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Děkujeme vám za nákup tohoto produktu Panasonic.
Než začnete používat tento produkt, přečtěte si prosím tento návod a poté jej uložte pro budoucí použití.

Poznámka
• Tam, kde to není nezbytně nutné, je v této příručce vynechána přípona každého čísla modelu.

• Obrázky, například některá tlačítka, se mohou vzhledem lišit od skutečného produktu.

• Určité produkty a funkce popisované v tomto dokumentu nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.
Obraťte se na prodejce telefonního systému nebo poskytovatele telekomunikačních služeb.

• Obsah a software mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Verze dokumentu: 2019-02



Úvod
Tento návod obsahuje informace o instalaci a používání jednotky KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430.

Příbuzná dokumentace
• Průvodce pro rychlý start

Obsahuje základní informace o instalaci a bezpečnostní opatření, jejichž účelem je zabránit zranění osob
nebo poškození majetku.

• Průvodce pro správce
Obsahuje podrobné informace o konfiguraci a správě této jednotky.

 
Návody a podpůrné informace jsou dostupné na webu společnosti Panasonic na adrese:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Pro pozdější nahlédnutí
Zaznamenejte informace do níže poskytnutého prostoru pro pozdější nahlédnutí.

Poznámka
• Sériové číslo a adresu MAC tohoto produktu lze zjistit na štítku, který je připevněn ke spodní straně

jednotky. Měli byste si poznamenat sériové číslo a adresu MAC této jednotky na místo k tomu určené
a ponechat si tento návod jako trvalý doklad o zakoupeném produktu, který vám pomůže při identifi-
kaci v případě jeho odcizení.

 

Č. MODELU KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

SÉRIOVÉ Č.  

ADRESA MAC  

DATUM ZAKOUPENÍ  

JMÉNO PRODEJCE  

ADRESA PRODEJCE
 
 
 

TEL. ČÍSLO PRODEJCE  
 

Další informace
Ochranné známky
• Slovní známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití tako-

vých známek společností Panasonic Corporation je na základě licence.
• Všechny další ochranné známky použité v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Úvod
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část 1
Důležité informace

Tato část obsahuje důležité informace, jejichž účelem je
zabránit zranění osob nebo poškození majetku.
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1.1  Zabezpečení dat
Nemůžeme nést odpovědnost za škody vzniklé následkem nesprávného používání tohoto produktu.
• Uchovejte si kopii všech důležitých dat (například seznam kontaktů) pro případ závady zařízení a nemo-

žnosti obnovení dat.
• V tomto produktu mohu být uloženy soukromé nebo důvěrné informace. K zajištění ochrany soukromí a

důvěrnosti doporučujeme před likvidací, předáním, vrácením nebo opravou produktu vymazat z paměti
informace, jako je telefonní seznam nebo seznam hovorů.

• Pro zabránění neoprávněnému přístupu k tomuto produktu:
– Heslo nikomu nesdělujte.

– Změňte výchozí heslo.

– Nastavte heslo, které je náhodné, a nelze ho snadno uhodnout.

– Heslo pravidelně měňte.

• Bezpečnostní nastavení, například hesla, není možné v servisních střediscích společnosti Panasonic zru-
šit. Proveďte vhodná opatření proti riziku ztráty nebo zapomenutí hesla.

• V případě zapomenutí hesla proveďte inicializaci jednotky a nakonfigurujte nastavení znovu. Podrobnosti
konzultujte se svým správcem sítě nebo prodejcem.

• Doporučujeme uzamknout telefonní seznam, abyste zabránili úniku uložených informací.

1.2  Likvidace starého vybavení a baterií
Pouze pro Evropskou unii a země s recyklačními systémy

Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že
se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný ko-
munální odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je
v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným nega-
tivním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem)
Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. V tomto případě je v sou-
ladu s požadavky směrnice pro příslušné chemické látky.

1.1 Zabezpečení dat
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1.3  Regionální informace
1.3.1  Pro uživatele v evropských zemích

Následující prohlášení platí pouze pro modely KX-HDV330NE / KX-HDV330X / KX-HDV340NE /
KX-HDV340UK / KX-HDV430NE / KX-HDV430X.
Společnost Panasonic Corporation tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení popsané v této příručce v soula-
du se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Obraťte se na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

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

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

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

1.3 Regionální informace
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1.4  Pro zajištění nejlepšího výkonu
Prostředí
• Udržujte produkt v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení a zařízení, která způsobují elektrické ruše-

ní, jako jsou zářivková svítidla, motory a televizory. Tyto zdroje rušení mohou ovlivňovat funkce produktu.
• Neumisťujte výrobek do místností, v nichž je teplota nižší než 0 ℃ (32 ℉) nebo vyšší než 40 ℃ (104 ℉).

• Ponechte okolo výrobku 10 cm (4 palců) volného místa kvůli řádnému větrání.

• Nepoužívejte v prostředí s nadměrným množstvím kouře, prachu a vlhkosti, mechanickými otřesy, nárazy
nebo na přímém slunečním světle.

• Tyto přístroje jsou navrženy pro instalaci a použití v podmínkách s řízenou okolní teplotou a relativní
vlhkostí vzduchu.

Běžná péče
• Před čištěním vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky a odpojte kabel Ethernet.

• Otřete produkt měkkou tkaninou.

• Nečistěte produkt brusnými prášky ani chemickými látkami, jako jsou benzín nebo ředidlo.

• Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí přípravky.

Dotykový displej
• Displeje se dotýkejte pouze konečky prstů. Nedotýkejte se displeje ostrými předměty, například perem

nebo nehty.
• Používejte pouze jeden prst. Doteky více než jednoho prstu mohou zapříčinit neočekávané reakce.

Umístění
• Nepokládejte těžké předměty na horní stranu produktu.

• Je nutné dbát na to, aby na produkt nespadly žádné předměty a nevylily se do něj žádné kapaliny.

Volitelné zařízení
• S produktem lze použít jednotku KX-HDV20 (rozšiřující modul s 20 tlačítky).

• Jednotku KX-HDV20 lze použít, pouze pokud je produkt napájen z volitelného síťového adaptéru; nelze ji
použít pokud je produkt napájen přes síť Ethernet (PoE).

• K produktu lze připojit až 5 jednotek KX-HDV20.
Chcete-li připevnit dvě či více jednotek KX-HDV20, připevněte je postupně, nepřipojené k hlavní jednotce.

1.4 Pro zajištění nejlepšího výkonu
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část 2
Před použitím telefonů

V této části se nachází základní informace o telefonu.
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2.1  Informace o příslušenství
 
Přiložené příslušenství
KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

Sluchátko: 1 Kabel sluchátka: 1 Stojánek: 1

Adaptér pro montáž na zeď: 1 Šrouby pro adaptér pro montáž
na zeď: 1

Šrouby pro montáž na zeď: 2

Volitelné příslušenství
KX-HDV330 / KX-HDV340

Model Síťový adaptér*1 Rozšiřující modul
s 20 tlačítky

KX-HDV330 /
KX-HDV330C/
KX-HDV340

KX-A422 (PNLV228) / KX-A424 (PNLV6508) KX-HDV20

KX-HDV330NE /
KX-HDV340NE

KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508) KX-HDV20NE

KX-HDV330RU KX-A424CE (PNLV6508) KX-HDV20RU

KX-HDV330X 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-HDV330SX KX-A424SX (PNLV6508) KX-HDV20SX

KX-HDV340UK KX-A422UK (PNLV228) / KX-A424E (PNLV6508) KX-HDV20X

*1 • Tato jednotka vyhovuje normě IEEE 802.3af pro napájení přes síť Ethernet (PoE). Pokud vaše síť umožňuje napájení přes
Ethernet, může tato jednotka přijímat potřebnou energii ze sítě přes kabel Ethernet. V takovém případě není potřebný síťový
adaptér. Pokud však není napájení přes síť Ethernet k dispozici nebo pokud použijete jednotku KX-HDV20 (rozšiřující modul
s 20 tlačítky), bude nutné k jednotce připojit síťový adaptér.

• Chcete-li si objednat volitelný síťový adaptér, objednejte jej pomocí označení modelu "KX-A422xx" / "KX-A424xx". Podrobnosti
o tom, který model síťového adaptéru byste si měli objednat, získáte od prodejce.

2.1 Informace o příslušenství
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KX-HDV430

Model Síťový adaptér*1 Rozšiřující modul
s 20 tlačítky

KX-HDV430NE KX-A424CE (PNLV6508) KX-HDV20NE

KX-HDV430RU KX-HDV20RU

KX-HDV430X KX-A424X (PNLV6508) / KX-A424AL (PNLV6508) /
KX-A424BR (PNLV6508) / KX-A424CE (PNLV6508) /
KX-A424E (PNLV6508) / KX-A424AG (PNLV6508) /
KX-A424TW (PNLV6508)

KX-HDV20X

KX-HDV430SX KX-A424SX (PNLV6508) KX-HDV20SX

KX-HDV430 /
KX-HDV430C

KX-A424 (PNLV6508) KX-HDV20

*1 • Tato jednotka vyhovuje normě IEEE 802.3af pro napájení přes síť Ethernet (PoE). Pokud vaše síť umožňuje napájení přes
Ethernet, může tato jednotka přijímat potřebnou energii ze sítě přes kabel Ethernet. V takovém případě není potřebný síťový
adaptér. Pokud však není napájení přes síť Ethernet k dispozici nebo pokud použijete jednotku KX-HDV20 (rozšiřující modul
s 20 tlačítky), bude nutné k jednotce připojit síťový adaptér.

• Chcete-li si objednat volitelný síťový adaptér, objednejte jej pomocí označení modelu "KX-A424xx". Podrobnosti o tom, který
model síťového adaptéru byste si měli objednat, získáte od prodejce.

KX-HDV20 Přiložené příslušenství
Stojánek: 1 Připojovací kabel: 1 Adaptér pro montáž na zeď: 1

Šrouby pro adaptér pro montáž
na zeď: 1

Šrouby pro montáž na zeď: 2 Šroub k připevnění modulu
KX-HDV20 k jednotce: 1

2.1 Informace o příslušenství
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2.2  Instalace a nastavení
Poznámka

• Společnost Panasonic nepřevezme žádnou odpovědnost za zranění nebo poškození majetku v dů-
sledku selhání, k nimž dojde následkem nesprávné instalace nebo použití, které je v rozporu s touto
dokumentací.

• Způsob instalace a nastavení je zobrazen na obrázku KX-HDV330.

Výstraha
• Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabely, abyste omezili nebezpečí vzniku požáru nebo

úrazu elektrickým proudem.
• Zástrčku síťového adaptéru nebo napájecího kabelu zcela zasuňte do síťové zásuvky. V opačném

případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo nadměrnému nahromadění tepla s následkem
požáru.

• Pravidelně odstraňujte veškerý prach atd. ze zástrčky síťového adaptéru nebo napájecího kabelu. Zá-
strčku vytáhněte ze síťové zásuvky a poté otřete suchou tkaninou. Nahromaděný prach může způso-
bit narušení izolace v důsledku vlhkosti atd. a následně požár.

2.2.1  Připevnění stojánku
Připevněte stojánek ke stolnímu telefonu.

1. Zasuňte stojánek do otvorů na jednotce.

2. Jemně otáčejte stojánek v označeném směru, dokud se neupevní.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

KX-HDV20

2.2 Instalace a nastavení
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2.2.2  Úprava polohy stojánku
Stlačte oběma rukama značky PUSH v označeném směru a naklánějte a posouvejte stojánek, dokud se
pevně nezajistí v požadované poloze.
 

• Sklopení stojánku • Zvednutí stojánku

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Demontáž stojánku
Stlačte oběma rukama značky PUSH a současně naklánějte stojánek v označeném směru.

PUSH

PUSH

2.2.4  Nastavení úhlu kamery (pouze KX-HDV430)
Otáčením kolečka na zadní straně kamery můžete upravit úhel naklonění kamery.

↑ : Kamera se nakloní nahoru.
↓ : Kamera se nakloní dolů.

Poznámka
Pokud se kamera nepoužívá, lze objektiv skrýt otočením kolečka v horní části.

2.2.2 Úprava polohy stojánku
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V takovém případě se místo objektivu kamery zobrazí značka .

2.2.4 Nastavení úhlu kamery (pouze KX-HDV430)
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2.2.5  Připojení volitelného modulu KX-HDV20 k jednotce
Volitelný modul KX-HDV20 obsahuje 20 tlačítek DSS a přidává k jednotce 40 funkčních tlačítek (20 tlačítek
× 2 strany).
Tato tlačítka lze použít k obsazení linky, aby bylo možné uskutečnit nebo přijmout hovor, případně provést
funkci, která byla k danému tlačítku přiřazena.

1. Demontujte stojánek z produktu KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 i jednotky KX-HDV20.

2. Zasuňte jazýčky jednotky KX-HDV20 do označených otvorů v základně a poté posouvejte jednotku
KX-HDV20 ve směru šipky.

3. Upevněte modul KX-HDV20 k jednotce pomocí dodaného šroubu.

2 3
*1

*1 Sejměte kryt otvoru.

4. Připojte stojánek k produktu KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 i jednotce KX-HDV20. Viz část
"2.2.1 Připevnění stojánku". Případně, pokud bude jednotka připevněna na zdi, proveďte montáž na
zeď.

5. Připojte modul KX-HDV20 k jednotce pomocí dodaného kabelu.

6. Zapněte jednotku KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430.

Poznámka
• K produktu lze připojit až 5 jednotek KX-HDV20.
 

[Příklad] KX-HDV330 s volitelnou jednotkou KX-HDV20

2.2.5 Připojení volitelného modulu KX-HDV20 k jednotce
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2.2.6  Připojení (včetně volitelné jednotky KX-HDV20)
 
Připojte k jednotce kabel Ethernet, kabel sluchátka a síťový adaptér (volitelný).

Oznámení
• Jednotku KX-HDV20 lze použít, pouze pokud je produkt napájen z volitelného síťového adaptéru; ne-

lze ji použít pokud je produkt napájen přes síť Ethernet (PoE).

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 / KX-HDV20
*2*1

*4

*3

*5

*6

*1 Připojovací kabel
Připojovací kabel připojte podle obrázku.

*2 Rozbočovač podporující napájení přes síť Ethernet
*3 Kabel LAN
*4 Volitelný síťový adaptér
*5 Volitelná náhlavní souprava EHS

Nejnovější informace o náhlavních soupravách EHS, které byly testovány s touto jednotkou, naleznete na následujícím webu:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*6 Volitelná náhlavní souprava
Nejnovější informace o náhlavních soupravách, které byly testovány s touto jednotkou, naleznete na následujícím webu:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Poznámka
• Počáteční nastavení adresy IP je "DHCP–Automaticky". Informace o síťovém prostředí získáte od

svého správce.
 

Výběr kabelů Ethernet (nejsou součástí dodávky)
• Použijte pružné kabely bez krytů koncovek. Nepoužívejte kabely s tvrdým povrchem, které se mohou

při ohýbání zlomit. Abyste kabely nepoškodili, použijte kabely, které nebudou vyčnívat z dolní části zá-
kladny.

• Připojte kabely podle následujícího obrázku.

2.2.6 Připojení (včetně volitelné jednotky KX-HDV20)
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*1

*1 60 mm (2 3/8 palců) nebo méně

Použijte rovný kabel Ethernet CAT 5e (nebo vyšší) (není součástí dodávky) s průměrem 6,5 mm (1/4 pa-
lců) nebo menším.

Připojení k přepínači
Máte-li k dispozici bod PoE, nepotřebujete napájecí adaptér.
Pokud používáte rozbočovač podporující napájení přes síť Ethernet, je počet zařízení, která lze připojit sou-
časně, omezen množstvím energie dodávané rozbočovačem.

Připojení k počítači
Port počítače nepodporuje připojení zařízení pomocí PoE.

Připojení kabelů a napájecího adaptéru
Protáhněte kabel Ethernet a šňůru napájecího adaptéru pod stojanem.

2.2.6 Připojení (včetně volitelné jednotky KX-HDV20)
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2.2.7  Montáž na zeď
Na zeď lze připevnit produkt KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 a až 5 volitelných jednotek
KX-HDV20.

Oznámení
• Při zasouvání šroubů se vyhněte trubkám, elektrickým kabelům atd., které se mohou vyskytovat nebo

být skryty ve zdi.
• Hlavičky šroubů nesmí být zapuštěné do jedné roviny se zdí.

Poznámka
• Ujistěte se, zda jsou zeď a způsob upevnění dostatečně odolné, aby unesly hmotnost jednotky.

• Na konci tohoto návodu naleznete šablonu pro montáž na zeď.

• Určité typy zdí mohou vyžadovat, aby v nich byly před zasunutím šroubů ukotveny hmoždinky.

1. Zasuňte jazýčky adaptéru pro montáž na zeď do označených otvorů v základně a poté posouvejte adap-
tér pro montáž na zeď ve směru šipky, dokud nezapadne na místo.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

S volitelnou jednotkou KX-HDV20

V případě 2. až 5. jednotky KX-HDV20
Vyjměte šrouby z krytu DSS jednotky KX-HDV20 a potom kryt vysuňte směrem nahoru a vyjměte je.

*1

*1 Kryt DSS

2. Upevněte adaptér pro montáž na zeď k základně pomocí malého šroubu.
(Doporučený utahovací moment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·in] až 0,6 N·m [6,12 kgf·cm /
5,31 lbf·in])

2.2.7 Montáž na zeď
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3. Podle potřeby připojte síťový adaptér, kabel náhlavní soupravy, kabely Ethernet a připojovací kabel.

4. Zašroubujte velké šrouby do zdi ve vzdálenosti 83 mm (3 1/4 palců) nebo 100 mm (3 15/16 palců) od
sebe a připevněte jednotku na zeď.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

S volitelnou jednotkou KX-HDV20

*5

*6

*8
*4

*7

2 42

*8

*9

A *1 *2 *3

Pokud budete připevňovat další jednotky KX-HDV20, připojovací kabel další jednotky při-
pojte k jednotce, kterou připevňujete.

2.2.7 Montáž na zeď
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V případě 2. až 5. jednotky KX-HDV20

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Kabely Ethernet

*2 Kabel náhlavní soupravy EHS

*3 Síťový adaptér

*4 40 mm (1 37/64 palců) nebo méně

*5 Podložka

*6 Zašroubujte šroub do tohoto bodu.

*7 83 mm (3 1/4 palců) nebo 100 mm (3 15/16 palců)

*8 Připojovací kabel
Připojovací kabel připojte podle obrázku.

*9 152 mm (6 palců)

*10 111 mm (4 3/8 palců)

2.2.7 Montáž na zeď
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2.2.8  Zavěšení sluchátka
Zavěšení sluchátka během hovoru
1. Zavěste sluchátko za horní okraj jednotky.

 
 
Zajištění háčku pro sluchátko u jednotky připevněné na zdi

1. Vyjměte háček pro sluchátko z otvoru.

2. Otočte jej horní stranou dolů.

3. Zasuňte háček pro sluchátko zpět do otvoru tak, aby se zajistil.
• Sluchátko je po umístění do vidlice bezpečně zavěšeno.

2.2.8 Zavěšení sluchátka
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2.3  Umístění ovládacích prvků
KX-HDV330NE / KX-HDV340NE

LIJ KH ON P

B DA C E

F

G M

KX-HDV330X / KX-HDV330SX / KX-HDV340UK

LIJ KH ON P

B DA C E

F

G M

2.3 Umístění ovládacích prvků
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KX-HDV330RU

LIJ KH ON P

B DA C E

F

G M

KX-HDV330/KX-HDV340

LIJ KH ON P

B DA C E

F

G M

2.3 Umístění ovládacích prvků
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KX-HDV330C

LIJ KH ON P

B DA C E

F

G M

 / MENU
Zobrazení menu. Obsah nabídky se liší v závislosti na nastavení a režimu.
Podrobnosti o nastaveních zobrazovaných v nabídce naleznete v části "5.3 Nastavení zobrazovaná
v nabídce".

 Dotykový displej
Podrobnosti o displeji naleznete v části "2.4.1  Displej ".

 / HOME
Návrat na domovskou obrazovku.
V závislosti na režimu se může lišit obrazovka, na kterou se vrátíte, a ostatní operace. Displej můžete
také přepnout stisknutím této klávesy.
KX-HDV330:
Podrobnosti naleznete v části "2.4.5 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (modely
KX-HDV330/KX-HDV430)".
KX-HDV340:
Podrobnosti naleznete v části "2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model
KX-HDV340)".

 Indikátor vyzvánění / čekající zprávy / zmeškaného hovoru
Kontrolka bliká při přijímání hovoru nebo v případě oznámení nepřečtené zprávy či zmeškaného hovoru.

 / CANCEL
Používá se ke zrušení vybrané položky.

 Háček pro sluchátko
Udržuje sluchátko ve stabilní poloze, pokud je jednotka připevněna na zeď.
Podrobnosti naleznete v části "2.2.8 Zavěšení sluchátka".

 / MESSAGE
Používá se k získání přístupu k hlasové schránce.

 / / REDIAL
Používá se k opětovnému vytočení naposledy vytáčeného čísla.

2.3 Umístění ovládacích prvků
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 / HEADSET
Používá se k provádění operací s náhlavní soupravou.

 / MUTE/AUTO ANS
Používá se k příjmu příchozího hovoru v režimu handsfree nebo ke ztlumení mikrofonu či sluchátka bě-
hem hovoru.

 / VOL
Používá se k nastavení hlasitosti vyzvánění nebo přijímače.

 / / HOLD
Během hovoru se používá k přidržení hovoru. V pohotovostním režimu slouží k obnovení případného
přidrženého hovoru.

 Mikrofon
Používá se k hovoru handsfree.

 / SP-PHONE
Používá se k provádění operací bez zvednutí sluchátka (handsfree).

 / / TRANSFER
Používá se k přepojení hovoru jinému účastníkovi.

 / CONF
Používá se k navázání hovoru více účastníků.

2.3 Umístění ovládacích prvků
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KX-HDV430NE

MJK LI PO Q

B EA C D F

G

H N

KX-HDV430X / KX-HDV430SX

MJK LI PO Q

B EA C F

G

H N

D

2.3 Umístění ovládacích prvků
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KX-HDV430RU

MJK LI PO Q

B EA C F

G

H N

D

KX-HDV430

MJK LI PO Q

B EA C D F

G

H N

2.3 Umístění ovládacích prvků
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KX-HDV430C

MJK LI PO Q

B EA C D F

G

H N

 / MENU
Zobrazení menu. Obsah nabídky se liší v závislosti na nastavení a režimu.
Podrobnosti o nastaveních zobrazovaných v nabídce naleznete v části "5.3 Nastavení zobrazovaná
v nabídce".

 Dotykový displej
Podrobnosti o displeji naleznete v části "2.4.1  Displej ".

 / HOME
Návrat na domovskou obrazovku.
V závislosti na režimu se může lišit obrazovka, na kterou se vrátíte, a ostatní operace. Displej můžete
také přepnout stisknutím této klávesy. Podrobnosti naleznete v části "2.4.5 Přepnutí displeje stisknutím
tlačítka / HOME  (modely KX-HDV330/KX-HDV430)".

 Kamera
Používá se pro video komunikaci. Pokud má druhý účastník k dispozici kompatibilní zařízení, může sle-
dovat obraz z vaší kamery. Otáčením kolečka na zadní straně kamery můžete upravit úhel naklonění
kamery. Podrobnosti o kameře naleznete v části "2.2.4 Nastavení úhlu kamery (pouze KX-HDV430)".

 Indikátor vyzvánění / čekající zprávy / zmeškaného hovoru
Kontrolka bliká při přijímání hovoru nebo v případě oznámení nepřečtené zprávy či zmeškaného hovoru.

 / CANCEL
Používá se ke zrušení vybrané položky.

 Háček pro sluchátko
Udržuje sluchátko ve stabilní poloze, pokud je jednotka připevněna na zeď.
Podrobnosti naleznete v části "2.2.8 Zavěšení sluchátka".

 / MESSAGE
Používá se k získání přístupu k hlasové schránce.

 / / REDIAL
Používá se k opětovnému vytočení naposledy vytáčeného čísla.

2.3 Umístění ovládacích prvků
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 / HEADSET
Používá se k provádění operací s náhlavní soupravou.

 / MUTE/AUTO ANS
Používá se k příjmu příchozího hovoru v režimu handsfree nebo ke ztlumení mikrofonu či sluchátka bě-
hem hovoru.

 / VOL
Používá se k nastavení hlasitosti vyzvánění nebo přijímače.

 / / HOLD
Během hovoru se používá k přidržení hovoru. V pohotovostním režimu slouží k obnovení případného
přidrženého hovoru.

 Mikrofon
Používá se k hovoru handsfree.

 / SP-PHONE
Používá se k provádění operací bez zvednutí sluchátka (handsfree).

 / / TRANSFER
Používá se k přepojení hovoru jinému účastníkovi.

 / CONF
Používá se k navázání hovoru více účastníků.

2.3 Umístění ovládacích prvků
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KX-HDV20NE / KX-HDV20X / KX-HDV20RU / KX-HDV20 / KX-HDV20SX

TS

R

 Displej LCD vlastního značení
Podrobnosti o displeji LCD vlastního značení naleznete v části "2.4.7  KX-HDV20 Displej LCD vlastního
značení ".

 Tlačítka DSS [01-20]*1

Používají se k provedení přiřazené funkce. Pokud je tlačítko přiřazeno jako tlačítko linky, lze ho použít
k potvrzení stavu linky. Vámi přiřazený název tlačítka je zobrazen na displeji LCD vlastního označení
jednotky KX-HDV20. Podrobnosti o změně tlačítek DSS naleznete v části "4.4  Funkční tlačítka (progra-
mová tlačítka a tlačítka DSS) ".

 Tlačítko Strana DSS*1

Slouží ke změně strany tlačítek DSS zobrazených na displeji LCD vlastního značení jednotky
KX-HDV20. K dispozici jsou dvě strany po 20 tlačítkách DSS.

*1 Tato tlačítka lze používat, pokud k jednotce připojíte zařízení KX-HDV20. "DSS" je zkratka výrazu "Direct Station Selection" (přímý
výběr stanice).

2.3 Umístění ovládacích prvků
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2.4  Displej a ikony
V této části jsou vysvětleny funkce tlačítek a ikon, které se zobrazují na displeji.

2.4.1   Displej
[Příklad]
KX-HDV330/KX-HDV430

KX-HDV340

11:35

Funkce Tel. seznam
Seznam
hovorů

Hlasová
zpráva

Přesměr/
Neruš

Stav linky

11:35

21 Srp. 2018
Úterý

Toto je příklad pohotovostní obrazovky.
KX-HDV330/KX-HDV430:
Stisknutím tlačítka / HOME  můžete zobrazení přepnout. Podrobnosti naleznete v části "2.4.5 Přepnutí dis-
pleje stisknutím tlačítka / HOME  (modely KX-HDV330/KX-HDV430)".
KX-HDV340:
Stisknutím tlačítka / HOME  můžete zobrazení přepnout. Podrobnosti naleznete v části "2.4.6 Přepnutí dis-
pleje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)".

 Stavová lišta
Zobrazuje číslo a název telefonní linky, stavové ikony, ikony způsobu komunikace, ikonu ztlumení a čas.
Na obrazovkách nastavení se zobrazuje název obrazovky.
Poklepání na tuto oblast nemá žádný efekt.
Pokud se zobrazí 4 nebo více ikon, stavový řádek se bude přepínat mezi 2 variantami zobrazení.

 Oblast ovládání
Zobrazuje obrazovky pro všechny funkce. Poklepáním v této oblasti ovládáte telefon.
Dotykový displej reaguje pouze na klepání.
Ikony horní obrazovky se mění podle stavu telefonu.

2.4 Displej a ikony
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Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu může být barevně nebo vzhledově odlišná.

2.4.1 Displej
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2.4.2  Ikony zobrazené ve stavové liště
Přípona

Význam
(žádné) / C NE / RU / SX / X / UK

Používá se sluchátko

Používá se náhlavní souprava

Používá se hlasitý odposlech

  Hlasitý příposlech hovoru

  Školicí režim

Aktivován režim Přesměr

Aktivován režim Neruš

Automatické přijetí zapnuto

Ztlumení

Vyzvánění vypnuto

Hovor je přidržen
Máte-li přidrženo více hovorů, počet je zobrazen na-
pravo od ikony.

Hovor je přidržen v zóně zaparkovaných hovorů

Přidržení konference

Režim EKO zapnutý

Přijetí příchozího hovoru
Přijímáte-li více příchozích hovorů, počet je zobrazen
napravo od ikony.

Chyba sítě

Spojení Bluetooth ® bylo navázáno

Spojení Bluetooth nebylo navázáno

Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu může být barevně nebo vzhledově odlišná.
• Popisy ikon zobrazených s textem nejsou obsaženy.

2.4.2 Ikony zobrazené ve stavové liště
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2.4.3  Ikony činností zobrazené v operační oblasti
Ikona Význam

Nová zpráva (úvodní obrazovka nabídky)
Počet nových zpráv je zobrazen v červeném okénku.
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Zmeškaný hovor (úvodní obrazovka nabídky)
Počet nově zmeškaných hovorů je zobrazen v červeném okénku.
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Zámek telefonního seznamu (úvodní obrazovka nabídky)
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Funkce (úvodní obrazovka nabídky)
Červený kroužek označuje, že přichází volání na tlačítku BLF.
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Nová zpráva (úvodní obrazovka nabídky)
Počet nových zpráv je zobrazen v červeném okénku.
(pouze KX-HDV340)

Zmeškaný hovor (úvodní obrazovka nabídky)
Počet nově zmeškaných hovorů je zobrazen v červeném okénku.
(pouze KX-HDV340)

Zámek telefonního seznamu (úvodní obrazovka nabídky)
(pouze KX-HDV340)

Funkce (úvodní obrazovka nabídky)
Červený kroužek označuje, že přichází volání na tlačítku BLF.
(pouze KX-HDV340)

Zpět

Osobní telefonní seznam

Sdílený telefonní seznam

Přidat kontakt

Vstup do režimu mazání

Provést vymazání

Vstup do režimu úprav

Vybrat všechny položky

Uložit

Zrušit

Zobrazit předchozí stránku

Zobrazit další stránku

Posunout vlevo (obecné obrazovky)
Otočit kameru doleva (Prohlížeč síťových kamer) (pouze KX-HDV430)

Posunout vpravo (obecné obrazovky)
Otočit kameru doprava (Prohlížeč síťových kamer) (pouze KX-HDV430)

2.4.3 Ikony činností zobrazené v operační oblasti
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Ikona Význam

Naklonit kameru nahoru (prohlížeč síťových kamer) (pouze KX-HDV430)

Naklonit kameru dolů (prohlížeč síťových kamer) (pouze KX-HDV430)

Přesunout kurzor doleva

Přesunout kurzor doprava

Klávesa Backspace

Pozastavit

 / Označení

 / Zrušení označení

Hledat

Kategorie

Zmeškané hovory

Příchozí hovory

Odchozí hovory

Alarm síťové kamery (pouze KX-HDV430)

Nový zmeškaný hovor

Potvrzený zmeškaný hovor

Počet nezkontrolovaných zpráv/oznámení

Nezkontrolovaná zpráva/oznámení

Zkontrolovaná zpráva/oznámení

Přesměrování hovoru

Nerušit

Anonymní hovor

Odmítnutí anonymního hovoru

Změna zprávy na přečtenou či nepřečtenou

Zavěšení

Vyzvánění vypnuto

Přesunout kameru do výchozí polohy (prohlížeč síťových kamer) (pouze
KX-HDV430)

Přiblížit (prohlížeč síťových kamer, komunikační kamera) (pouze KX-HDV430)

Oddálit (prohlížeč síťových kamer, komunikační kamera) (pouze KX-HDV430)

Vyvolání (prohlížeč síťových kamer) (pouze KX-HDV430)

Přepnout režim obrazovky (během video hovoru) (pouze KX-HDV430)

Pozastavit odesílání obrazu (během video hovoru) (pouze KX-HDV430)

2.4.3 Ikony činností zobrazené v operační oblasti
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Ikona Význam

Obnovit odesílání obrazu (během video hovoru) (pouze KX-HDV430)

Zobrazit tlačítka funkcí (během video hovoru) (pouze KX-HDV430)

Otočit obraz o 90 stupňů (vizuální hlasová pošta)

Odemknout dveře (komunikační kamera) (pouze KX-HDV430)

Hlasový hovor (komunikační kamera) (pouze KX-HDV430)

Zvýšit hodnotu nastavení

Snížit hodnotu nastavení

Zvýšit hodnotu nastavení (během video hovoru) (pouze KX-HDV430)

Snížit hodnotu nastavení (během video hovoru) (pouze KX-HDV430)

Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu může být barevně nebo vzhledově odlišná.
• Popisy ikon zobrazených s textem nejsou obsaženy.

2.4.3 Ikony činností zobrazené v operační oblasti
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2.4.4  Ikony zadávání znaků
Přípona

Význam
(žádné) / C NE / RU / SX / X

ABC Režim zadávání znaků latinky

0 - 9 Režim zadávání číselných znaků

Režim zadávání speciálních znaků (rozšířený režim 1)

Režim zadávání speciálních znaků (rozšířený režim 2)

Režim zadávání řeckých znaků

Režim zadávání znaků cyrilice

Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu může být barevně nebo vzhledově odlišná.

2.4.4 Ikony zadávání znaků
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2.4.5  Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (modely
KX-HDV330/KX-HDV430)
Přepínání zobrazení pohotovostní obrazovky

Když se telefon nachází v pohotovostním režimu, můžete stisknutím tlačítka / HOME  procházet dostupné
pohotovostní obrazovky. Naposledy zobrazená obrazovka slouží jako pohotovostní.

Normální zobrazení 1
Zobrazuje nabídku a aktuální datum
a čas

Normální zobrazení 2
Zobrazuje nabídku a funkční tlačít-
ka 1 až 4

A  
 

AB

C

B

D E

 
 C

D

Kombinované zobrazení*1

Zobrazuje stav jednotlivých linek
a funkční tlačítka (6 tlačítek/strán-
ka × 4 stránky)

Zobrazení linek*1

Zobrazuje stav jednotlivých linek

*1 Tuto obrazovku lze zobrazit z pohotovostní obrazovky i z ostatních obrazovek.
 

 Nabídka
 Zobrazení funkčních tlačítek
 Zobrazení stavu linek
 Tlačítka s proměnnou funkcí (zobrazují názvy dostupných funkcí)
 Přepínání stránek funkčních tlačítek a zobrazení stavu

Klepnutím lze procházet stránky funkčních tlačítek. V této části je rovněž zobrazen stav každé stránky
v pořadí zleva: stránka 1 (funkční tlačítka 1–6), stránka 2 (funkční tlačítka 7–12), stránka 3 (funkční tla-
čítka 13–18) a stránka 4 (funkční tlačítka 19–24).

 : Označuje aktuálně zobrazenou stránku
 : Označuje stránky, které nejsou aktuálně zobrazeny
 : Označuje stránky, které nejsou aktuálně označeny a na které přichází volání na tlačítku BLF

 : Stiskněte tlačítko / HOME .

2.4.5 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (modely KX-HDV330/KX-HDV430)
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Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu se může lišit jazykem nebo vzhledem.

Přepínání zobrazení obrazovek příchozího hovoru, aktivního hovoru
a konference

Při přijímání hovoru, během hovoru nebo během konference můžete přepínat zobrazení stisknutím tlačítka
/ HOME . Obrazovka na kterou přepnete se liší v závislosti na aktuálním pohotovostním zobrazení.

Dalším stisknutím tlačítka / HOME  se vrátíte na původní zobrazení.

Aktuální pohotovostní zobrazení Zobrazení po stisknutí / HOME *1

Normální zobrazení 1 Zobrazení linek
Linky přijímající hovor nebo volající jsou zvýrazněny. (U linek
s více příchozími hovory se zobrazuje první hovor.)  je zobra-
zeno u linek v konferenci.

Normální zobrazení 2

Zobrazení linek

Kombinované zobrazení Kombinované zobrazení
Linky přijímající hovor nebo volající jsou zvýrazněny. (U linek
s více příchozími hovory se zobrazuje první hovor.)  je zobra-
zeno u linek v konferenci.

*1 Viz “Přepínání zobrazení pohotovostní obrazovky”, strana 40.

Obsah zobrazení linek a kombinovaného zobrazení
Můžete sledovat stav a informace o každé lince. Klepnutím na určité ikony můžete zobrazit podrobnější in-
formace nebo měnit nastavení. Rovněž můžete spouštět funkce nebo provádět nastavení klepáním na tla-
čítka s proměnnou funkcí v dolní části displeje.
Na následujícím obrázku je uveden příklad zobrazení linek. Na kombinovaném zobrazení jsou funkční tlačít-
ka zobrazena podél horní strany.

F

E

DCBA

Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu se může lišit jazykem nebo vzhledem.
 Stav linky

Ikona
Stav

Význam
Barva Schéma svitu

— Vypnuto Dostupná linka

2.4.5 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (modely KX-HDV330/KX-HDV430)
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Ikona
Stav

Význam
Barva Schéma svitu

Modrá Zapnuto Hovor

Modrá Pomalé blikání Přidrženo

Modrá Rychlé blikání Příchozí hovor

Červená Zapnuto Používá se v jiné jed-
notce

Červená Pomalé blikání Přidrženo v jiné jednot-
ce

— — Chyba registrace

 
 Informace o lince

Zobrazí se informace o lince (jméno, telefonní číslo).
 Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv

Zobrazí se informace o zmeškaných hovorech a hlasových zprávách.
Počet nově zmeškaných hovorů a hlasových zpráv je zobrazen v červeném okénku.

Ikona Popis Poznámka

Nově zmeškané hovory, zobrazen počet (aktivní) Klepnutím na "aktivní
ikony" se zobrazí obra-
zovka s podrobnými in-
formacemi.

Nově zmeškané hovory, zobrazen počet (neaktiv-
ní)

Žádné nově zmeškané hovory (aktivní)

Žádné nově zmeškané hovory (neaktivní)

Nové hlasové zprávy, zobrazen počet (aktivní)

Nové hlasové zprávy, zobrazen počet (neaktivní)

Žádné nové hlasové zprávy (aktivní)

Žádné nové hlasové zprávy (neaktivní)

 Stav nastavení linky a stav hovoru

Ikona Popis Poznámka

Nastavit režim Přesměr Pokud je příslušná
funkce deaktivována,
nezobrazí se žádná
ikona.

Nastavit režim Neruš

Uskutečnit anonymní hovor

Blokování příchozích anonymních hovorů

2.4.5 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (modely KX-HDV330/KX-HDV430)
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Ikona Popis Poznámka

Přítomnost(Můj telefon):Dostupný [V pohotovostním re-
žimu]
Klepnutím na některou
ikonu se zobrazí obra-
zovka nastavení, na
které můžete měnit na-
stavení.

Přítomnost(Můj telefon):Pryč(blikající ikona)

Přítomnost(Můj telefon):Obsazeno

Přítomnost(Můj telefon):Offline / Neviditelný

Přítomnost(Můj telefon):Neviditelný

ACD K dispozici

ACD Není k dispozici

ACD Čas na zotavení (blikající ikona)

ACD: Odhlášeno

Při video hovoru —

Při hovoru s komunikační kamerou —

Konference —

Přidržení konference —

 Nezaregistrovaná linka
Dojde-li k chybě "nezaregistrováno", zobrazí se "Registrace".

 Tlačítka s proměnnou funkcí (zobrazují názvy dostupných funkcí)
Klepnutím na tlačítko s proměnnou funkcí můžete provést uvedenou funkci. Zobrazená tlačítka s pro-
měnnými funkcemi závisí na stavu telefonu. Stisknutím tlačítka "Další" můžete přepínat řádek zobraze-
ných tlačítek s proměnnými funkcemi. V pohotovostním režimu se stisknutím tlačítka / MENU  zobrazí
všechna tlačítka pro proměnnými funkcemi, která nejsou právě zobrazena.
Stisknutím tlačítka / MENU  nebo klepnutím na tlačítko s proměnnou funkcí "Zpět" se vrátíte na původ-
ní zobrazení.

• Tlačítka s proměnnou funkcí zobrazená v pohotovostním režimu

Volat Tel. seznam Seznam hovorů Funkce*1

Parkování *2 ACD *2 Call Centrum *2 Můj telefon *2

Přítomnost *2 Přesměr/Neruš *2 Paging *2 Skup.vyzved. *2

Základní nastav. Nastav.systému Pokročilá nastav. Aplikace *2

Síťová kamera*3 Kom. kamera*3 Další Zpět

*1 Pokud hovor přichází na tlačítku BLF, vlevo nahoře se zobrazí červená tečka.
*2 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
*3 Pouze KX-HDV430

2.4.5 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (modely KX-HDV330/KX-HDV430)
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2.4.6  Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model
KX-HDV340)
Přepínání zobrazení pohotovostní obrazovky

Když se telefon nachází v pohotovostním režimu, můžete stisknutím tlačítka / HOME  procházet dostupné
pohotovostní obrazovky. Naposledy zobrazená obrazovka slouží jako pohotovostní.

Normální zobrazení 1
Zobrazuje nabídku a aktuální datum
a čas

Normální zobrazení 2
Zobrazuje nabídku a funkční tlačít-
ka 1 až 4

 
 

 
 

Kombinované zobrazení*1

Zobrazuje stav jednotlivých linek, aktiv-
ní hovory a funkční tlačítka (6 tlačítek/
stránka × 4 stránky)

Zobrazení linek*1

Zobrazuje stav jednotlivých linek a ak-
tivní hovory

*1 Toto zobrazení nemusí být dostupné v závislosti na vaší zemi/oblasti nebo nastaveních.
 

 Nabídka
 Zobrazení funkčních tlačítek
 Zobrazení stavu linek
 Tlačítka s proměnnou funkcí (zobrazují názvy dostupných funkcí)
 Přepínání stránek funkčních tlačítek a zobrazení stavu

Klepnutím lze procházet stránky funkčních tlačítek. V této části je rovněž zobrazen stav každé stránky
v pořadí zleva: stránka 1 (funkční tlačítka 1–6), stránka 2 (funkční tlačítka 7–12), stránka 3 (funkční tla-
čítka 13–18) a stránka 4 (funkční tlačítka 19–24).

 : Označuje aktuálně zobrazenou stránku
 : Označuje stránky, které nejsou aktuálně zobrazeny
 : Označuje stránky, které nejsou aktuálně označeny a na které přichází volání na tlačítku BLF

 : Stiskněte tlačítko / HOME .

2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)
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Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu se může lišit jazykem nebo vzhledem.

Přepínání zobrazení obrazovek příchozího hovoru, aktivního hovoru
a konference

Při přijímání hovoru, během hovoru nebo během konference můžete přepínat zobrazení stisknutím tlačítka
/ HOME . Obrazovka na kterou přepnete se liší v závislosti na aktuálním pohotovostním zobrazení.

Dalším stisknutím tlačítka / HOME  se vrátíte na původní zobrazení.

Aktuální pohotovostní zobrazení Zobrazení po stisknutí / HOME *1

Normální zobrazení 1 Zobrazení linek
Linky přijímající hovor nebo volající jsou zvýrazněny. (U linek
s více příchozími hovory se zobrazuje první hovor.)  je zobra-
zeno u linek v konferenci.

Normální zobrazení 2

Zobrazení linek

Kombinované zobrazení Kombinované zobrazení
Linky přijímající hovor nebo volající jsou zvýrazněny. (U linek
s více příchozími hovory se zobrazuje první hovor.)  je zobra-
zeno u linek v konferenci.

*1 Viz “Přepínání zobrazení pohotovostní obrazovky”, strana 44.

Obsah zobrazení linek a kombinovaného zobrazení
Můžete sledovat stav a informace o každé lince. Klepnutím na určité ikony můžete zobrazit podrobnější in-
formace nebo měnit nastavení. Rovněž můžete spouštět funkce nebo provádět nastavení klepáním na tla-
čítka s proměnnou funkcí v dolní části displeje.
Na následujícím obrázku je uveden příklad zobrazení linek. Na kombinovaném zobrazení jsou funkční tlačít-
ka zobrazena podél horní strany.

Poznámka
• Obrazovka se zobrazením linek a obrazovka s kombinovaným zobrazením nemusejí být k dispozici,

v závislosti na zemi/oblasti nastavení.
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu se může lišit jazykem nebo vzhledem.
 Ikona linky

Tato ikona udává stav linky („Hovor“, „Příchozí hovor“, „Přidržení“ apod.).

2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)
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Ikona Popis

Chyba registrace

Dostupná linka

Hovor

Příchozí hovor

Přidrženo

Používání nebo přidržení na jiné jednotce

Nastavit režim Neruš

Nastavit režim Přesměr

 
 Název linky / Telefonní číslo

Zobrazuje se název linky a telefonní číslo.
 Ikona Stav linky

Tato ikona udává stav určitých funkcí.
Na tuto ikonu nelze klepnout.

Ikona Popis

Nové hlasové zprávy

Nové zmeškané hovory

Zaparkovaný hovor

Přítomnost(Můj telefon): Dostupný

Přítomnost(Můj telefon): Obsazeno

Přítomnost(Můj telefon): Pryč (blikající ikona)

Přítomnost(Můj telefon): Offline

Přítomnost(Můj telefon): Neviditelný

ACD K dispozici

ACD Není k dispozici

ACD Přihlášení

ACD Odhlášení

ACD Čas na zotavení

 Ikona Hovor
Tato ikona udává stav aktivního hovoru.

2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)
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Ikona Popis

Používá se

Příchozí hovor

Přidrženo

Používá se v jiné jednotce

Přidrženo v jiné jednotce

 Informace o hovoru
Zobrazí se informace (jméno, telefonní číslo, čas) o aktivních hovorech.

 Ikona Další stránka
Tato ikona se zobrazí, pokud je na obrazovce se zobrazením linek více než 5 aktivních hovorů nebo po-
kud jsou na obrazovce s kombinovaným zobrazením více než 3 aktivní hovory.
Na tuto ikonu nelze klepnout.

 Dílčí ikona hovoru
Tato ikona udává stav konference.

Ikona Popis

Konference

Přidržení konference

Přidrženo

 Ikony Posunutí
Klepnutím na tyto ikony se můžete posunovat v seznamu nahoru nebo dolů.

 Tlačítka s proměnnou funkcí (zobrazují názvy dostupných funkcí)
Klepnutím na tlačítko s proměnnou funkcí můžete provést uvedenou funkci. Zobrazená tlačítka s pro-
měnnými funkcemi závisí na stavu telefonu. Stisknutím tlačítka "Další" můžete přepínat řádek zobraze-
ných tlačítek s proměnnými funkcemi. V pohotovostním režimu se stisknutím tlačítka / MENU  zobrazí
všechna tlačítka pro proměnnými funkcemi, která nejsou právě zobrazena.
Stisknutím tlačítka / MENU  nebo klepnutím na tlačítko s proměnnou funkcí "Zpět" se vrátíte na původ-
ní zobrazení.

• Tlačítka s proměnnou funkcí zobrazená v pohotovostním režimu

Hlasový hovor Tel. seznam Seznam hovorů Funkce*1

Parkování*2 Přihlásit/Odhlásit *2 Dostupný/Nedostupný*2 Call Centrum *2

Můj telefon *2 Přítomnost *2 Přesměr/Neruš *2 Paging *2

Skup.vyzved. *2 Základní nastav. Nastav.systému Pokročilá nastav.

Aplikace *2 Další Zpět

*1 Pokud hovor přichází na tlačítku BLF, vlevo nahoře se zobrazí červená tečka.
*2 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.

Zvýraznění v seznamu na obrazovce se zobrazením linek a na obrazovce
s kombinovaným zobrazením

Na určité položky na seznamu linek a seznamu hovorů se uplatňuje zvýraznění.

2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)
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Pokud jsou nějaké hovory aktivní (hovor, příchozí hovor nebo přidržení), daný hovor je zvýrazněný.
Pokud je aktivních hovorů několik, je priorita zvýraznění následující:
Hovor > Příchozí hovor > Přidržení
Zvýraznění přechází na linku s hovorem, na kterém je zvýraznění.
Pokud na lince se zvýrazněním není žádný aktivní hovor, pouze tato linka získá zvýraznění v podobě rá-
mečku.

(Příklad: zobrazení linek)

: Seznam linek
: Linka se zvýrazněním s rámečkem
: Seznam hovorů
: Hovor se zvýrazněním
: Ikony posunutí
: Tlačítka s proměnnou funkcí

Zobrazují se tlačítka s proměnnou funkcí vztahující k položce, která má zvýraznění označené rámeč-
kem.

Poznámka
• Údaje jména a telefonního čísla položky se zvýrazněním označené rámečkem lze zobrazit posunu-

tím.
• Klepnutím na položku ze seznamu nebo na ikony posunutí udělíte položce zvýraznění jako položce

seznamu s rámečkem.

Klepnutí na seznam na obrazovce se zobrazením linek a na obrazovce
s kombinovaným zobrazením

Operace při klepnutí na seznam linek
• Klepněte na položku  (nevyužívaná linka): Zvedněte sluchátko

• Pokud klepnete na linku, která není zvýrazněná a nejsou na ní aktivní hovory, linka, na kterou jste klepli,
získá zvýraznění s rámečkem a příslušný aktivní hovor získá rovněž zaměření.

Operace při klepnutí na seznam hovorů
• Klepněte na položku  (příchozí hovor): Přijměte hovor

• Klepněte na položku  (přidržený hovor): Obnovte hovor

• Klepněte na položku  (používá se na jiné jednotce): Vstupte do hovoru

• Klepněte na položku  (přidrženo na jiné jednotce): Obnovte přidržený hovor

2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)
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2.4.7   KX-HDV20 Displej LCD vlastního značení
[Příklad]

KX-HDV20 (volitelný model)*1

020

019

018

016

015

014

013

012

011

010

008

007

006

005

004

003

002

001

A

B

C

*1 Je možné zaregistrovat až 40 tlačítek (20 tlačítek x 2 strany).
 

 Ikony

Ikona Význam Ikona Význam

(Číslo) Není přiřazena žádná funkce. Tel. seznam

Jeden Dotyk Seznam hovorů

Linka

Stav linky

BLF Současné zvonění

Přítomnost ACD[Wrap Up]

Přímé přijetí hovoru

Skup.vyzved.

ACD[Přihlášení] Přesměrování

Hoteling Přepojení

Přepojení naslepo

Konference Parkování

Obnovit park.hovor

Síťová kamera
(pouze KX-HDV430)

Aplikace

 Název štítku funkce

2.4.7 KX-HDV20 Displej LCD vlastního značení
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 Informace o straně

Indikace Význam

Zobrazena strana 1

Zobrazena strana 1 s hovorem přicházejícím na tlačítku BLF na
straně 2

Zobrazena strana 2

Zobrazena strana 2 s hovorem přicházejícím na tlačítku BLF na
straně 1

Poznámka
• Obrázky displeje v této příručce jsou pouze ilustrační. Skutečný displej na vašem telefonu se může

lišit barvou, případně vzhledem.

2.4.7 KX-HDV20 Displej LCD vlastního značení
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2.5  Hlavní nabídka
V pohotovostním režimu se zobrazují následující položky menu.
 
Přesměr/Neruš*1

Slouží k nastavení přesměrování hovorů nebo funkce Nerušit.
Viz část "3.6.1 Nastavení přesměrovávání hovorů a funkce Nerušit.".

Funkce
Slouží k zobrazení funkčních tlačítek.
Viz část "4.4.3 Typy funkčních tlačítek".

Hlasová zpráva
Používá se k získání přístupu k hlasové schránce.

Paging*1

Slouží k uskutečnění hovoru vícesměrového hlasového vyvolávání.
Viz část "3.1.3 Uskutečnění hovoru vícesměrového hlasového vyvolávání".

Seznam hovorů
Používá se k zobrazení seznamu odchozích hovorů.
Viz část "2.7.4 Použití seznamu příchozích nebo odchozích hovorů".

Tel. seznam
Používá se ke zpřístupnění osobního nebo sdíleného telefonního seznamu.
Viz část "2.6 Telefonní seznam".

Stav linky
Používá se k zobrazení stavu každé linky na hlavním displeji LCD.
Viz část "3.8 Kontrola stavu linky".

Základní nastav.
Používá se ke zpřístupnění nabídky základních nastavení.
Viz část "4.8 Změna výchozích nastavení ".

Nastav.systému
Používá se ke zpřístupnění nabídky nastavení systému.
Viz část "4.9 Změna nastavení systému".

Pokročilá nastav.
Používá se ke zpřístupnění nabídky pokročilého nastavení.
Viz část "4.10 Změna pokročilých nastavení".

Síťová kamera
Používá se ke zpřístupnění funkce Síťová kamera.
Viz část "3.10 Síťová kamera (pouze KX-HDV430)" .

Kom. kamera
Používá se ke zpřístupnění funkce Komunikační kamera.
Viz část "3.11 Komunikační kamera (pouze KX-HDV430)".

Call Centrum*1

Používá se ke zpřístupnění funkce Call centrum.
Přítomnost*1

Používá se ke zpřístupnění funkce Přítomnost.
Aplikace*1

Používá se ke zpřístupnění funkce Aplikace.
*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.

2.5 Hlavní nabídka
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2.6  Telefonní seznam
Jednotka KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 má k dispozici 2 typy telefonního seznamu.
1. Osobní telefonní seznam

Tento telefonní seznam je uložen v telefonu.
Do telefonu můžete uložit až 500 položek (5 telefonních čísel na položku, max. 2500 telefonních čísel)
společně se jmény pro usnadnění přístupu. Můžete také nastavit jedinečná schémata vyzvánění pro
různé kategorie, aby bylo možné rozpoznat příchozí hovory.
Všechny položky telefonního seznamu se ukládají v abecedním pořadí.
Telefonní seznam můžete z bezpečnostních důvodů uzamknout.

Poznámka
• Doporučujeme vytvořit si zálohy dat telefonního seznamu pro případ nemožnosti obnovy dat

v případě závady produktu.
• Můžete uložit informace pro maximálně 500 kontaktů.

• Data telefonního seznamu je možné importovat a exportovat. Požádejte správce o další informa-
ce. Jméno může obsahovat až 24 znaků. Telefonní číslo může obsahovat až 32 číslic.

2. Sdílený telefonní seznam
Službu sdíleného telefonního seznamu můžete použít, pokud ji vaše telekomunikační společnost po-
skytuje. Podrobnosti získáte od prodejce telefonního systému nebo poskytovatele telekomunikačních
služeb.
Kromě osobního telefonního seznamu můžete využívat i sdílený telefonní seznam, pokud je k dispozi-
ci.

Poznámka
• Nastavení této funkce doporučujeme svěřit správci. Požádejte správce o další informace.

Osobní telefonní seznam Sdílený telefonní seznam

Ukládání nových položek ✓ —

Úprava uložených položek ✓ —

Odstranění uložených položek ✓ —

Vyhledávání v telefonním seznamu podle
jména

✓ ✓

Vyhledávání v telefonním seznamu podle
kategorie

✓ —

Telefonní čísla pro každou položku Až 5 Až 5*1

Soukromé vyzvánění*2 ✓ —

Uzamknutí telefonního seznamu ✓ —

*1 Tento počet závisí na používané službě.
*2 Záznamy v telefonním seznamu můžete uspořádat do jedné z 9 kategorií soukromého vyzvánění. Pro každou kategorii je možné

nastavit odlišné schéma vyzvánění.

2.6 Telefonní seznam
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2.7  Základní operace
V této části jsou vysvětleny základy používání jednotky.

2.7.1  Zvednutí sluchátka a zavěšení
Zvednutí sluchátka
Pokud v tomto návodu spatříte slovní spojení "zvedněte sluchátko", můžete provést libovolný z následují-
cích kroků:
 
[V pohotovostním režimu]
• Zvedněte kabelové sluchátko z vidlice.

• Stiskněte tlačítko / SP-PHONE , zatímco se kabelové sluchátko nachází na vidlici.
Tím se aktivuje režim handsfree.

• Při použití náhlavní soupravy stiskněte tlačítko / HEADSET .

• Klepnutím na odpovídající funkční tlačítko vyberte linku.*1

*1 Tato funkce je dostupná, pokud je funkčnímu tlačítku přiřazena funkce tlačítka linky nebo tlačítka stavu linky.

Zavěšení
Pokud v tomto návodu spatříte slovní spojení "zavěste", můžete provést libovolný z následujících kroků:
 
[Během hovoru]
• Umístěte kabelové sluchátko zpět na vidlici.

• V režimu handsfree stiskněte tlačítko / SP-PHONE .

• Při použití náhlavní soupravy stiskněte tlačítko / HEADSET .

• Stiskněte tlačítko / CANCEL .

• Klepněte na "Vypnuto".*1

*1 U modelu KX-HDV340 ve Spojených státech: klepněte na položku „End Call“.

2.7 Základní operace
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2.7.2  Nastavení hlasitosti
Nastavení hlasitosti přijímače / reproduktoru / náhlavní soupravy

1. Stisknutí tlačítek hlasitosti [ ] nebo [ ] slouží k nastavení hlasitosti během hovoru.

Poznámka
• V režimu školení lze nastavit hlasitost přijímače i hlasitost náhlavní soupravy. Viz část "3.4.9  Použití

režimu školení ".

Nastavení hlasitosti vyzvánění nebo vypnutí vyzvánění
1. Stisknutím tlačítek hlasitosti [ ] nebo [ ] v pohotovostním režimu nastavíte hlasitost vyzvánění.

2. Klepněte na "OK".

Nastavení hlasitosti nebo vypnutí vyzvánění během vyzvánění
Chcete-li při příjmu hovoru nastavit hlasitost vyzvánění nebo vypnout vyzvánění, proveďte následující kroky.

Poznámka
• Pokud připojíte náhlavní soupravu před přijetím příchozího hovoru, bude vyzvánění slyšet z reproduk-

toru náhlavní soupravy.
 
Nastavení hlasitosti vyzvánění
1. Stisknutím tlačítek hlasitosti [ ] nebo [ ] nastavíte hlasitost vyzvánění.

Poznámka
• Nastavenou úroveň hlasitosti lze také použít pro následující hovory.

• Hlasitost lze také nastavit v překryvném okně.
 
Vypnutí vyzvánění
1. Klepněte na  .

2.7.3  Zadávání znaků
Znaky a číslice můžete zadávat pomocí tlačítek vytáčení.
Při zadávání jména můžete vybrat jeden z režimů zadávání znaků klepnutím na požadovaný režim zadává-
ní.
Chcete-li změnit režim znaků během úpravy jména v telefonním seznamu, klepněte na požadovaný režim
zadávání znaků.
Dostupné znaky jsou uvedeny v části "5.1 Tabulka znakových režimů".
 

Přípona: [žádná] / C Přípona: NE / X / SX Přípona: RU

ABC  (Latinka)
0 - 9  (Číselný)

 (Rozšířený 1)

ABC  (Latinka)
0 - 9  (Číselný)

 (řecké)
 (Rozšířený 1)
 (Rozšířený 2)

 (cyrilice)
0 - 9  (Číselný)
ABC  (Latinka)

 (Rozšířený 1)
 (Rozšířený 2)

2.7.2 Nastavení hlasitosti
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● Příklad: Chcete zadat jméno "Anne" v režimu Latinka.
                    

 
• Mezi velkými a malými písmeny přepnete stisknutím tlačítka .

• Chcete-li zadat znak, který se nachází na stejném tlačítku vytáčení jako předchozí znak, přesuňte kurzor
klepnutím na  a poté zadejte požadovaný znak.

• Pokud omylem zadáte jiný znak, klepnutím na  nebo  tento znak zvýrazněte a klepnutím na  jej
odstraňte, poté zadejte správný znak.

• Chcete-li vymazat celý řádek, klepněte na "Vymazat".

2.7.4  Použití seznamu příchozích nebo odchozích hovorů
Zobrazení seznamu příchozích hovorů

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Seznam hovorů".

2. Klepněte na  (seznam příchozích hovorů).

3. Klepněte na  (seznam zmeškaných hovorů).

Zobrazení seznamu odchozích hovorů
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Seznam hovorů".

2. Klepněte na  .

Odstranění položek ze seznamu příchozích/odchozích hovorů
[Je-li seznam příchozích nebo odchozích hovorů zobrazen]

1. Klepněte na  .

2. Klepněte na  nebo  a potom klepněte na zaškrtávací políčka položek, které chcete odstranit.

3. Klepněte na  a potom na "OK".

Poznámka
• Klepnutím na  můžete vybrat všechny položky seznamu.

2.7.4 Použití seznamu příchozích nebo odchozích hovorů
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2.7.5  Náhlavní souprava Bluetooth
Před použitím náhlavní soupravy Bluetooth ji musíte zaregistrovat k jednotce.

Poznámka
• V průběhu konverzace s náhlavní soupravou Bluetooth je možné nastavit hlasitost přijímače tlačítkem

hlasitosti na náhlavní soupravě nebo na hlavní jednotce.
• Stav spojení se zobrazuje na stavové liště.

• Signály mezi jednotkou a náhlavní soupravou Bluetooth jsou přenášeny rádiovými vlnami. Maximální-
ho dosahu a provozu bez šumu dosáhnete umístěním jednotky stranou od elektrických zařízení, jako
jsou faxy, rádia, počítače a mikrovlnné trouby.

• Při používání jednotky není možné zaručit soukromí komunikace.

Registrace náhlavní soupravy Bluetooth
Nastavte náhlavní soupravu do režimu párování podle pokynů uvedených v dokumentaci k náhlavní soupra-
vě.

1. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Bluetooth náhl.".

3. Klepněte na "Přidat nové zař.".

4. Zadejte PIN a poté klepněte na "OK".*1

*1 Více informací o kódu PIN naleznete v dokumentaci k náhlavní soupravě.

Zrušení registrace náhlavní soupravy Bluetooth
1. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Bluetooth náhl.".

3. Klepněte na "Registrace" a potom na "Ano".

Připojení náhlavní soupravy Bluetooth
1. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Bluetooth náhl.".

3. Klepněte na "Připojení" a potom na "Zapnuto".

4. Klepněte na "OK".

Odpojení náhlavní soupravy Bluetooth
1. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Bluetooth náhl.".

3. Klepněte na "Připojení" a potom na "Vypnuto".

4. Klepněte na "OK".

2.7.5 Náhlavní souprava Bluetooth
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část 3
Operace funkcí

V této části je podrobně vysvětleno používání jednotli-
vých funkcí.
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3.1  Uskutečňování hovorů
V této části jsou popsány základní metody uskutečňování hovorů.
• Pokud chcete před voláním ověřit, zda jste vytočili číslo správně, proveďte předběžné vytáčení tak, že

zadáte číslo a až poté zvednete sluchátko.

• Vytáčení zrušíte stisknutím tlačítka / CANCEL .

• Chcete-li vložit 3sekundovou pauzu mezi telefonní čísla, klepněte na "Pauza".*1

To je užitečné, pokud chcete například používat službu hlasové pošty, aniž byste poslouchali předem na-
hrané oznámení. Opakujte podle potřeby, chcete-li vytvořit delší pauzy.

• Symbol "+" (mezinárodní směrový kód) lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka .

• Můžete zvolit, zda uskutečníte hlasový hovor nebo video hovor. Pokud uskutečníte hovor zvednutím slu-
chátka, bude typ navázaného hovoru záviset na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

*1 Tato ikona se zobrazí, pouze pokud je nakonfigurována v telefonu. Požádejte správce o další informace.

3.1.1  Základní volání
Volání vytáčením

1. V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko.

2. Vytočte číslo vnějšího účastníka.

3. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

b. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

4. Zavěšením ukončete hovor.

Poznámka
• Konkrétní linku lze použít stisknutím funkčního tlačítka přiřazeného dané lince (další informace nale-

znete v části "4.4.3 Typy funkčních tlačítek") nebo pomocí obrazovky Stav linky (další informace nale-
znete v části "3.8 Kontrola stavu linky").

• Chcete-li vytočit nové číslo bez zavěšení, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Během hovoru stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Flash/Náv.hov".
 
Předběžné vytáčení
V pohotovostním režimu můžete začít vytáčet, zatímco je stále zavěšeno. Po vytočení čísla zahájíte hovor
zvednutím sluchátka.
1. V pohotovostním režimu můžete vytáčet, zatímco je stále zavěšeno.

2. Proveďte jeden z následujících kroků:
a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

c. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).
*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

3.1 Uskutečňování hovorů
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3.1.2  Snadné vytáčení
Použití seznamu opakovaného vytáčení

Poslední vytočené telefonní číslo je uloženo v seznamu opakovaného vytáčení.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko / / REDIAL .

2. Zvedněte sluchátko.*1

*1 Pokud v tomto kroku nezvednete sluchátko, hovor se uskuteční prostřednictvím hlasitého odposlechu.

Poznámka
• Typ hovoru (hlasový nebo video) je stejný jako u předchozího odchozího hovoru (pouze KX-HDV430).

• Pokud tento postup provedete během hovoru, hovor se ukončí a bude provedeno opakované vytáče-
ní.

Vytáčení tlačítkem zkrácené volby
Každému číselnému tlačítku můžete přiřadit telefonní číslo a poté můžete požadované telefonní číslo zpří-
stupnit pouhým stisknutím a přidržením přiřazeného číselného tlačítka. (Viz část "4.3 Použití tlačítek zkráce-
né volby".)

1. Stiskněte a přidržte tlačítko vytáčení (0-9) přiřazené jako tlačítko zkrácené volby déle než 1 sekundu.

2. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Klepněte na "Telefonní číslo".
Proveďte jeden z následujících kroků:
– Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.
– Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Poznámka
• Zatímco jsou zobrazeny informace tlačítka zkrácené volby, můžete poklepáním na  nebo  vybrat

jiné číslo tlačítka zkrácené volby.
• Pokud je pro vytáčení tlačítky zkrácené volby nastavena možnost "Automaticky", číslo přiřazené tla-

čítku zkrácené volby lze také vytočit stisknutím a přidržením přiřazeného tlačítka vytáčení po stanove-
ný počet sekund.

Použití horké linky
Pokud správce tuto funkci nakonfiguroval, můžete uskutečnit hovor na registrované telefonní číslo automa-
ticky. Požádejte správce o další informace.

1. V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko.

Použití seznamu příchozích nebo odchozích hovorů
Použití seznamu příchozích hovorů
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Seznam hovorů".

2. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepněte na  (seznam příchozích hovorů).

b. Klepněte na  (seznam zmeškaných hovorů).

3.1.2 Snadné vytáčení
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3. Klepněte na  nebo na  a vyberte seznam příchozích hovorů.

4. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Proveďte jeden z následujících kroků:
– Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.
– Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Použití seznamu odchozích hovorů
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Seznam hovorů".

2. Klepněte na  .

3. Klepněte na  nebo na  a vyberte seznam odchozích hovorů.

4. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Proveďte jeden z následujících kroků:
– Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.
– Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Použití telefonního seznamu
Použití osobního telefonního seznamu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Klepněte na  .

3. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

4. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovanou položku.

5. Vyberte požadované telefonní číslo.

6. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Klepněte na "Telefonní číslo".
Proveďte jeden z následujících kroků:
– Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.
– Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Poznámka
• Pokud není osobní telefonní seznam povolen, nelze tuto funkci použít. Požádejte správce o další in-

formace.

Použití sdíleného telefonního seznamu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Pokud se jako název zobrazí "Tel. seznam", klepněte na .*1

3. Klepněte na  .

3.1.2 Snadné vytáčení
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4. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

5. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovanou položku.

6. Vyberte požadované telefonní číslo.

7. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*2

b. Klepněte na "Telefonní číslo".
Proveďte jeden z následujících kroků:
– Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.
– Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

*1 Pokud je povolen pouze sdílený telefonní seznam, tento krok se přeskočí.
*2 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Poznámka
• Pokud není sdílený telefonní seznam povolen, nelze tuto funkci použít. Požádejte správce o další in-

formace.

3.1.3  Uskutečnění hovoru vícesměrového hlasového vyvolávání
Pokud uskutečníte vyvolávací hovor, bude hlas slyšet prostřednictvím hlasitého odposlechu dalších telefo-
nů.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Paging".*1

2. Vyberte požadovanou skupinu kanálů.*2

3. Zvedněte sluchátko nebo klepněte na "Volat".
*1 Vyvolávání je dostupné, pouze když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
*2 Pokud je zde pouze 1 skupina kanálů, vyvolávací hovor se spustí ihned.

3.1.3 Uskutečnění hovoru vícesměrového hlasového vyvolávání
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3.2  Příjem hovorů
V této části jsou popsány základní metody příjmu hovorů.
• Můžete vybrat vyzvánění pro každý typ příchozích hovorů.

• K přijetí hovoru můžete také použít funkci automatického přijetí.

• V pohotovostním režimu můžete funkci automatického přijetí zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka
/ MUTE/AUTO ANS .

• Lze nastavit hlasitost vyzvánění nebo lze vyzvánění vypnout. (Viz část "2.7.2 Nastavení hlasitosti".)

• Pokud je vnější hovor přijímán z telefonního čísla uloženého v telefonním seznamu, zobrazí se číslo a
jméno volajícího v protokolu hovorů.

• Pokud připojíte náhlavní soupravu před přijetím příchozího hovoru, bude vyzvánění slyšet z reproduktoru
náhlavní soupravy.
V závislosti na náhlavní soupravě může být vyzvánění slyšet skrz náhlavní soupravu.

• Současně lze přijmout až 24 hovorů. 25. volající uslyší obsazovací tón.

• Při přijetí příchozího video hovoru můžete zvolit, zda jej přijmete jako video hovor. Pokud zvednete slu-
chátko, typ navázaného hovoru bude záviset na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

3.2.1  Přijímání hovorů
Přijetí příchozího hovoru

1. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Klepnutím na "Hlasový hovor"*2 uskutečníte hlasový hovor.

c. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).*3

*1 Když je sluchátko již vyvěšené, stiskněte a uvolněte přepínač vidlice. Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim
volání" (pouze KX-HDV430).

*2 KX-HDV340: Klepněte na "Přijmi".
*3 Pokud hovor uskuteční další účastník, nezobrazí se obraz daného účastníka.

Poznámka
• Když je přijato volání, zatímco je přidrženo jiné volání, stisknutím a uvolněním přepínače vidlice při-

jmete volání.

Přijetí příchozího hovoru na určité lince
1. Stiskněte odpovídající funkční tlačítko.

Poznámka
• Tato funkce je dostupná, pokud je funkčnímu tlačítku přiřazena funkce tlačítka linky nebo tlačítka sta-

vu linky.
• Tlačítka linek s příchozími hovory budou rychle modře blikat.

Přijetí příchozího hovoru při příjmu několika příchozích hovorů
1. Klepněte na "Linka".

2. Klepněte na  nebo na  a vyberte příchozí hovor.

3. Zvedněte sluchátko.

3.2 Příjem hovorů
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Odmítnutí příchozího hovoru
1. Při příjmu příchozího hovoru klepněte na "Nevzít".

Hovor bude odmítnut a telefon přejde zpět do pohotovostního režimu.

Poznámka
• Je možné automaticky odmítat hovory z určitých čísel. Podrobnosti naleznete v části "4.6  Zákaz pří-

chozích hovorů (pouze uživatelé služby ID volajícího*1)".

3.2.1 Přijímání hovorů
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3.3  Použití režimu handsfree
V režimu handsfree můžete hovořit s druhým účastníkem hovoru a slyšet jej bez použití sluchátka. Tento
režim je užitečný při provádění dalších úkolů během hovoru, jako je psaní.

Aktivace režimu handsfree
• Pokud stisknete tlačítko / SP-PHONE  v pohotovostním režimu, můžete aktivovat režim handsfree.

• Během hovoru pomocí náhlavní soupravy lze režim handsfree aktivovat stisknutím tlačítka
/ SP-PHONE .

Zrušení režimu handsfree
Režim handsfree můžete zrušit jedním z následujících způsobů:
• Během hovoru v režimu handsfree zvedněte sluchátko.

• Pokud hovoříte v režimu handsfree a k jednotce je připojena náhlavní souprava, můžete po stisknutí tla-
čítka / HEADSET  pokračovat v hovoru pomocí náhlavní soupravy.

3.3 Použití režimu handsfree
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3.4  Během hovoru
3.4.1  Přepojení hovoru

Hovor můžete přepojit do jiné cílové stanice (vnitřní linka nebo vnější účastník).

Poznámka
• Operace v rámci této funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu. Pokud dále uvedený

postup nefunguje, obraťte se na správce, který vám poskytne další informace.

Přepojení
1. Během hovoru stiskněte tlačítko / / TRANSFER .

2. Vytočte číslo účastníka, kterému chcete hovor přepojit.*1

3. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

b. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

4. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Přepojení s potvrzením: Počkejte, dokud druhý účastník hovor nepřijme, a poté zavěste.

b. Automatického přepojení: Zavěste, než druhý účastník hovor přijme.
*1 Můžete také vybrat telefonní číslo z historie hovorů nebo telefonního seznamu.

Poznámka
• Chcete-li vrátit hovor dříve, než jej cílová stanice přepojení přijme, stiskněte tlačítko / CANCEL .

Provedení přepojení naslepo
1. Během hovoru klepněte na "NaSlepo"*1.

2. Vytočte číslo účastníka, kterému chcete hovor přepojit.*2

3. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

b. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).
*1 Pokud není přepojování naslepo povoleno, tato ikona se nezobrazí. Požádejte správce o další informace.
*2 Můžete také vybrat telefonní číslo z historie hovorů nebo telefonního seznamu.

3.4.2  Přidržení hovoru
Hovor můžete přidržet přidržením na vnitřní lince.

Poznámka
• Operace v rámci této funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu. Pokud dále uvedený

postup nefunguje, obraťte se na správce, který vám poskytne další informace.

Přidržení aktuálního hovoru
1. Stiskněte tlačítko / / HOLD .

3.4 Během hovoru
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Poznámka
• Pokud je funkčnímu tlačítku přiřazena funkce tlačítka linky a stisknete jiné tlačítko linky než pro ak-

tuální hovor, hovor bude přidržen nebo odpojen v závislosti na nastaveních automatického přidržová-
ní hovorů. Podrobnosti získáte od prodejce telefonního systému nebo poskytovatele telekomunikač-
ních služeb.

Obnovení přidrženého hovoru na vaší lince
1. Stiskněte tlačítko / / HOLD .

2. Pokud jsou přidrženy dvě linky nebo více, klepněte na  nebo  a vyberte přidrženou linku.

Poznámka
• Když je přijato volání, zatímco je přidrženo jiné volání, stisknutím a uvolněním přepínače vidlice při-

jmete volání.
• Pokud je funkčnímu tlačítku přiřazena funkce tlačítka linky a hovor na této lince je přidržen, můžete

přidržený hovor obnovit provedením níže uvedeného kroku.
1. Stiskněte odpovídající funkční tlačítko.

3.4.3  Přidržení v parkovací zóně systému (parkování hovoru)
Tuto funkci můžete použít jako přepojovací funkci.
Pokud je povoleno parkování hovorů, zobrazí se ikona "Parkování". Číslo funkce Parkování hovoru však
musí být nastaveno předem. V závislosti na telefonním systému může být nutné zadat číslo funkce Parko-
vání hovoru pro příjem zaparkovaného hovoru. Funkce je závislá na telefonním systému. Požádejte správce
o další informace.

Nastavení
1. Během hovoru stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Parkování" nebo stiskněte neaktivní funkční tlačítko (indikátor LED nesvítí), ke kterému je
přiřazena funkce Parkování hovoru.

3. Zavěste.

Obnovení (obnovení zaparkovaného hovoru)
1. V pohotovostním režimu zadejte číslo funkce Obnovení zaparkovaného hovoru nebo stiskněte aktivní

funkční tlačítko (pomalu bliká modrý indikátor LED nebo červený indikátor LED), ke kterému je přiřazena
funkce Zaparkování hovoru.

2. Zvedněte sluchátko.

Poznámka
• V závislosti na telefonním systému se může ve stavové liště zobrazit ikona . V takovém případě

můžete obnovit hovor stisknutím tlačítka / MENU  a klepnutím na "Parkování". K obnovení zaparko-
vaného hovoru pomocí ikony však musí být předem nastaveno číslo funkce obnovení zaparkovaného
hovoru. Požádejte správce o další informace.

3.4.4  Střídavý hovor se dvěma účastníky (dělení hovoru)
Pokud hovoříte s jedním účastníkem, zatímco je přidržen hovor s druhým účastníkem, můžete tyto hovory
vzájemně přepínat tam a zpět (střídavě).

3.4.3 Přidržení v parkovací zóně systému (parkování hovoru)
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Střídavé přepínání mezi účastníky s dočasným přidržením hovoru s jedním
z účastníků

1. Během hovoru stiskněte tlačítko / / HOLD .

2. Vytočte číslo vnitřní linky druhého účastníka.

3. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

b. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

4. Hovořte s druhým účastníkem.

5. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Během hlasového hovoru: Klepněte na "Stav linky".

b. Během video hovoru: Stiskněte položku / MENU  a potom klepněte na "Stav linky" (pouze
KX-HDV430).

6. Klepněte na  nebo  a vyberte původního účastníka.

7. Hovořte s původním účastníkem.

3.4.5  Uskutečnění konferenčního hovoru tří účastníků
Během rozhovoru můžete do hovoru přidat dalšího účastníka, a navázat tak konferenční hovor.

Poznámka
• Telefonní systém může podporovat pokročilé konferenční funkce, jako jsou konferenční hovory čtyř

nebo více účastníků. V takovém případě se postupy řízení konferenčního hovoru mohou lišit od po-
stupů vysvětlených v této části. Podrobnosti získáte od prodejce telefonního systému nebo poskyto-
vatele telekomunikačních služeb.

Uskutečnění konferenčního hovoru
1. Během hovoru stiskněte tlačítko / CONF .

2. Vytočte číslo účastníka, kterého chcete přidat do hovoru.*1

3. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

b. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

4. Po přijetí hovoru druhým účastníkem stiskněte tlačítko / CONF .
Pokud uskutečníte hlasový hovor s dalším účastníkem, zahájí se hlasový konferenční hovor.
Pokud uskutečníte video hovor s dalším účastníkem, zahájí se videokonferenční hovor (pouze
KX-HDV430).

*1 Můžete také vybrat telefonní číslo z historie hovorů nebo telefonního seznamu.

Poznámka
• Pokud do videokonferenčního hovoru přidáte účastníka, jehož telefon nepodporuje video hovory,

účastník se zapojí pouze v rámci hlasové komunikace. Místo obrazu se u daného účastníka zobrazí
ikona (pouze KX-HDV430).

3.4.5 Uskutečnění konferenčního hovoru tří účastníků
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Přepnutí z videokonferenčního hovoru na hlasový konferenční hovor (pouze
KX-HDV430)

1. Během videokonferenčního hovoru stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Hlasový hovor".

Přepnutí z hlasového konferenčního hovoru na videokonferenční hovor (pouze
KX-HDV430)

1. Během hlasového konferenčního hovoru klepněte na "Video hovor".

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru
Během konferenčního hovoru z něj můžete odebírat další účastníky. Tato operace je však dostupná pouze
při konferenčních hovorech, které jste zahájili.

1. Během konferenčního hovoru stiskněte tlačítko / / HOLD .

2. Opětovným stisknutím tlačítka / / HOLD  zobrazte účastníky konferenčního hovoru, jejichž hovor je
přidržen.

3. Klepněte na  nebo  a vyberte účastníka, kterého chcete odebrat.

4. Promluvte s tímto účastníkem a zavěšením ukončete hovor.

5. Stiskněte tlačítko / / HOLD .

Ukončení konferenčního hovoru
Konferenční hovor ukončíte zavěšením.

3.4.6  Ztlumení mikrofonu nebo sluchátka.
Pokud se chcete soukromě poradit s dalšími osobami v místnosti, zatímco posloucháte druhého účastníka
telefonického hovoru přes reproduktor nebo sluchátko, můžete deaktivovat mikrofon nebo sluchátko.

Nastavení nebo zrušení
1. Stiskněte tlačítko / MUTE/AUTO ANS .

Poznámka
• Pokud je ve stavové liště zobrazena ikona , ztlumení je zapnuto.

• Pokud během ztlumení přepnete na hlasitý odposlech nebo z hlasitého odposlechu, ztlumení se za-
chová.

• Pokud během ztlumení připojíte nebo odpojíte náhlavní soupravu, ztlumení se zachová.

3.4.7  Použití čekajícího hovoru
Pokud během hovoru přijde druhý hovor, uslyšíte tón čekajícího hovoru. Druhý hovor můžete přijmout odpo-
jením nebo přidržením aktuálního hovoru. Jedná se o volitelnou službu telekomunikační společnosti. Může-
te obdržet tón čekajícího hovoru a informace o volajícím účastníkovi. Podrobnosti získáte od prodejce tele-
fonního systému nebo poskytovatele telekomunikačních služeb.
 
Poznámka k modelům KX-HDV330/KX-HDV430

3.4.6 Ztlumení mikrofonu nebo sluchátka.
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• Pokud se zobrazí obrazovka čekajícího hovoru, můžete přepnout na zobrazení linky nebo kombino-
vané zobrazení stisknutím tlačítka / HOME . Případně stačí 10 sekund počkat. Na původní
obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka / HOME .

Odpojení aktuálního hovoru a následný hovor s novým účastníkem
1. Zavěste.

2. Zvedněte sluchátko.

Přidržení aktuálního hovoru a následný hovor s novým účastníkem
1. Proveďte jeden z následujících kroků:

a. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

b. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

c. Klepnutím na "Kamera" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).

3.4.8  Použití hlasitého příposlechu hovoru
Při hovoru dvou účastníků pomocí kabelového sluchátka můžete dalším lidem umožnit poslouchat hovor
přes reproduktor, zatímco budete pokračovat v hovoru pomocí kabelového sluchátka.

Zahájení a zrušení
1. Během hovoru stiskněte tlačítko / SP-PHONE .

Poznámka
• Pokud je aktivní hlasitý příposlech hovoru, dojde při vrácení kabelového sluchátka do vidlice k aktiva-

ci režimu handsfree.

3.4.9   Použití režimu školení
Ve školicím režimu slyšíte druhého účastníka konverzace jak v náhlavní soupravě, tak ve sluchátku. Tento
režim je vhodný ke školení operátora. Zatímco operátor hovoří s druhým účastníkem pomocí sluchátka, ško-
litel také slyší druhého účastníka v náhlavní soupravě a učí operátora, jak volajícímu odpovídat.

Spuštění školicího režimu
1. Během konverzace pomocí náhlavní soupravy vyvěste sluchátko tím, že ho zvednete z vidlice.

2. Stisknutím tlačítka / HEADSET  spusťte školicí režim.

Ukončení školicího režimu
1. Umístěte sluchátko zpět na vidlici.

Konverzace bude pokračovat pomocí náhlavní soupravy.

3.4.8 Použití hlasitého příposlechu hovoru
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3.5   Uskutečnění video hovoru (pouze KX-HDV430)
3.5.1  Obrazovka video hovoru

: Klepněte na obrazovku.
: Po určité době.

 
Normálně se obraz zobrazí přes celou obrazovku. Po klepnutí na obrazovku se zobrazí stavový řádek a ob-
last ovládání. Po určité době se obnoví zobrazení přes celou obrazovku. (Stavový řádek a oblast ovládání
zobrazíte opětovným klepnutím na obrazovku.)

3.5 Uskutečnění video hovoru (pouze KX-HDV430)
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3.5.2  Možnosti pro video hovory
Během video hovoru můžete přepnout režim obrazovky a pozastavit/obnovit odesílání obrazu.

Přepnutí režimu obrazovky
1. Během video hovoru klepněte na obrazovku.

2. Klepněte na  .
Režim obrazovky se přepíná cyklicky v pořadí normální režim (PiP vypnuto) → normální režim (PiP za-
pnuto) →režim rozdělení.

 
[Příklad]

Normální režim (PiP vy-
pnuto)

Normální režim (PiP za-
pnuto)

A A

B

Režim rozdělení

A B

 : Klepněte na obrazovku a potom na  .
 

 Obraz druhého účastníka
 Váš obraz

 
V normálním režimu můžete zapnout nebo vypnout zobrazení vašeho obrazu (obraz v obraze).

Zapnutí a vypnutí obrazu v obraze
1. Během video hovoru stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Obraz v obraze".

3. Klepněte na "Zapnuto" nebo na "Vypnuto" a potom na "OK".

3.5.3  Pozastavení a obnovení odesílání obrazu
Pozastavení odesílání obrazu

1. Při odeslání obrazu klepněte na obrazovku.

2. Klepněte na  .
Na vašem obrazu se zobrazí symbol  a odesílání obrazu se zastaví.

3.5.2 Možnosti pro video hovory
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Obnovení odesílání obrazu
1. Když je odesílání obrazu pozastaveno, klepněte na obrazovku.

2. Klepněte na  .
Zobrazí se obraz a obnoví se jeho odesílání.

3.5.4  Přepnutí typu hovoru během hovoru
Přepnutí z hlasového hovoru na video hovor

1. Během hlasového hovoru klepněte na "Video hovor".

Přepnutí z video hovoru na hlasový hovor
1. Během video hovoru stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Hlasový hovor".

3.5.5  Nastavení kvality obrazu
Kvalitu obrazu můžete nastavit v pohotovostním režimu nebo během video hovoru.

Nastavení v pohotovostním režimu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Volba video".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastavení kamery".

4. Klepněte na položku, kterou chcete nastavit.

5. Klepněte na  nebo na , změňte hodnotu položky a klepněte na "OK".

6. Klepněte na "Uložit".

Nastavení během video hovoru
1. Během video hovoru stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Kvalita".

3. Klepněte na položku, kterou chcete nastavit.

4. Klepněte na  nebo na , změňte hodnotu položky a klepněte na "OK".

5. Klepněte na "Uložit".

Poznámka
• Můžete nastavit následující hodnoty:

Jas Výchozí : 3

Sytost Výchozí : 3

Kontrast Výchozí : 2

Ostrost Výchozí : 3

Anti-flicker (bez mihotá-
ní)

Výchozí : 50 Hz

3.5.4 Přepnutí typu hovoru během hovoru
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• Klepnutím na "Reset" můžete obnovit výchozí nastavení jednotlivých položek.

3.5.5 Nastavení kvality obrazu
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3.6  Před opuštěním pracovního stolu
3.6.1  Nastavení přesměrovávání hovorů a funkce Nerušit.

Příchozí hovory můžete automaticky přesměrovat do jiné cílové stanice. Příchozí hovory mohou být také od-
mítány (funkce Nerušit).

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Přesměr/Neruš".

2. Pokud má jednotka více linek, vyberte stisknutím tlačítka  nebo  požadovanou linku.

3. Vyberte typ nastavení funkce "Přesměr" nebo "Neruš", který chcete použít.
Dostupná nastavení jsou.
• "Neruš"

(Veškeré příchozí hovory jsou automaticky odmítnuty.)
• "Přesm(vše)"

(Veškeré příchozí hovory jsou přesměrovány.)
• "Přesm(obs)"

(Příchozí hovory jsou přesměrovány pouze v případě, že je vaše vnitřní linka používána.)
• "Přesm(nep)"

(Příchozí hovor je přesměrován, pokud jej během určité doby nepřijmete.)

4. Nastavení "Neruš"

a. Vyberte "Zapnuto" nebo "Vypnuto".

b. Klepněte na "OK".

5. Nastavení "Přesm(vše)" nebo "Přesm(obs)"

a. Klepněte na "Zap./vyp." a vyberte "Zapnuto" nebo "Vypnuto".

b. Klepněte na "OK" *1 nebo na "Další".*2

c. Nastavte telefonní číslo pro přesměrování.*3

d. Klepněte na "OK".

6. Nastavení "Přesm(nep)"

a. Klepnutím na "Zap./vyp." vyberte položku "Zapnuto" nebo "Vypnuto".

b. Klepněte na "OK" *1 nebo na "Další".*2

c. Nastavte telefonní číslo pro přesměrování.*3

d. Klepněte na "OK".

e. Klepnutím na "Počet zvonění" specifikujte počet zazvonění před přesměrováním hovoru.

f. Klepněte na "OK".
*1 Pokud klepnete na "OK", lze následné operace vynechat.
*2 Pokud je telefonní číslo již nastaveno, nebo jste vybrali "Vypnuto", "Další" se nezobrazí.
*3 Telefonní číslo lze nastavit rovněž klepnutím na "Telefonní číslo" v kroku a.

Poznámka
• Po aktivaci přesměrování hovorů nebo funkce Nerušit se ve stavové liště v pohotovostním režimu zo-

brazí ikony  /  anebo  / .

3.6 Před opuštěním pracovního stolu
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• Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je povolena. Požádejte správce o další informace.

3.6.1 Nastavení přesměrovávání hovorů a funkce Nerušit.
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3.7  Použití telefonního seznamu
3.7.1   Uložení položky do osobního telefonního seznamu
Uložení nové položky

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Klepněte na  .
Zobrazí se počet zbývajících záznamů.

3. Klepněte na "<Zadejte jméno>".

a. Zadejte jméno (maximálně 24 znaků).

b. Klepněte na "OK".

4. Klepněte na "<Zadejte tel.č.>".

a. Zadejte telefonní číslo (maximálně 32 číslic).

b. Klepněte na "OK".
Chcete-li přidat další typy telefonních čísel, krok zopakujte.

5. Klepněte na "Není v kategor.".*1

a. Klepněte na  nebo  a vyberte kategorii.

b. Klepněte na "OK".

6. Klepněte na  telefonního čísla, které chcete použít jako výchozí číslo záznamu.*2

Barva ikony zvolené položky se změní na  .

7. Klepněte na  .
*1 Pokud nechcete přiřadit kategorii, lze tento krok vynechat.
*2 Pokud nechcete přiřadit výchozí číslo, lze tento krok vynechat. (Jako výchozí číslo se automaticky přiřadí první zadané číslo pro

záznam.)

Poznámka
• Platnými znaky jsou číslice "0" až "9" a symboly " ", " ", " ", "P".

• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Uložení položky pomocí vytáčení
Můžete nejdříve vytočit číslo a poté ho přidat jako záznam telefonního seznamu.

Přidání nového záznamu pomocí vytáčení
1. V pohotovostním režimu vytočte číslo.

2. Klepněte na "Tel. seznam".

3. Klepněte na "Vytvořit položku" a potom na "OK".
Zobrazí se počet zbývajících záznamů.

4. Klepněte na "<Zadejte jméno>".

a. Zadejte jméno (maximálně 24 znaků).

b. Klepněte na "OK".

5. Klepněte na "Není v kategor.".*1

3.7 Použití telefonního seznamu
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a. Klepněte na  nebo  a vyberte kategorii.

b. Klepněte na "OK".

6. Klepněte na  telefonního čísla, které chcete použít jako výchozí číslo záznamu.*2

Barva ikony zvolené položky se změní na  .

7. Klepněte na  .
*1 Pokud nechcete přiřadit kategorii, lze tento krok vynechat.
*2 Pokud nechcete přiřadit výchozí číslo, lze tento krok vynechat. (Jako výchozí číslo se automaticky přiřadí první zadané číslo pro

záznam.)

Poznámka
• Platnými znaky jsou číslice "0" až "9" a symboly " ", " ", " ", "P".

• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Přidání telefonního čísla ke stávajícímu záznamu pomocí vytáčení
1. V pohotovostním režimu vytočte číslo.

2. Klepněte na "Tel. seznam".

3. Klepněte na "Přidat číslo" a potom na "OK".

4. Klepněte na  .

5. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména.

6. Klepněte na "OK".

7. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

8. Klepněte na  telefonního čísla, které chcete použít jako výchozí číslo záznamu.*1

Barva ikony zvolené položky se změní na  .

9. Klepněte na  .
*1 Pokud nechcete přiřadit výchozí číslo, lze tento krok vynechat. (Jako výchozí číslo se automaticky přiřadí první zadané číslo pro

záznam.)

Poznámka
• Platnými znaky jsou číslice "0" až "9" a symboly " ", " ", " ", "P".

• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Uložení položky pomocí seznamu příchozích nebo odchozích hovorů
Do místního telefonního seznamu můžete přidat číslo, které je uvedeno v seznamu příchozích nebo odcho-
zích hovorů. Do osobního telefonního seznamu můžete přidat číslo, které je uvedeno v seznamu příchozích
nebo odchozích hovorů.

Přidání nového záznamu
1. V pohotovostním režimu zobrazte seznam příchozích či odchozích hovorů.

2. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovanou položku.

3. Klepněte na "Ulož tel.seznam".

4. Klepněte na "Vytvořit položku" a potom na "OK".
Zobrazí se počet zbývajících záznamů.

5. Klepněte na "<Zadejte jméno>".

3.7.1 Uložení položky do osobního telefonního seznamu
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a. Zadejte jméno (maximálně 24 znaků).

b. Klepněte na "OK".

6. Klepněte na "Není v kategor.".*1

a. Klepněte na  nebo  a vyberte kategorii.

b. Klepněte na "OK".

7. Klepněte na  telefonního čísla, které chcete použít jako výchozí číslo záznamu.*2

Barva ikony zvolené položky se změní na  .

8. Klepněte na  .
*1 Pokud nechcete přiřadit kategorii, lze tento krok vynechat.
*2 Pokud nechcete přiřadit výchozí číslo, lze tento krok vynechat. (Jako výchozí číslo se automaticky přiřadí první zadané číslo pro

záznam.)

Poznámka
• Platnými znaky jsou číslice "0" až "9" a symboly " ", " ", " ", "P".

• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Přidání telefonního čísla ke stávajícímu záznamu
1. V pohotovostním režimu zobrazte seznam příchozích či odchozích hovorů.

2. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovanou položku.

3. Klepněte na "Ulož tel.seznam".

4. Klepněte na "Přidat číslo" a potom na "OK".

5. Klepněte na  .

6. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

7. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

8. Klepněte na  telefonního čísla, které chcete použít jako výchozí číslo záznamu.*1

Barva ikony zvolené položky se změní na  .

9. Klepněte na  .
*1 Pokud nechcete přiřadit výchozí číslo, lze tento krok vynechat. (Jako výchozí číslo se automaticky přiřadí první zadané číslo pro

záznam.)

Poznámka
• Platnými znaky jsou číslice "0" až "9" a symboly " ", " ", " ", "P".

• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

3.7.2   Úprava uložené položky v osobním telefonním seznamu
Úprava uložené položky

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Klepněte na  .

3. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

4. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

3.7.2 Úprava uložené položky v osobním telefonním seznamu
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5. Klepněte na  . *1

6. Klepněte na požadované jméno, telefonní číslo, kategorii nebo výchozí telefonní číslo.

7. Data podle potřeby upravte.

8. Opakujte kroky 5 až 7 a upravte další položky, které chcete změnit.

9. Klepněte na  .
*1 Pokud tato ikona není zobrazena, máte aktuálně zobrazen sdílený telefonní seznam. Chcete-li upravovat položky, musíte mít zo-

brazen osobní telefonní seznam. Požádejte správce o další informace.

Poznámka
• Chcete-li změnit znak nebo číslici, klepnutím na  nebo  tento znak nebo číslici zvýrazněte, klep-

nutím na ikonu  odstraňte a poté zadejte nový znak nebo číslici.

• Chcete-li vymazat celý řádek, klepněte na "Vymazat".

• Chcete-li posunout kurzor doleva nebo doprava, klepněte na  nebo .

• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Úprava názvů kategorií
Názvy kategorií v telefonním seznamu lze upravit.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav.displeje".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Jméno skupiny".

4. Klepněte na  nebo  a vyberte číslo požadované kategorie (1-9).

5. Zadejte název kategorie (maximálně 13 znaků) a poté klepněte na "OK".

6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každý název kategorie, který chcete upravit.

Poznámka
• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

3.7.3   Odstranění uložené položky z osobního telefonního
seznamu

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Klepněte na  .

3. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

4. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

5. Klepněte na  . *1

6. Klepněte na  nebo  a potom klepněte na zaškrtávací políčka položek, které chcete odstranit. *2

7. Klepněte na  a potom na "OK".
*1 Pokud tato ikona není zobrazena, máte aktuálně zobrazen sdílený telefonní seznam. Chcete-li upravovat položky, musíte mít zo-

brazen osobní telefonní seznam. Požádejte správce o další informace.
*2 Klepnutím na  můžete vybrat všechny položky seznamu.

3.7.3 Odstranění uložené položky z osobního telefonního seznamu
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3.7.4   Vyhledání položky v osobním telefonním seznamu
Vyhledání podle jména

Položku v telefonním seznamu můžete také vyhledat zadáním jména.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Klepněte na  .

3. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

4. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

5. Vyberte požadované telefonní číslo.

6. Chcete-li uskutečnit hovor, proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

c. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).
*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Poznámka
• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Vyhledání podle kategorie
Pokud jsou položkám v telefonním seznamu přiřazeny kategorie, můžete vyhledávat podle kategorie.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Klepněte na  .

3. Klepněte na  nebo  a vyberte kategorii.

4. Klepněte na "OK".

5. Klepněte na  .

6. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

7. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

8. Vyberte požadované telefonní číslo.

9. Chcete-li uskutečnit hovor, proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*1

b. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

c. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).
*1 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Poznámka
• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

Vyhledání stisknutím tlačítek vytáčení
Položku v telefonním seznamu můžete také vyhledat stisknutím více tlačítek vytáčení, pokud je zobrazen
telefonní seznam.

3.7.4 Vyhledání položky v osobním telefonním seznamu
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1. Když je zobrazen telefonní seznam, stisknutím tlačítek vytáčení zadejte první znak(y) požadovaného
jména podle tabulek znaků.

2. Zvolte požadované jméno.
 

Tabulka znaků
Přípo-

na
NE / X / SX / C / (žád-

né) NE / X / SX RU

Tlačít-
ka ABC  (Latinka)  (řecké)  (cyrilice)

   1    1 А Б В 1

A B C 2 Α Β Γ 2 Г Д Е Ё A B C 2

D E F 3 Δ Ε Ζ 3 Ж З И Й 3 D E F 3

G H I 4 Η Θ Ι 4 К Л М 4 G H I 4

J K L 5 Κ Λ Μ 5 Н О П 5 J K L 5

M N O 6 Ν Ξ Ο 6 Р С Т 6 M N O 6

P Q R S 7 Π Ρ Σ 7 У Ф Х 7 P Q R S 7

T U V 8 Τ Υ Φ 8 Ц Ч Ш 8 T U V 8

W X Y Z 9 Χ Ψ Ω 9 Щ Ъ Ы Ь 9 W X Y Z 9

0 Mezera 0 Mezera Э Ю Я 0 Mezera

• Opakovaným stisknutím tlačítka budete cyklicky procházet znaky přiřazené danému tlačítku. Chcete-li na-
příklad zadat písmeno "C" v režimu Latinka, stiskněte tlačítko  3krát.

• Obrázky tlačítek v tabulce se mohou vzhledem lišit od skutečných tlačítek na telefonu.
 
Příklad: Chcete zadat jméno "ANNE" v režimu Latinka.
 

              

Poznámka
• Dostupnost závisí na telefonním systému. Požádejte správce o další informace.

3.7.5  Uzamknutí a odemknutí telefonního seznamu
Telefonní seznam můžete uzamknout nebo odemknout, pokud je telefon v pohotovostním režimu.
Pokud není nastaveno žádné heslo, telefonní seznam nelze uzamknout.
Podrobnosti o nastavení hesla naleznete v části "4.2 Nastavení hesla".

Poznámka
• Pokud zamknete osobní nebo sdílený telefonní seznam, druhý z nich se také zamkne. Pokud daný

telefonní seznam odemknete, odemkne se i druhý z nich.

Uzamknutí telefonního seznamu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo  a vyberte "Tel. seznam".

2. Stiskněte tlačítko / MENU .

3.7.5 Uzamknutí a odemknutí telefonního seznamu
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3. Klepněte na "Uzam.tel.seznam" a potom na "OK".*1

*1 Seznam hovorů je rovněž uzamčen.
Pokud není nastaveno heslo, zazní chybový tón a objeví se chybová zpráva "Heslo Neuloženo".

Odemknutí telefonního seznamu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Zadejte heslo a poté klepněte na "OK".*1

3. Stiskněte tlačítko / MENU .

4. Klepněte na "Otevř.tel.seznam" a potom na "OK".

5. Zadejte heslo a poté klepněte na "OK".*1

*1 Zadáte-li 3krát nesprávné heslo, po dobu přibližně 30 sekund nebude možné zadat žádné heslo.

Dočasné odemknutí telefonního seznamu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Zadejte heslo a poté klepněte na "OK".*1

*1 Zadáte-li 3krát nesprávné heslo, po dobu přibližně 30 sekund nebude možné zadat žádné heslo.

3.7.6   Vyhledání položky ve sdíleném telefonním seznamu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Tel. seznam".

2. Pokud se jako název zobrazí "Tel. seznam", klepněte na .*1

3. Klepněte na  .

4. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména a poté klepněte na "OK".

5. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

6. Vyberte požadované telefonní číslo.

7. Chcete-li uskutečnit hovor, proveďte jeden z následujících kroků:

a. Zvedněte sluchátko.*2

b. Klepnutím na "Hlasový hovor" uskutečníte hlasový hovor.

c. Klepnutím na "Video hovor" uskutečníte video hovor (pouze KX-HDV430).
*1 Pokud je povolen pouze sdílený telefonní seznam, tento krok se přeskočí.
*2 Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky "Režim volání" (pouze KX-HDV430).

Poznámka
• Pokyny pro zadávání znaků naleznete v části "2.7.3 Zadávání znaků".

3.7.6 Vyhledání položky ve sdíleném telefonním seznamu
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3.8  Kontrola stavu linky
Stav jednotlivých linek (KX-HDV330: až do 12 linek, KX-HDV340: až do 4 linek, KX-HDV430: až do 16 li-
nek,) můžete zkontrolovat na displeji.

V pohotovostním režimu
1. Klepněte na  nebo  a potom vyberte "Stav linky".

2. Klepněte na  nebo  a vyberte linku, u které chcete zkontrolovat stav.

3. Stisknutím tlačítka / CANCEL  ukončete kontrolu stavu linky nebo klepnutím na linku proveďte vybra-
nou akci.

Poznámka
• Pokud je funkčnímu tlačítku přiřazena funkce tlačítka linky, můžete stisknutím daného funkčního tla-

čítka zobrazit obrazovku stavu linky.

Během hovoru
1. Klepněte na "Stav linky".

2. Klepněte na  nebo  a vyberte linku, u které chcete zkontrolovat stav.

3. Stisknutím tlačítka / CANCEL  ukončete kontrolu stavu linky nebo klepnutím na linku proveďte vybra-
nou akci.

Poznámka
• Pokud je funkčnímu tlačítku přiřazena funkce tlačítka linky, můžete stisknutím daného funkčního tla-

čítka zobrazit obrazovku stavu linky.

Ukazatel stavu linky
Podrobnosti o obsahu displeje naleznete v části "Obsah zobrazení linek a kombinovaného zobrazení". Upo-
zorňujeme však na následující rozdíly:
• Klepnutím na ikony nelze zobrazit podrobnosti ani měnit nastavení.

• Zobrazí se pouze tlačítko s proměnnou funkcí "Zrušit". Po klepnutí na toto tlačítko se vrátíte na původní
obrazovku.

• Když stisknete tlačítko / HOME , nic se nestane.

• Klepnutím na linku ji obsadíte.

• Pokud tuto obrazovku zobrazíte během příjmu hovoru, zobrazí se pouze linky s příchozími hovory.

Poznámka
• Model KX-HDV340 nemá zobrazení linky nebo kombinované zobrazení.

Obrazovka na straně strana 41 se zobrazuje jako Stav linky.

3.8 Kontrola stavu linky
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3.9  Poslech zpráv hlasové pošty
Když obdržíte zprávu hlasové pošty, zobrazí se ikona  nebo začne pomalu blikat indikátor čekající zprávy.
Nové zprávy můžete zkontrolovat vstupem do schránky.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko / MESSAGE  nebo klepněte na "Hlasová zpráva".

2. Klepněte na  nebo  a vyberte linku, pro kterou je zobrazena ikona .

3.9.1  Vizuální hlasová pošta Xsi
Díky vizuální hlasové poště Xsi od společnosti Broadsoft můžete dostávat detailní informace o zprávách ze
serveru Xsi. Provádět můžete následující činnosti:
• Stahovat zprávy

• Označovat zprávy za přečtené nebo nepřečtené

• Odstraňovat zprávy
Podrobnosti získáte od prodejce telefonního systému nebo poskytovatele telekomunikačních služeb.
 
Platí následující omezení:
• Videozprávy nejsou podporovány.

• Formát hlasové zprávy: pouze WAV (MP3 není k dispozici)

• Délka záznamu hlasové zprávy: maximálně 5 minut

3.9 Poslech zpráv hlasové pošty
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3.10  Síťová kamera (pouze KX-HDV430)
Registrace síťových kamer umožňuje použít telefon k zobrazení obrazu z těchto kamer. Můžete také ovládat
otáčení a naklánění kamery, přibližování a oddalování obrazu atd.
Pokud je síťová kamera spojena s telefonním číslem (Paging číslo), můžete volat na toto číslo a současně
sledovat obraz z kamery.
Rovněž pokud je síťová kamera spojena s telefonními čísly (Tel. číslo vazby), spustí se při zahájení hovoru
automaticky prohlížeč síťových kamer a během hovoru budete moci sledovat obraz z kamery.

Poznámka
• Chcete-li na této jednotce sledovat obraz ze síťové kamery, musí být příslušná síťová kamera nakon-

figurována pro použití video kodeku H.264.
• V závislosti na modelu kamery nemusí být některé operace dostupné.

• Hovory uskutečňované pomocí telefonních čísel, která jsou spojena se síťovými kamerami, jsou do-
stupné pouze jako hlasové hovory.

• Nejnovější informace o síťových kamerách, které byly testovány s touto jednotkou, naleznete na ná-
sledujícím webu:

https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

3.10.1  Registrace síťové kamery
Můžete zaregistrovat až 16 síťových kamer připojených k síti.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Síťová kamera".

3. Klepněte na "Registrace kamery".

4. Klepněte na  nebo  a vyberte číslo, které chcete zaregistrovat.

5. Zadejte nezbytné údaje.

• Jméno
Zadejte název síťové kamery. Můžete zadat až 20 znaků.
Pokud název nezadáte, přiřadí se automaticky.

• Adresa
Zadejte adresu IP síťové kamery (IPv4/IPv6) nebo název hostitele (FQDN). Můžete zadat až 256 znaků.

• Číslo portu
Zadejte číslo portu síťové kamery (1-65535).
Výchozí hodnota je 80.

• ID uživatele
Zadejte identifikátor uživatele, který bude potřebný pro připojení k síťové kameře (max. 32 znaků).

• Heslo
Zadejte heslo, které bude potřebné pro připojení k síťové kameře (max. 32 znaků).

• Paging číslo
Zadejte název a telefonní číslo spojené se síťovou kamerou (název: max. 24 znaků, telefonní číslo: max.
32 znaků).
– Chcete-li vybrat číslo z telefonního seznamu: Klepněte na .

– Chcete-li vybrat číslo z historie hovorů: Klepněte na .

• Tel. číslo vazby

3.10 Síťová kamera (pouze KX-HDV430)
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Zadejte názvy a telefonní čísla, které chcete spojit se síťovou kamerou, aby se při uskutečnění nebo při-
jetí hovoru automaticky zobrazil obraz z této kamery. Můžete vytvořit až 5 záznamů (název: max. 24 zna-
ků, telefonní číslo: max. 32 znaků).
– Chcete-li vybrat číslo z telefonního seznamu: Klepněte na .

– Chcete-li vybrat číslo z historie hovorů: Klepněte na .

• Stream
Pokud je síťová kamera nakonfigurována pro výstup více streamů, vyberte možnost "Stream 1" nebo
"Stream 2". Podrobnosti naleznete v dokumentaci síťové kamery.

3.10.2  Prohlížeč síťových kamer
Spuštění prohlížeče síťových kamer

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Síťová kamera".

Poznámka
• Zobrazí se obraz ze síťové kamery, ke které jste se naposledy připojili.

• Pokud není zaregistrována žádná síťová kamera, nezobrazí se žádný obraz.

Ukončení prohlížeče síťových kamer
1. Stiskněte tlačítko / HOME  nebo / CANCEL  a klepněte na "OK".

Výběr síťové kamery
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Síťová kamera".

2. Stiskněte tlačítko / MENU .

3. Klepněte na "Výběr kamery".

4. Klepněte na  nebo : Vyberte název požadované kamery a klepněte na "OK".

Ovládání síťové kamery
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]
Vyrovnání na střed: Když jsou na obrazovce zobrazeny stavový řádek a oblast ovládání, klepněte na bod,
který se má nacházet uprostřed obrazu.*1

Chcete-li kameru posunout, naklonit, přiblížit/oddálit nebo přesunout do výchozí pozice, proveďte následují-
cí kroky.

1. Před provedením následujících operací klepnutím na obrazovku zobrazte ikony.

2. Proveďte jeden z následujících kroků.

a. Chcete-li kameru posunout, klepněte na  nebo  .

b. Chcete-li kameru naklonit, klepněte na  nebo  .

c. Chcete-li kameru přiblížit, klepněte na  .

d. Chcete-li kameru oddálit, klepněte na  .

e. Chcete-li kameru přesunout do výchozí pozice, klepněte na  .
*1 V závislosti na síťové kameře nemusí být tato funkce dostupná.

3.10.2 Prohlížeč síťových kamer
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Poznámka
• Ikona nedostupné funkce má šedou barvu.

Automatické přepínání mezi více síťovými kamerami
Můžete automaticky cyklicky přepínat mezi obrazy z registrovaných síťových kamer v nastaveném časovém
intervalu.
 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Výběr kamery".

3. Klepněte na "Sekvenční".

Ukončení přepínání
1. Při přepínání stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Výběr kamery".

3. Klepněte na název libovolné kamery.

Poznámka
• Obrazy z jednotlivých síťových kamer se zobrazují v pořadí, v němž byly kamery zaregistrovány.

Nastavení intervalu přepínání
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Výběr kamery".

3. Stiskněte tlačítko / MENU .

4. Klepněte na "Interval sekvence".

5. Klepněte na  nebo : Vyberte požadovanou položku a klepněte na "OK".

3.10.3  Použití telefonních čísel spojených se síťovou kamerou
Paging číslo

Vyvolání lze provést pomocí telefonního čísla (položka Paging číslo) spojeného se síťovou kamerou.
 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Klepněte na obrazovku.

2. Klepněte na  .

Poznámka
• Jedná se o hlasový hovor uskutečňovaný pomocí hlasitého odposlechu z výchozí linky.

Telefonní číslo vazby
Obraz ze síťové kamery lze zobrazit uskutečněním nebo přijetím hovoru pomocí telefonního čísla (položka
Tel. číslo vazby) spojeného se síťovou kamerou.

3.10.3 Použití telefonních čísel spojených se síťovou kamerou
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Uskutečnění hovoru
1. V pohotovostním režimu vytočte telefonní číslo vazby.

2. Klepněte na "Hlasový hovor".
Zobrazí se obraz ze síťové kamery spojené s příslušným telefonním číslem vazby.

Příjem hovoru
1. Při příjmu hovoru klepněte na "Hlasový hovor".

Pokud byl přijatý hovor uskutečněn pomocí telefonního čísla vazby, zobrazí se obraz ze síťové kamery
spojené s tímto číslem.

3.10.4  Předvolby síťové kamery
Můžete zvolit polohu pro sledování, která byla předtím zaregistrována v nastaveních síťové kamery. Tyto za-
registrované polohy pro sledování se nazývají "předvolby".

Poznámka
• V závislosti na síťové kameře nemusí být tato funkce dostupná.

Přidání předvolby
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Předvolba".

3. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovanou položku.

4. Klepněte na "OK".
Zobrazí se obrázek zvolené polohy.

5. Chcete-li se vrátit na obrazovku výběru předvolby, klepněte na  .
Chcete-li se vrátit na obrazovku ovládání, klepněte na "OK".

Poznámka
• Klepnutím na  v kroku 3 zobrazíte polohu kamery, v níž se nacházela před výběrem předvolby.

Přidání předvolby k oblíbeným položkám
Předvolbu můžete zaregistrovat mezi oblíbené položky.
 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Předvolba".

3. Klepněte na  nebo  a vyberte předvolbu, kterou chcete zaregistrovat.

4. Klepněte na "Editovat".

5. Klepněte na "Přid.k oblíbeným" a potom na "OK".

Odstranění předvolby z oblíbených položek
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Předvolba".

3.10.4 Předvolby síťové kamery
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3. Klepněte na  nebo  a vyberte předvolbu, kterou chcete odstranit.

4. Klepněte na "Editovat".

5. Klepněte na "Odebrat z oblíbených" a potom na "OK".

Úprava názvu předvolby
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Předvolba".

3. Klepněte na  nebo  a vyberte předvolbu, jejíž název chcete upravit.

4. Klepněte na "Editovat".

5. Klepněte na "Upr.jm.předvolby".

6. Zadejte název a poté klepněte na "OK".

Poznámka
• V kroku 3 můžete přeskočit přímo na konkrétní stránku klepnutím na "Přeskoč. stránku" a zadáním

čísla stránky.
• Název předvolby, která je zaregistrována jako oblíbená položka, můžete upravit klepnutím na "Oblíbe-

né" po provedení kroku 2.
• Chcete-li obnovit výchozí název předvolby:

1. Vyberte název předvolby.

2. Klepněte na "Editovat".

3. Klepněte na "Odebrat jm.předvolby" a potom na "OK".

3.10.5  Nastavení jasu obrazu
Můžete nastavit jas síťové kamery.

Poznámka
• V závislosti na síťové kameře nemusí být tato funkce dostupná.

 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Nastavení kamery".

3. Klepněte na "Jas".

4. Proveďte jeden z následujících kroků.

a. Chcete-li nastavit větší jas, klepněte na " ".

b. Chcete-li nastavit menší jas, klepněte na " ".

c. Chcete-li nastavit výchozí jas, klepněte na "Reset".

d. Nastavení ukončíte klepnutím na "OK".

Poznámka
• Rozsah jasu a výchozí hodnota závisejí na síťové kameře.

3.10.5 Nastavení jasu obrazu
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3.10.6  Automatický režim
Můžete nastavit automatický režim.

Poznámka
• V závislosti na síťové kameře nemusí být tato funkce dostupná.

Automatické otáčení
Síťovou kameru lze nastavit tak, aby se opakovaně otáčela ve vodorovném směru (vlevo-vpravo) v celém
svém sledovacím rozsahu.
 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Nastavení kamery".

3. Klepněte na "Auto režim".

4. Klepněte na "Auto panoramat." a potom na "OK".*1

*1 Chcete-li automatický režim zrušit, klepněte na "Vypnuto" a poté na "OK".

Sekvence předvoleb
Můžete mít nastaveno více předvolených poloh síťové kamery pro sledování v opakujícím se cyklu.
 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Nastavení kamery".

3. Klepněte na "Auto režim".

4. Klepněte na "Sekv. Předvolby" a potom na "OK".*1

*1 Chcete-li automatický režim zrušit, klepněte na "Vypnuto" a poté na "OK".

Automatické sledování
Kamera může automaticky sledovat pohybující se objekt.
 
[Během zobrazení obrazu ze síťové kamery (obrazovka ovládání)]

1. Stiskněte tlačítko / MENU .

2. Klepněte na "Nastavení kamery".

3. Klepněte na "Auto režim".

4. Klepněte na "Auto sledování" a potom na "OK".*1

*1 Chcete-li automatický režim zrušit, klepněte na "Vypnuto" a poté na "OK".

3.10.7  Příjem alarmů ze síťových kamer
Když je zjištěn alarm ze síťové kamery (detekce pohybu, chyba, abnormalita atd.), může tato jednotka zo-
brazit obraz z kamery, která alarm vydala.

Poznámka
• Alarmy mohou být signalizovány zvukem nebo zprávou, která se automaticky zobrazí na displeji.

3.10.6 Automatický režim
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• V závislosti na síťové kameře nemusí být tato funkce dostupná.

Když se objeví automaticky zobrazovaná zpráva s oznámením alarmu
Připojení k síťové kameře, u níž došlo k alarmu

1. Klepněte na "OK" v automaticky zobrazené zprávě.

Poznámka
• Po klepnutí na "Zrušit" nedojde k připojení k síťové kameře.

• Pokud obdržíte alarm během video hovoru, hovor se automaticky přepne na hlasový hovor.
 
Kontrola alarmu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo  a potom vyberte "Seznam hovorů"

2. Klepněte na  .*1

3. Klepnutím na položku se připojte ke kameře a zobrazte obraz z této kamery.
*1 Zobrazí se seznam síťových kamer, u nichž došlo k alarmu.

Poznámka
• Chcete-li odstranit položku ze seznamu, klepněte na , klepněte na zaškrtávací políčka položek, kte-

ré chcete odstranit, klepněte na  a poté na "OK".

Konfigurace oznámení alarmu
Nastavení oznámení alarmu
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Síťová kamera".

3. Klepněte na "Nastavení alarmů".

4. Klepněte na "Oznámení".

5. Klepněte na "Pop Up" a potom na "OK".

Nastavení času deaktivace alarmů
Můžete nastavit časový interval po výskytu alarmu, během kterého jsou další oznámení alarmu zastavena
(deaktivována).

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Síťová kamera".

3. Klepněte na "Nastavení alarmů".

4. Klepněte na "Čas deaktivace".

5. Klepněte na  nebo na  : Nastavte čas deaktivace (v sekundách) a potom klepněte na "OK".

Nastavení čísla portu pro alarmy
Můžete nastavit číslo portu pro příjem alarmů.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Síťová kamera".

3. Klepněte na "Nastavení alarmů".

3.10.7 Příjem alarmů ze síťových kamer
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4. Klepněte na "Číslo portu".

5. Zadejte číslo portu a klepněte na "OK".

3.10.7 Příjem alarmů ze síťových kamer
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3.11  Komunikační kamera (pouze KX-HDV430)
Registrací komunikační kamery a jejím následným výběrem ze seznamu můžete uskutečnit hovor pro sle-
dování obrazu z kamery a umožnění hlasové komunikace.
Při přijetí hovoru z komunikační kamery můžete sledovat obraz druhého účastníka.
Můžete ovládat komunikační kameru (otáčet/naklánět), přibližovat/oddalovat obraz a ovládat zařízení připo-
jená ke komunikační kameře (například odemknout dveře). Tyto funkce lze použít s modely KX-NTV150 a
KX-NTV160.
V této kapitole jsou popsány speciální funkce a operace komunikační kamery.
Informace o operacích, které zde nejsou popsány, naleznete v odpovídajících částech této příručky.

3.11.1  Použití komunikační kamery
Registrace komunikační kamery

Můžete zaregistrovat až 16 komunikačních kamer připojených k síti.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Kom. kamera".

3. Klepněte na  nebo  a vyberte číslo, které chcete zaregistrovat.

4. Zadejte nezbytné údaje.
• Jméno

Zadejte název kamery. Můžete zadat až 24 znaků.
• Telefonní číslo

Zadejte telefonní číslo komunikační kamery.
• Typ zvonění

Nastavte vyzváněcí tón pro hovor přijatý komunikační kamerou. Výchozí nastavení je "Zvonění 10".

Volání komunikační kamery
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Kom. kamera".

2. Klepněte na  nebo  a vyberte komunikační kameru, kterou chcete volat.

3. Chcete-li sledovat obraz, klepněte na "Kamera monitor".
Klepnutím na "Kamera hovor" nebo zvednutím sluchátka uskutečníte hlasový hovor.

Poznámka
• Chcete-li uskutečnit hlasový hovor, zatímco sledujete obraz, klepněte na obrazovku a na  nebo

zvedněte sluchátko.
• Pokud se hovor uskutečňuje vytočením telefonního čísla, zobrazí se obrazovka video hovoru.

Příjem hovoru z komunikační kamery
• Při příchozím hovoru zazní z reproduktoru pouze jedno vyzvánění.

• Při přijetí hovoru se zobrazí obraz z kamery. Chcete-li zahájit hlasovou komunikaci, klepněte na obrazov-
ku a potom klepněte na  .

• Pokud je v průběhu hlasového hovoru s komunikační kamerou přijat hovor z komunikační kamery, přijme-
te jej klepnutím na "Kamera". Aktuální hovor bude přidržen.

Přepojení hovoru s komunikační kamerou
Podrobnosti o této operaci naleznete v části "3.4.1 Přepojení hovoru".

3.11 Komunikační kamera (pouze KX-HDV430)
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Poznámka
• Ovládací obrazovka cílové stanice přepojení (KX-HDV430)

– Při přepojení hlasového hovoru se zobrazí obrazovka hlasového hovoru.

– Pokud se přepojuje video hovor a v cílové stanici přepojení je registrována komunikační kamera,
zobrazí se obrazovka sledování obrazu.*1 Pokud kamera registrována není, zobrazí se obrazovka
video hovoru.

*1 Chcete-li uskutečnit hlasový hovor, zatímco sledujete obraz, klepněte na obrazovku a na  nebo zvedněte sluchátko.

Konferenční hovory při připojení ke komunikační kameře
Pomocí komunikační kamery nelze navázat videokonferenční hovor. Pokud je během hovoru s komunikační
kamerou přidán třetí účastník, zahájí se hlasový konferenční hovor.

3.11.2  Ovládací ikony na obrazovce komunikační kamery
Normálně se obraz zobrazí přes celou obrazovku. Po klepnutí na obrazovku se zobrazí stavový řádek a ob-
last ovládání. Po určité době se obnoví zobrazení přes celou obrazovku. (Stavový řádek a oblast ovládání
zobrazíte opětovným klepnutím na obrazovku.)
 
[Během zobrazení obrazu z komunikační kamery (obrazovka ovládání)]
Před provedením následujících operací klepnutím na obrazovku zobrazte ikony.
• Chcete-li kameru posunout, klepněte na  nebo  .

• Chcete-li kameru naklonit, klepněte na  nebo  .

• Chcete-li kameru přiblížit, klepněte na  .

• Chcete-li kameru oddálit, klepněte na  .

• Chcete-li zařízení odemknout, klepněte na  .*1

• Chcete-li přepnout ze sledování obrazu na hovor, klepněte na  .

• Chcete-li se odpojit, klepněte na  .
*1 Ovládání zařízení připojených ke komunikační kameře (například odemknutí dveří).

3.11.2 Ovládací ikony na obrazovce komunikační kamery
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část 4
Přizpůsobení telefonu

V této části je popsáno, jak si lze telefon přizpůsobit
podle vlastních potřeb.
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4.1  Nastavení LCD displeje
Změna displeje LCD v telefonu

Můžete změnit, co se bude na displeji LCD v telefonu zobrazovat.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav.displeje".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pohotovost.režim".

4. Vyberte požadovanou položku a klepněte na "OK".

Nastavení jazyka zobrazení
Můžete vybrat jazyk pro zobrazování na displeji LCD.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav.displeje".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Volba jazyka LCD".

4. Klepněte na  nebo  a vyberte jazyk.

5. Klepněte na "OK".

4.1 Nastavení LCD displeje
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4.2  Nastavení hesla
Při výchozím nastavení není heslo telefonu nastaveno. Heslo (4 číslice) je nutné zaregistrovat před použi-
tím. Bez nastavení hesla nelze použít následující funkce:
• Zámek telefonního seznamu (viz část "3.7.5 Uzamknutí a odemknutí telefonního seznamu".)

Poznámka
• Pro zabránění neoprávněnému přístupu k tomuto produktu:

– Nastavte heslo, které je náhodné, a nelze ho snadno uhodnout.

– Heslo pravidelně měňte.

• Heslo si poznamenejte, abyste ho nezapomněli.

Nastavení
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Další volby".

3. Klepněte na "Změň heslo ručky".

4. Zadejte nové heslo (4 číslice [0-9]) a klepněte na "OK".*1

5. Ověřte heslo opětovným zadání stejného hesla jako v kroku 4.
*1 Pokud je heslo již nastaveno, budete muset nejprve zadat staré heslo.

4.2 Nastavení hesla
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4.3  Použití tlačítek zkrácené volby
Po přiřazení telefonních čísel tlačítkům vytáčení můžete uskutečnit hovor stisknutím a přidržením tlačítka
vytáčení. (Viz část "Vytáčení tlačítkem zkrácené volby".)

Přiřazení tlačítek zkrácené volby z telefonního seznamu
Telefonní číslo uložené v osobním telefonním seznamu můžete přiřadit tlačítku, které bude používáno jako
tlačítko zkrácené volby.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko vytáčení (0-9) déle než 1 sekundu.

2. Klepněte na  .

3. Klepněte na  .

4. Zadejte jméno nebo první znak(y) požadovaného jména.

5. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovaný název.

6. Vyberte požadované telefonní číslo.

7. Klepněte na  .

Poznámka
• Podrobnosti o vyhledání položky v telefonním seznamu naleznete v části "3.7.4  Vyhledání položky

v osobním telefonním seznamu ".

Úprava tlačítek zkrácené volby
1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko vytáčení (0-9) déle než 1 sekundu.

2. Klepněte na  .

3. V případě potřeby klepněte na "Jméno".

4. Upravte název a poté klepněte na "OK".

5. V případě potřeby klepněte na "Telefonní číslo".

6. Upravte telefonní číslo a poté klepněte na "OK".

7. Klepněte na  .

Odstranění tlačítka zkrácené volby
1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko vytáčení přiřazené jako tlačítko zkrácené volby déle

než 1 sekundu.*1

2. Klepněte na  .

3. Klepněte na zaškrtávací políčka položek, které chcete odstranit. *2

4. Klepněte na  a potom na "OK".
*1 Zatímco jsou zobrazeny informace tlačítka zkrácené volby, můžete poklepáním na  nebo  vybrat jiné číslo tlačítka zkrácené

volby.
*2 Klepnutím na  můžete vybrat všechny položky seznamu.

Výběr typu vytáčení tlačítkem zkrácené volby
Pro každé přiřazené tlačítko zkrácené volby můžete vybrat jeden ze 2 typů vytáčení tlačítkem zkrácené vol-
by.

4.3 Použití tlačítek zkrácené volby

98 Provozní pokyny



1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko vytáčení (0-9) déle než 1 sekundu.

2. Klepněte na  .

3. Klepněte na "Automat. volání".

4. Vyberte "Manuální" nebo "Automaticky" a klepněte na "OK".

Možnost Popis

Manuální Stiskněte a přidržte tlačítko vytáčení (0-9) přiřazené jako tlačítko zkrácené volby déle
než 1 sekundu a poté zvedněte sluchátko.

Automatic-
ky

Stisknutí a přidržení přiřazeného tlačítka zkrácené volby po nastavený počet sekund
způsobí okamžité vytáčení čísla přiřazeného tlačítku zkrácené volby.

Poznámka
• Pokyny pro výběr počtu sekund, po jejichž uplynutí se automaticky uskuteční hovor, naleznete v od-

stavci "Čas přímá volba" v části "Nastav. tlačítek".

4.3 Použití tlačítek zkrácené volby
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4.4   Funkční tlačítka (programová tlačítka a tlačítka
DSS)
4.4.1  Programová tlačítka

Klepnutím na "Funkce" se zobrazí funkční tlačítka. Na jedné stránce je zobrazeno 8 tlačítek.

A B

Poznámka
• Vzorové obrázky displeje uvedené v tomto návodu jsou pouze ukázky a skutečná obrazovka na tele-

fonu se může lišit jazykem nebo vzhledem.

Výběr stránky
K dispozici jsou 3 stránky (obrazovky) funkčních kláves. Klepnutím na číslo se zobrazí příslušná
stránka. Pokud se změní stav funkčního tlačítka, které není zobrazeno, číslo stránky s daným tlačít-
kem bliká.

Rozložení funkčních tlačítek
• Stránka 1: Funkční tlačítka 1–8
• Stránka 2: Funkční tlačítka 9-16
• Stránka 3: Funkční tlačítka 17-24
Funkční tlačítka jsou uspořádána svisle zleva nahoře.

4.4.2   Změna funkčních tlačítek
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav. tlačítek".

3. Klepněte na "Program. Klávesa". *1

4. Klepněte na  nebo  a vyberte tlačítko, které chcete změnit.

5. Klepněte na "Funkce".

6. Klepněte na  nebo  a vyberte novou položku, kterou chcete přiřadit.*2

7. Klepněte na "OK".
• Podle potřeby specifikujte další nastavení, například "Linka", "Štítek" a "Telefonní číslo".

8. Klepněte na  .
*1 Chcete-li přiřadit funkce tlačítkům DSS u modelu KX-HDV20, klepněte na položku "DSS Klávesa".

Funkci také lze přiřadit stisknutím požadovaného tlačítka DSS alespoň po dobu 3 sekund.
*2 Chcete-li vymazat aktuální nastavení, klepněte na "nikterak".
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4.4.3  Typy funkčních tlačítek
Každému z funkčních tlačítek lze přiřadit jednu z následujících funkcí.

Poznámka
• Jednotlivým linkám lze kromě funkce Linka přiřadit také další funkce. Vybrat však lze pouze ty linky,

které byly nastaveny předem.
• Pokud je telefon připojen k pobočkové ústředně Panasonic řady KX-HTS, bude se metoda změny

těchto tlačítek a funkcí, které můžete přiřazovat, lišit.
Podrobnosti naleznete v dokumentaci k pobočkové ústředně řady KX-HTS.

1. Jeden Dotyk
Používá se k vytočení předtím nastaveného telefonního čísla jedním dotykem.
Typ navázaného hovoru závisí na nastavení položky Režim volání (pouze KX-HDV430).

2. BLF (Pole pro signalizaci obsazení)
Používá se k přepojení hovorů na klapku přiřazenou příslušnému tlačítku při příjmu příchozího hovoru
nebo během konverzace. Indikátor tlačítka BLF zobrazuje také aktuální stav linky přiřazené danému
tlačítku.

Stav
Význam

Barva Schéma svitu

Červená Vypnuto K dispozici

Zapnuto Není k dispozici

Rychlé blikání Zvonění

Modrá Zapnuto Parkování hovoru

Poznámka
• Naprogramovat lze více než 48 tlačítek BLF, indikace stavu je však k dispozici pouze pro maxi-

málně 48 tlačítek.
3. Linka

Používá se k obsazení linky pro uskutečnění nebo přijetí hovoru. Stav linek udává barva indikátorů jed-
notlivých tlačítek.

Stav
Význam

Barva Schéma svitu

Modrá Zapnuto Používá se
• Účastníte se hovoru.

Pomalé blikání Linka přidrž
• Hovor je přidržen.

Rychlé blikání Příchozí hovor nebo Návrat hovoru
• Je přijímán hovor (včetně vyvolaného přidrženého

hovoru).

Jméno nebo číslo volajícího
• Je přijímán hovor přes sdílenou linku.

4.4.3 Typy funkčních tlačítek
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Stav
Význam

Barva Schéma svitu

Červená Zapnuto Používá se
• Používá se sdílená linka nebo je hovor soukromě při-

držen v jiné jednotce.

Pomalé blikání Linka přidrž
• Sdílená linka je přidržena v jiné jednotce.

Vypnuto — Volná
• Linka není využívána.

4. ACD[Přihlášení] / ACD[Wrap Up] *1

ACD[Přihlášení]: Používá se k přihlášení nebo odhlášení skupiny automatické distribuce hovorů.
ACD[Wrap Up]: Používá se ke změně stavu telefonu v pořadí: "Nedostupný"  "Čas na zotavení" 
"Dostupný".
 
Stav tlačítek udává barva jejich indikátorů.

Stav Význam

Barva Schéma svitu ACD[Přihlášení] ACD[Wrap Up]

Červená Vypnuto Přihlásit Dostupný

Zapnuto Odhlásit Nedostupný

Pomalé blikání — Čas na zotavení

5. Stav linky
Používá se k potvrzení stavu každé linky. To umožňuje funkčnímu tlačítku pracovat jako tlačítko Linka,
např. obsazení linky, aby bylo možno uskutečnit nebo přijmout hovor.
Viz část "3.8 Kontrola stavu linky".

6. Přesměrování
Používá se k přesměrování příchozích hovorů na vnitřní linku přiřazenou danému tlačítku.

7. Tel. seznam *2

Používá se k otevření telefonního seznamu.
8. Seznam hovorů *2

Používá se k otevření seznamu příchozích/odchozích hovorů.
9. Současné zvonění *1

Aktivuje současné zvonění. Lze zadat až 10 umístění, která mají při příjmu hovoru zvonit současně.

Stav
Význam

Barva Schéma svitu

Modrá Zapnuto Funkce současného zvonění: zapnuta

Vypnuto Funkce současného zvonění: vypnuta

10. Hoteling *1

Používá se k přihlášení nebo odhlášení události hotelingu call centra.
11. Přepojení

Používá se k přepojení hovoru na vnitřní linku přiřazenou příslušnému tlačítku pomocí přepojení s po-
tvrzením nebo automatického přepojení během konverzace.

4.4.3 Typy funkčních tlačítek
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12. Přepojení naslepo *1

Používá se k přepojení hovoru na vnitřní linku přiřazenou příslušnému tlačítku pomocí přepojení nasle-
po během konverzace.

13. Konference
Používá se k přidání vnitřní linky přiřazené příslušnému tlačítku k hovoru více účastníků (konferenci).

14. Přímé přijetí hovoru *1

Používá se k příjmu příchozího hovoru uskutečněného na uvedené telefonní číslo.
15. Parkovat *1

Používá se k zaparkování hovoru (parkování hovorů).
16. Obnovit park.hovor *1

Používá se k vyvolání zaparkovaného hovoru.
17. Přítomnost

Používá se k potvrzení aktuálního stavu vnitřní linky přiřazené příslušnému tlačítku.
Pokud je vnitřní linka Dostupná, můžete stisknutím tlačítka / klepnutím na tlačítko volat na registrované
telefonní číslo.

Stav
Význam

Barva Schéma svitu

Modrá Zapnuto Dostupný

Červená Zapnuto Obsazeno

Pomalé blikání Pryč

Vypnuto — Offline

(Můj telefon)
Používá se ke konfiguraci aktuálního stavu Mého telefonu. Stav lze změnit klepnutím na tlačítko / stis-
knutím tlačítka.

Stav
Význam

Barva Schéma svitu

Modrá Zapnuto Dostupný

Červená Zapnuto Obsazeno

Pomalé blikání Pryč

Vypnuto — Offline / Neviditelný

18. Skup.vyzved. *1

Používá se k příjmu skupinového hovoru.
19. Síťová kamera (Pouze pro KX-HDV430)

Používá se k připojení k síťové kameře. Slouží k zadání názvu síťové kamery, k níž se chcete připojit.
 
*1 Tuto položku lze použít, pouze když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
*2 Tuto položku lze vybrat, pokud je seznam zaregistrován v telefonu. Požádejte správce o další informace.

4.4.3 Typy funkčních tlačítek
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4.5  Použití funkcí anonymního hovoru
Uskutečnění anonymního hovoru

Před uskutečněním hovoru zadejte následující údaje:

Poznámka
• Dostupnost závisí na telefonním systému.

• Tato nastavení mohou vyžadovat zadání hesla. Doporučujeme svěřit nastavení správci. Požádejte
správce o další informace.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pokročilá nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastavení volání".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Anonymní hovor".

4. Klepněte na  nebo  a vyberte linku.

5. Vyberte "Zapnuto" nebo "Vypnuto" a klepněte na "OK".

Blokování anonymních hovorů
Tato funkce umožňuje jednotce odmítat hovory, pokud je obdrží bez telefonního čísla. Výchozí nastavení je
"Vypnuto".

Poznámka
• Tato nastavení mohou vyžadovat zadání hesla. Doporučujeme svěřit nastavení správci. Požádejte

správce o další informace.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pokročilá nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastavení volání".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Blok. anonymní".

4. Klepněte na  nebo na  a vyberte požadovanou linku.

5. Vyberte "Zapnuto" nebo "Vypnuto" a klepněte na "OK".

4.5 Použití funkcí anonymního hovoru
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4.6   Zákaz příchozích hovorů (pouze uživatelé
služby ID volajícího*1)

Tato funkce umožňuje jednotce odmítat hovory ze stanovených telefonních čísel, které nechcete přijímat, ja-
ko jsou nevyžádané hovory.
Při příchozím hovoru nebude jednotka vyzvánět, zatímco bude probíhat identifikace volajícího.
Pokud se telefonní číslo shoduje se záznamem v seznamu blokovaných hovorů, jednotka hovor odmítne.
*1 Pokud je přijat vnější hovor, který obsahuje informace ID volajícího (jméno a telefonní číslo volajícího), tyto informace se zazna-

menají do protokolu příchozích hovorů a zobrazí na displeji LCD.
Pokud je přijat hovor z telefonního čísla, které odpovídá číslu zadanému do telefonního seznamu, zobrazí se společně s číslem
jméno zaregistrované v telefonním seznamu pro toto číslo.
Pokud telefonní systém zašle informace o volajícím a pro stejné číslo jsou rovněž uloženy informace v telefonním seznamu, zo-
brazí se informace uložené v telefonním seznamu.

Poznámka
• Tato nastavení mohou vyžadovat zadání hesla. Doporučujeme svěřit nastavení správci. Požádejte

správce o další informace.

Ukládání nežádoucích volajících
Do seznamu blokovaných hovorů můžete uložit až 30 telefonních čísel s využitím seznamu volajících nebo
přímým zadáním čísel.

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pokročilá nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastavení volání".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Blokování ID".

4. Klepněte na  nebo na  a vyberte prázdnou linku.

5. Zadejte telefonní číslo (max. 32 číslic) a poté klepněte na "OK".

Poznámka
• Telefonní číslo můžete také zaregistrovat klepnutím tlačítko "Blokování ID", když je v seznamu přícho-

zích hovorů vybrán volající, kterého chcete blokovat. Poté pokračujte v postupu od kroku 5.

Úprava odmítaných telefonních čísel
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pokročilá nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastavení volání".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Blokování ID".

4. Klepněte na  nebo  a vyberte požadované telefonní číslo.

5. Upravte telefonní číslo a poté klepněte na "OK".

Odstranění odmítaných telefonních čísel
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pokročilá nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastavení volání".

3. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Blokování ID".

4. Klepněte na  .

5. Klepněte na  nebo  a potom klepněte na zaškrtávací políčka položek, které chcete odstranit.*1

4.6 Zákaz příchozích hovorů (pouze uživatelé služby ID volajícího*1)
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6. Klepněte na  a potom na "OK".
*1 Klepnutím na  můžete vybrat všechny položky seznamu.

4.6 Zákaz příchozích hovorů (pouze uživatelé služby ID volajícího*1)
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4.7  Nastavení režimu ECO
Povolením tohoto režimu snížíte spotřebu elektrické energie jednotky.

Poznámka
• Když je zapnutý režim ECO, změní se nastavení "Rychlost připoj." takto:

– Rychlost připoj.: "10M-plné" *1

– Port počítače nelze použít

• Po změně nastavení režimu ECO se jednotka restartuje.

• Pokud je režim ECO zapnutý, zobrazí se ve stavové liště ikona .
*1 Port přepínače, ke kterému je jednotka připojena, musí být v režimu 10 Mbps (pevný) / plně duplexní.

Nastavení
1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav.systému".

2. Klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav.systému".

3. Klepněte na  nebo  a poté zvolte "EKO režim"*1.

4. Klepněte na "Zapnuto" a potom na "OK".*2

*1 Pro toto nastavení může být vyžadováno heslo správce. Požádejte správce o další informace. Dostupné znaky jsou uvedeny
v části "5.2 Tabulka znaků pro heslo správce".

*2 Režim ECO můžete vypnout výběrem možnosti "Vypnuto" (výchozí nastavení).

4.7 Nastavení režimu ECO
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4.8  Změna výchozích nastavení
Výběr hlavní položky

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Základní nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a vyberte hlavní položku.

Hlavní položka Podřízená položka

Nastav. příchozí Hlasitost vyzv., Typ zvonění

Nastavení hovoru Hlasitost repro., Hlasitost sluch., Hlasitost náhl.

Nastav. odpovědi Auto. Odpov.zařízení, Zpož.odpověd, Auto odpověď (pouze
KX-HDV430)

Nastav. tlačítek Program. Klávesa, DSS Klávesa, Čas přímá volba

Nastav.displeje Volba jazyka LCD, Podsvícení tel, Pohotovost.režim, Jméno sku-
piny, Formát data, Formát času, Spořič obrazovky, DSS ovládá-
ní, Oznámení

Tón tl. Zap/vyp —

Bluetooth náhl. Připojení, Registrace

Volba video(pouze KX-HDV430) Režim volání, Režim obrazovky, Odeslání obrazu, Nastav. pře-
nosu, Nastavení kamery

Síťová kamera(pouze KX-HDV430) Nastavení alarmů, Registrace kamery

Kom. kamera(pouze KX-HDV430) —

Další volby Změň heslo ručky, Webové rozhraní

4.8.1  Uspořádání nabídek základních nastavení
Nastav. příchozí

Podřízená polož-
ka Popis Nastavení Výchozí

Hlasitost vyzv. Slouží k nastavení hla-
sitosti vyzvánění.

0–8 5

4.8 Změna výchozích nastavení
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Podřízená polož-
ka Popis Nastavení Výchozí

Typ zvonění Slouží k výběru vyzvá-
něcího tónu pro každý
typ hovoru.*1

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zvonění 1–19,
25–32

Zvonění 1*2

Zvonění soukr.
(Kategorie 1–Kate-
gorie 9)

*1 Přednastavené melodie v tomto produktu jsou používány se svolením © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Výchozí vyzváněcí tón se liší v závislosti na čísle linky. Například výchozí melodie pro linku 3 je 3.

4.8.1 Uspořádání nabídek základních nastavení
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Nastavení hovoru
Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Hlasitost repro. Slouží k nastavení hlasitosti repro-
duktoru.

Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 5

Hlasitost sluch. Slouží k nastavení hlasitosti slu-
chátka.

Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 5

Hlasitost náhl. Slouží k nastavení hlasitosti repro-
duktoru náhlavní soupravy.

Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 5

Equalizer Zvolí typ kvality přijímače. Normální / Výšky*1 Normální

*1 Zdůrazní vysoké frekvence.

Nastav. odpovědi
Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Auto. Odpov.zařízení Slouží k výběru typů zařízení,
z nichž lze přijímat hovory pomocí
funkce Automatické přijetí.

Hlasitý telef /
Náhl.souprava

Hlasitý telef

Zpož.odpověd Slouží k nastavení počtu sekund
před automatickým přijetím hovo-
ru, je-li zapnuta funkce Automatic-
ké přijetí.

0s–20s 6s

Auto odpověď
(pouze KX-HDV430)

Slouží k výběru typů hovorů, které
lze přijímat pomocí funkce Auto-
matické přijetí.

Hlasový hovor / Hlas a
video

Hlasový ho-
vor

4.8.1 Uspořádání nabídek základních nastavení
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Nastav. tlačítek
Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

• Program. Klávesa
 
• DSS Klávesa

Slouží k přiřazení funk-
ce jednotlivým progra-
movým tlačítkům nebo
tlačítkům DSS.
Viz část "4.4  Funkční
tlačítka (programová tla-
čítka a tlačítka DSS) ".

nikterak
Jeden Dotyk
BLF
Linka
ACD[Přihlášení]
ACD[Wrap Up]
Stav linky
Přesměrování
Tel. seznam
Seznam hovorů
Současné zvonění
Hoteling
Přepojení
Přepojení naslepo
Konference
Přímé přijetí hovoru
Parkovat
Obnovit park.hovor
Přítomnost
Skup.vyzved.
Síťová kamera (pouze KX-HDV430)

nikterak

Čas přímá volba Slouží k výběru počtu
sekund před automatic-
kým uskutečněním ho-
voru, pokud je stisknuto
a přidrženo tlačítko
zkrácené volby přiřaze-
né možnosti "Automa-
ticky".

1s–20s 2s
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Nastav.displeje
Podřízená po-

ložka Popis Nastavení Výchozí

Volba jazyka
LCD

Slouží k výběru jazy-
ka zobrazení. Ze se-
rveru nebo webu lze
podle potřeby stáh-
nout až 10 jazyků.
Požádejte správce
o další informace.

Přípona: NE / X /
SX

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

Automaticky

Přípona: (žá-
dná) / C

Automaticky /
English /
Español /
FRANÇAIS

Automaticky

Přípona: RU Automaticky /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Automaticky

Podsvícení tel Slouží pro výběr dél-
ky prodlevy před vy-
pnutím podsvícení po
návratu do pohoto-
vostního režimu,
úrovně aktivního pod-
svícení a úrovně ne-
aktivního podsvícení.

Čas zhasnutí 30 sec. /
1 min. /
5 min. /
10 min. /
30 min. /
60 min. /
120 min. /
180 min. /
300 min. /
Vždy Zap.

1 min.

Aktivní úroveň Úroveň 1–Úroveň 8 Úroveň 8

Neaktivní úroveň Nízký / Vypnuto Vypnuto

Pohotovost.re-
žim

Umožňuje vybrat, co
se zobrazí na displeji
v pohotovostním reži-
mu.

Telefonní číslo /
Číslo/jméno tel. /
Jméno /
Vypnuto

Telefonní čí-
slo

Jméno skupiny Umožňuje upravit ná-
zvy kategorií.

Maximálně 13 znaků na kategorii (1-9) Neuloženo

Formát data Slouží k výběru for-
mátu pro datum zo-
brazené na displeji
v pohotovostním reži-
mu.

Přípona: NE / X /
SX / RU

DD-MM-RRRR /
MM-DD-RRRR

DD-MM-
RRRR

Přípona: (žá-
dná) / C

DD-MM-RRRR /
MM-DD-RRRR

MM-DD-
RRRR

Formát času Slouží k výběru for-
mátu pro čas zobra-
zený na displeji v po-
hotovostním režimu.

Přípona: NE / X /
SX / RU

12hodinový / 24hodino-
vý

24hodinový

Přípona: (žá-
dná) / C

12hodinový / 24hodino-
vý

12hodinový
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Podřízená po-
ložka Popis Nastavení Výchozí

Spořič obrazov-
ky*1

Slouží pro výběr dél-
ky prodlevy před akti-
vací spořiče obrazov-
ky.

Vypnuto /
10 sec. /
30 sec. /
1 min. /
3 min. /
5 min.

Vypnuto

DSS ovládání Nastavuje podsvícení
a kontrast LCD připo-
jených jednotek
KX-HDV20.

Podsvícení tel Automaticky /
Zapnuto (Úroveň 1–
Úroveň 6) /
Vypnuto

Automaticky
Úroveň 6

Kontrast LCD Úroveň 1–Úroveň 6 Úroveň 3

Oznámení Slouží pro výběr me-
tody oznamování
(Zpráva, LED nebo
Alarm) zmeškaných
hovorů, hlasových
zpráv a alarmů síťové
kamery.
Zpráva: Zobrazí zprá-
vu na obrazovce
LED: Rozsvítí se uka-
zatel
Alarm: Rozezní se
alarm

Zmešk hovory Všechna na-
stavení: Za-
pnutoZpráva Zapnuto / Vypnuto

LED Zapnuto / Vypnuto

Hlas.zpráva

Zpráva Zapnuto / Vypnuto

LED Zapnuto / Vypnuto

Alarm Zapnuto / Vypnuto

Síťová kamera*2

(pouze KX-HDV430)

Zpráva Zapnuto / Vypnuto

LED Zapnuto / Vypnuto

Alarm Zapnuto / Vypnuto

*1 Spořič obrazovky se spustí, pouze pokud je jednotka v pohotovostním režimu.
*2 Tato možnost je k dispozici, pokud je oznamování alarmů síťové kamery nastaveno na "Pop Up".

Tón tl. Zap/vyp
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Tón tl. Zap/vyp Slouží k zapnutí nebo vypnutí tónů
tlačítek.

Zapnuto / Vypnuto Zapnuto

Bluetooth náhl.
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Bluetooth náhl. Slouží pro registraci a zrušení re-
gistrace náhlavní soupravy
Bluetooth.

Viz část "2.7.5 Náhlavní
souprava Bluetooth".

Není zaregistrová-
no
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Volba video(pouze KX-HDV430)
Podřízená po-

ložka Popis Nastavení Výchozí

Režim volání Slouží k výběru typu uskutečňo-
vaného hovoru pro automatické
připojování hovorů.

Hlasový hovor / Video hovor
 
 

Hlasový ho-
vor

Režim obrazovky Slouží k výběru režimu zobra-
zení obrazu druhého účastníka,
když je spojen video hovor.

Normální / Rozdělit
 
 

Normální

Odeslání obrazu Slouží k výběru, zda bude při
zahájení video hovoru odesílán
obraz z kamery.

Zapnuto / Vypnuto
 
 

Zapnuto

Nastav. přenosu Slouží k výběru rychlosti přeno-
su, frekvence snímků a velikosti
obrazu pro odesílaný a přijíma-
ný obraz během video hovoru.
Můžete také vybrat, zda se na-
stavená rychlost přenosu použi-
je jako maximální nebo pevná
rychlost přenosu.

Rychlost přenosu 128 kbps /
256 kbps /
384 kbps /
512 kbps /
768 kbps /
1024 kbps /
2048 kbps

2048 kbps

Rychlost přenosu *1

 
Maximum /
Pevná
 

Maximum

Frekvence sním-
ků

15 fps /
30 fps

30 fps

Velikost obrazu QCIF /
QVGA /
CIF /
HVGAW /
VGA

HVGAW

Nastavení kame-
ry

Slouží k nastavení kvalitu obra-
zu.

Jas 0-6 3

Sytost 0-6 3

Kontrast 0-3 2

Ostrost 0-6 3

Anti-blikání 50Hz / 60Hz 50Hz

*1 Maximum: rychlost přenosu se vyjednává s druhým účastníkem. Pevná: používá se rychlost přenosu zadaná v části "Rychlost pře-
nosu".

Síťová kamera (pouze KX-HDV430)
Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Nastavení alarmů Slouží k nastavení
oznamování alarmů sí-
ťové kamery, času
deaktivace alarmů a čí-
sla portu pro alarmy.

Oznámení Vypnuto / Pop Up Vypnuto

Čas deaktivace 2-10 (s) 2

Číslo portu 1024-65535 1818
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Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Registrace kamery Slouží k registraci síťo-
vé kamery.

Viz část "3.10.1 Registrace síťové ka-
mery".

Není za-
registro-
váno

Kom. kamera (pouze KX-HDV430)
Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Kom. kamera Slouží k registraci ko-
munikační kamery.

Viz část "3.11.1 Použití komunikační ka-
mery".

Není za-
registro-
váno

Další volby
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Změň heslo ručky*1 Umožňuje změnit heslo telefonu
(4 číslice) používané k odemknutí
telefonního seznamu.

1. Zadejte staré heslo.*2

2. Zadejte nové heslo.

3. Ověřte nové heslo.

Není zaregis-
trováno

Webové rozhraní*3 Umožňuje vybrat, zda budou nebo
nebudou dostupné webové funkce
a funkce protokolování.

Zapnuto / Vypnuto Vypnuto

*1 • Pro zabránění neoprávněnému přístupu k tomuto produktu:

– Nastavte heslo, které je náhodné, a nelze ho snadno uhodnout.

– Heslo pravidelně měňte.

• Heslo si poznamenejte, abyste ho nezapomněli.

• Podrobnosti o nastavení hesla naleznete v části "4.2 Nastavení hesla".
*2 Pokud heslo zatím nebylo vytvořeno, tento krok se přeskočí.
*3 Pro toto nastavení může být vyžadováno heslo správce. Požádejte správce o další informace. Dostupné znaky jsou uvedeny

v části "5.2 Tabulka znaků pro heslo správce".
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4.9  Změna nastavení systému
Poznámka

• Funkce je závislá na telefonním systému. Požádejte správce o další informace.
 
Výběr hlavní položky

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Nastav.systému".

2. Klepněte na  nebo na  a vyberte hlavní položku.

Hlavní položka Podřízená položka

Stav Stav linky, Verze firmware, IP režim, Nastavení IPv4, Nastavení IPv6, MAC ad-
resa, LLDP, CDP, VLAN

Nastavení sítě Výběr IP režimu, Nastavení IPv4, Nastavení IPv6, LLDP, CDP, VLAN, Ry-
chlost připoj., Webové rozhraní, Test sítě

Nastav.systému Nastav čas/datum, Autentifikace, Kód pro linku, EKO režim, Restart, DSS Re-
start

4.9.1  Uspořádání nabídek nastavení systému
Stav

Podřízená položka Popis Stav

Stav linky
 
Pro model KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Slouží k zobrazení stavu linky. Registrován OK / Registrace / (Ne-
platné)

Verze firmware Slouží k zobrazení verze firmwaru tele-
fonu.

—

IP režim Slouží k zobrazení režimu sítě IP. IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

Nastavení IPv4 Slouží k zobrazení informací o nastave-
ních protokolu IPv4.

IP adresa *1

Maska podsítě*1

Výchozí brána*1

DNS 1*1

DNS 2*1

Nastavení IPv6 Slouží k zobrazení informací o nastave-
ních protokolu IPv6.

IP adresa *2

Předčíslí*3

Výchozí brána*2

DNS 1*2

DNS 2*2

MAC adresa Slouží k zobrazení adresy MAC telefo-
nu.

—
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Podřízená položka Popis Stav

LLDP Slouží k zobrazení stavu protokolu
LLDP.

Zapnuto / Vypnuto

CDP Slouží k zobrazení stavu protokolu CDP. Zapnuto / Vypnuto

VLAN Slouží k zobrazení ID sítě VLAN a priori-
ty.

—

*1 Pokud není tato položka nastavena, zobrazí se .... Pokud není telefon připojen k síti, zobrazí se "…".
*2 Pokud není tato položka nastavena, zobrazí se "0::0". Pokud není telefon připojen k síti, zobrazí se "::".
*3 Pokud není tato položka nastavena, zobrazí se "0". Pokud není telefon připojen k síti, zobrazí se prázdné místo.
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Nastavení sítě
Pro nastavení Nastavení sítě může být vyžadováno heslo správce. Požádejte správce o další informace.
Dostupné znaky jsou uvedeny v části "5.2 Tabulka znaků pro heslo správce".

Podřízená
položka Popis Nastavení Výchozí

Výběr IP reži-
mu

Umožňuje změnit síťová
nastavení telefonu.
Aktuální nastavení se zo-
brazí zvýrazněná.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 IPv4

Nastavení
IPv4

Umožňuje zadat nastave-
ní protokolu IPv4.

Typ připojení DHCP Automaticky DHCP –
Automa-
tickyManuál-

ní
DNS 1
DNS 2

Statická IP adresa
Maska podsítě
Výchozí brána
DNS 1
DNS 2

Nastavení
IPv6

Umožňuje zadat nastave-
ní protokolu IPv6.

Typ připojení DHCP Automaticky DHCP –
Automa-
tickyManuál-

ní
DNS 1
DNS 2

RA DNS 1
DNS 2

Statická IP adresa
Předčíslí
Výchozí brána
DNS 1
DNS 2

LLDP Umožňuje zadat nastave-
ní protokolu LLDP.

PC port VLAN ID 0

Priorita 0

Zapnuto / Vypnuto Zapnuto

CDP Umožňuje zadat nastave-
ní protokolu CDP.

Zapnuto / Vypnuto Vypnuto

VLAN Umožňuje zadat nastave-
ní sítě VLAN.

Povolit VLAN Ano / Ne Ne

IP telefon VLAN ID 2

Priorita 7

PC VLAN ID 1

Priorita 0
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Podřízená
položka Popis Nastavení Výchozí

Rychlost při-
poj.*1

Umožňuje zadat nastave-
ní režimu Ethernet PHY.

IP telefon Automaticky /
100M-plné /
100M-poloviční /
10M-plné /
10M-poloviční

Automa-
ticky

PC Automaticky /
100M-plné /
100M-poloviční /
10M-plné /
10M-poloviční

Automa-
ticky

Webové roz-
hraní

Umožňuje vybrat, zda bu-
dou nebo nebudou do-
stupné webové funkce a
funkce protokolování.

Zapnuto / Vypnuto Vypnuto

Test sítě Určuje, na kterou IP ad-
resu zadat příkaz PING.

IP adresa (IPv4) Neulo-
ženo

*1 Pokud se nepodaří navázat spojení pomocí funkce Auto Negotiation, použije se režim 10 Mbps / poloduplexní nebo 100 Mbps /
poloduplexní.
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Nastav.systému
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Nastav čas/
datum*1

Umožňuje zadat čas a
datum telefonu.

Datum
Čas

—

Autentifikace*2 Umožňuje zadat ID a
heslo pro ověřování
HTTP.

ID*3

Heslo*3
Neuloženo

Kód pro linku*4 Umožňuje zadat přístu-
pový kód pro přístup
k serveru přesměrování.

Maximálně 16 znaků Neuloženo

EKO režim *2 Slouží pro zapínání a
vypínání režimu EKO.

Zapnuto / Vypnuto Vypnuto

Restart Restartujte jednotku. Ano / Ne Ne

DSS Restart Restartujte případné při-
pojené jednotky DSS.

Ano / Ne Ne

*1 Dostupnost závisí na telefonním systému. Po přerušení napájení v důsledku výpadku proudu nebo z jiných důvodů a po restarto-
vání jednotky je nutné provést opětovnou konfiguraci, protože dojde k odstranění hodnot aktuálního nastavení. Proto doporučuje-
me používat server NTP. Požádejte správce o další informace.

*2 Pro toto nastavení může být vyžadováno heslo správce. Požádejte správce o další informace. Dostupné znaky jsou uvedeny
v části "5.2 Tabulka znaků pro heslo správce".

*3 Maximálně 128 znaků
*4 Toto nastavení se nemusí zobrazit v závislosti na nastavení jednotky. Požádejte správce o další informace.
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4.10  Změna pokročilých nastavení
Výběr hlavní položky

1. V pohotovostním režimu klepněte na  nebo na  a potom vyberte "Pokročilá nastav.".

2. Klepněte na  nebo na  a vyberte hlavní položku.

Hlavní položka Podřízená položka

Nastavení Xsi —

Nastavení UC —

Nastavení volání Blok. anonymní, Anonymní hovor, Blokování ID, Kdekoli, Vzdálená kancel., Sou-
časné zvonění, Uzamknout ručku

Výkonné filtrování —

Pomocná nastave-
ní

Pomocné fitrování, Přenést nastavení

4.10.1  Uspořádání nabídek pokročilých nastavení
Nastavení Xsi

Podřízená polož-
ka Popis Nastavení Výchozí

Nastavení Xsi *1 Umožňuje zadat ID a
heslo pro službu Xsi.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

ID*2

Heslo*2
Neuloženo

*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
*2 Maximálně 128 znaků

Nastavení UC
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Nastavení UC *1 Umožňuje zadat ID a heslo pro službu
Broadsoft UC (IM&P).

ID*2

Heslo*2
Neuloženo

*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
*2 Maximálně 128 znaků
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Nastavení volání
Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Blok. anonymní Umožňuje zadat, zda
budou nebo nebudou
blokovány příchozí ano-
nymní hovory.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto / Vypnuto Vypnuto

Anonymní hovor *1 Umožňuje zadat, zda
budou nebo nebudou
uskutečňovány odchozí
anonymní hovory.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto / Vypnuto Vypnuto

Blokování ID Umožňuje upravit nebo
odstranit telefonní čísla
pro odmítání příchozích
hovorů.

Viz část "4.6  Zákaz příchozích hovorů
(pouze uživatelé služby ID volajícího*1)".

Neulože-
no

Kdekoli *3 Umožňuje zadat nebo
upravit nastavení Kde-
koli pro službu Xsi.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Při registraci:
Jméno
Telefonní číslo *2

 
Při úpravě:
Stav (Zapnuto /
Vypnuto)
Telefonní číslo *2

Alternativní č. *2

Neulože-
no

Vzdálená kancel. *3 Umožňuje zadat nasta-
vení Vzdálená kancelář
pro službu Xsi.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto / Vypnuto
Telefonní číslo *2

Vypnuto
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Podřízená položka Popis Nastavení Výchozí

Současné zvonění *3 Umožňuje zadat nasta-
vení Současné vyzvá-
nění pro službu Xsi.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto / Vypnuto
Telefonní číslo *2

Vypnuto

Uzamknout ručku Umožňuje vybrat, zda
chcete uzamknout na-
bídku Nastavení hovorů.

Zapnuto *4 / Vypnuto Vypnuto

*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
*2 U telefonního čísla s více než 32 číslicemi se přebytečné číslice nezobrazí.
*3 Tuto položku lze vybrat, pokud je k dispozici služba Xsi. Požádejte správce o další informace.
*4 Je vyžadováno heslo (4 číslice).

Výkonné filtrování
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Výkonné filtrová-
ní*1

Vybírá, zda filtrovat ho-
vory do výkonného ter-
minálu pomocí funkce
Broadsoft Executive-As-
sistant.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto / Vy-
pnuto

Vypnuto

*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.
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Pomocná nastavení
Podřízená polož-

ka Popis Nastavení Výchozí

Pomocné fitrování *1 Vybírá, zda filtrovat ho-
vory do pomocného ter-
minálu pomocí funkce
Broadsoft Executive-
Assistant.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto*2 /
Vypnuto*2

Vypnuto

Přenést nastave-
ní*1

Pomocí funkce Broad-
soft Executive-Assistant
vybírá funkci přenosu
pro výkonný terminál.

Pro model
KX-HDV330:
Linka 1–Linka 12
 
Pro model
KX-HDV340:
Linka 1–Linka 4
 
Pro model
KX-HDV430:
Linka 1–Linka 16

Zapnuto*3 /
Vypnuto

Vypnuto

*1 Slouží k výběru po volbě linky k nastavení.
Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.

*2 Slouží k výběru po volbě výkonného názvu.
*3 Určuje telefonní číslo po klepnutí na "Další".

4.10.1 Uspořádání nabídek pokročilých nastavení
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4.11  Programování webového uživatelského
rozhraní

Tento výrobek poskytuje webové rozhraní pro konfiguraci různých nastavení a funkcí, včetně některých, kte-
ré nelze programovat přímo.
Následující seznam obsahuje některé užitečné funkce, které lze programovat přes webové uživatelské roz-
hraní. Požádejte správce o další informace.
• Nastavení jazyka (telefon IP / web)

• Uživatelské heslo (pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní)

• Výchozí linka pro odchozí hovory

• Telefonní čísla pro odmítání hovorů

• Funkce pro hovory
– Povolit anonymní hovor

– Povolit blokování anonymního hovoru

– Povolit funkci Nerušit

– Povolit vždy přesměrovat hovor

– Číslo pro přesměrování (vždy)

– Povolit přesměrování hovoru při obsazení

– Číslo pro přesměrování (při obsazení)

– Povolit přesměrování nepřijatého hovoru

– Číslo pro přesměrování (při nepřijetí)

– Počet vyzvánění (pro nepřijetí)

• Číslo horké linky

• Nastavení flexibilních tlačítek

• Import a export telefonního seznamu

• Konzole DSS

• Video hovor (pouze KX-HDV430)

• Komunikační kamera (pouze KX-HDV430)

Poznámka
• Při každém zpřístupnění webového uživatelského rozhraní musíte aktivovat webové programování

(vložený web).

4.12  Aktualizace softwaru
Prodejce telefonního systému může čas od času nabízet nové funkce a vylepšenou verzi softwaru. Požádej-
te správce o další informace.

4.11 Programování webového uživatelského rozhraní
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4.12 Aktualizace softwaru
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část 5
Dodatek

Tato část obsahuje technické údaje, informace o odstra-
ňování potíží, chybové zprávy a šablony pro montáž na
zeď.
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5.1  Tabulka znakových režimů
Režimy zadávání znaků
Šest režimů zadávání znaků vám umožňuje zadávat celou řadu znaků.
K dispozici jsou následující režimy zadávání znaků:

• Latinka ABC

• Číselný 0 - 9

• Řecký 

• Rozšířený 1  / 

• Rozšířený 2 

• cyrilice 

5.1 Tabulka znakových režimů
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Přípona: NE / X / SX
Tla-
čítka

ABC

(Latinka)
0 - 9

(Číselný) (Řecký) (Rozšířený 1) (Rozšířený 2)

Mezera # & ' ( )
 , – . / 1

1 Mezera # & ' ( )  , – . / 1

A B C 2

2

Α Β Γ 2 A À Á Â Ã Ä Å Æ B C
Ç 2

A Á Ä Ă Ą B C Ć Č 2

a b c 2 α β γ 2 a à á â ã ä å æ b c ç
2

a á ä ă ą b c ć č 2

D E F 3
3

Δ Ε Ζ 3 D Ð E È É Ê Ë Ẽ F 3 D Ď E É Ę Ě F 3

d e f 3 δ ε ζ 3 d ð e è é ê ë ẽ f 3 d ď e é ę ě f 3

G H I 4
4

Η Θ Ι 4 G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ 4 G H I Í 4

g h i 4 η θ ι 4 g ğ h i ì í î ï ĩ ı ĭ 4 g h i í 4

J K L 5
5

Κ Λ Μ 5 J K L 5 J K L Ł Ĺ Ľ 5

j k l 5 κ λ μ 5 j k l 5 j k l ł ĺ ľ 5

M N O 6

6

Ν Ξ Ο 6 M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö
Ø Œ 6

M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6

m n o 6 ν ξ ο 6 m n ñ o ò ó ô õ ö ø œ
6

m n ń ň o ó ö ő 6

P Q R S 7
7

Π Ρ Σ 7 P Q R S Ş ß 7 P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7

p q r s 7 π ρ σ 7 p q r s ş ß 7 p q r ŕ ř s ś š 7

T U V 8
8

Τ Υ Φ 8 T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8 T Ţ Ť U Ú Ü Ű Ů V 8

t u v 8 τ υ φ 8 t u ù ú û ü ũ v 8 t ţ ť u ú ü ű ů v 8

W X Y Z 9
9

Χ Ψ Ω ɣ 9 W Ŵ X Y Ŷ Z 9 W X Y Ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9

w x y z 9 χ ψ ω ɣ 9 w ŵ x y ŷ z 9 w x y ỳ ý z ź ż ž 9

Mezera ! ? " : ; + =
< > 0

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

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• U každého tlačítka zobrazuje horní řada znaky zadané v režimu velkých písmen a spodní řada znaky za-
dané v režimu malých písmen.

• Stisknutím tlačítka  před zadáním znaku nebo po zadání znaku přepnete mezi velkými a malými písme-
ny.

• Opakovaným stisknutím tlačítka budete cyklicky procházet znaky přiřazené danému tlačítku. Chcete-li na-
příklad zadat písmeno "C" v režimu Latinka, stiskněte tlačítko  3krát.

• Znaky zadané pomocí tlačítka  (například "$") nelze zadat při vyhledávání v telefonním seznamu.

• Obrázky tlačítek v tabulce se mohou vzhledem lišit od skutečných tlačítek na telefonu.

5.1 Tabulka znakových režimů
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Přípona: RU
Tla-
čítka (cyrilice)

0 - 9

(Číselný)
ABC

(Latinka) (Rozšířený 1) (Rozšířený 2)

А Б В Mezera G
+ - / = < > 1

1 Mezera # & ' ( )  , – . / 1
а б в Mezera G
+ - / = < > 1

Г Д Е Ё 2
2

A B C 2 A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç
2

A Á Ä Ă Ą B C Ć Č 2

г д е ё 2 a b c 2 a à á â ã ä å æ b c ç 2 a á ä ă ą b c ć č 2

Ж З И Й 3
3

D E F 3 D Ð E È É Ê Ë Ẽ F 3 D Ď E É Ę Ě F 3

ж з и й 3 d e f 3 d ð e è é ê ë ẽ f 3 d ď e é ę ě f 3

К Л M 4
4

G H I 4 G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ 4 G H I Í 4

к л м 4 g h i 4 g ğ h i ì í î ï ĩ ı ĭ 4 g h i í 4

H О П 5
5

J K L 5 J K L 5 J K L Ł Ĺ Ľ 5

н о п 5 j k l 5 j k l 5 j k l ł ĺ ľ 5

Р С Т 6
6

M N O 6 M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø
Œ 6

M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6

р с т 6 m n o 6 m n ñ o ò ó ô õ ö ø œ 6 m n ń ň o ó ö ő 6

У Ф Х 7
7

P Q R S 7 P Q R S Ş ß 7 P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7

у ф х 7 p q r s 7 p q r s ş ß 7 p q r ŕ ř s ś š 7

Ц Ч Ш 8
8

T U V 8 T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8 T Ţ Ť U Ú Ü Ű Ů V 8

ц ч ш 8 t u v 8 t u ù ú û ü ũ v 8 t ţ ť u ú ü ű ů v 8

Щ Ъ Ы Ь Spa-
ce ! ? " 9

9

W X Y Z 9 W Ŵ X Y Ŷ Z 9 W X Y Ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9

щ ъ ы ь Spa-
ce ! ? " 9

w x y z 9 w ŵ x y ŷ z 9 w x y ỳ ý z ź ż ž 9

Э Ю Я Meze-
ra . , ’ : ; ( ) 0

0 Mezera ! ? " : ; + = < > 0
Э Ю Я Meze-
ra . , ’ : ; ( ) 0

$ % & @ € £ Ґ
Є І Ї Ў #

# $ % & @ € £
$ % & @ € £ ґ є
і ї ў #

• U každého tlačítka zobrazuje horní řada znaky zadané v režimu velkých písmen a spodní řada znaky za-
dané v režimu malých písmen.

• Stisknutím tlačítka  před zadáním znaku nebo po zadání znaku přepnete mezi velkými a malými písme-
ny.

5.1 Tabulka znakových režimů
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• Opakovaným stisknutím tlačítka budete cyklicky procházet znaky přiřazené danému tlačítku. Chcete-li na-
příklad zadat písmeno "C" v režimu Latinka, stiskněte tlačítko  3krát.

• Opakovaným stisknutím tlačítka budete cyklicky procházet znaky přiřazené danému tlačítku. Chcete-li na-
příklad zadat písmeno "E" v režimu Azbuka, stiskněte tlačítko  3krát.

• Znaky zadané pomocí tlačítka  (například "$") nelze zadat při vyhledávání v telefonním seznamu.

• Obrázky tlačítek v tabulce se mohou vzhledem lišit od skutečných tlačítek na telefonu.

5.1 Tabulka znakových režimů
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5.2  Tabulka znaků pro heslo správce

Tlačítka ABC

(Latinka) (Číselný)

# & ' ( )  , – . / ~ 1 1

A B C 2
2

a b c 2

D E F 3
3

d e f 3

G H I 4
4

g h i 4

J K L 5
5

j k l 5

M N O 6
6

m n o 6

P Q R S 7
7

p q r s 7

T U V 8
8

t u v 8

W X Y Z 9
9

w x y z 9

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

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

• U každého tlačítka zobrazuje horní řada znaky zadané v režimu velkých písmen a spodní řada znaky za-
dané v režimu malých písmen.

• Stisknutím tlačítka  před zadáním znaku nebo po zadání znaku přepnete mezi velkými a malými písme-
ny.

• Opakovaným stisknutím tlačítka budete cyklicky procházet znaky přiřazené danému tlačítku. Chcete-li na-
příklad zadat písmeno "C" v režimu Latinka, stiskněte tlačítko  3krát.

5.2 Tabulka znaků pro heslo správce
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5.3  Nastavení zobrazovaná v nabídce
KX-HDV330 / KX-HDV340

Režim Položky menu

Během hovoru • Seznam hovorů

• Tel. seznam

• Flash/Náv.hov

• Parkování*1

• Call Centrum*1

S hovorem, který je přidržen v zóně zaparkovaných
hovorů

• Parkování*1

Telefonní seznam je zobrazen • Uzam.tel.seznam

• Otevř.tel.seznam

*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.

KX-HDV430
Režim Položky menu

Během hlasového hovoru • Seznam hovorů

• Tel. seznam

• Flash/Náv.hov

• Parkování*1

• Call Centrum*1

• Síťová kamera

Během video hovoru • Seznam hovorů

• Tel. seznam

• Flash/Náv.hov

• Parkování*1

• Call Centrum*1

• Stav linky

• NaSlepo*1

• Hlasový hovor

• Kvalita

• Obraz v obraze

Během sledování obrazu ze síťové kamery • Registrace kamery

• Výběr kamery

• Předvolba

• Oblíbené

• Nastavení kamery

5.3 Nastavení zobrazovaná v nabídce
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Režim Položky menu

Během hovoru s komunikační kamerou • Seznam hovorů

• Tel. seznam

• Flash/Náv.hov

• Parkování*1

• Call Centrum*1

• Stav linky

• NaSlepo*1

S hovorem, který je přidržen v zóně zaparkovaných
hovorů

• Parkování*1

Telefonní seznam je zobrazen • Uzam.tel.seznam

• Otevř.tel.seznam

*1 Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce povolena. Požádejte správce o další informace.

5.3 Nastavení zobrazovaná v nabídce
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5.4  Technické údaje
KX-HDV330

Položka Technické údaje

Napájení Síťový adaptér / napájení přes síť Ethernet

PoE (napájení přes síť Ethernet) IEEE 802.3af Třída 3

Spotřeba energie Napájení
přes síť
Ethernet

Pohoto-
vostní re-
žim

• přibližně 2,7  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 2,2  W (zapnutý režim EKO)

Hovor • přibližně 3,5  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 2,8  W (zapnutý režim EKO)

Síťový
adaptér

Pohoto-
vostní re-
žim

• přibližně 2,6  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 1,9  W (zapnutý režim EKO)

Hovor • přibližně 3,4  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 2,7  W (zapnutý režim EKO)

Maximální spotřeba energie Přibližně 4,4  W 

Provozní prostředí 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

Port sítě Ethernet LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Rozhraní sítě Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Automatic-
ky / 100 MB plně duplexní / 100 MB poloduplexní /
10 MB plně duplexní / 10 MB poloduplexní)
Automaticky MDI / MDIX

Širokopásmový kodek G.722

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

Maximální počet linek 12

Displej LCD 4,3palcový barevný TFT s dotykovým panelem
16772216 barev (plnobarevný)

Velikost displeje LCD 480 x 272 pixelů

Podsvícení displeje LCD 8 úrovní

Metoda připojení VoIP SIP

Reproduktor 1

Mikrofon 1

Zdířka pro náhlavní soupravu 1 (RJ9)

Zdířka EHS 1 (ø 3,5 mm [1/8 palců], pouze pro EHS)

Bluetooth 1 (Třída 1)
Frekvenční pásmo: 2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální výstupní výkon: 10 mW

5.4 Technické údaje
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Položka Technické údaje

Rozměry
(šířka × hloubka × vý-
ška; s připojeným stoja-
nem)

"Vysoká" poloha 195 mm × 190 mm × 209 mm
(7,7 palců × 7,5 palců × 8,3 palců)

"Nízká" poloha 195 mm × 184 mm × 188 mm
(7,7 palců × 7,3 palců × 7,4 palců)

Hmotnost (se sluchátkem, šňůrou sluchátka a sto-
jánkem)

850  g (1,87 lb)

KX-HDV340
Položka Technické údaje

Napájení Síťový adaptér / napájení přes síť Ethernet

PoE (napájení přes síť Ethernet) IEEE 802.3af Třída 3

Spotřeba energie Napájení
přes síť
Ethernet

Pohoto-
vostní re-
žim

• přibližně 2,7  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 2,2  W (zapnutý režim EKO)

Hovor • přibližně 3,5  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 2,8  W (zapnutý režim EKO)

Síťový
adaptér

Pohoto-
vostní re-
žim

• přibližně 2,6  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 1,9  W (zapnutý režim EKO)

Hovor • přibližně 3,4  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 2,7  W (zapnutý režim EKO)

Maximální spotřeba energie Přibližně 4,4  W 

Provozní prostředí 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

Port sítě Ethernet LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Rozhraní sítě Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Automatic-
ky / 100 MB plně duplexní / 100 MB poloduplexní /
10 MB plně duplexní / 10 MB poloduplexní)
Automaticky MDI / MDIX

Širokopásmový kodek G.722

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

Maximální počet linek 4

Displej LCD 4,3palcový barevný TFT s dotykovým panelem
16772216 barev (plnobarevný)

Velikost displeje LCD 480 x 272 pixelů

Podsvícení displeje LCD 8 úrovní

Metoda připojení VoIP SIP

Reproduktor 1

Mikrofon 1

Zdířka pro náhlavní soupravu 1 (RJ9)

5.4 Technické údaje
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Položka Technické údaje

Zdířka EHS 1 (ø 3,5 mm [1/8 palců], pouze pro EHS)

Bluetooth 1 (Třída 1)
Frekvenční pásmo: 2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální výstupní výkon: 10 mW

Rozměry
(šířka × hloubka × vý-
ška; s připojeným stoja-
nem)

"Vysoká" poloha 195 mm × 190 mm × 209 mm
(7,7 palců × 7,5 palců × 8,3 palců)

"Nízká" poloha 195 mm × 184 mm × 188 mm
(7,7 palců × 7,3 palců × 7,4 palců)

Hmotnost (se sluchátkem, šňůrou sluchátka a sto-
jánkem)

850  g (1,87 lb)

KX-HDV430
Položka Technické údaje

Napájení Síťový adaptér / napájení přes síť Ethernet

PoE (napájení přes síť Ethernet) IEEE 802.3af Třída 3

Spotřeba energie Napájení
přes síť
Ethernet

Pohoto-
vostní re-
žim

• přibližně 3,9  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 3,2  W (zapnutý režim EKO)

Hlasový
hovor

• přibližně 4,9  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 4,1  W (zapnutý režim EKO)

Video ho-
vor

• přibližně 5,6  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 4,9  W (zapnutý režim EKO)

Síťový
adaptér

Pohoto-
vostní re-
žim

• přibližně 3,9  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 3,2  W (zapnutý režim EKO)

Hlasový
hovor

• přibližně 4,8  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 3,9  W (zapnutý režim EKO)

Video ho-
vor

• přibližně 5,5  W (vypnutý režim EKO)

• přibližně 4,7  W (zapnutý režim EKO)

Maximální spotřeba energie Přibližně 6,1  W 

Provozní prostředí 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

Port sítě Ethernet LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Rozhraní sítě Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Automatic-
ky / 100 MB plně duplexní / 100 MB poloduplexní /
10 MB plně duplexní / 10 MB poloduplexní)
Automaticky MDI / MDIX

Širokopásmový kodek G.722

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

Video kodek H.264

Maximální počet linek 16

5.4 Technické údaje
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Položka Technické údaje

Displej LCD 4,3palcový barevný TFT s dotykovým panelem
16772216 barev (plnobarevný)

Velikost displeje LCD 480 x 272 pixelů

Podsvícení displeje LCD 8 úrovní

Metoda připojení VoIP SIP

Reproduktor 1

Mikrofon 1

Kamera 1

Zdířka pro náhlavní soupravu 1 (RJ9)

Zdířka EHS 1 (ø 3,5 mm [1/8 palců], pouze pro EHS)

Bluetooth 1 (Třída 1)
Frekvenční pásmo: 2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální výstupní výkon: 10 mW

Kompatibilní komunikační kamera KX-NTV150 / KX-NTV160

Rozměry
(šířka × hloubka × vý-
ška; s připojeným stoja-
nem)

"Vysoká" poloha 195 mm × 190 mm × 209 mm
(7,7 palců × 7,5 palců × 8,3 palců)

"Nízká" poloha 195 mm × 184 mm × 188 mm
(7,7 palců × 7,3 palců × 7,4 palců)

Hmotnost (se sluchátkem, šňůrou sluchátka a sto-
jánkem)

870  g (1,92 lb)

KX-HDV20
Položka Technické údaje

Napájení *1 Napájení poskytuje produkt KX-HDV330 / KX-HDV340 /
KX-HDV430.

Spotřeba energie Pohotovostní režim: přibližně 0,5 W 

Maximální spotřeba energie Přibližně 1,5 W 

Provozní prostředí 0 ℃ (32 ℉) až 40 ℃ (104 ℉)

Displej LCD Monochromatický grafický

Velikost displeje LCD 160 × 384 pixelů, 12 řádků

Podsvícení displeje LCD 6 úrovní

Rozměry
(šířka × hloub-
ka × výška; s při-
pojeným stoja-
nem)

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

"Střední" poloha 110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 palců × 6,9 palců × 6,1 palců)

"Nízká" poloha 110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 palců × 6,9 palců × 4,8 palců)

Hmotnost (se stojánkem) 430 g (0,95 lb)

*1 Jednotku KX-HDV20 lze použít pouze tehdy, je-li produkt KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 napájen pomocí volitelného
síťového adaptéru.

5.4 Technické údaje
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5.5  Odstraňování potíží
Všeobecné použití

Problém Možná příčina Řešení

Displej je prázdný. Jednotka není napájena. Jednotka není zkonstruována tak, aby byla
funkční při přerušení dodávky elektrického
proudu. U zařízení napájeného přes síť
Ethernet zkontrolujte, zda přijímá energii a
zda je řádně připojen kabel Ethernet. Pokud
používáte rozbočovač podporující napájení
přes síť Ethernet, je počet zařízení, která lze
připojit současně, omezen množstvím ener-
gie dodávané rozbočovačem. Při napájení ze
síťového adaptéru ověřte, zda je síťový
adaptér připojen a přijímá energii.

Jednotka nepracuje
řádným způsobem.

Nejsou správně připojeny kabely. Zkontrolujte veškerá připojení.

Nastavení připojení nejsou
správná.

• Požádejte správce o ověření, zda jsou na-
stavení správná.

• Pokud problém přetrvává, obraťte se na
prodejce.

Došlo k chybě. Restartujte jednotku.

Neslyším oznamova-
cí tón.

— Ověřte, zda je kabel LAN řádně připojen.

Nemohu zrušit
uzamknutí telefonní-
ho seznamu.

Heslo, které jste zadali, nebylo
správné.

Zadejte správné heslo.

Zapomněl(a) jsem
heslo.

— Poraďte se se správcem nebo prodejcem.

Datum a čas nejsou
správné.

— Upravte datum a čas jednotky.

Svítí indikátor zprá-
vy/vyzvánění.

Obdrželi jste hlasovou zprávu,
zatímco jste telefonovali nebo
jste nebyli u svého pracovního
stolu.

Zkontrolujte hlasovou zprávu.

Jednotka KX-HDV20
se nezapne.

Produkt KX-HDV330 /
KX-HDV340 / KX-HDV430 je na-
pájen přes síť Ethernet (PoE).

Připojte produkt KX-HDV330 / KX-HDV340 /
KX-HDV430 do síťové zásuvky pomocí voli-
telného síťového adaptéru.

5.5 Odstraňování potíží
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Uskutečňování a přijímání hovorů
Problém Možná příčina Řešení

Nemohu uskutečňo-
vat hovory.

Telefonní číslo nebylo zadáno
správně.

• Ověřte, zda jste zadali telefonní číslo dru-
hého účastníka správně.

• Poraďte se se správcem nebo prodejcem.

Probíhá import nebo export tele-
fonního seznamu.

• Počkejte několik minut, než se operace
dokončí.

• Ověřte u správce nebo prodejce.

Nemohu uskutečňo-
vat meziměstské ho-
vory.

Vaše telefonní služba vám neu-
možňuje uskutečňovat mezi-
městské hovory.

Ujistěte se, zda jste si u telekomunikační
společnosti předplatili službu meziměstských
hovorů.

Jednotka nevyzvání,
když přijme hovor.

Vyzvánění je vypnuto. Stiskněte tlačítko hlasitosti [+] , zatímco je
přijímán hovor, nebo změňte nastavení hlasi-
tosti přijímače.

Při hovoru s vnějším
účastníkem došlo
k odpojení linky.

Telefonní systém nebo služba
možná využívá časový limit pro
vnější hovory.

V případě potřeby se poraďte s prodejcem
ohledně prodloužení časového limitu.

5.5 Odstraňování potíží
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Kvalita zvuku
Problém Možná příčina Řešení

Druhý účastník ne-
slyší můj hlas.

Jednotka je ztlumená. Stisknutím tlačítka / MUTE/AUTO ANS
vypněte funkci ztlumení.

Pokud používáte hlasitý odpo-
slech, mohou být před mikrofo-
nem překážející předměty.

Během hovorů neblokujte mikrofon jednotky.
Během hovorů udržujte v dostatečné vzdále-
nosti od jednotky ruce a běžné předměty, ja-
ko jsou složky, hrnky a konvice na kávu.

Zvuk se přerušuje,
slyším se přes repro-
duktor.

Jste příliš daleko od mikrofonu. Zkuste mluvit blíže k mikrofonu.

Prostředí není vhodné pro hovo-
ry s hlasitým odposlechem.

• Nepoužívejte jednotku ve vzdálenosti do
2 m (6 stop 7 palců) od projektorů, klimati-
začních zařízení, ventilátorů nebo jiných
zařízení, která vydávají hluk nebo způso-
bují elektrické rušení.

• Používáte-li jednotku v místnosti s okny,
zatáhněte závěsy nebo stáhněte rolety,
abyste zabránili odrážení zvuku.

• Používejte jednotku v tichém prostředí.

Jednotka byla během hovoru
přesunuta.

Jednotku během hovoru nepřesouvejte.

Před mikrofonem se nacházejí
překážející předměty.

Během hovorů neblokujte jednotku. Během
hovorů udržujte v dostatečné vzdálenosti od
jednotky ruce a běžné předměty, jako jsou
složky, hrnky a konvice na kávu.

Druhý účastník používá polodu-
plexní telefon.

Pokud druhý účastník používá poloduplexní
telefon, zvuk může být během hovorů nepra-
videlně přerušován. K dosažení nejlepšího
výkonu by měl druhý účastník používat plně
duplexní telefon.

Telefonní seznam
Problém Možná příčina Řešení

Nemohu přidávat zá-
znamy do telefonní-
ho seznamu ani je
upravovat.

Telefonní seznam je plný. Odstraňte veškeré nepotřebné záznamy. Te-
lefonní seznam může obsahovat maximálně
2500 záznamů.

5.5 Odstraňování potíží
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Náhlavní souprava Bluetooth
Problém Možná příčina Řešení

Nemohu uskutečňo-
vat hovory prostřed-
nictvím náhlavní sou-
pravy Bluetooth.

Náhlavní souprava není zaregis-
trovaná.

Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava správ-
ně zaregistrovaná k jednotce.

Je připojena náhlavní souprava
EHS.

Odpojte náhlavní soupravu EHS z konektoru
pro náhlavní soupravu. Pokud jsou připojeny
obě, má prioritu náhlavní souprava EHS.

Náhlavní souprava není nabitá. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava správ-
ně nabíjena podle postupu uvedeného v její
dokumentaci.

Obrazovka se zobrazením videa (pouze KX-HDV430)
Problém Možná příčina Řešení

Nezobrazují se ovlá-
dací ikony.

— Klepněte na obrazovku.

V obrazu se objevuje
šum.

— Změňte u druhého účastníka následující na-
stavení videa.
• Velikost obrazu

• Rychlost přenosu

Video hovor (pouze KX-HDV430)
Problém Možná příčina Řešení

Uskutečnil(a) jsem
video hovor, ale dru-
hý účastník se nezo-
brazuje na obrazov-
ce.

Video hovory nejsou v telefonu
druhého účastníka podporovány.

Uskutečněte hlasový hovor.

Síťová kamera (pouze KX-HDV430)
Problém Možná příčina Řešení

Nemohu se připojit
k síťové kameře.

Nejsou registrovány žádné síťo-
vé kamery.

Registrujte síťovou kameru.

Nastavení síťové kamery není
správně nakonfigurováno.

Zkontrolujte, zda je nastavené správné, a
v případě nutnosti je nakonfigurujte znovu.

Některé nebo vše-
chny ovládací prvky
jsou nedostupné.

Síťová kamera, kterou jste připo-
jili, tyto funkce nepodporuje.

Přečtěte si dokumentaci k síťové kameře ne-
bo se obraťte na správce.

U síťové kamery byla nastavena
omezení přístupu.

Obraťte se na správce síťové kamery.

Komunikační kamera (pouze KX-HDV430)
Problém Možná příčina Řešení

Nemohu se připojit
ke komunikační ka-
meře.

Nejsou registrovány žádné ko-
munikační kamery.

Registrujte komunikační kameru.

Nastavení komunikační kamery
není správně nakonfigurováno.

Zkontrolujte, zda je nastavené správné, a
v případě nutnosti je nakonfigurujte znovu.

5.5 Odstraňování potíží
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Problém Možná příčina Řešení

Zobrazuje se obra-
zovka video hovoru.

Uskutečnili jste hovor vytočením
telefonního čísla.

Vyberte komunikační kameru ze seznamu re-
gistrovaných komunikačních kamer a usku-
tečněte hovor.

5.5 Odstraňování potíží
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5.6  Chybové zprávy
Během použití se může na jednotce zobrazit chybová zpráva.
Následující tabulka obsahuje seznam těchto zpráv, možné příčiny a řešení.
 

Chybová zpráva Možná příčina Řešení
Chyba:001
Zkontroluj LAN ka-
bel

Není připojen kabel LAN. Zkontrolujte veškerá připojení.

Chyba:002
Kolize IP adres

Síťová nastavení jednotky nejsou
správná.

Poraďte se se správcem systému ne-
bo prodejcem.

Chyba:002
IP adresa
Chyba:003
Neregistrováno

Registrace k serveru SIP se nezdaři-
la.

Poraďte se se správcem systému ne-
bo prodejcem.

Pamět' zaplněna Telefonní seznam je plný a novou po-
ložku nelze uložit.

Odstraňte nepotřebná data z telefon-
ního seznamu a zkuste to znovu.

Bez záznamu Při pokusu o zobrazení telefonního
seznamu:
Nejsou uloženy žádné položky.
 
Při pokusu o zobrazení seznamu pří-
chozích či odchozích hovorů:
Nejsou uloženy žádné seznamy.

Uložte novou položku do místního te-
lefonního seznamu.

Potřebuje opravu Porucha zařízení. Obraťte se na prodejce telefonního
systému nebo poskytovatele teleko-
munikačních služeb.

Chyba tel. sezn. Zaplnila se paměť během stahování
telefonního seznamu.

• Odeberte nepotřebná data v tele-
fonním seznamu nebo se poraďte
s vaším správcem ohledně počtu
stahovaných položek.

• Tato zpráva zmizí, pokud vstoupíte
do telefonního seznamu.

5.6 Chybové zprávy
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5.7  Historie revizí
Verze dokumentu 2017-08
(Verze souboru softwaru 06.000 nebo novější)
Nový obsah
• Nastavení sítě—Test sítě

Verze dokumentu 2017-11
(Verze souboru softwaru 07.000 nebo novější)
Nový obsah
• Nastavení hovoru—Equalizer

Verze dokumentu 2018-10
(Verze souboru softwaru 08.000 nebo novější)
Nový obsah
• Je přidán model KX-HDV340.

Verze dokumentu 2019-02
(Verze souboru softwaru 08.100 nebo novější)
Změna obsahu
• 2.4.6 Přepnutí displeje stisknutím tlačítka / HOME  (model KX-HDV340)

5.7 Historie revizí
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5.8  Šablona pro montáž na zeď.
1. Zašroubujte šrouby do stěny, jak je uvedeno.

2. Zavěste jednotku na hlavy šroubů.

Poznámka
• Nezapomeňte nastavit velikost tisku tak, aby odpovídala velikosti této stránky. Pokud se rozměry pa-

pírového výstupu mírně odchylují od naměřených hodnot, použijte zde uvedená měření.

5.8 Šablona pro montáž na zeď.
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5.8.1  KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430, volitelně s 1
připojeným zařízením KX-HDV20

*1

*1

*2

*2

*3

*4

*5

*1 Jeden šroub zde (Pro model KX-HDV20)
*2 Jeden šroub zde (Pro model KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430)
*3 100 mm (3 15/16 palců)
*4 83 mm (3 1/4 palců)
*5 152 mm (6 palců)

5.8.1 KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430, volitelně s 1 připojeným zařízením KX-HDV20
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5.8.2  V případě montáže 2 a více KX-HDV20 jednotek

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 palců)
*2 83 mm (3 1/4 palců)
*3 Jeden šroub sem (pro montáž jednotky KX-HDV20)
*4 Jeden šroub sem (dříve namontovaná jednotka KX-HDV20)
*5 111 mm (4 3/8 palců)

5.8.2 V případě montáže 2 a více KX-HDV20 jednotek
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