayen.

1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Display alternat" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Språk" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ett språk och tryck därefter på OK .
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4.2 Ställa in ett lösenord
Telefonens lösenord är inte inställt som standard. Du måste registrera ett lösenord (4 siffror) innan användning. Du måste ställa in lösenordet för att kunna använda följande funktioner:

• Telefonbokslåset (Se "3.6.5 Spärra / öppna lokala telefonboken".)

Anm
• För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:
– Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.
– Ändra lösenordet med jämna mellanrum.
• Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det.

Aktivera
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Andra alternativ" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ändra lösenord" och tryck sedan på OK .
5. Ange ett nytt lösenord (4 siffror [0-9]).
6. Bekräfta lösenordet genom att ange det igen som i steg 5.
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4.3 Redigera systemknappar
Återgå till standardinställningar
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Knappalternativ" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Systemknappsändr" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad systemknapp och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Passning" / "Pratar" och tryck sedan på OK .
7. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställn." och tryck sedan på OK .

Tilldela funktionsknappar
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Knappalternativ" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Systemknappsändr" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad systemknapp och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Passning" eller "Pratar" och tryck sedan på OK .
7. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Funktionsknapp" och tryck sedan på OK .
8. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på OK .

Tilldela snabbvalsknappar
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Knappalternativ" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Systemknappsändr" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad systemknapp och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Passning" eller "Pratar" och tryck sedan på OK .
7. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Slå snabbval" och tryck sedan på OK .
8. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad post och tryck sedan på OK .
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4.4 Använda snabbvalsknappar
Genom att tilldela telefonnummer till sifferknappar kan du ringa ett samtal genom att hålla en sifferknapp
intryckt. (Se "Ringa med snabbval".)

Tilldela snabbvalsknappar från telefonboken
Du kan tilldela ett telefonnummer i den lokala telefonboken till en knapp som ska användas som snabbvalsknapp.

1. Håll en sifferknapp (0-9) intryckt i mer än en 1 sekund i standby-läget.
2. Tryck på Meny .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Kop fr tel.bok" och tryck sedan på OK .
4. Skriv in namnet eller de första tecknen i namnet som ska sökas, och tryck därefter på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] till den önskade posten och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ett nummer och tryck därefter på OK .
7. "Spara" visas och sedan trycker du på OK .

Anm
• Mer information om att söka efter post i telefonboken finns i "3.6.4 Söka efter poster i den lokala telefonboken ".

Redigera snabbvalsknappar
1. Håll en sifferknapp (0-9) intryckt i mer än en 1 sekund i standby-läget.
2. Tryck på Meny .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ändra" och tryck sedan på OK .
4. Redigera namnet vid behov och tryck sedan på OK .
5. Redigera numret vid behov och tryck sedan på OK .
6. "Spara" visas och sedan trycker du på OK .

Ta bort en snabbvalsknapp
1. I standby-läge trycker du på och håller ned den sifferknapp som har tilldelats som snabbvalsknapp i mer
än 1 sekund. *1

2. Tryck på Meny .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera" och tryck sedan på OK .*2
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA" och tryck sedan på OK .
*1

*2

Medan snabbuppringningsinformationen visas kan du trycka på [▲] eller [▼] för att välja en annan siffra för ett annat snabbuppringningsnummer.
För att ta bort alla poster välj "Radera alla" i stället för "Radera".

Välja typ av snabbvalsuppringning
Du kan välja en av 2 typer av snabbvalsuppringning för varje tilldelad snabbvalsknapp.

1. Håll en sifferknapp (0-9) intryckt i mer än en 1 sekund i standby-läget.
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2. Tryck på Meny .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Auto uppringn." och tryck sedan på OK .
4. Välj "Manuell" eller "Auto" och tryck sedan på OK .
Tillval

Beskrivning

Manuell

Tryck på och håll ned sifferknappen (0-9) som har tilldelats som en snabbvalsknapp i
mer än 1 sekund, och lyft sedan på luren.

Auto

Om du håller en tilldelad snabbvalsknapp intryckt under några sekunder kommer det
nummer som finns lagrat under knappen att ringas upp.

Anm
• Se "Snabbknappstid" i "Knappalternativ" för information om hur du ställer in antalet sekunder innan
telefonen ringer automatiskt.
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4.5 Funktionsknappar (Programknappar och DSSknappar*1)
*1

Endast KX-HDV230

4.5.1 Ändra funktionsknapparna
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Knappalternativ" och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Programknapp" och tryck sedan på OK .*1
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja knapp som ska ändras och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja det nya alternativet som ska tilldelas och tryck sedan på OK .*2
*1

*2

Endast KX-HDV230:
Tilldela funktioner för DSS-knapparna på en KX-HDV20 genom att välja " DSS-knapp". Du kan också tilldela en funktion genom att
trycka på önskad DSS knapp i 3 eller fler sekunder.
Välj "Ingen" om du vill rensa den aktuella inställningen.

Anm
• Du kan även tilldela en funktion genom att trycka på den önskade funktionsknappen i 3 eller fler sekunder (endast KX-HDV230).

4.5.2 Typer av funktionsknappar
Varje funktionsknapp kan tilldelas en av följande funktioner.

Anm
• Förutom linjefunktionerna kan andra funktioner väljas för individuella linjer. Dock kan endast linjer
som ställts in i förväg väljas (endast KX-HDV230).

• Om telefonen är ansluten till en företagsväxel i Panasonic KX-HTS-serien skiljer sig metoden för att
ändra dessa knappar och vilka funktioner som kan tilldelas.
Mer information hittar du i dokumentationen för företagsväxeln i KX-HTS-serien.

1.

Kortnummer
Används för att ringa upp ett tidigare inställt nummer med ett tryck.

2.

BLF (Fältet för upptaget-lampa, Busy Lamp Field)
Används för att överföra samtal till den anknytning som valts för denna knapp när nya samtal inkommer till ett pågående samtal. Indikatorn på en BLF-knapp visar även aktuell status för den anknytning
som valts för knappen.
Status
Färg
Röd

Betydelse

Blinkmönster
Av

Tillgänglig

På

Ej tillgänglig

Blinkar snabbt

Ringer
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Anm
• Mer än 48 BLF-knappar kan programmeras, men statusindikeringen finns endast tillgänglig för
upp till 48 knappar (endast KX-HDV230).

3.

Linje
Används för att öppna en linje för att ringa eller ta emot ett samtal. Färgen för respektive indikatorknapp visar linjens status.
Status
Färg

Betydelse

Blinkmönster

Blå

På

Används

• Ett samtal pågår.
Blinkar långsamt

Sätt på vänt

• Ett samtal är väntkopplat.
Blinkar snabbt

Samtal in eller Ring upp

• Ett samtal (inklusive väntretur) tas emot.
Uppringarens namn eller nummer

• Ett samtal på en delad linje tas emot.
Röd

På

Används

• En delad linje används eller ett samtal är privat väntkopplat på en annan enhet.
Blinkar långsamt

Sätt på vänt

• En delad linje är väntkopplad på en annan enhet.
Av

—

Ledig

• Linjen är ledig.
4.

ACD *1
Logga in: Används för att logga in till/logga ut från en grupp för automatisk samtalsfördelning.
"Tillgänglig".
Wrapup: Används för att ändra telefonens status från "Ej tillgänglig" "Wrapup"
LED-färgen för respektive knapp visar knappens status.
Status
Färg
Röd
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Betydelse
Blinkmönster

Logga in

Wrapup

Av

Logga in

Tillgänglig

På

Logga ut

Ej tillgänglig

Blinkar långsamt

—

Wrapup

5.

Linjestatus *2
Används för att bekräfta varje linjes status. Detta får funktionsknappen att fungera som en linjeknapp
så att den till exempel kan öppna en linje för att påbörja eller motta ett samtal.
Se "3.7 Kontrollera linjernas status".

6.

Vidarekoppla
Används för att vidarebefordra samtal till den anknytning som valts för knappen.

7.

Telefonbok *2 *3
Används för att öppna telefonboken.

Användningsanvisningar
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8.

Samtalslogg *2 *3
Används för att öppna loggen för inkommande / utgående samtal.

9.

Samtidig ringn. *1 *2
Aktiverar samtidig ringning. Upp till 10 ställen kan anvisas att ringa samtidigt när du mottar ett samtal.
Status
Färg
Blå

Betydelse

Blinkmönster
På

Samtidig ringning: På

Av

Samtidig ringning: Av

10. Hoteling *1 *2
Används för att logga in/logga ut från Call Center Hoteling Event-funktionen.

11. Koppla samtal *2
Används för att överföra ett samtal till den anknytning som valts för denna knapp genom bekräftad
överflyttning eller automatisk överflyttning under ett pågående samtal.

12. Blind koppling *1 *2
Används för att överföra ett samtal till den anknytning som valts för denna knapp genom obevakad
(blind) överflyttning under ett pågående samtal.

13. Konferens *2
Används för att lägga till den anknytning som tilldelats en knapp till ett flerpartssamtal (konferens).

14. Hämta samtal *1 *2
Används för att svara på ett inkommande samtal på det anvisade telefonnumret.

15. Samtal park. *1 *2
Används för att parkera ett samtal (samtalsparkering).

16. Hämta parkerat *1 *2
Används för att hämta ett parkerat samtal.

17. Närvaro *2
Används för att bekräfta aktuell status för den anknytning som har tilldelats till knappen.
När anknytningen är "Tillgänglig" kan du ringa det registrerade telefonnumret genom att trycka på
knappen.
Status
Färg

Betydelse

Blinkmönster

Blå

På

Tillgänglig

Röd

På

Upptagen

Blinkar långsamt

Ute

—

Offline

Av

(Min telefon) *2
Används för att konfigurera aktuell status för Min telefon. Status kan ändras genom att trycka på knappen.
Status
Färg
Blå

Betydelse

Blinkmönster
På

Tillgänglig
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Status
Färg
Röd

Av

Betydelse

Blinkmönster
På

Upptagen

Blinkar långsamt

Ute

—

Offline / Osynlig

18. Gruppsvar *1
Används för att besvara ett gruppsamtal.
*1
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Det här alternativet kan endast användas när funktionen är aktiverad. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

*2

Endast KX-HDV230

*3

Det här alternativet kan väljas när listan har registrerats på telefonen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
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4.6 Använda anonyma samtalsfunktioner
Ringa ett anonymt samtal
Ange följande innan du ringer ett samtal:

Anm
• Tillgängligheten beror på ditt telefonsystem.
• Eventuellt behövs ett lösenord för de här inställningarna. Vi rekommenderar att du ställer in funktionen tillsammans med din administratör. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Samtalsinställn." och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Anonymt samtal" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en linje och tryck därefter på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ" och tryck sedan på OK .

Blockera anonyma samtal
Med den här funktionen kan enheten avvisa samtal när det kommer in samtal utan telefonnummer.
Standardinställningen är "AV".

Anm
• Eventuellt behövs ett lösenord för de här inställningarna. Vi rekommenderar att du ställer in funktionen tillsammans med din administratör. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Samtalsinställn." och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Blockera Anonym" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskad linje och tryck sedan på OK .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ" och tryck sedan på OK .
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4.7 Spärra inkommande samtal (endast användare
av tjänster för nummerpresentation*1)
Med den här funktionen kan enheten avvisa samtal från angivna telefonnummer, till exempel skräpsamtal.
När ett samtal kommer in ringer inte enheten medan uppringaren identifieras.
Om telefonnumret matchar en post i listan med spärrade nummer avvisar enheten samtalet.
*1

Om du tar emot ett samtal som innehåller information om uppringarens ID (uppringarens namn och telefonnummer) sparas informationen i den inkommande samtalsloggen och visas på LCD-displayen.
Om du tar emot ett samtal från ett nummer som finns i telefonboken, kommer det namn som numret är registrerat för att visas
tillsammans med numret.
Om uppringarens information skickas via telefonsystemet och det även finns information sparad i telefonboken för samma nummer, visas den information som finns sparad i telefonboken.

Anm
• Eventuellt behövs ett lösenord för de här inställningarna. Vi rekommenderar att du ställer in funktionen tillsammans med din administratör. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

Spara oönskade uppringare
Du kan spara upp till 30 telefonnummer i listan med spärrade nummer med hjälp av telefonlistan eller genom att ange numren direkt.

1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Samtalsinställn." och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Visa ej ID" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja en tom rad och tryck därefter på Meny .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ändra" och tryck sedan på OK .
7. Ange telefonnumret (max. 32 siffror) och tryck sedan på OK .
8. Tryck på Spara .

Anm
• Du kan även registrera ett telefonnummer genom att trycka på Meny och välja "Visa ej ID" när en uppringare som du vill blockera väljs från loggen för inkommande samtal och fortsätta proceduren från
steg 7.

Redigera telefonnummer som ska avvisas
1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Samtalsinställn." och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Visa ej ID" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskat telefonnummer och tryck sedan på Meny .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Ändra" och tryck sedan på OK .
7. Slå telefonnumret och tryck sedan på OK .
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8. Tryck på Spara .

Ta bort telefonnummer som ska avvisas
1. Tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Samtalsinställn." och tryck sedan på OK .
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Visa ej ID" och tryck sedan på OK .
5. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja önskat telefonnummer och tryck sedan på Meny .
6. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Radera nummer"*1 och tryck sedan på OK .
7. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "JA" och tryck sedan på OK .
*1

För att ta bort alla poster välj "Radera alla nr." i stället för "Radera nummer".

Användningsanvisningar

79

4.8 Ställa in ECO-läge

4.8 Ställa in ECO-läge
Genom att aktivera det här läget minskas enhetens elförbrukning.

Anm
• När ECO-läget är aktivt ändras inställningen för "Länk hastighet" enligt följande:
– Länk hastighet: "10M-Full" *1
– Datorporten kan inte användas
• När inställningen för ECO-läget ändras startas enheten om.
• När ECO-läget är aktiverat visas ECO då enheten är i standbyläge.
*1

Den port på växelhubben som enheten är ansluten till måste vara 10 Mbit/s (fast) / full duplex.

Aktivera
1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "ECO läge"*1 och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "PÅ"*2 och tryck sedan på OK .
*1

*2
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Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se "5.2 Teckentabeller för administratorslösenordet".
Välj "AV" (standard) för att koppla från ECO-läge.
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4.9 Ändra grundinställningarna
Välj huvudposten.

1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Grundinställning" och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja huvudposten och tryck sedan på OK .
Huvudpost

Underpost

Inkommande alt.

Ringvolym, Ringtyp

Samtalsalternat.

Högtalarvolym, Volym handenhet, Hörlursvolym

Svarsalternativ

Autosvar Device, Autosv. fördröj

Knappalternativ

Programknapp, Systemknappsändr, Systemknappsnamn,
Snabbknappstid

Display alternat

Språk, Bakgr.belysn., Displaykontrast, Display: Passn., Kategorinamn, Datumformat, Tidsformat, Meddelande

Knappljud

—

Samtalsinställn.

Blockera Anonym, Anonymt samtal, Visa ej ID, Någonstans,
Fjärrkontor, Samtidig ringn., System låst

Andra alternativ

Ändra lösenord, Embedded web

4.9.1 Layout Meny för grundinställningar
Inkommande alt.
Underpost

Beskrivning

Inställning

Ringvolym

Ändrar ringvolymen.

AV, Nivå 1–Nivå 8

Ringtyp

Anger ringsignal för
varje samtalstyp.*1

För KX-HDV130:
Linje 1, Linje 2

Standard
Nivå 5

Ringsig. 1–19,
25–32

Ringsig. 1*2

För KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6
Privat rington
(Kategori 1–Kategori 9)
*1
*2

De förinställda melodierna i den här produkten används med tillstånd från © 2010 Copyrights Vision Inc.
Standardringsignalen varierar beroende på linjenumret. Till exempel så är rington 3 standardtonen för linje 3.
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Samtalsalternat.
Underpost

*1
*2

Beskrivning

Inställning

Standard

Högtalarvolym

Ställer in högtalarens volym.

Nivå 1–Nivå 8

Nivå 5

Volym handenhet

Ändrar telefonlurens volym.

Nivå 1–Nivå 8

Nivå 5

Hörlursvolym

Ställer in headsetets högtalarvolym.

Nivå 1–Nivå 8

Nivå 5

Equalizer*1

Anger typen av mottagarkvalitet.

Normalt / Diskant*2

Normalt

Endast KX-HDV230
Förstärker höga frekvenser.

Svarsalternativ
Underpost
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Beskrivning

Inställning

Standard

Autosvar Device

Anger vilken typ av enheter som
kan besvaras med automatsvar.

Högtalare /
Hörlur

Högtalare

Autosv. fördröj

Anger hur många sekunder som
ska gå innan ett samtal besvaras
automatiskt när automatsvar är
påslaget.

0s–20s

6s

Användningsanvisningar

4.9.1 Layout Meny för grundinställningar

Knappalternativ
Underpost
Programknapp
För KX-HDV130 :
• Programknapp 1–2
För KX-HDV230 :
• Programknapp 1–
24
• DSS knapp 1–200

Systemknappsändr
• Systemknapp A
• Systemknapp B
• Systemknapp C

Beskrivning

Inställning

Standard

Tilldelar en funktion för
varje programknapp
eller DSS-knapp.
Se "4.5 Funktionsknappar (Programknappar
och DSS-knappar*1) ".

Ingen
Kortnummer
BLF
Linje
ACD (Logga in / Wrapup)
Linjestatus *1
Vidarekoppla
Telefonbok *1
Samtalslogg *1
Samtidig ringn. *1
Hoteling *1
Koppla samtal *1
Blind koppling *1
Konferens *1
Hämta samtal *1
Samtal park. *1
Hämta parkerat *1
Närvaro *1
Gruppsvar

Ingen

Redigerar systemknapparna i följande situationer.
• Passning
• Pratar

Grundinställn.

Ej sparad

Funktionsknapp

VK/St.Ej *3
Flash/Upprng *4
Ink. Logg
Utgående logg
Telefonbok
Samtal park. *2 *4
Paus *2
Sökning *2 *3

Slå snabbval *3
Systemknappsnamn
• Systemknapp A
• Systemknapp B
• Systemknapp C
Snabbknappstid

Ändrar systemknapparnas namn i följande situationer.
• Passning
• Pratar

Max. 5 tecken

Ej sparad

Anger antalet sekunder
innan ett samtal rings
automatiskt när en
snabbvalsknapp som
tilldelats till "Auto" hålls
in.

1s–20s

2s

*1

Endast KX-HDV230

*2

Visas endast när den är konfigurerad på telefonen.

*3

Visas bara när "Passning" har valts.

*4

Visas bara när "Pratar" har valts.

Användningsanvisningar
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Display alternat
Underpost
Språk

Beskrivning
Anger visningsspråk.
Upp till 10 språk kan
hämtas från servern
eller webben. Kontakta din administratör
om du vill ha mer information.

Inställning
Suffix: NE / X /
SX

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

Auto

Suffix: (inget) / C

Auto /
English /
Español /
FRANÇAIS

Auto

Suffix: RU

Auto /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Auto

Bakgr.belysn.

Slår på och stänger
av LCD-bakgrundsljuset. Om "Auto" eller
"PÅ" är valt, ställ in
bakgrundsljusstyrkan
från Nivå 1–3 (KXHDV130) / Nivå 1–6
(KX-HDV230).

Auto / PÅ / AV

Auto

Displaykontrast

Justerar kontrasten
för LCD-displayens
bakgrundsbelysning.

För KX-HDV130 :
Nivå 1–Nivå 6

Nivå 3

För KX-HDV230:
Huvuddisplay /
Sub display /
DSS display
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Standard

Nivå 1–Nivå 6

Display: Passn.

Anger vad som visas
på displayen i standby-läget.

Telefonnummer /
Telefonnr.&Namn /
Namn /
AV

Telefonnummer

Kategorinamn

Ändrar kategoriernas
namn.

Max. 13 tecken x kategori (1–9)

Ej sparad

Datumformat

Anger det datumformat som visas på displayen i standby-läget.

Suffix: NE / X /
SX / RU

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MMÅÅÅÅ

Suffix: (inget) / C

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

MM-DDÅÅÅÅ

Användningsanvisningar
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Underpost
Tidsformat

Meddelande

Beskrivning

Inställning

Standard

Anger format för det
klockslag som visas
på displayen i standby-läget.

Suffix: NE / X /
SX / RU

12 tim / 24 tim

24 tim

Suffix: (inget) / C

12 tim / 24 tim

12 tim

Välj aviseringsmetod
(Meddelande, LED
eller Alarm) för missade samtal och röstmeddelanden.
Meddelande: Visar ett
meddelande på skärmen
LED: Indikator tänds
Alarm: Ett larm ljuder

Obesv. Samtal
Meddelande

PÅ / AV

LED

PÅ / AV

Alla inställningar: PÅ

Röstmedd.
Meddelande

PÅ / AV

LED

PÅ / AV

Alarm

PÅ / AV

Knappljud
Underpost
Knappljud

Beskrivning

Inställning

Slår på och stänger av knappljudet.

Standard

PÅ / AV

PÅ

Samtalsinställn.
Underpost
Blockera Anonym

Beskrivning
Anger om inkommande
anonyma samtal ska
blockeras.

Inställning
För KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2

Standard

PÅ / AV

AV

PÅ / AV

AV

För KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6
Anonymt samtal *1

Anger om utgående
anonyma samtal ska
ringas.

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

Visa ej ID

Redigerar/tar bort telefonnummer för vilka inkommande samtal avvisas.

Se "4.7 Spärra inkommande samtal
(endast användare av tjänster för
nummerpresentation*1)".

Ej sparad

Någonstans *3

Anger/redigerar Valfri
plats-inställningarna för
Xsi.

För KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2

Ej sparad

För KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

Vid registrering:
Namn
Telefonnummer *2
Vid redigering:
Status (PÅ / AV)
Namn
Telefonnummer *2
Alternativt nr. *2

Användningsanvisningar

85

4.9.1 Layout Meny för grundinställningar

Underpost
Fjärrkontor *3

Beskrivning
Anger inställningen för
Fjärrkontor för Xsi.

Inställning
För KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2

Standard

PÅ / AV *2
Telefonnummer *2

AV

PÅ / AV *2
Telefonnummer *2

AV

För KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6
Samtidig ringn. *3

Anger inställningen för
Samtidig ringsignal för
Xsi.

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

System låst

Väljer om menyn för
samtalsinställningar ska
låsas.

PÅ *4 / AV

AV

Det här alternativet visas endast när funktionen är aktiverad. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

*1
*2

I ett telefonnummer som överstiger 32 siffror visas inte de överstigande siffrorna.

*3

Om Xsi-tjänsten är tillgänglig kan du välja den här posten. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

*4

Ett lösenord krävs (4 siffror).

Andra alternativ
Underpost
Ändra lösenord

Beskrivning
*1

Embedded web*3

*1

•

•

*3
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Väljer om webbfunktionen och
loggningsfunktionen är tillgänglig.

1.

Ange det gamla lösenordet.*2

2.

Ange det nya lösenordet.

3.

Bekräfta det nya lösenordet.

PÅ / AV

Standard
Inte registrerat

AV

För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt:

–

Ställ in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut.

–

Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det.

•
*2

Ändrar lösenordet till telefonen (4
siffror) som används för att låsa
upp telefonboken.

Inställning

Mer information om hur du ställer in lösenordet finns i "4.2 Ställa in ett lösenord".
Om ett lösenord har inte redan har angetts hoppas det här steget över.
Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se "5.2 Teckentabeller för administratorslösenordet".
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4.10 Ändra systeminställningar

4.10 Ändra systeminställningar
Anm
• Funktionen beror på ditt telefonsystem. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Välj huvudposten.

1. I standby-läge, tryck på Meny .
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Systeminställn." och tryck sedan på OK .
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja huvudposten och tryck sedan på OK .
Huvudpost

Underpost

Status

Linjestatus, Mjukvaruversion, IP Läge, IPv4 inställn., IPv6 Inställn., MAC Address, LLDP, CDP, VLAN

Nätverksinst.

Välj IP läge, IPv4 inställn., IPv6 Inställn., LLDP, CDP, VLAN, Länk hastighet,
Embedded web, Nätverkstest

Systeminställn.

Ställ tid &datum, Autentisering, Linjeaccesskod, Xsi inställn., UC inställning,
Starta om, DSS omstart (endast KX-HDV230)

4.10.1 Layout Meny för systeminställningar
Status
Underpost
Linjestatus

Beskrivning

Status

Visar linjestatusen.

Registrerad / Registrerar*1 /
(NOLL)

Mjukvaruversion

Visar telefonens version av fast programvara.

—

IP Läge

Visar IP-nätverksläget.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

IPv4 inställn.

Visar information om IPv4-inställningar.

IP-adress *2
Subnätmask*2
Default gateway*2
DNS*2

IPv6 Inställn.

Visar information om IPv6-inställningar.

IP-adress *3
Prefix*4
Default gateway*3
DNS*3

MAC Address

Visar telefonens MAC-adress.

—

LLDP

Visar status för LLDP.

PÅ / AV

CDP

Visar status för CDP.

PÅ / AV

*1

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

Användningsanvisningar
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Underpost
VLAN
*1
*2
*3
*4
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Beskrivning
Visar ID och prioritet för VLAN.

Status
—

Om du väljer detta alternativ och trycker OK , visas telefonnumret för den valda linjen.
"..." visas om inga inställningar har gjorts. Om telefonen inte är ansluten till nätverket visas "…".
"0::0" visas om inga inställningar har gjorts. Om telefonen inte är ansluten till nätverket visas "::".
"0" visas om inga inställningar har gjorts. Om telefonen inte är ansluten till nätverket visas ett blanksteg.

Användningsanvisningar

4.10.1 Layout Meny för systeminställningar

Nätverksinst.
Administratorslösenordet kan krävas för Nätverksinst.. Kontakta din administratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se "5.2 Teckentabeller för administratorslösenordet".
Underpost

Beskrivning

Standard

Inställning

Välj IP läge

Ändrar telefonens nätverksinställningar.
Aktuella inställningar visas markerat.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

IPv4

IPv4 inställn.

Anger IPv4-inställningarna.

DHCP

Auto /
Manuell (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Auto

Statisk

IP-adress
Subnätmask
Default gateway
DNS 1
DNS 2

DHCP

Auto /
Manuell (DNS 1 / DNS 2)

RA

DNS 1
DNS 2

Statisk

IP-adress
Prefix
Default gateway
DNS 1
DNS 2

PC port

VLAN ID

0

Prioritet

0

IPv6 Inställn.

LLDP

Anger IPv6-inställningarna.

Anger LLDP-inställningarna.

DHCP –
Auto

PÅ / AV

PÅ
AV

CDP

Anger CDP-inställningarna.

PÅ / AV

VLAN

Anger VLAN-inställningarna.

Slå på VLAN

JA / NEJ

NEJ

IP-telefon

VLAN ID

2

Prioritet

7

VLAN ID

1

Prioritet

0

PC

Användningsanvisningar
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Underpost
Länk hastighet*1

*1
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Beskrivning
Anger inställningarna för
Ethernet PHY-läget.

Inställning

Standard

IP-telefon

Auto /
100M-Full /
100M-Halv /
10M-Full /
10M-Halv

Auto

PC

Auto /
100M-Full /
100M-Halv /
10M-Full /
10M-Halv

Auto

Embedded
web

Väljer om webbfunktionen och loggningsfunktionen är tillgänglig.

PÅ / AV

AV

Nätverkstest

Anger en IP-adress att
pinga.

IP-adress (IPv4)

Ej sparad

Om en anslutning med automatisk anslutning misslyckas görs anslutningen antingen vid 10 Mbit/s / halv duplex eller 100 Mbit/s /
halv duplex.

Användningsanvisningar
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Systeminställn.
Underpost

Beskrivning

Inställning

Standard

Ställ tid &datum*1

Anger telefonens tid och
datum.

—

—

Autentisering*2

Anger ID och lösenord
för HTTP-autentisering.

ID*3
Lösenord*3

Ej sparad

Linjeaccesskod*4

Anger åtkomstkoden för
åtkomst till omdirigeringsservern.

Max. 16 tecken

Ej sparad

Xsi inställn.*5

Anger ID och lösenord
för Xsi-tjänsten.

För KX-HDV130:
Linje 1–Linje 2

ID*3
Lösenord*3

Ej sparad

För KX-HDV230:
Linje 1–Linje 6

*1

*2

*3
*4

*5
*6

UC inställning*5

Anger ID och lösenord
för Broadsoft UC-tjänsten (IM&P).

ID*3
Lösenord*3

Ej sparad

Starta om

Starta om enheten.

JA / NEJ

NEJ

DSS omstart *6

Starta om alla anslutna
DSS-enheter.

JA / NEJ

NEJ

Tillgängligheten beror på ditt telefonsystem. När strömförsörjningen bryts på grund av ett strömavbrott eller av andra orsaker eller
när enheten startas om, blir en omkonfigurering nödvändig då de aktuella inställningsvärdena raderas. Därför rekommenderas att
du använder NTP-servern. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Administratorslösenordet kan krävas för den här inställningen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information. För tillgängliga tecken, se "5.2 Teckentabeller för administratorslösenordet".
Max. 128 tecken
Den här inställningen visas eventuellt inte beroende på inställningarna för den här enheten. Kontakta din administratör om du vill
ha mer information.
Det här alternativet visas endast när funktionen är aktiverad. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.
Endast KX-HDV230

Användningsanvisningar

91

4.11 Programmering via webbgränssnittet

4.11 Programmering via webbgränssnittet
Produkten har ett webbaserat gränssnitt för konfiguration av olika inställningar och funktioner, inklusive några stycken som inte kan programmeras direkt.
Listan nedan innehåller några användbara funktioner som kan programmeras via webbgränssnittet. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

• Språkinställningar (IP-telefon / webb)
• Användarlösenord (för åtkomst till webbgränssnittet)
• Standardlinje för utgående
• Telefonnummer som ska avvisas
• Samtalsfunktioner
– Aktivera Anonymt samtal
– Aktivera Blockera anonymt samtal
– Aktivera Stör ej
– Aktivera Vidarekoppla alltid samtal
– Vidarekoppla nummer (alltid)
– Aktivera Vidarekoppling vid upptaget
– Vidarekoppling (upptaget)
– Aktivera Vidarekoppling Inget svar
– Vidarekoppling (inget svar)
– Antal samtal (inget svar)
• Hotline-nummer
• Flexibel knapp-inställning*1
• Programknapp*2
• Import och export till/från telefonboken
• DSS-konsol*1
*1
*2

Endast KX-HDV230
Endast KX-HDV130

Anm
• Varje gång du vill få åtkomst till webbgränssnittet måste du aktivera webbprogrammering (Integrerad
webb).

4.12 Uppdatera programvaran
Din återförsäljare av telefonsystem kan med jämna mellanrum erbjuda nya funktioner och förbättra programvaruversionen. Kontakta din administratör om du vill ha mer information.

92

Användningsanvisningar

Del 5
Bilaga

Det här avsnittet innehåller specifikationer, felsökning,
felmeddelanden och mallar för väggmontering.
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5.1 Tabell över teckenlägen

5.1 Tabell över teckenlägen
Teckeninmatningslägen
De sex lägena för teckeninmatning ger dig möjlighet att mata in en mängd olika tecken.
Följande teckeninmatningslägen finns:

• Latinskt ABC
• Numeriskt 0 - 9
• Grekiskt
• Utökat 1

/

• Utökat 2
• Kyrilliskt
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5.1 Tabell över teckenlägen

Suffix: NE / X / SX
Knap
p

ABC

0-9

(Latinskt)

(Numeriskt)

Blanksteg # & ' ( )
,–./1

1

ABC2
abc2
DEF3
def3
GHI4
ghi4
JKL5
jkl5

2

3

4

5

MNO6
mno6
PQRS7
pqrs7
TUV8
tuv8
WXYZ9
wxyz9

6

7

8

9

(Grekiskt)

(Utökat 1)

(Utökat 2)

Blanksteg # & ' ( )

,–./1

ΑΒΓ2

AÀÁÂÃÄÅÆBC
Ç2

AÁÄĂĄBCĆČ2

αβγ2

aàáâãäåæbcç
2

aáäăąbcćč2

ΔΕΖ3

DÐEÈÉÊËẼF3

DĎEÉĘĚF3

δεζ3

dðeèéêëẽf3

dďeéęěf3

ΗΘΙ4

GĞHIÌÍÎÏĨĪĬ4

GHIÍ4

ηθι4

gğhiìíîïĩıĭ4

ghií4

ΚΛΜ5

JKL5

JKLŁĹĽ5

κλμ5

jkl5

jklłĺľ5

ΝΞΟ6

MNÑOÒÓÔÕÖ
ØŒ6

MNŃŇOÓÖŐ6

νξο6

mnñoòóôõöøœ
6

mnńňoóöő6

ΠΡΣ7

PQRSŞß7

PQRŔŘSŚŠ7

πρσ7

pqrsşß7

pqrŕřsśš7

ΤΥΦ8

TUÙÚÛÜŨV8

TŢŤUÚÜŰŮV8

τυφ8

tuùúûüũv8

tţťuúüűův8

ΧΨΩɣ9

WŴXYŶZ9

WXYỲÝZŹŻŽ9

χψωɣ9

wŵxyŷz9

wxyỳýzźżž9

Blanksteg ! ? " : ;
+=<>0

0

Blanksteg ! ? " : ; + = < > 0

$%&@€£

#

$%&@€£

• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar tecknen som gemener.

• Tryck på

före eller efter att du har matat in ett tecken för att växla mellan stora och små bokstäver.

• Om du trycker flera gånger på en knapp bläddrar du igenom de tecken som är kopplade till knappen. Om
du till exempel vill mata in "C" i latinskt läge trycker du på

• Tecken som är inmatade med

3 gånger.

(till exempel "$") kan inte matas in vid sökning i telefonboken.

• Bilderna av knapparna i tabellen kan skilja sig i utseende från de verkliga knapparna på telefonen.
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5.2 Teckentabeller för administratorslösenordet
Knapp
#&'()

ABC

0-9

(Latinskt)

(Numeriskt)

,–./~1

1

ABC2

2

abc2
DEF3

3

def3
GHI4

4

ghi4
JKL5

5

jkl5
MNO6

6

mno6
PQRS7

7

pqrs7
TUV8

8

tuv8
WXYZ9

9

wxyz9
Blanksteg ! ? " : ; + = < > | 0

0

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

#

• För varje knapp visar den övre raden tecknen när de anges som versaler och den nedre raden visar tecknen som gemener.

• Tryck på

före eller efter att du har matat in ett tecken för att växla mellan stora och små bokstäver.

• Om du trycker flera gånger på en knapp bläddrar du igenom de tecken som är kopplade till knappen. Om
du till exempel vill mata in "C" i latinskt läge trycker du på

96

Användningsanvisningar
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5.3 Specifikationer

5.3 Specifikationer
KX-HDV130
Alternativ

Specifikationer

Strömförsörjning
Effekt

Nätadapter / PoE (IEEE 802.3af)
PoE

Standby

• Ca. 2,2 W (ECO-läge av)
• Ca. 1,9 W (ECO-läge på)

Talar

• Ca. 2,3 W (ECO-läge av)
• Ca. 2,0 W (ECO-läge på)

Nätadapter

Standby

• Ca. 2,0 W (ECO-läge av)
• Ca. 1,3 W (ECO-läge på)

Talar

• Ca. 2,1 W (ECO-läge av)
• Ca. 1,4 W (ECO-läge på)

Maximal strömförbrukning

Ca. 2,8 W

Användningsmiljö

0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃ (104 ℉)

Ethernetport

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

Ethernet-gränssnitt

10Base-T / 100Base-TX (Automatisk /
100 MB HEL / 100 MB HALV / 10 MB HEL /
10 MB HALV)
Automatisk MDI/MDIX

Wideband-codec

G.722

Narrowband-codec

G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Flera linjer

2

LCD-display

Enfärgad grafisk

LCD-storlek

132 x 64 bildpunkter, 4 rader

LCD-bakbelysning

3 nivåer

VoIP-anslutningsmetod

SIP

Högtalare

1

Mikrofon

1

Uttag för headset

1 (RJ9)

Mått
(bredd × djup × höjd;
stativet monterat)

"Uppfällt" läge

167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57 tum × 6,61 tum × 7,24 tum)

"Nedfällt" läge

167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57 tum × 7,36 tum × 5,94 tum)

Vikt (med telefonlur, telefonlurssladd och stativ)

691 g (1,52 lb)

Användningsanvisningar
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KX-HDV230
Alternativ

Specifikationer

Strömförsörjning
Effekt

Nätadapter / PoE (IEEE 802.3af)
PoE

Standby

• Ca. 3,1 W (ECO-läge av)
• Ca. 2,9 W (ECO-läge på)

Talar

• Ca. 3,2 W (ECO-läge av)
• Ca. 3,0 W (ECO-läge på)

Nätadapter

Standby

• Ca. 2,8 W (ECO-läge av)
• Ca. 2,1 W (ECO-läge på)

Talar

• Ca. 2,9 W (ECO-läge av)
• Ca. 2,2 W (ECO-läge på)

Maximal strömförbrukning

Ca. 4,2 W

Användningsmiljö

0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃ (104 ℉)

Ethernetport

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

Ethernet-gränssnitt

10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Automatisk / 100 MB HEL / 100 MB HALV / 10 MB HEL /
10 MB HALV)
Automatisk MDI / MDIX

Wideband-codec

G.722

Narrowband-codec

G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Flera linjer

6

LCD-display

Enfärgad grafisk

LCD-storlek

132 x 64 pixlar, 4 linjer (huvudskärm)
160 x 384 pixlar, 12 linjer (självmärkande LCDskärm)

Bakgrundsbelysning för displayen

6 nivåer

VoIP-anslutningsmetod

SIP

Högtalare

1

Mikrofon

1

Uttag för headset

1 (RJ9)

EHS-uttag

1 (ø3,5 mm [1/8 tum], endast för EHS)

Mått
(bredd × djup × höjd;
stativet monterat)

"Uppfällt" läge

252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9 tum × 7,1 tum × 7,4 tum)

"Nedfällt" läge

252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9 tum × 7,4 tum × 6,1 tum)

Vikt (med telefonlur, telefonlurssladd och stativ)
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1030 g (2,28 lb)

5.3 Specifikationer

KX-HDV20
Alternativ
Strömförsörjning *1

Ström tillhandahålls från KX-HDV230.

Effekt

Standby: ca. 0,5 W

Maximal strömförbrukning

Ca. 1,5 W

Användningsmiljö

0 ℃ (32 ℉) till 40 ℃ (104 ℉)

LCD-display

Enfärgad grafisk

LCD-storlek

160 × 384 pixlar, 12 rader

Bakgrundsbelysning för displayen

6 nivåer

Mått
(bredd × djup ×
höjd; stativet monterat)

"Uppfällt" läge

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

"Mitt" läge

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

"Nedfällt" läge

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

Vikt (med stativ)
*1

Specifikationer

430 g (0,95 lb)

KX-HDV20 kan endast användas när KX-HDV230 får ström från den alternativa strömadaptern.

Användningsanvisningar
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5.4 Felsökning

5.4 Felsökning
Allmän användning
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Inget visas på skärmen.

Enheten får ingen ström.

Enheten är inte utformad för att fortsätta fungera vid strömavbrott. Kontrollera att enheten
som tillhandahåller PoE får ström och att
Ethernet-kabeln är korrekt ansluten. (Om du
använder en PoE-hubb begränsas antalet
enheter som du kan ansluta samtidigt av
mängden ström som hubben kan leverera.)
Om en nätadapter är ansluten ska du bekräfta att den är korrekt ansluten och får ström.

Enheten fungerar
inte korrekt.

Kablar och sladdar är inte korrekt
anslutna.

Kontrollera alla anslutningar.

Dina anslutningsinställningar är
felaktiga.

• Kontakta din administratör för att bekräfta
att inställningarna är korrekta.

• Kontakta din återförsäljare om problemet
kvarstår.
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Ett fel har uppstått.

Starta om enheten.

Det hörs inte någon
uppringningston.

—

Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten.

Det går inte att låsa
upp telefonboken.

Lösenordet du angav var fel.

Ange rätt lösenord.

Jag har glömt mitt lösenord.

—

Rådfråga din systemadministratör eller återförsäljare.

Datum- och tidsangivelse är inte korrekt.

—

Justera datum och tid på enheten.

Meddelandelampan
(eller meddelande-/
ringsignalslampan)
tänds.

Du fick ett röstmeddelande medan ett samtal pågick eller när du
var borta.

Lyssna på röstmeddelandet.

KX-HDV20 startar
inte (endast
KX-HDV230).

KX-HDV230 tar emot ström via
Power-over-Ethernet (PoE).

Anslut KX-HDV230 till ett nätverksuttag med
hjälp av tillvalet nätverksadapter.

Användningsanvisningar

5.4 Felsökning

Ringa och ta emot samtal
Problem
Jag kan inte ringa.

Möjlig orsak
Telefonnumret angavs felaktigt.

Lösning

• Bekräfta att du har angett numret till den
andra parten korrekt.

• Rådfråga din systemadministratör eller
återförsäljare.
Enheten laddar ned en uppdatering av den inbyggda programvaran.

Det går inte att ringa samtal när enheten laddar ned uppdateringar. Vänta tills uppdateringen är klar och försök sedan att ringa.

Telefonbokslistan importeras
eller exporteras.

• Vänta några minuter tills arbetet slutförts.
• Bekräfta med din administratör eller återförsäljare.

Jag kan inte ringa
rikssamtal.

Din telefontjänst tillåter inte rikssamtal.

Kontrollera att du har ett abonnemang som
tillåter rikssamtal.

Enheten ringer inte
när ett samtal tas
emot.

Ringsignalen är avstängd.

Tryck på [+] när ett samtal tas emot eller ändra ringsignalens volyminställning.

Under pågående
samtal med en extern samtalspart
kopplas linjen ned.

Ditt telefonsystem eller din telefontjänst tillämpar eventuellt en
tidsgräns för externsamtal.

Kontakta din återförsäljare om du vill utöka
tidsgränsen.

Användningsanvisningar
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5.4 Felsökning

Ljudkvalitet
Problem
Den andra parten
kan inte höra mig.

Ljudet stängs av. Jag
kan höra mig själv i
högtalaren.

Möjlig orsak

Lösning

Enheten är i sekretessläge.

Tryck på
/ MUTE/AUTO ANS för att
stänga av sekretessfunktionen.

Om du använder en högtalartelefon kan föremål blockera mikrofonen.

Blockera inte enhetens mikrofon under samtal. Håll händerna på avstånd från enheten
under samtal, liksom vanliga föremål såsom
mappar, koppar och kaffekannor.

Du är för långt från mikrofonen.

Försök tala närmare mikrofonen.

Miljön är inte lämplig för samtal i
högtalartelefon.

• Använd inte enheten på mindre än 2 m
(6 fot 7 tum) avstånd från projektorer, luftkonditioneringsenheter, fläktar eller andra
enheter som avger buller eller elektriska
störningar.

• Om du använder enheten i ett rum med
fönster ska du dra för gardinerna eller dra
ned persiennerna för att undvika eko.

• Använd enheten i en tyst miljö.
Enheten flyttades under ett samtal.

Flytta inte enheten under samtal.

Mikrofonen täcks av något föremål.

Blockera inte enheten under samtal. Håll
händerna på avstånd från enheten under
samtal, liksom vanliga föremål såsom mappar, koppar och kaffekannor.

Den andra parten använder en
telefon av halvduplexmodell.

Om den andra parten använder en telefon av
halvduplexmodell kan ljudet ibland stängas
av under samtal. För att få bästa möjliga prestanda bör den andra parten använda en telefon av helduplexmodell.

Telefonbokslista
Problem
Det går inte att lägga
till eller redigera poster i telefonbokslistan.
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Möjlig orsak
Telefonbokslistan är full.

Lösning
Radera alla onödiga poster. Högsta antalet
poster i telefonbokslistan är 500.

5.5 Felmeddelanden

5.5 Felmeddelanden
Under användning kan felmeddelanden visas på enheten.
I nedanstående tabell visas dessa meddelanden med möjliga orsaker och lösningar.
Felmeddelande

Möjlig orsak

Lösning

Fel:001
Kontrollera LAN
kabel.

LAN-kabeln är inte ansluten.

Kontrollera alla anslutningar.

Fel:002
IP-adresskollision

Enhetens nätverksinställningar är felaktiga.

Rådfråga din systemadministratör
eller återförsäljare.

Fel:003
Ej registrerad

Kunde inte registrera på SIP-server.

Rådfråga din systemadministratör
eller återförsäljare.

Minnet fullt

Telefonboken är full och kan inte spara den nya posten.

Ta bort onödiga data i telefonboken
och försök igen.

Inga poster

När du försöker visa telefonboken:
Inga poster har lagrats.

Spara en ny post i telefonboken.

Fel:002
IP-adress

När du försöker visa inkommande
eller utgående samtalslogg:
Inga loggar har lagrats.
Reparationsbehov

Fel på enheten.

Kontakta telefonsystemets återförsäljare/tjänsteleverantör.

Telefonboksfel

Minnet blev fullt under nedladdning
av en telefonbok.

• Radera data som inte behövs ur telefonboken eller hör med din administratör hur många poster som
laddas ned.

• Detta meddelande försvinner när
du öppnar telefonboken.

Användningsanvisningar
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5.6 Revideringshistorik

5.6 Revideringshistorik
Programfilversion 06.000 eller senare
Nytt innehåll

• Nätverksinst.—Nätverkstest

Programfilversion 07.000 eller senare
Nytt innehåll

• Samtalsalternat.—Equalizer
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5.7 Väggmonteringsmall

5.7 Väggmonteringsmall
1.

Skruva in skruvarna i väggen enligt bilden.

2.

Haka fast enheten på skruvhuvudena.

Anm
• Kom ihåg att anpassa utskriftsstorleken efter storleken på den här sidan. Om måtten på pappersutskriften avviker något från dem som anges här använder du de senare måtten.

5.7.1 KX-HDV130
*1

*3 *2

*1

En skruv här

*2

100 mm (3 15/16 tum)

*3

83 mm (3 1/4 tum)

*1

Användningsanvisningar
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5.7.2 KX-HDV230, med en bifogad KX-HDV20 som tillval

5.7.2 KX-HDV230, med en bifogad KX-HDV20 som tillval
*1
*1

*5

*2
*2

*3
*4
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*1

En skruv här (för KX-HDV20)

*2

En skruv här (för KX-HDV230)

*3

100 mm (3 15/16 tum)

*4

83 mm (3 1/4 tum)

*5

179,3 mm (7 1/16 tum)

Användningsanvisningar

5.7.3 För montering av 2 eller fler KX-HDV20-enheter (endast KX-HDV230)

5.7.3 För montering av 2 eller fler KX-HDV20-enheter (endast
KX-HDV230)
*4

*3

*2 *1

*4

*3

*5
*1

100 mm (3 15/16 tum)

*2

83 mm (3 1/4 tum)

*3

En skruv här (för att montera KX-HDV20)

*4

En skruv här (tidigare monterad KX-HDV20)

*5

111 mm (4 3/8 tum)

Användningsanvisningar
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