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Introduksjon
Denne håndboken beskriver installasjons- og bruksinformasjon for KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430.

Relatert dokumentasjon
• Hurtigstartveiledning

Beskriver grunnleggende informasjon om installasjonen og forholdsregler for sikkerhet for å forhindre
personskade og/eller skade på eiendom.

• Administratorveiledning
Beskriver detaljert informasjon om konfigurasjon og bruk av enheten.

 
Brukerhåndbøker og støtteinformasjon er tilgjengelig på nettstedet til Panasonic på:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

For fremtidig referanse
Skriv ned informasjonen i feltet nedenfor for fremtidig referanse.

Merknad
• Serienummeret og MAC-adressen til dette produktet finner du på etiketten som er festet under

produktet. Du bør notere serienummeret og MAC-adressen til enheten i feltet nedenfor og ta vare på
håndboken som bevis på kjøpet, for å lette identifiseringen dersom den blir stjålet.

 

MODELLNR. KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

SERIENR.  

MAC-ADRESSE  

KJØPSDATO  

FORHANDLERENS NAVN  

FORHANDLERENS
ADRESSE

 
 
 

FORHANDLERENS TLF. NR.  
 

Annen informasjon
Varemerker
• Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse merkene av

Panasonic Corporation er underlagt lisens.
• Alle andre varemerker i dette dokumentet tilhører sine respektive eiere.

Introduksjon
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Avsnitt 1
Viktig informasjon

Denne delen inneholder viktig informasjon som skal
forebygge personskader og skade på eiendom.
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1.1  Datasikkerhet
Vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår som følge av feil bruk av produktet.
• Ta vare på en kopi av alle viktige data (for eksempel telefonboklisten) i tilfelle maskinen krasjer og data

ikke kan gjenopprettes.
• Dette produktet kan lagre privat/konfidensiell informasjon. For å beskytte privatliv/konfidensialitet

anbefaler vi at du sletter informasjon som telefonbok eller anropslogg fra minnet før du kaster, overfører
eller returnerer produktet eller får det reparert.

• For å unngå uautorisert tilgang til dette produktet:
– Hold passordet hemmelig.

– Endre standardpassordet.

– Angi et passord som er tilfeldig, og som er vanskelig å gjette.

– Endre passordet regelmessig.

• Sikkerhetsinnstillinger, som passord, kan ikke tilbakestilles hos servicesentrene til Panasonic. Ta
forholdsregler for å forhindre at passord går tapt eller blir glemt.

• Hvis du glemmer et passord, må du initialisere enheten og konfigurere innstillingene igjen. Snakk med
administratoren eller forhandleren din for å få mer informasjon.

• Det anbefales å låse telefonboken for å unngå at informasjon blir stjålet.

1.2  Avhending av gammel utstyr og gamle batterier
Bare for EU og land med gjenvinningssystemer

Slike symboler på produkter, emballasje og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte
elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall.
For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever
dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonal lovgivning.
Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle
ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø.
For mer informasjon om innsamling og gjenvinning vennligst ta kontakt med din kommune.
Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar i overensstemmelse med
nasjonal lovgivning.

Merknader for batterisymbolet (nederste symbol)
Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I så fall følger det kravet
som er satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder.

1.1 Datasikkerhet
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1.3  Regional informasjon
1.3.1  For brukere i europeiske land

Den følgende erklæringen gjelder bare for KX-HDV330NE / KX-HDV330X / KX-HDV340NE / KX-
HDV340UK / KX-HDV430NE / KX-HDV430X.
Med dette erklærer Panasonic Corporation at radioutstyret som beskrives i denne håndboken, samsvarer 
med direktiv 2014/53/EU.

Den komplette teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Kontakt en autorisert representant:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ecodesign information

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

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

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

1.3 Regional informasjon
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1.4  For best ytelse
Miljø
• Hold produktet unna varmeapparater og enheter som genererer elektrisk støy, som lysrør, motorer og tv-

apparater. Disse støykildene kan påvirke ytelsen til produktet.
• Ikke plasser produktet i et rom hvor temperaturen er lavere enn 0 ℃ (32 ℉) eller høyere enn 40 ℃

(104 ℉).
• La det være 10 cm (4 tommer) klaring rundt produktet for å sørge for god ventilasjon.

• Unngå omgivelser med mye røyk, støv, fuktighet, mekanisk vibrasjon, støt eller direkte sollys.

• Apparatet er laget for å bli installert og brukt under kontrollerte forhold for omgivelsestemperatur og
fuktighet.

Rutinemessig behandling
• Koble strømadapteren fra stikkontakten og koble fra Ethernet-kabelen før rengjøring.

• Tørk av produktet med en myk klut.

• Ikke rengjør produktet med skurepulver eller kjemiske midler som bensin eller tynner.

• Ikke bruk flytende rengjøringsmiddel eller spray.

Berøringsskjerm
• Berør bare skjermen med fingertuppen. Ikke berør skjermen med skarpe gjenstander, som en penn eller

en fingernegl.
• Bruk bare én finger. Hvis du berører skjermen med mer enn én finger, kan det føre til uventet atferd.

Plassering
• Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet.

• Pass på at objekter ikke faller på produktet og at det ikke kommer væske inn i det.

Ekstrautstyr
• En KX-HDV20 (20-knappen utvidelsesmodul) kan brukes med produktet.

• KX-HDV20 kan kun brukes når produktet får strøm fra den valgfrie strømadapteren. Den kan ikke brukes
når produktet får strøm via Power-over-Ethernet (PoE).

• Opptil 5 KX-HDV20-enheter kan kobles til produktet.
Hvis du vil montere en andre KX-HDV20-enhet eller flere, må du montere hver for seg uten at de er festet
til hovedenheten.

1.4 For best ytelse
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Avsnitt 2
Før du tar i bruk telefonene

Denne delen viser deg grunnleggende informasjon om
telefonen.
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2.1  Informasjon om tilbehør
 
Medfølgende tilbehør
KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

Telefon: 1 Telefonledning: 1 Stasjon: 1

Veggmonteringsadapter: 1 Skruer til
veggmonteringsadapter: 1

Skruer til veggmontering: 2

Valgfritt tilbehør
KX-HDV330 / KX-HDV340

Modell Strømadapter *1 20-knappen
utvidelsesmodul

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 • Denne enheten samsvarer med IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE)-standarden. Hvis PoE er tilgjengelig på nettverket
ditt, kan denne enheten få nok strøm fra nettverket gjennom Ethernet-kabelen. I dette tilfellet trengs det ingen strømadapter.
Men hvis PoE ikke er tilgjengelig, eller hvis du ønsker å bruke en KX-HDV20 (20-knappen utvidelsesmodul), må du koble en
strømadapter til enheten.

• Hvis du vil bestille en valgfri strømadapter, bruker du modellnummeret "KX-A422xx" / "KX-A424xx". Spør forhandleren din om
detaljer om hvilken strømadaptermodell du burde bestille.

2.1 Informasjon om tilbehør
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KX-HDV430

Modell Strømadapter *1 20-knappen
utvidelsesmodul

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 • Denne enheten samsvarer med IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE)-standarden. Hvis PoE er tilgjengelig på nettverket
ditt, kan denne enheten få nok strøm fra nettverket gjennom Ethernet-kabelen. I dette tilfellet trengs det ingen strømadapter.
Men hvis PoE ikke er tilgjengelig, eller hvis du ønsker å bruke en KX-HDV20 (20-knappen utvidelsesmodul), må du koble en
strømadapter til enheten.

• Hvis du vil bestille en valgfri strømadapter, bruker du modellnummeret "KX-A424xx". Spør forhandleren din om detaljer om
hvilken strømadaptermodell du burde bestille.

KX-HDV20 Medfølgende tilbehør
Stasjon: 1 Tilkoblingskabel: 1 Veggmonteringsadapter: 1

Skruer til
veggmonteringsadapter: 1

Skruer til veggmontering: 2 Skrue for å feste KX-HDV20 til
enheten: 1

2.1 Informasjon om tilbehør
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2.2  Installasjon og oppsett
Merknad

• Panasonic tar ikke ansvar for skader som er resulatat av feilaktig installasjon eller bruk som ikke
samsvarer med denne veiledningen.

• Metoden for installasjon og oppsett er illustrert av figur KX-HDV330.

ADVARSEL
• For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt bør du ikke overbelaste strømuttak og

skjøteledninger.
• Sett kontakten helt inn i strømuttaket. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå elektriske støt og/eller

overoppheting, noe som kan føre til brann.
• Fjern støv fra kontakten jevnlig ved å trekke den ut og tørke av den med en tørr klut. Oppsamlet støv

kan føre til brann.

2.2.1  Montere stativet
Monter stativet til skrivebordstelefonen.

1. Fest stativet til portene på enheten.

2. Roter forsiktig stativet i den anviste retningen til det sitter fast.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

KX-HDV20

2.2 Installasjon og oppsett
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2.2.2  Tilpasse stativets posisjon
Trykk PUSH-merkene i anvist retning med begge hender, og vipp og skyv stativet til det festes i ønsket
posisjon.
 

• Senke stativet • Heve stativet

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3  Fjerne stativet
Vipp stativet i den anviste retningen mens du trykker PUSH-merkene med begge hender.

PUSH

PUSH

2.2.4  Justere kameravinkelen (bare KX-HDV430)
Du kan vippe kameraets vinkel ved å dreie på hjulet bak på kameraet.

↑ : Vipp kameraet oppover.
↓ : Vipp kameraet nedover.

Merknad
Objektivet kan skjules når kameraet ikke brukes, ved å dreie på hjulet på toppen.

2.2.2 Tilpasse stativets posisjon
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Da vil -merket vises i stedet for kameraobjektivet.

2.2.4 Justere kameravinkelen (bare KX-HDV430)
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2.2.5  Feste den valgfrie KX-HDV20 til enheten
Den valgfrie KX-HDV20 har 20 DSS-taster, og den legger 40 funksjonstaster (20 taster × 2 sider) til
enheten.
Disse tastene kan brukes til å velge en linje for å foreta eller motta en samtale for å utføre en handling som
har blitt tildelt tasten.

1. Fjern stativet fra både KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 og KX-HDV20.

2. Fest utstikkerne til KX-HDV20 inn i de tilhørende åpningene på basen, og skyv deretter KX-HDV20 i
pilens retning.

3. Fest KX-HDV20 til enheten med skruen som følger med.

2 3
*1

*1 Fjern dekselet til hullet.

4. Fest stativet til både KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 og KX-HDV20. Se "2.2.1 Montere
stativet". Eller monter den til veggen hvis enheten skal monteres på en vegg.

5. Koble KX-HDV20 til enheten med den medfølgende kabelen.

6. Slå på KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430.

Merknad
• Opptil 5 KX-HDV20-enheter kan kobles til produktet.
 

[Eksempel] KX-HDV330 med en valgfri KX-HDV20

2.2.5 Feste den valgfrie KX-HDV20 til enheten
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2.2.6  Tilkoblinger (inkludert valgfri KX-HDV20)
 
Koble ethernet-kabelen, telefonrøret og strømadapteren (tilleggsutstyr) til enheten.

Anmerkning
• KX-HDV20 kan kun brukes når produktet får strøm fra den valgfrie strømadapteren. Den kan ikke

brukes når produktet får strøm via Power-over-Ethernet (PoE).

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

*4

*3

*5

*6

*1 Tilkoblingskabel
Koble tilkoblingskabel som vist på bildet.

*2 PoE HUB
*3 LAN-kabel
*4 Valgfri strømadapter
*5 Valgfritt EHS-hodesett

Hvis du vil ha oppdatert informasjon om EHS-hodesett som har blitt testet med denne enheten, kan du gå til følgende nettsted:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*6 Valgfritt hodesett
For oppdatert informasjon om hodetelefoner som har blitt testet med denne enheten, se følgende nettside:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Merknad
• Den opprinnelige innstillingen for IP-adressen til "DHCP–Auto". Ta kontakt med administratoren din

for å få mer informasjon om nettverksmiljøet ditt.
 

Når du velger Ethernet-kabler (ikke inkludert)
• Bruk fleksible kabler uten kontaktdeksler. Ikke bruk harde kabler som kan rives opp eller sprekke når

du bøyer dem. For å forhindre at kablene blir skadet må du bruke kabler som ikke stikker ut fra bunnen
av sokkelen.

• Koble til kablene som vist på dette bildet.

2.2.6 Tilkoblinger (inkludert valgfri KX-HDV20)
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*1

*1 60 mm (2 3/8 tommer) eller mindre

Bruk en rett CAT 5e (eller nyere) Ethernet-kabel (følger ikke med) som er 6,5 mm (1/4 tommer) eller
mindre i diameter.

Når du kobler til et koblingssenter
Hvis PoE er tilgjengelig, trenger du ikke en strømadapter.
Hvis du bruker en PoE HUB, begrenses antallet enheter du kan koble til samtidig, av strømtilførselen til
huben.

Når du kobler til en PC
PC-porten støtter ikke PoE for tilkoblede enheter.

Når du kobler til kabler og strømadapteren
Legg Ethernet-kabelen og ledningen til strømadapteret under stativet.

2.2.6 Tilkoblinger (inkludert valgfri KX-HDV20)
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2.2.7  Veggmontering
KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 og opptil fem valgfrie KX-HDV20-enheter kan monteres på en
vegg.

Anmerkning
• Når du skrur, må du unngå rør og elektriske ledninger som kan være skjult.

• Skruehodene bør ikke være skrudd helt inn i veggen.

Merknad
• Sjekk at veggen og opphenget er sterke nok til å bære enhetens vekt.

• Du finner en veggmonteringsmal på slutten av denne veiledningen.

• Enkelte typer vegger krever at man setter i plugger før skruene settes inn.

1. Sett utstikkerne på veggmonteringsadapteren inn i de tilhørende åpningene på basen, og skyv deretter
veggmonteringsadapteren i pilens retning til den klikkes på plass.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

Med valgfri KX-HDV20

For 2. til 5. KX-HDV20
Fjern skruen fra DSS-dekselet til KX-HDV20, og skyv deretter dekselet opp for å fjerne det.

*1

*1 DSS-deksel

2. Fest veggmonteringsadapteren til basen med den lille skruen.
(Anbefalt dreiemoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 pund·tommer] til 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31
pund·tommer])

2.2.7 Veggmontering
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3. Koble til strømadapteren, håndsettledningen, Ethernet-kablene og tilkoblingskabelen etter behov.

4. Skru de store skruene enten 83 mm (3 1/4 tommer) eller 100 mm (3 15/16 tommer) fra hverandre, og
monter enheten på veggen.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430

*4

*5

*6

*1

*7

*2 *3

2 4

Med valgfri KX-HDV20

*5

*6

*8
*4

*7

2 42

*8

*9

A *1 *2 *3

Hvis du monterer ekstra KX-HDV20-enheter, kan du koble til kabelen for den neste enheten
til enheten du fester.

2.2.7 Veggmontering
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For 2. til 5. KX-HDV20

*7*7

  33

*10
*10

22

*1 Ethernet-kabler

*2 EHS-hodesettkabel

*3 Strømadapter

*4 40 mm (1 37/64 tommer) eller mindre

*5 Skive

*6 Kjør skruen inn til dette punktet.

*7 83 mm (3 1/4 tommer) eller 100 mm (3 15/16 tommer)

*8 Tilkoblingskabel
Koble tilkoblingskabel som vist på bildet.

*9 152 mm (6 tommer)

*10 111 mm (4 3/8 tommer)

2.2.7 Veggmontering
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2.2.8  Legge på telefonrøret
Legge på røret under en samtale
1. Heng telefonrøret over toppkanten på enheten.

 
 
Å låse opphengskroken til telefonrøret når enheten er veggmontert

1. Ta opphengskroken til telefonrøret ut av sporet sitt.

2. Snu den opp-ned.

3. Skyv kroken tilbake i sporet til den låses fast.
• Røret henger nå fast i holderen sin.

2.2.8 Legge på telefonrøret

Driftsinstruksjoner 23



2.3  Kontrollplassering
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 Kontrollplassering
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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 Kontrollplassering
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KX-HDV330C

LIJ KH ON P

B DA C E

F

G M

 / MENU
Vise menyen. Innholdet på menyen varierer avhengig av innstillingene og modusen som er valgt.
Se "5.3 Innstillinger som vises i menyen" for mer informasjon om innstillingene som vises på menyen.

 Berøringsskjerm
Se "2.4.1  Skjerm " for mer informasjon om skjermen.

 / HOME
Gå tilbake til Home-skjermen.
Skjermen du går tilbake til og andre alternativer varierer avhengig av hvilken modus som er valgt. Du
kan også bytte skjermbilde ved å trykke på denne tasten.
KX-HDV330:
Se "2.4.5 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV330/KX-HDV430)" for å få mer
informasjon.
KX-HDV340:
Se "2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)" for å få mer informasjon.

 Indikator for samtale / melding / tapt anrop
Lampen blinker når du mottar en samtale eller når du har en ulest melding eller et tapt anrop.

 / CANCEL
Brukes til å avbryte det valgte elementet.

 Telefonkrok
Holder telefonen stabil når enheten er montert på veggen.
Se "2.2.8 Legge på telefonrøret" for å få mer informasjon.

 / MESSAGE
Brukes til å få tilgang til talepostkassen.

 / / REDIAL
Brukes til å ringe opp igjen det sist oppringte nummeret.

 / HEADSET
Brukes til å utføre hodetelefonhandlinger.

2.3 Kontrollplassering
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 / MUTE/AUTO ANS
Brukes for å besvare en innkommende samtale i håndfrimodus eller til å dempe mikrofonen/telefonen
under en samtale.

 / VOL
Brukes til å justere ringevolumet.

 / / HOLD
Under samtaler brukes den til å sette samtaler på vent. I standby-modus brukes den til å hente en
eventuell samtale som er på vent.

 Mikrofon
Brukes til håndfrisamtaler.

 / SP-PHONE
Brukes til å utføre håndfrihandlinger.

 / / TRANSFER
Brukes til å overføre en samtale til en annen part.

 / CONF
Brukes til å opprette en samtale med flere deltakere.

2.3 Kontrollplassering
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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 Kontrollplassering
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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 Kontrollplassering
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KX-HDV430C

MJK LI PO Q

B EA C D F

G

H N

 / MENU
Vise menyen. Innholdet på menyen varierer avhengig av innstillingene og modusen som er valgt.
Se "5.3 Innstillinger som vises i menyen" for mer informasjon om innstillingene som vises på menyen.

 Berøringsskjerm
Se "2.4.1  Skjerm " for mer informasjon om skjermen.

 / HOME
Gå tilbake til Home-skjermen.
Skjermen du går tilbake til og andre alternativer varierer avhengig av hvilken modus som er valgt. Du
kan også bytte skjermbilde ved å trykke på denne tasten. Se "2.4.5 Bytte visning ved å trykke på

/ HOME  (for KX-HDV330/KX-HDV430)" for å få mer informasjon.
 Kamera

Brukt til videokommunikasjon. Den andre deltakeren kan se videofeeden fra kameraet ditt hvis han/hun
har en kompatibel enhet. Du kan vippe kameraets vinkel ved å skru på hjulet bak på kameraet. Se
"2.2.4 Justere kameravinkelen (bare KX-HDV430)" for mer informasjon om kameraet.

 Indikator for samtale / melding / tapt anrop
Lampen blinker når du mottar en samtale eller når du har en ulest melding eller et tapt anrop.

 / CANCEL
Brukes til å avbryte det valgte elementet.

 Telefonkrok
Holder telefonen stabil når enheten er montert på veggen.
Se "2.2.8 Legge på telefonrøret" for å få mer informasjon.

 / MESSAGE
Brukes til å få tilgang til talepostkassen.

 / / REDIAL
Brukes til å ringe opp igjen det sist oppringte nummeret.

 / HEADSET
Brukes til å utføre hodetelefonhandlinger.

2.3 Kontrollplassering
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 / MUTE/AUTO ANS
Brukes for å besvare en innkommende samtale i håndfrimodus eller til å dempe mikrofonen/telefonen
under en samtale.

 / VOL
Brukes til å justere ringevolumet.

 / / HOLD
Under samtaler brukes den til å sette samtaler på vent. I standby-modus brukes den til å hente en
eventuell samtale som er på vent.

 Mikrofon
Brukes til håndfrisamtaler.

 / SP-PHONE
Brukes til å utføre håndfrihandlinger.

 / / TRANSFER
Brukes til å overføre en samtale til en annen part.

 / CONF
Brukes til å opprette en samtale med flere deltakere.

2.3 Kontrollplassering
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KX-HDV20NE / KX-HDV20X / KX-HDV20RU / KX-HDV20 / KX-HDV20SX

TS

R

 Selvmerkende LCD-skjerm
Se "2.4.7  KX-HDV20 Selvmerkende LCD-skjerm " for mer informasjon om den selvmerkende LCD-
skjermen.

 DSS-taster [01–20]*1

Brukes for å gjennomføre den tilordnede funksjonen. Når en tast tilordnes som en Linjetast, kan den
brukes til å bekrefte statusen til linjen. Tastenavnet som du tilordnet, vises på den selvmerkende LCD-
skjermen til KX-HDV20. Se "4.4  Endre funksjonstaster (programmeringstaster og DSS-taster) " for mer
informasjon om å endre DSS-tastene.

 DSS-sidetast*1

Brukes til å bytte side for DSS-tastene som vises på den selvmerkende LCD-skjermen til KX-HDV20.
Det er to sider med 20 DSS-taster.

*1 Disse tastene kan brukes når du kobler en KX-HDV20 til enheten. "DSS" står for "Direct Station Selection".

2.3 Kontrollplassering
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2.4  Skjermen og ikoner
Denne delen forklarer tastene og ikonene som vises på skjermen.

2.4.1   Skjerm
[Eksempel]
KX-HDV330/KX-HDV430

KX-HDV340

11:35

Funksjon Telefonbok Logg

Røst

melding
VK/DND Linjestatus

11:35

21 Aug. 2018

Tirsdag

Dette er et eksempel på standbyskjermbildet.
KX-HDV330/KX-HDV430:
Du kan bytte skjermbilde ved å trykke på / HOME . Se "2.4.5 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for
KX-HDV330/KX-HDV430)" for å få mer informasjon.
KX-HDV340:
Du kan bytte skjermbilde ved å trykke på / HOME . Se "2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for
KX-HDV340)" for å få mer informasjon.

 Statuslinje
Viser nummer og navn på telefonlinjen, statusikoner og ikoner for kommunikasjonsmetode, dempeikon
og klokkeslett.
På innstillingsskjermbildene vises skjermtittelen.
Det har ingen effekt å trykke på dette området.
Hvis 4 eller flere ikoner vises, vil statuslinjen veksle mellom 2 visningsmønstre.

 Kontrollområde
Viser skjermen for alle funksjoner. Trykk her for å kontrollere telefonen.
Berøringsskjermen reagerer bare med trykk på-operasjoner.
Ikonene for den øverste skjermen endrer seg avhengig av telefonens status.

2.4 Skjermen og ikoner
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Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere i farge og/eller utseende.

2.4.1 Skjerm
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2.4.2  Ikoner som vises på statuslinjen
Suffiks

Betydning
(ingen) / C NE / RU / SX / X / UK

Håndsett i bruk

Hodesett i bruk

Bruker høyttalertelefon

  Overvåkning med røret av

  Opplæringsmodus

VK aktivert

DND aktivert

Automatisk svar aktivert

Mute

Ringetone av

Anrop satt på vent
Hvis du har satt flere anrop på vent, vises antallet til
høyre for ikonet.

Anrop satt på vent i en anropsparksone

Konferanse satt på vent

ECO-modus aktivert

Mottar et innkommende anrop
Hvis du mottar flere innkommende anrop, vises antallet
til høyre for ikonet.

Nettverksfeil

Bluetooth®-tilkobling opprettet

Bluetooth-tilkobling ikke opprettet

Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere i farge og/eller utseende.
• Beskrivelser av ikoner som vises med tekst er ikke inkludert.

2.4.2 Ikoner som vises på statuslinjen
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2.4.3  Handlingsikoner vises i handlingsområdet
Ikon Betydning

Ny melding (Skjermbildet med den øverste menyen)
Antallet nye meldinger vises i den røde boksen.
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Tapt anrop (Skjermbildet med den øverste menyen)
Antallet nye tapte anrop vises i den røde boksen.
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Telefonboklås (Skjermbildet med den øverste menyen)
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Funksjon (menyskjermbilde øverst)
Den røde sirkelen indikerer at et anrop kommer inn på en BLF-tast.
(KX-HDV330/KX-HDV430)

Ny melding (Skjermbildet med den øverste menyen)
Antallet nye meldinger vises i den røde boksen.
(bare KX-HDV340)

Tapt anrop (Skjermbildet med den øverste menyen)
Antallet nye tapte anrop vises i den røde boksen.
(bare KX-HDV340)

Telefonboklås (Skjermbildet med den øverste menyen)
(bare KX-HDV340)

Funksjon (menyskjermbilde øverst)
Den røde sirkelen indikerer at et anrop kommer inn på en BLF-tast.
(bare KX-HDV340)

Tilbake

Personlig telefonbok

Delt telefonbok

Legg til kontakt

Angi slettemodus

Utfør sletting

Angi redigeringsmodus

Velg alle elementer

Lagre

Avbryt

Vis forrige side

Vis neste side

Rull til venstre (generelle skjermbilder)
Sveip kameraet til venstre (nettverkskameravisning) (kun KX-HDV430)

Rull til høyre (generelle skjermbilder)
Sveip kameraet til høyre (nettverkskameravisning) (kun KX-HDV430)

2.4.3 Handlingsikoner vises i handlingsområdet
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Ikon Betydning

Vipp kameraet opp (nettverkskameravisning) (kun KX-HDV430)

Vipp kameraet ned (nettverkskameravisning) (kun KX-HDV430)

Flytt markøren til venstre

Flytt markøren til høyre

Tilbake

Pause

 / Valgt

 / Valg fjernet

Søk

Kategori

Tapte anrop

Innkommende anrop

Utgående anrop

Nettverkskameraalarm (kun KX-HDV430)

Nytt tapt anrop

Bekreftet tapt anrop

Antall meldinger/varslinger som ikke er markert

Melding/varsling som ikke er markert

Melding/varsling som er markert

Viderekobling

Ikke forstyrr

Anonymt anrop

Anonymt anrop avslått

Endre status for en melding mellom lest og ulest

Legg på telefonrøret

Ringetone av

Flytte til kameraets hjemmeposisjon (nettverkskameravisning) (kun KX-HDV430)

Zoome inn (nettverkskameravisning, kommunikasjonskamera) (kun KX-HDV430)

Zoome ut (nettverkskameravisning, kommunikasjonskamera) (kun KX-HDV430)

Personsøking (nettverkskameravisning) (kun KX-HDV430)

Bytte skjermmodus (under en videosamtale) (kun KX-HDV430)

Pause i sending av videofeeden (under en videosamtale) (kun KX-HDV430)

2.4.3 Handlingsikoner vises i handlingsområdet
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Ikon Betydning

Gjenoppta sending av videofeeden (under en videosamtale) (kun KX-HDV430)

Vise funksjonstastene (under en videosamtale) (kun KX-HDV430)

Rotere bildet 90 grader (Visuell talepost)

Låse opp en dør (kommunikasjonskamera) (kun KX-HDV430)

Taleanrop (Kommunikasjonskamera) (kun KX-HDV430)

Øke verdien for en innstilling

Redusere verdien for en innstilling

Øke verdien for en innstilling (under en videosamtale) (kun KX-HDV430)

Redusere verdien for en innstilling (under en videosamtale) (kun KX-HDV430)

Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere i farge og/eller utseende.
• Beskrivelser av ikoner som vises med tekst er ikke inkludert.

2.4.3 Handlingsikoner vises i handlingsområdet
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2.4.4  Ikoner for å angi tegn
Suffiks

Betydning
(ingen) / C NE / RU / SX / X

ABC Modus for å angi latinske tegn

0 - 9 Modus for å angi tall

Modus for å angi (utvidet 1) spesialtegn

Modus for å angi (utvidet 2) spesialtegn

Modus for å angi greske tegn

Modus for å angi kyrilliske tegn

Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere i farge og/eller utseende.

2.4.4 Ikoner for å angi tegn
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2.4.5  Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV330/KX-
HDV430)
Bytte visning av standby-skjermbildet

Når telefonen er i standby-modus, kan du gå gjennom de tilgjengelige standby-skjermbildene ved å trykke
på / HOME . Det siste viste skjermbildet brukes som standby-skjermbilde.

Normal visning 1
Viser menyen, dato og tid.

Normal visning 2
Viser menyen og funksjonstastene 1 til
4.

A  
 

AB

C

B

D E

 
 C

D

Kombinert visning*1

Viser statusen for hver linje og
funksjonstastene (seks taster/side x fire
sider)

Linjevisning*1

Viser statusen for hver linje

*1 Dette skjermbildet kan vises fra andre skjermbilder, i tillegg til standby-skjermbildet.
 

 Meny
 Funksjonstastvisning
 Linjestatusvisning
 Funksjonstaster (viser navnene på tilgjengelige funksjoner)
 Bytte side for funksjonstaster og statusvisning

Hvis du trykker, kan du gå gjennom sidene for funksjonstastene. Dette området viser også statusen for
hver side fra venstre: side 1 (funksjonstaster 1–6), side 2 (funksjonstaster 7–12), side 3 (funksjonstaster
13–18) og side 4 (funksjonstaster 19–24).

: indikerer siden som vises
: indikerer sider som ikke vises
: indikerer sider som ikke vises når det kommer inn et anrop på en BLF-tast

: trykk på / HOME .

2.4.5 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV330/KX-HDV430)
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Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere etter språk og/eller utseende.

Bytte visning av innkommende anrop, aktivt anrop og konferanseskjermbilder
Når du mottar en samtale, er i en samtale eller en konferanse, kan du endre visningen ved å trykke på

/ HOME . Skjermbildet du endrer til, kan variere avhengig av den nåværende standby-visningen.
Hvis du trykker på / HOME  igjen, går du tilbake til den opprinnelige visningen.

Nåværende standby-visning Visning når du trykker på / HOME *1

Normal visning 1 Linjevisning
Linjer som mottar et anrop eller som er i et anrop, utheves.
(Linjer med flere innkommende anrop viser det første anropet.)

 vises på linjer som er i en konferanse.

Normal visning 2

Linjevisning

Kombinert visning Kombinert visning
Linjer som mottar et anrop eller som er i et anrop, utheves.
(Linjer med flere innkommende anrop viser det første anropet.)

 vises på linjer som er i en konferanse.

*1 Se Bytte visning av standby-skjermbildet, side 40.

Innholdet i linjevisningen og det kombinerte visningsskjermbildet
Du kan bekrefte statusen og informasjonen om hver linje. Hvis du klikker på bestemte ikoner, kan du se mer
detaljert informasjon eller endre innstillinger. Du kan også utføre handlinger eller innstillinger ved å trykke på
funksjonstastene nederst på skjermen.
Figuren nedenfor er et eksempel på linjevisningen. I den kombinerte visningen vises funksjonstastene
øverst.

F

E

DCBA

Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere etter språk og/eller utseende.
 Linjestatus

Ikon
Status

Betydning
Farge Lysmønster

— Av Tilgjengelig linje

Blå På I en samtale

2.4.5 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV330/KX-HDV430)
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Ikon
Status

Betydning
Farge Lysmønster

Blå Sakte blinking På vent

Blå Rask blinking Innkommende anrop

Rød På I bruk på annen enhet

Rød Sakte blinking På vent på annen
enhet

— — Registreringsfeil

 
 Linjeinformasjon

Informasjon om linjen (navn, telefonnummer) vises.
 Visning av tapte anrop og talemeldinger

Informasjon om tapte anrop og talemeldinger vises.
Antallet nye tapte anrop og talemeldinger vises i den røde boksen.

Ikon Beskrivelse Merknad

Nye tapte anrop, nummer vises (aktive) Hvis du trykker på
"aktive" ikoner, vises et
detaljert
informasjonsskjermbild
e.

Nye tapte anrop, nummer vises (inaktive)

Ingen nye tapte anrop (aktive)

Ingen nye tapte anrop (inaktive)

Nye talemeldinger, nummer vises (aktive)

Nye talemeldinger, nummer vises (inaktive)

Ingen nye talemeldinger (aktive)

Ingen nye talemeldinger (inaktive)

 Status for linjeinnstilling og anrop

Ikon Beskrivelse Merknad

VK angitt Det vises ikke noe ikon
når tilsvarende
funksjon er deaktivert.DND angitt

Foreta et ukjent anrop

Blokker innkommende ukjente anrop

2.4.5 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV330/KX-HDV430)
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Ikon Beskrivelse Merknad

Nærvær(Min telefon):Disponibel [I standby-modus]
Når du trykker på et
ikon, vises det et
innstillingsskjermbilde
der du kan endre
innstillingen.

Nærvær(Min telefon):Borte(blinkende ikon)

Nærvær(Min telefon):Borte

Nærvær(Min telefon): Offline / Usynlig

Nærvær(Min telefon):Usynlig

ACD Tilgjengelig

ACD Utilgjengelig

ACD Wrapup (blinkende ikon)

ACD: logget ut

I en videosamtale —

I en samtale med et kommunikasjonskamera —

Konferanse —

Konferanse satt på vent —

 Uregistrert linje
Hvis det har oppstått en uregistrert feil, vises "Registrering".

 Funksjonstaster (viser navnene på tilgjengelige funksjoner)
Du kan trykke på en funksjonstast for å utføre funksjonen som angis. Hvilke funksjonstaster som vises,
avhenger av telefonens status. Trykk på "Neste" for å endre visningen av funksjonstastene. Hvis du
trykker på / MENU  i standby-modus, vises alle funksjonstastene som for øyeblikket ikke vises.
Trykk på / MENU  eller på "Tilbake"-funksjonstasten for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

• Funksjonstaster vist i standby-modus

Kall Telefonbok Logg Funksjon*1

Park. *2 ACD *2 Call Center *2 Min telefon *2

Nærvær *2 VK/DND *2 Personsøk *2 Gruppe Hente *2

Basis innst System innstill. Innstillinger Applikasjon *2

Nettverk Kamera*3 Komm. Kamera*3 Neste Tilbake

*1 Hvis et anrop kommer inn på en BLF-tast, vises en rød prikk øverst til venstre.
*2 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*3 Kun KX-HDV430

2.4.6  Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
Bytte visning av standby-skjermbildet

Når telefonen er i standby-modus, kan du gå gjennom de tilgjengelige standby-skjermbildene ved å trykke
på / HOME . Det siste viste skjermbildet brukes som standby-skjermbilde.

2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
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Normal visning 1
Viser menyen, dato og tid.

Normal visning 2
Viser menyen og funksjonstastene 1 til
4.

 
 

 
 

Kombinert visning*1

Viser statusen for hver linje, aktive
samtaler og funksjonstastene (seks
taster/side x fire sider)

Linjevisning*1

Viser statusen for hver linje og aktive
samtaler

*1 Dette displayet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av land/område eller innstillinger.
 

 Meny
 Funksjonstastvisning
 Linjestatusvisning
 Funksjonstaster (viser navnene på tilgjengelige funksjoner)
 Bytte side for funksjonstaster og statusvisning

Hvis du trykker, kan du gå gjennom sidene for funksjonstastene. Dette området viser også statusen for
hver side fra venstre: side 1 (funksjonstaster 1–6), side 2 (funksjonstaster 7–12), side 3 (funksjonstaster
13–18) og side 4 (funksjonstaster 19–24).

: indikerer siden som vises
: indikerer sider som ikke vises
: indikerer sider som ikke vises når det kommer inn et anrop på en BLF-tast

: trykk på / HOME .

Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere etter språk og/eller utseende.

Bytte visning av innkommende anrop, aktivt anrop og konferanseskjermbilder
Når du mottar en samtale, er i en samtale eller en konferanse, kan du endre visningen ved å trykke på

/ HOME . Skjermbildet du endrer til, kan variere avhengig av den nåværende standby-visningen.

2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
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Hvis du trykker på / HOME  igjen, går du tilbake til den opprinnelige visningen.

Nåværende standby-visning Visning når du trykker på / HOME *1

Normal visning 1 Linjevisning
Linjer som mottar et anrop eller som er i et anrop, utheves.
(Linjer med flere innkommende anrop viser det første anropet.)

 vises på linjer som er i en konferanse.

Normal visning 2

Linjevisning

Kombinert visning Kombinert visning
Linjer som mottar et anrop eller som er i et anrop, utheves.
(Linjer med flere innkommende anrop viser det første anropet.)

 vises på linjer som er i en konferanse.

*1 Se Bytte visning av standby-skjermbildet, side 43.

Innholdet i linjevisningen og det kombinerte visningsskjermbildet
Du kan bekrefte statusen og informasjonen om hver linje. Hvis du klikker på bestemte ikoner, kan du se mer
detaljert informasjon eller endre innstillinger. Du kan også utføre handlinger eller innstillinger ved å trykke på
funksjonstastene nederst på skjermen.
Figuren nedenfor er et eksempel på linjevisningen. I den kombinerte visningen vises funksjonstastene
øverst.

Merknad
• Skjermbildet for linjevisning og det kombinerte skjermbildet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av

land/område eller innstillingene.
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere etter språk og/eller utseende.
 Linjeikon

Dette ikonet viser linjestatusen ("I en samtale", "Inngående", "På vent" osv.).

Ikon Beskrivelse

Registreringsfeil

Tilgjengelig linje

I en samtale

Innkommende anrop

På vent

2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
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Ikon Beskrivelse

I bruk eller på vent på en annen enhet

DND angitt

VK angitt

 
 Linjenavn/telefonnummer

Linjenavnet og telefonnummeret vises.
 Ikon for linjestatus

Dette ikonet viser statusen til enkelte funksjoner.
Du kan ikke trykke på dette ikonet.

Ikon Beskrivelse

Nye talemeldinger

Nye ubesvarte anrop

Samtale på vent

Nærvær(Min telefon): Disponibel

Nærvær(Min telefon): Borte

Nærvær(Min telefon): Borte (blinkende ikon)

Nærvær(Min telefon): Offline

Nærvær(Min telefon): Usynlig

ACD Tilgjengelig

ACD Utilgjengelig

ACD Logg på

ACD Logg ut

ACD Wrapup

 Samtaleikon
Dette ikonet viser statusen for en aktiv samtale.

Ikon Beskrivelse

I bruk

Innkommende anrop

På vent

I bruk på annen enhet

2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
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Ikon Beskrivelse

På vent på annen enhet

 Informasjon om samtale
Informasjon (navn, telefonnummer, tid) om aktive samtaler vises.

 Ikon for neste side
Dette ikonet vises hvis det finnes mer enn fem aktive samtaler på skjermbildet for linjevisning, eller hvis
det finnes mer enn tre aktive samtaler på det kombinerte skjermbildet.
Du kan ikke trykke på dette ikonet.

 Underikon for samtale
Dette ikonet viser statusen til konferansen.

Ikon Beskrivelse

Konferanse

Konferanse satt på vent

På vent

 Rulleikoner
Du kan rulle listen opp eller ned ved å trykke på disse ikonene.

 Funksjonstaster (viser navnene på tilgjengelige funksjoner)
Du kan trykke på en funksjonstast for å utføre funksjonen som angis. Hvilke funksjonstaster som vises,
avhenger av telefonens status. Trykk på "Neste" for å endre visningen av funksjonstastene. Hvis du
trykker på / MENU  i standby-modus, vises alle funksjonstastene som for øyeblikket ikke vises.
Trykk på / MENU  eller på "Tilbake"-funksjonstasten for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

• Funksjonstaster vist i standby-modus

Samtale Telefonbok Logg Funksjon*1

Park.*2 Logg inn/Logg ut *2 Disponibel/
Utilgjengelig*2

Call Center *2

Min telefon *2 Nærvær *2 VK/DND *2 Personsøk *2

Gruppe Hente *2 Basis innst System innstill. Innstillinger

Applikasjon *2 Neste Tilbake

*1 Hvis et anrop kommer inn på en BLF-tast, vises en rød prikk øverst til venstre.
*2 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

Gi fokus i listen på skjermbildet for linjevisning og det kombinerte skjermbildet
Bestemte elementer i linjelisten og anropslisten får fokus.
Hvis det finnes aktive samtaler (i en samtale, inngående eller på vent), mottar denne samtalen fokus.
Hvis det finnes flere aktive anrop, er fokusets prioritet som følger:
I en samtale > Inngående > På vent
Linjen som inneholder samtalen med fokus, mottar fokus.
Hvis det ikke finnes noen aktiv samtale på linjen som har fokus, vil bare linjen motta fokus med en ramme.

2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
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(Eksempel: linjevisning)

: Linjeliste
: Linje med fokus og ramme
: Samtaleliste
: Samtale med fokus
: Rulleikoner
: Funksjonstaster

Funksjonstaster som er relevante for elementet som har fokus med en ramme, vises.

Merknad
• Navnet og telefonnummeret til elementet med fokus og ramme kan vises ved å bla.

• Trykk på et listeelement eller rulleikonene for å fokusere som listeelementet med en ramme.

Trykke på listen på skjermbildet for linjevisning og det kombinerte skjermbildet
Bruk når du trykker på linjelisten
• Trykk på  (uvirksom linje): Ta av røret

• Hvis du trykker på en linje som ikke har fokus og aktive samtaler, mottar linjen du trykker på, fokus med
en ramme, og den aktive samtalen får også fokus.

Bruk når du trykker på samtalelisten
• Trykk på  (inngående anrop): Besvare anropet

• Trykk på  (samtale på vent): Hente samtalen

• Trykk på  (i bruk på en annen enhet): Bli med i en pågående samtale

• Trykk på  (på vent på en annen enhet): Hente samtalen på vent

2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)
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2.4.7   KX-HDV20 Selvmerkende LCD-skjerm
[Eksempel]

KX-HDV20 (valgfri modell)*1

020

019

018

016

015

014

013

012

011

010

008

007

006

005

004

003

002

001

A

B

C

*1 Opptil 40 taster (20 taster × 2 sider) kan registreres.
 

 Piktogrammer

Piktogram Betydning Piktogram Betydning

(Nummer) Ingen funksjon er tildelt. Telefonbok

Ettrykks Dial Logg

Linje

Linjestatus

BLF Simultan ring

Nærvær ACD[Wrap up]

Hent anrop

Gruppe Hente

ACD[Login] Viderekobling

Hoteling Overført oppr.

Blind overført

Konferanse Park.

Park hente

Nettverk Kamera
(bare KX-HDV430)

Applikasjon

 Funksjonsnavn

2.4.7 KX-HDV20 Selvmerkende LCD-skjerm
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 Sideinformasjon

Indikasjon Betydning

Viser side 1

Viser side 1 med en innkommende samtale på en BLF-tast på side
2

Viser side 2

Viser side 2 med en innkommende samtale på en BLF-tast på side
1

Merknad
• Bildene som vises i denne håndboken, er bare prøver. Den faktiske skjermen på telefonen kan

variere i farge og/eller utseende.

2.4.7 KX-HDV20 Selvmerkende LCD-skjerm
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2.5  Hovedmeny
Følgende menyelementer vises i standby-modus.
 
VK/DND*1

Stiller inn samtaleoverføring eller Ikke forstyrr.
Se "3.6.1 Angi Samtaleoverføring og Ikke forstyrr".

Funksjon
Viser funksjonstastene.
Se "4.4.3 Typene funksjonstaster".

Røstmelding
Brukes til å få tilgang til talepostkassen.

Personsøk*1

Brukes til å utføre en Multicast Voice Paging-samtale.
Se "3.1.3 Utføre en Multicast Voice Paging-samtale".

Logg
Brukes til å vise anropsloggen.
Se "2.7.4 Bruke loggen for innkommende / utgående samtaler".

Telefonbok
Brukes for å åpne den personlige eller delte telefonboken.
Se "2.6 Telefonbok".

Linjestatus
Brukes til å vise statusen til hver linje på hoved-LCD-skjermen.
Se "3.8 Kontrollere linjestatus".

Basis innst
Brukes for å gå inn i menyen for basisinnstillinger.
Se "4.8 Endre basisinnstillingene ".

System innstill.
Brukes for å gå inn i menyen for systeminnstillinger.
Se "4.9 Endre systeminnstillingene".

Innstillinger
Brukes for å få tilgang til menyen for avanserte innstillinger.
Se "4.10 Endre avanserte innstillinger".

Nettverk Kamera
Brukes til å åpne nettverkskamerafunksjonen.
Se "3.10 Nettverkskamera (bare KX-HDV430)".

Komm. Kamera
Brukes til å åpne kommunikasjonskamerafunksjonen.
Se "3.11 Kommunikasjonskamera (bare KX-HDV430)".

Call Center*1

Brukes for å komme til Call Center-funksjonen.
Nærvær*1

Brukes for å komme til Nærvær-funksjonen.
Applikasjon*1

Brukes for å få tilgang til applikasjonsfunksjonen.
*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

2.5 Hovedmeny
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2.6  Telefonbok
KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 har 2 typer telefonbøker.
1. Personlig telefonbok

Denne telefonboken er lagret på telefonen.
Du kan lagre opptil 500 elementer (5 telefonnumre per element, maks. 2500 telefonnumre) på
telefonen sammen med navn for enkel tilgang. Du kan også angi unike ringetoner for ulike kategorier,
for å identifisere innkommende samtaler.
Alle elementer i telefonboken lagres alfabetisk.
Av sikkerhetsgrunner er det mulighet for å låse telefonboken.

Merknad
• Vi anbefaler å sikkerhetskopiere data i telefonens telefonbok i tilfelle datatap grunnet produktfeil.

• Du kan lagre informasjon for maksimalt 500 kontakter.

• Telefonbokdata kan importeres og eksporteres. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
Et navn kan bestå av opptil 24 tegn. Et telefonnummer kan bestå av opptil 32 sifre.

2. Delt telefonbok
Hvis telefonselskapet har en delt telefonbok, kan du bruke den. Kontakt telefonsystemleverandøren/-
operatøren din for detaljer om dette.
Du kan se i den delte telefonboken i tillegg til den personlige telefonboken hvis den delte telefonboken
er tilgjengelig.

Merknad
• Vi anbefaler å stille inn denne funksjonen hos administrator. Kontakt administratoren din for mer

informasjon.

Personlig telefonbok Delt telefonbok

Lagre nye elementer ✓ —

Redigere lagrede elementer ✓ —

Slette lagrede elementer ✓ —

Søke på navn i telefonboken ✓ ✓

Søke på kategori i telefonboken ✓ —

Antall nummer for hver oppføring Opptil 5 Opptil 5*1

Privat anrop*2 ✓ —

Låse telefonboken ✓ —

*1 Dette tallet avhenger av operatøren som brukes.
*2 Du kan organisere oppføringer i telefonboken i 9 private ringekategorier. Det er mulig å angi ulike ringemønstre for hver kategori.

2.6 Telefonbok
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2.7  Grunnleggende bruk
Denne delen forklarer grunnleggende bruk av enheten.

2.7.1  Ta telefonen og legge på
Ta telefonen
Når du i denne håndboken ser frasen "ta telefonen", kan du utføre en av følgende handlinger:
 
[I standby-modus]
• Løft telefonen med ledning av holderen.

• Trykk / SP-PHONE  når telefonen med ledning er plassert på holderen.
Dette muliggjør håndfrimodus.

• Trykk / HEADSET  når du bruker telefonen.

• Trykk på den korresponderende funksjonstasten for å velge en linje.*1

*1 Når en funksjonstast er angitt som en linjetast eller linjestatustast, er denne funksjonen tilgjengelig.

Legge på
Når du i denne håndboken ser frasen "legg på", kan du gjøre en av følgende handlinger:
 
[Under en samtale]
• Legg tilbake telefonen med ledning på holderen.

• Trykk på / SP-PHONE  når du er i håndfrimodus.

• Trykk / HEADSET  når du bruker telefonen.

• Trykk / CANCEL .

• Trykk på "AV".*1

*1 For KX-HDV340 i USA: Trykk på End Call.

2.7 Grunnleggende bruk
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2.7.2  Justere volumet
Justere volum på mottaker / høyttaler / hodetelefoner

1. Trykk på volumtasten [ ] eller[ ] for å justere volumet under en samtale.

Merknad
• Både mottakervolumet og hodetelefonvolumet justeres i opplæringsmodusen. Se "3.4.9  Bruke

Opplæringsmodus ".

Justere ringevolumet eller slå av ringetonen
1. I standby-modus trykker du på volumtasten [ ] eller [ ] for å justere ringevolumet.

2. Trykk på "OK".

Justere ringevolumet eller slå av ringetonen mens det ringer
Når du mottar en samtale, gjør du følgende for å justere ringevolum eller slå ringetonen helt av.

Merknad
• Hvis du kobler til et hodesett mens du mottar en innkommende samtale, hører du ringesignalet fra

høyttaleren.
 
Slik justerer du ringevolumet
1. Trykk på volumtasten [ ] eller [ ] for å justere ringevolumet.

Merknad
• Det justerte volumet vil også bli brukt for påfølgende samtaler.

• Volumet kan også justeres i pop-up-vinduet.
 
Slik slår du av ringetonen
1. Trykk på .

2.7.3  Taste inn tegn
Du kan skrive inn bokstaver og tall ved å bruke valgtastene.
Du kan velge en av tegnmodiene ved å trykke på ønsket tegnmodus mens du skriver inn et navn.
Hvis du vil endre tegnmodus mens du redigerer et navn i telefonboken, trykker du på ønsket tegnmodus.
Se "5.1 Bokstavtabell" for tilgjengelige tegn.
 

Suffiks: [ingen] / C Suffiks: NE / X / SX Suffiks: RU

ABC  (Latin)
0 - 9  (Nummer)

 (Utvidet 1)

ABC  (Latin)
0 - 9  (Nummer)

 (Gresk)
 (Utvidet 1)
 (Utvidet 2)

 (Kyrilisk)
0 - 9  (Nummer)
ABC  (Latin)

 (Utvidet 1)
 (Utvidet 2)

● Eksempel: For å skrive inn "Anne" med latinske bokstaver
                    

 

2.7.2 Justere volumet
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• Trykk  for å veksle mellom store og små bokstaver.

• Hvis du vil angi et tegn som finnes på den samme tasten som det forrige tegnet, må du flytte markøren
ved å trykke på  og deretter angi ønsket tegn.

• Hvis du angir et annet tegn ved en feil, må du trykke på  eller  for å utheve tegnet, trykke på  for å
slette det og deretter angi riktig tegn.

• Hvis du vil tømme en hel linje, trykker du på "Slett".

2.7.4  Bruke loggen for innkommende / utgående samtaler
Vise loggen for innkommende samtaler

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Logg".

2. Trykk på  (Logg for innkommende samtaler).

3. Trykk på  (Logg for tapte anrop).

Vise loggen for utgående samtaler
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Logg".

2. Trykk på .

Slette elementer i loggen for innkommende/utgående samtaler
[Når loggen for innkommende eller utgående samtaler vises]

1. Trykk på .

2. Trykk på  eller , og trykk på avmerkingsboksene til elementene du vil slette.

3. Trykk på , og trykk på "OK".

Merknad
• Du kan velge alle elementer i en liste ved å trykke på .

2.7.4 Bruke loggen for innkommende / utgående samtaler
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2.7.5  Bluetooth-hodesett
Før du bruker et Bluetooth-hodesett, må du registrere det på enheten.

Merknad
• Under en samtale med et Bluetooth-hodesett kan mottakervolumet justeres med volumtasten på

enten hodesettet eller hovedenheten.
• Tilkoblingsstatusen vises på statuslinjen.

• Signaler overføres mellom enheten og Bluetooth-hodesettet med radiobølger. For maksimal
rekkevidde og støyfri bruk anbefales det at enheten holdes unna elektriske apparater som fakser,
radioer, PC-er og mikrobølgeovner.

• Det kan hende at personvernet til kommunikasjonen ikke opprettholdes når du bruker enheten.

Registrere et Bluetooth-hodesett
Sett hodesettet i paremodus ved å følge instruksjonene i dokumentasjonen til hodesettet.

1. Trykk på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Bluetooth headset".

3. Trykk på "Legg til enhet".

4. Angi PIN-koden, og trykk deretter på "OK".*1

*1 Hvis du vil ha mer informasjon om PIN-koden, kan du se i dokumentasjonen til hodesettet.

Fjerne registrering av et Bluetooth-hodesett
1. Trykk på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Bluetooth headset".

3. Trykk på "Registrering", og trykk på "Ja".

Koble til et Bluetooth-hodesett
1. Trykk på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Bluetooth headset".

3. Trykk på "Forbindelse", og trykk på "PÅ".

4. Trykk på "OK".

Koble fra et Bluetooth-hodesett
1. Trykk på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Bluetooth headset".

3. Trykk på "Forbindelse", og trykk på "AV".

4. Trykk på "OK".

2.7.5 Bluetooth-hodesett
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Avsnitt 3
Bruk av funksjoner

Denne delen viser deg hvordan du bruker funksjonene,
trinn for trinn.
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3.1  Ringe
Denne delen forklarer de grunnleggende metodene for å utføre en oppringning.
• Du kan bekrefte at nummeret er riktig før du ringer (forhåndsinntasting), ved å taste inn nummeret og

deretter ta av røret.

• For å avbryte oppringing trykker du på / CANCEL .

• Hvis du vil legge inn en pause på 3 sekunder mellom telefonnumrene, trykker du på "Pause".*1

Det er nyttig f.eks. når du ønsker å betjene telefonsvartjenesten uten å lytte til forhåndsinnspilte
meldinger. Gjenta om nødvendig, for å skape lengre pauser.

• Symbolet "+" (internasjonalt retningsnummer) kan angis ved å trykke på og holde nede tasten .

• Du kan velge om du vil foreta et taleanrop eller et videoanrop. Hvis du foretar et anrop ved å løfte av
røret, avhenger anropstypen som opprettes, av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

*1 Dette ikonet vises bare når det konfigureres på telefonen. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

3.1.1  Grunnleggende om ringing
Ringe ved å taste

1. Ta av røret i standbymodus.

2. Tast inn den eksterne partens nummer.

3. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

b. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

4. Legg på røret for å avslutte samtalen.

Merknad
• Du kan bruke en spesifikk linje ved å trykke på en funksjonstast som er tilordnet en linje, (se

"4.4.3 Typene funksjonstaster"), eller bruke skjermbildet for Linjestatus (se "3.8 Kontrollere
linjestatus").

• For å taste inn et nytt nummer uten å legge på, gjør følgende.

1. Trykk på / MENU  under en samtale.

2. Trykk på "Flash/Tilbak.".
 
Forhåndsinntasting
I standbymodus kan du begynne å taste nummer mens røret er på. Etter å ha tastet nummeret, tar du av
røret for å begynne oppringningen.
1. I standby-modus taster du nummer mens røret er på.

2. Gjør ett av følgende:
a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

c. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).
*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

3.1 Ringe
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3.1.2  Enkel oppringing
Bruke telefonoppringingslisten

Det siste telefonnummer som ble oppringt, lagres i telefonoppringingslisten.

1. I standbymodus trykker du på / / REDIAL .

2. Ta opp telefonrøret.*1

*1 Når du ikke tar opp telefonrøret under dette trinnet, blir anropet foretatt ved hjelp av høyttalertelefonen.

Merknad
• Anropstypen (tale eller video) er den samme som det forrige utgående anropet (bare KX-HDV430).

• Hvis denne prosedyren utføres under en samtale, avsluttes samtalen og oppringingen utføres.

Hurtigtastoppringing
Du kan knytte et telefonnummer til hver talltast og deretter få tilgang til ønsket telefonnummer ved å trykke
og holde inne talltasten nummeret er knyttet til. (Se "4.3 Bruke hurtigtaster".)

1. Trykk og hold inne ringetasten (0–9) som er tilordnet hurtigtastfunksjon, i mer enn 1 sekund.

2. Gjør ett av følgende:

a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Trykk på "Telefonnummer".
Gjør ett av følgende:
– Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.
– Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Merknad
• Når hurtigtastens informasjon vises, kan du trykke på  eller  for å velge et annet

hurtigtastnummer.
• Hvis hurtigtastoppringing er satt til "Auto", kan et hurtigtastnummer også ringes ved å trykke og holde

den tilordnede tasten i et gitt antall sekunder.

Bruke direktelinjen
Hvis administratoren din har konfigurert denne funksjonen, kan du ringe til et registrert telefonnummer
automatisk. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

1. Ta av røret i standbymodus.

Bruke loggen for innkommende / utgående samtaler
Bruke loggen for innkommende samtaler
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Logg".

2. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på  (Logg for innkommende samtaler).

b. Trykk på  (Logg for tapte anrop).

3. Trykk på  eller , og velg en logg for innkommende samtaler.

4. Gjør ett av følgende:

3.1.2 Enkel oppringing
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a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Gjør ett av følgende:
– Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.
– Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Bruke loggen for utgående samtaler
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Logg".

2. Trykk på .

3. Trykk på  eller , og velg en logg for utgående samtaler.

4. Gjør ett av følgende:

a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Gjør ett av følgende:
– Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.
– Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Bruke telefonboken
Bruke den personlige telefonboken
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Trykk på .

3. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

4. Trykk på  eller , og velg det ønskede elementet.

5. Velg ønsket telefonnummer.

6. Gjør ett av følgende:

a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Trykk på "Telefonnummer".
Gjør ett av følgende:
– Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.
– Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Merknad
• Hvis den personlige telefonboken ikke er tilgjengelig, kan ikke denne funksjonen benyttes. Kontakt

administratoren din for mer informasjon.

Bruke den delte telefonboken
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Hvis "Telefonbok" vises som tittel, trykker du på .*1

3. Trykk på .

4. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i de ønskede navnet, og trykk på "OK".

5. Trykk på  eller , og velg det ønskede elementet.

3.1.2 Enkel oppringing
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6. Velg ønsket telefonnummer.

7. Gjør ett av følgende:

a. Ta opp telefonrøret.*2

b. Trykk på "Telefonnummer".
Gjør ett av følgende:
– Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.
– Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

*1 Hvis bare den delte telefonboken er tilgjengelig, hopper du over dette punktet.
*2 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Merknad
• Hvis den delte telefonboken ikke er tilgjengelig, kan ikke denne funksjonen benyttes. Kontakt

administratoren din for mer informasjon.

3.1.3  Utføre en Multicast Voice Paging-samtale
Når du utfører en søkeoppringing, vil stemmen bli hørt gjennom telefonens høyttaler på de andre
telefonene.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Personsøk".*1

2. Velg en ønsket kanalgruppe.*2

3. Ta av røret, eller trykk på "Kall".
*1 Søkeoppringing er bare tilgjengelig når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Hvis det bare er 1 kanalgruppe, begynner oppringingen umiddelbart.

3.1.3 Utføre en Multicast Voice Paging-samtale
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3.2  Motta samtaler
Denne delen forklarer de grunnleggende metodene for å motta en oppringning.
• Du kan velge ringetone for ulike typer innkommende samtaler.

• Du kan også bruke Automatisk svar for å besvare en samtale.

• I standby-modus må du trykke på / MUTE/AUTO ANS  for å slå autosvar av eller på.

• Volumet på ringetonen kan justeres eller slås av. (Se "2.7.2 Justere volumet".)

• Hvis en ekstern samtale mottas fra et telefonnummer som er lagret i telefonens telefonbok, blir nummeret
og navnet til den som ringer, vist i samtaleloggen.

• Hvis du kobler til et hodesett mens du mottar en innkommende samtale, hører du ringesignalet fra
høyttaleren.
Avhengig av hodesettet som brukes, kan ringingen høres gjennom hodesettet.

• Opptil 24 samtaler kan mottas samtidig. Den 25. innringeren hører en opptatt-tone.

• Hvis du mottar et innkommende videoanrop, kan du velge om du vil motta det anropet som et videoanrop.
Hvis du velger å ta av røret, vil anropstypen som opprettes, avhenge av innstillingen "Anrop modus" (bare
KX-HDV430).

3.2.1  Svare på samtaler
Svare på innkommende samtaler

1. Gjør ett av følgende:

a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Trykk på "Samtale"*2 for å foreta et taleanrop.

c. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).*3

*1 Trykk og slipp låseknappen når håndsettet er koblet fra. Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus"
(bare KX-HDV430).

*2 KX-HDV340: Trykk på "Svar".
*3 Når den andre parten utfører et taleanrop, vises ikke videofeeden deres.

Merknad
• Hvis du mottar en samtale mens en annen samtale er på vent, kan du svare på samtalen ved å trykke

og slippe låseknappen.

Svare en innkommende samtale på en bestemt linje
1. Trykk på den tilhørende funksjonstasten.

Merknad
• Når en funksjonstast er angitt som en linjetast eller linjestatustast, er denne funksjonen tilgjengelig.

• Linjetaster med innkommende samtaler vil blinke raskt i blått.

Svare på en innkommende samtale når du mottar flere innkommende samtaler
1. Trykk på "Linje".

2. Trykk på  eller , og velg et innkommende anrop.

3. Ta opp telefonrøret.

3.2 Motta samtaler
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Avvise en innkommende samtale
1. Trykk på "Avvis" når du mottar et innkommende anrop.

Samtalen vil da bli avvist, og telefonen returnerer til standby-modus.

Merknad
• Innkommende samtaler fra bestemte nummer kan avvises automatisk. Se "4.6  Sperre innkommende

anrop (innringer-ID*1 bare tjenestebrukere)" for å få mer informasjon.

3.2.1 Svare på samtaler
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3.3  Bruke håndfrimodus
I håndfrimodus kan du snakke og høre den andre parten i samtalen uten å bruke telefonen. Denne
funksjonen er nyttig om du skal utføre andre handlinger i løpet av samtalen, f.eks. skrive.

Aktivere håndfrimodus
• Hvis du trykker på / SP-PHONE  i standby-modus, kan du aktivere håndfrimodus.

• Under en samtale hvor du bruker hodesett, kan du aktivere håndfrimodus ved å trykke / SP-PHONE .

Deaktivere håndfrimodus
Du kan deaktivere håndfrimodus på en av de følgende måtene:
• Under en samtale i håndfrimodus, ta opp telefonrøret.

• Når du snakker i håndfrimodus og et hodesett kobles til enheten, trykker du / HEADSET  for å fortsette
samtalen ved å bruke hodesettet.

3.3 Bruke håndfrimodus
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3.4  Under en samtale
3.4.1  Sette over en samtale

Du kan sette over en samtale til et annet sted (på linjen eller utenfor).

Merknad
• Bruken av denne funksjonen varierer avhengig av telefonens konfigurasjon. Hvis følgende prosedyre

ikke fungerer, må du kontakte administratoren din for å få mer informasjon.

For å sette over
1. Trykk / / TRANSFER  under en samtale.

2. Tast inn nummeret til den du vil sette over til.*1

3. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

b. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

4. Gjør ett av følgende:

a. Bekrefte overføring: Vent til den andre parten svarer, og legg så på telefonrøret.

b. Automatisk overføring. Legg på telefonrøret før den andre parten svarer.
*1 Du kan også velge et telefonnummer fra anropshistorikken eller telefonboken.

Merknad
• Hvis du vil tilbakeføre samtalen før noen svarer på det stedet man har satt over til, trykker du

/ CANCEL .

Blind overføring
1. Trykk på "Blind"*1 under en samtale.

2. Tast inn nummeret til den du vil sette over til.*2

3. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

b. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).
*1 Hvis blinde overføringer ikke er tillatt, vises ikke dette ikonet. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Du kan også velge et telefonnummer fra anropshistorikken eller telefonboken.

3.4.2  Sette en samtale på vent
Du kan sette en samtale på vent ved å holde den på din linje.

Merknad
• Bruken av denne funksjonen varierer avhengig av telefonens konfigurasjon. Hvis følgende prosedyre

ikke fungerer, må du kontakte administratoren din for å få mer informasjon.

Slik setter du samtalen på vent
1. Trykk / / HOLD .

3.4 Under en samtale
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Merknad
• Når en funksjonstast tildeles som linjetast, setter du en samtale på vent eller kobler den fra avhengig

av innstillingene til Automatisk samtale venter ved å holde en annen linjetast inne. Kontakt
telefonsystemleverandøren/-operatøren din for detaljer om dette.

Slik henter du tilbake en ventende samtale på linjen din
1. Trykk / / HOLD .

2. Når to eller flere linjer er på hold, trykk på  eller  og velg deretter en linje på hold.

Merknad
• Hvis du mottar en samtale mens en annen samtale er på vent, kan du svare på samtalen ved å trykke

og slippe låseknappen.
• Hvis en funksjonstast tildeles som en linjetast og en samtale blir satt på vent på den linjen, kan du

hente samtalen som står på vent, ved å følge trinnet nedenfor.
1. Trykk på den tilhørende funksjonstasten.

3.4.3  Å sette samtaler på vent i parkeringssone
(samtaleparkering)

Du kan bruke denne funksjonen når du skal sette over samtaler.
Når anropspark er tilgjengelig, vises ikonet "Park.". Funksjonsnummeret for samtaleparkering må imidlertid
være stilt inn på forhånd. Avhengig av telefonsystemet ditt kan det også hende at du må angi et
parkeringssonenummer for å hente en parkert samtale. Denne funksjonen avhenger av telefonsystemet ditt.
Kontakt administratoren din for mer informasjon.

Slik angir du
1. Trykk / MENU  under en samtale.

2. Trykk på "Park." eller på en funksjonstast som ikke er i bruk (lampe er slukket), som er tilordnet
funksjonen for samtaleparkering.

3. Legg på telefonrøret.

For å hente tilbake (Parkeringshenting)
1. I standby-modus taster du inn funksjonsnummeret for parkeringshenting eller trykker på en funksjonstast

i bruk (blå eller rød lampe blinker sakte) som er tilordnet funksjonen for samtaleparkering.

2. Ta opp telefonrøret.

Merknad
• Avhengig av telefonsystemet kan det hende  vises på statuslinjen. I dette tilfellet kan du hente

tilbake anropet ved å trykke på / MENU  og deretter "Park.". Men hvis du vil hente tilbake et parkert
anrop med ikonet, må funksjonsnummeret for anropsparkering være angitt på forhånd. Kontakt
administratoren din for mer informasjon.

3.4.4  Å veksle mellom to samtaler (Samtalesplitting)
Når du snakker med noen mens en annen samtale er på vent, kan du veksle mellom samtalene.

3.4.3 Å sette samtaler på vent i parkeringssone (samtaleparkering)
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Slik veksler du mellom samtalene slik at den ene midlertidig er på vent
1. Trykk / / HOLD  under en samtale.

2. Tast nummeret til den andre.

3. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

b. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

4. Snakk med den andre deltakeren.

5. Gjør ett av følgende:

a. Under et taleanrop: Trykk på "Linjestatus".

b. Under et videoanrop: Trykk på / MENU , og trykk deretter på "Linjestatus" (bare KX-HDV430).

6. Trykk på  eller , og velg den opprinnelige parten.

7. Snakk med den første.

3.4.5  Holde et møte med tre personer
Under en samtale kan du legge til en samtalepartner og ha et telefonmøte.

Merknad
• Det er mulig at telefonsystemet ditt støtter avanserte møtefunksjoner, som samtaler med fire eller

flere deltakere. I så tilfelle kan fremgangsmåten for telefonmøter være annerledes enn det som
beskrives her. Kontakt telefonsystemleverandøren/-operatøren din for detaljer om dette.

Å gjennomføre et telefonmøte
1. Trykk / CONF  under en samtale.

2. Slå nummeret til den du vil legge til i samtalen.*1

3. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

b. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

4. Trykk på / CONF  etter at den andre deltakeren har svart.
Hvis du foretok et taleanrop til andre parten, opprettes et telefonmøte.
Hvis du foretok et videoanrop til andre parten, opprettes et videomøte (bare KX-HDV430).

*1 Du kan også velge et telefonnummer fra anropshistorikken eller telefonboken.

Merknad
• Hvis du legger en person til i et videomøte hvis telefon ikke støtter videosamtaler, deltar den parten

kun med talekommunikasjon. Et ikon vises i stedet for en videofeed for den parten (bare KX-
HDV430).

Bytte fra et videomøte til et telefonmøte (bare KX-HDV430)
1. Trykk på / MENU  under et videomøte.

2. Trykk på "Samtale".

3.4.5 Holde et møte med tre personer
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Bytte fra et telefonmøte til et videomøte (bare KX-HDV430)
1. Trykk på "Video anrop" under et telefonmøte.

Å fjerne noen fra telefonmøtet
Under et telefonmøte kan du fjerne andre fra samtalen. Dette er imidlertid bare et alternativ i telefonmøter
du har satt i gang selv.

1. Under et telefonmøte, trykk / / HOLD .

2. Trykk på / / HOLD  igjen for å vise hvilke deltakere som er satt på vent.

3. Trykk på  eller , og velg parten du vil fjerne.

4. Snakk med deltakeren og legg på for å avslutte samtalen.

5. Trykk / / HOLD .

Å avslutte et telefonmøte
Legg på røret for å avslutte telefonmøtet.

3.4.6  Dempe lyden på mikrofonen eller telefonen
Du kan koble fra mikrofonen eller telefonrøret for å snakke privat med andre i rommet, mens du har
samtalepartneren på telefonen via høyttaler eller telefonrøret.

Slik setter du opp / avslutter
1. Trykk / MUTE/AUTO ANS .

Merknad
• Når ikonet  vises i statuslinjen, er demping på.

• Selv om du bytter fra eller til høyttalerfunksjon, vil telefonen fortsatt være i Mute så lenge denne
funksjonen er aktivert.

• Selv om du kobler et headset til eller fra, vil telefonen fortsatt være i Mute så lenge denne funksjonen
er aktivert.

3.4.7  Bruke Samtale venter
Hvis en annen samtale kommer inn under en samtale, vil du høre en samtale venter-lyd. Du kan besvare
den nye samtalen ved å avslutte eller sette den første samtalen på vent. Dette er en valgfri tjeneste fra
telefonselskapet. Du kan motta en ventende samtale og informasjon om den som ringer. Kontakt
telefonsystemleverandøren/-operatøren din for detaljer om dette.
 
Merknad for KX-HDV330/KX-HDV430

• Hvis skjermbildet for Samtale venter vises, kan du bytte til linjevisning eller kombinert visning ved å
trykke på / HOME  eller vente i ti sekunder. Du kan gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet igjen
ved å trykke på / HOME .

Slik avslutter du den første samtalen og besvarer den andre
1. Legg på telefonrøret.

2. Ta opp telefonrøret.

3.4.6 Dempe lyden på mikrofonen eller telefonen
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Slik setter du den første samtalen på vent og besvarer den andre
1. Gjør ett av følgende:

a. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

b. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

c. Trykk på "Kamera" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).

3.4.8  Bruke overvåkning med røret av
Under en toveissamtale hvor du bruker telefonrøret, kan du tillate andre å høre på samtalen via høyttaleren
mens du fortsetter samtalen gjennom røret.

For å starte / avslutte
1. Trykk / SP-PHONE  under en samtale.

Merknad
• Når overvåkning med røret av er aktiv, aktiverer du håndfri ved at du legger på telefonrøret.

3.4.9   Bruke Opplæringsmodus
I opplæringsmodusen kan du høre den andre deltakeren i en samtale fra både hodetelefonene og
håndsettet. Denne modusen er nyttig når du skal lære opp en operatør. Mens operatøren snakker med den
andre deltakeren med hodetelefonene, kan personen som lærer opp, også lytte til den andre deltakeren
med håndsettet og lære operatøren hvordan man skal svare innringeren.

Starte opplæringsmodus
1. Under en samtale via hodesett tar du opp telefonrøret ved å løfte håndsettet ut av holderen.

2. Trykk på / HEADSET  for å starte opplæringsmodus.

Avslutte opplæringsmodus
1. Sett håndsettet tilbake i holderen.

Samtalen fortsetter med hodetelefonene.

3.4.8 Bruke overvåkning med røret av
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3.5   Foreta et videoanrop (bare KX-HDV430)
3.5.1  Skjermbilde for videoanrop

: Trykk på skjermen.
: Etter en bestemt tidsperiode.

 
Normalt så vises videofeeden i fullskjerm. Hvis du trykker på skjermen, vises statuslinjen og
handlingsområdet. Etter en bestemt tidsperiode går skjermen tilbake til fullskjerm. (Trykk på skjermen igjen
for å vise statuslinjen og handlingsområdet.)

3.5 Foreta et videoanrop (bare KX-HDV430)
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3.5.2  Alternativer for videoanrop
Under et videoanrop kan du bytte skjermmodus og ta en pause i/gjenoppta sendingen av videofeeden.

Bytte skjermmodus
1. Trykk på skjermen under et videoanrop.

2. Trykk på .
Skjermmodusen veksler mellom normal modus (PiP av) → normal modus (PiP på) → delt skjerm-
modus.

 
[Eksempel]

Normal modus (PiP av) Normal modus (PiP på)

A A

B

Delt skjerm-modus

A B

: Trykk på skjermen, og trykk deretter på .
 

 Den andre partens videofeed
 Din videofeed

 
I normal modus kan du justere visningen av videofeeden (bilde-i-bilde).

Slå PiP av og på
1. Trykk på / MENU  under et videoanrop.

2. Trykk på "Bilde i bilde".

3. Trykk på "PÅ" eller "AV", og trykk på "OK".

3.5.3  Ta en pause i og gjenoppta sendingen av videofeeden
Slik tar du en pause i sendingen av videofeeden

1. Trykk på skjermen mens du sender videofeeden din.

2. Trykk på .
 vises på videofeeden, og sendingen av videofeeden stoppes.

3.5.2 Alternativer for videoanrop

Driftsinstruksjoner 71



Slik gjenopptar du sendingen av videofeeden
1. Trykk på skjermen mens videofeeden din er satt på pause.

2. Trykk på .
Feeden vises, og sendingen av feeden gjenopptas.

3.5.4  Bytte anropstype under en samtale
Slik bytter du fra taleanrop til et videoanrop

1. Trykk på "Video anrop" under et taleanrop.

Slik bytter du fra et videoanrop til et taleanrop
1. Trykk på / MENU  under et videoanrop.

2. Trykk på "Samtale".

3.5.5  Justere kvaliteten til bildet
Du kan justere kvaliteten til videofeeden i standbymodus eller under et videoanrop.

Slik justerer du i standby-modus
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Video valg".

3. Trykk på  eller , og velg "Kamera innstill.".

4. Trykk på det elementet du vil for å justere.

5. Trykk på  eller . Deretter endrer du verdien for elementet og trykker på "OK".

6. Trykk på "Lagre".

Slik justerer du under et videoanrop
1. Trykk på / MENU  under et videoanrop.

2. Trykk på "Bildekvalitet".

3. Trykk på det elementet du vil for å justere.

4. Trykk på  eller . Deretter endrer du verdien for elementet og trykker på "OK".

5. Trykk på "Lagre".

Merknad
• Du kan justere følgende verdier:

Lysstyrke Standard: 3

Metning Standard: 3

Kontrast Standard: 2

Skarphet Standard: 3

Antiflimring Standard: 50 Hz

• Du kan tilbakestille verdiene til standardverdiene ved å trykke på "Tilbakestill".

3.5.4 Bytte anropstype under en samtale
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3.6  Før du går fra arbeidsplassen din
3.6.1  Angi Samtaleoverføring og Ikke forstyrr

Du kan overføre innkommende samtaler automatisk til et annet sted. Du kan også avvise innkommende
samtaler (Ikke forstyrr).

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "VK/DND".

2. Hvis enheten har flere linjer, trykker du på  eller  for å velge ønsket linje.

3. Velg typen "VK"- eller "DND"-innstilling som skal brukes.
Innstillingene er som følger.
• "DND"

(Alle innkommende samtaler avvises automatisk.)
• "VK (alle)"

(Alle innkommende samtaler overføres.)
• "VK (oppt.)"

(Innkommende samtaler overføres bare hvis linjen din er opptatt.)
• "VK (iSv)"

(En innkommende samtale overføres hvis du ikke besvarer samtalen innen en gitt tid.)

4. For å angi "DND"

a. Velg "PÅ" eller "AV".

b. Trykk på "OK".

5. For å angi "VK (alle)" eller "VK (oppt.)"

a. Trykk på "På/Av", og velg "PÅ" eller "AV".

b. Trykk på "OK" *1 eller "Neste".*2

c. Angi nummeret du vil overføre til.*3

d. Trykk på "OK".

6. For å angi "VK (iSv)"

a. Trykk på "På/Av" for å velge "PÅ" eller "AV".

b. Trykk på "OK" *1 eller "Neste".*2

c. Angi nummeret du vil overføre til.*3

d. Trykk på "OK".

e. Trykk på "Antall ring" for å velge antall ringinger før anropet overføres.

f. Trykk på "OK".
*1 Når du trykker på "OK", kan følgende operasjoner utelates.
*2 Når et telefonnummer allerede er angitt eller du velger "AV", vises ikke "Neste".
*3 Du kan også angi et telefonnummer ved å trykke på "Telefonnummer" i trinn a.

Merknad
• Når overføring av anrop og/eller Ikke forstyrr er aktivert, vises  /  og/eller  /  på

statuslinjen i standby-modus.

3.6 Før du går fra arbeidsplassen din

Driftsinstruksjoner 73



• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når den er aktivert. Kontakt administratoren din for mer
informasjon.

3.6.1 Angi Samtaleoverføring og Ikke forstyrr
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3.7  Bruke telefonboken
3.7.1   Lagre et element i den personlige telefonboken
Å lagre et nytt element

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Trykk på .
Antallet gjenværende oppføringer vises.

3. Trykk på "<Tast navn>".

a. Skriv inn et navn (maks 24 tegn).

b. Trykk på "OK".

4. Trykk på "<Tast tlf nr>".

a. Tast inn telefonnummeret (maks 32 sifre).

b. Trykk på "OK".
Gjenta dette trinnet for å legge til ytterligere telefonnummertyper.

5. Trykk på "Kategori fra".*1

a. Trykk på  eller , og velg en kategori.

b. Trykk på "OK".

6. Trykk på  på telefonnummeret du vil bruke som oppføringens standardnummer.*2

Fargen på ikonet for det valgte elementet, endres til .

7. Trykk på .
*1 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til en kategori.
*2 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til et nummer. (Det første nummeret angitt for en oppføring, vil automatisk

tilordnes som standardnummeret.)

Merknad
• Gyldige tall er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Å lagre et element ved hjelp av tastene
Du kan taste inn et nummer først og deretter legge det til som oppføring i telefonboken.

Slik legger du til en ny oppføring ved å bruke tastene
1. Ring et nummer i standby-modus.

2. Trykk på "Telefonbok".

3. Trykk på "Ny kontakt", og trykk på "OK".
Antallet gjenværende oppføringer vises.

4. Trykk på "<Tast navn>".

a. Skriv inn et navn (maks 24 tegn).

b. Trykk på "OK".

5. Trykk på "Kategori fra".*1

3.7 Bruke telefonboken
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a. Trykk på  eller , og velg en kategori.

b. Trykk på "OK".

6. Trykk på  på telefonnummeret du vil bruke som oppføringens standardnummer.*2

Fargen på ikonet for det valgte elementet, endres til .

7. Trykk på .
*1 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til en kategori.
*2 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til et nummer. (Det første nummeret angitt for en oppføring vil automatisk

tilordnes som standardnummeret.)

Merknad
• Gyldige tall er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Slik legger du telefonnummeret til en eksisterende oppføring ved hjelp av tastene:
1. Ring et nummer i standby-modus.

2. Trykk på "Telefonbok".

3. Trykk på "Legg til nummer", og trykk på "OK".

4. Trykk på .

5. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn.

6. Trykk på "OK".

7. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

8. Trykk på  på telefonnummeret du vil bruke som oppføringens standardnummer.*1

Fargen på ikonet for det valgte elementet, endres til .

9. Trykk på .
*1 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til et nummer. (Det første nummeret angitt for en oppføring vil automatisk

tilordnes som standardnummeret.)

Merknad
• Gyldige tall er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Å lagre et element ved å bruke samtaleloggen
Du kan legge til et nummer fra Innkommende eller Utgående anropslogg i den personlige telefonboken.

Slik legger du til en ny oppføring
1. Vis samtaleloggen i standby-modus.

2. Trykk på  eller , og velg det ønskede elementet.

3. Trykk på "Lagre telefonbok".

4. Trykk på "Ny kontakt", og trykk på "OK".
Antallet gjenværende oppføringer vises.

5. Trykk på "<Tast navn>".

a. Skriv inn et navn (maks 24 tegn).

3.7.1 Lagre et element i den personlige telefonboken
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b. Trykk på "OK".

6. Trykk på "Kategori fra".*1

a. Trykk på  eller , og velg en kategori.

b. Trykk på "OK".

7. Trykk på  på telefonnummeret du vil bruke som oppføringens standardnummer.*2

Fargen på ikonet for det valgte elementet, endres til .

8. Trykk på .
*1 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til en kategori.
*2 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til et nummer. (Det første nummeret angitt for en oppføring vil automatisk

tilordnes som standardnummeret.)

Merknad
• Gyldige tall er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Slik legger du telefonnummeret til en eksisterende oppføring:
1. Vis samtaleloggen i standby-modus.

2. Trykk på  eller , og velg det ønskede elementet.

3. Trykk på "Lagre telefonbok".

4. Trykk på "Legg til nummer", og trykk på "OK".

5. Trykk på .

6. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

7. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

8. Trykk på  på telefonnummeret du vil bruke som oppføringens standardnummer.*1

Fargen på ikonet for det valgte elementet, endres til .

9. Trykk på .
*1 Dette trinnet kan utelates dersom du ikke vil legge til et nummer. (Det første nummeret angitt for en oppføring vil automatisk

tilordnes som standardnummeret.)

Merknad
• Gyldige tall er "0" til "9", " ", " ", " ", "P".

• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

3.7.2   Redigere et lagret element i den personlige telefonboken
Å redigere et lagret element

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Trykk på .

3. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

4. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

5. Trykk på . *1

3.7.2 Redigere et lagret element i den personlige telefonboken
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6. Trykk på ønsket navn, telefonnummer, kategori eller standard telefonnummer.

7. Rediger opplysningene etter behov.

8. Gjenta trinnene 5 til 7, og rediger elementene du vil endre.

9. Trykk på .
*1 Hvis dette ikonet ikke vises, er du i den delte telefonboken. Du må være i den personlige telefonboken for å redigere elementer.

Kontakt administratoren din for mer informasjon.

Merknad
• Hvis du vil endre et tegn eller siffer, trykker du på  eller  for å utheve det, trykker på  for å

slette det, og angir det nye tegnet eller sifferet.
• Hvis du vil tømme en hel linje, trykker du på "Slett".

• Hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre, trykker du på henholdsvis  eller .

• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Å redigere kategorinavn
Du kan redigere navnene til kategoriene i telefonboken.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Displayvalg".

3. Trykk på  eller , og velg "Kategori navn".

4. Trykk på  eller , og velg ønsket kategorinummer (1–9).

5. Skriv inn et navn for kategorien (opptil 13 tegn), og trykk på "OK".

6. Gjenta punkt 4 og 5 hvor hvert kategorinavn du skal redigere.

Merknad
• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

3.7.3   Slette et lagret element i den personlige telefonboken
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Trykk på .

3. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

4. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

5. Trykk på . *1

6. Trykk på  eller , og trykk på avmerkingsboksene til elementene du vil slette. *2

7. Trykk på , og trykk på "OK".
*1 Hvis dette ikonet ikke vises, er du i den delte telefonboken. Du må være i den personlige telefonboken for å redigere elementer.

Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Du kan velge alle elementer i en liste ved å trykke på .

3.7.4   Søke etter et element i den personlige telefonboken
Søk på navn

Du kan også søke opp et element i telefonboken ved å skrive inn et navn.

3.7.3 Slette et lagret element i den personlige telefonboken
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1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Trykk på .

3. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

4. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

5. Velg ønsket telefonnummer.

6. Gjør ett av følgende for å foreta et anrop:

a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

c. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).
*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Merknad
• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Søke på kategori
Hvis elementer i telefonboken har blitt lagt til i kategorier, kan du søke på kategori.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Trykk på .

3. Trykk på  eller , og velg en kategori.

4. Trykk på "OK".

5. Trykk på .

6. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

7. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

8. Velg ønsket telefonnummer.

9. Gjør ett av følgende for å foreta et anrop:

a. Ta opp telefonrøret.*1

b. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

c. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).
*1 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Merknad
• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

Søke ved å bruke nummertastene
Du kan også søke opp et element i telefonboken ved å bruke flere av nummertastene når telefonboklisten
vises.

1. Når telefonboken vises, trykker du på nummertastene for å angi de første tegnene i det ønskede navnet
i henhold til tegntabellen.

2. Velg ønsket navn.
 

3.7.4 Søke etter et element i den personlige telefonboken
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Tegntabell
Suffiks NE / X / SX / C / (ingen) NE / X / SX RU

Taster ABC  (Latin)  (Gresk)  (Kyrilisk)

   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 Mellomrom 0 Mellomrom Э Ю Я 0 Mellomrom

• Ved å trykke flere ganger på en tast blar du gjennom bokstavene tilknyttet den tasten. For eksempel: For
å skrive bokstaven "C" med latinske bokstaver trykker du på  3 ganger.

• Illustrasjonene av tastene i tabellen kan se annerledes ut enn de faktiske tastene på telefonen.
 
Eksempel: For å skrive inn "ANNE" med latinske bokstaver
 

              

Merknad
• Tilgjengelighet avhenger av telefonsystemet ditt. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

3.7.5  Låse / låse opp telefonboken
Du kan låse og låse opp telefonboken mens telefonen er i standby-modus.
Hvis det ikke er opprettet et passord, kan du ikke låse telefonboken.
Se "4.2 Angi passordet" for mer informasjon om hvordan du angir passordet.

Merknad
• Hvis du låser enten den personlige telefonboken eller den delte telefonboken, blir den andre også

låst. Hvis du låser opp telefonboken, blir begge telefonbøkene låst opp.

Låse telefonboken
1. I standby-modus trykker du på  eller  og velger "Telefonbok".

2. Trykk / MENU .

3. Trykk på "Lås Telefonbok", og trykk på "OK".*1

*1 Anropsloggen vil også være låst.
Hvis passordet ikke er angitt, hører du en feiltone og feilmeldingen "Passord Ikke lagret" vises.

Låse opp telefonboken
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

3.7.5 Låse / låse opp telefonboken
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2. Angi passordet ditt, og trykk deretter på "OK".*1

3. Trykk / MENU .

4. Trykk på "Låse opp tfn.bok", og trykk på "OK".

5. Angi passordet ditt, og trykk deretter på "OK".*1

*1 Hvis du skriver inn feil passord 3 ganger, kan du ikke skrive inn et nytt passord før det har gått omtrent 30 sekunder.

Låse opp telefonboken midlertidig
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Angi passordet ditt, og trykk deretter på "OK".*1

*1 Hvis du skriver inn feil passord 3 ganger, kan du ikke skrive inn et nytt passord før det har gått omtrent 30 sekunder.

3.7.6   Søke etter et element i den delte telefonboken
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Telefonbok".

2. Hvis "Telefonbok" vises som tittel, trykker du på .*1

3. Trykk på .

4. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn, og trykk på "OK".

5. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

6. Velg ønsket telefonnummer.

7. Gjør ett av følgende for å foreta et anrop:

a. Ta opp telefonrøret.*2

b. Trykk på "Samtale" for å foreta et taleanrop.

c. Trykk på "Video anrop" for å foreta et videoanrop (bare KX-HDV430).
*1 Hvis bare den delte telefonboken er tilgjengelig, hopper du over dette punktet.
*2 Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen "Anrop modus" (bare KX-HDV430).

Merknad
• Se "2.7.3 Taste inn tegn" for informasjon om å skrive tegn.

3.7.6 Søke etter et element i den delte telefonboken
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3.8  Kontrollere linjestatus
Du kan se statusen til hver linje (KX-HDV330: opptil 12 linjer, KX-HDV340: opptil 4 linjer, KX-HDV430: opptil
16 linjer) på skjermen.

I standby-modus
1. Trykk på  eller , og velg "Linjestatus".

2. Trykk på  eller , og velg linjen du vil se status for.

3. Trykk på / CANCEL  for å avslutte linjestatusen, eller trykk på linjen for å utføre en handling.

Merknad
• Når en funksjonstast er tilordnet som en linjestatustast, kan du trykke på den aktuelle funksjonstasten

for å vise skjermbildet for linjestatus.

Under en samtale
1. Trykk på "Linjestatus".

2. Trykk på  eller , og velg linjen du vil se status for.

3. Trykk på / CANCEL  for å avslutte linjestatusen, eller trykk på linjen for å utføre en handling.

Merknad
• Når en funksjonstast er tilordnet som en linjestatustast, kan du trykke på den aktuelle funksjonstasten

for å vise skjermbildet for linjestatus.

Linjestatusindikasjon
Se "Innholdet i linjevisningen og det kombinerte visningsskjermbildet" for mer informasjon om innholdet på
skjermen. Vær oppmerksom på følgende forskjeller:
• Du kan ikke vise informasjon eller endre innstillinger ved å trykke på ikonene.

• Bare funksjonstasten "Avbryt" vises. Hvis du trykker på denne tasten, tas du tilbake til det opprinnelige
skjermbildet.

• Ingenting skjer når du trykker på / HOME .

• Trykk på en linje for å velge den.

• Hvis du viser dette skjermbildet mens du mottar et anrop, vises bare linjer med innkommende anrop.

Merknad
• KX-HDV340 har ingen linjevisning og kombinert visning.

Skjermbildet på side 41 vises som Linjestatus.

3.8 Kontrollere linjestatus
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3.9  Høre på beskjeder på telefonsvareren
Når du mottar en talemelding, vises , eller indikatoren for melding venter blinker sakte.
Du kan sjekke nye meldinger ved å åpne postkassen din.

1. I standby-modus trykker du på / MESSAGE  eller "Røstmelding".

2. Trykk på  eller , og velg deretter linjen som  vises på.

3.9.1  Xsi visuell talepost
Med talemeldingstjenesten til Broadsoft-Xsi kan du motta detaljert informasjon om meldinger fra Xsi-
serveren. Følgende handlinger er tilgjengelige:
• Muligheten til å laste ned meldinger

• Muligheten til å markere meldinger som lest eller ulest

• Muligheten til å slette meldinger
Kontakt telefonsystemleverandøren/-operatøren din for detaljer om dette.
 
Følgende begrensninger gjelder:
• Videomeldingene støttes ikke.

• Talemeldingsformat: Kun WAV (MP3 er utilgjengelig)

• Opptakstid for talemelding: Maks. 5 minutter.

3.9 Høre på beskjeder på telefonsvareren
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3.10  Nettverkskamera (bare KX-HDV430)
Ved å registrere nettverkskameraer kan du bruke telefonen til å se videofeedene til disse kameraene. Du
kan også kontrollere kameraets panorering og vippefunksjon, zoome inn, zoome ut osv.
Hvis et nettverkskamera er tilknyttet et telefonnummer (Personsøk nummer), kan du ringe det nummeret
mens du ser kameraets videofeed.
Og hvis et nettverkskamera er tilknyttet telefonnumre (Koblede numre) når du begynner en samtale,
begynner nettverkskameravisningen automatisk, og du kan se kameraets videofeed under samtalen.

Merknad
• Hvis du vil se videofeeden til et nettverkskamera fra denne enheten, må nettverkskameraet være

konfigurert til å bruke H.264 som videokodek.
• Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige avhengig av kameramodellen.

• Anrop med telefonnumre som er tilknyttet nettverkskameraer, er bare tilgjengelige som taleanrop.

• For å få oppdatert informasjon om nettverkskameraer som har blitt testet med denne enheten, kan du
gå til følgende nettsted:

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

3.10.1  Registrere et nettverkskamera
Du kan registrere opptil 16 nettverkskameraer som er tilkoblet nettverket.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Nettverk Kamera".

3. Trykk på "Kamera Registrering".

4. Trykk på  eller , og velg nummeret du vil registrere.

5. Angi den nødvendige informasjonen.

• Navn
Spesifiser navnet på nettverkskameraet. Du kan angi opptil 20 tegn.
Hvis du ikke spesifiserer et navn, får du tildelt et navn.

• Adresse
Spesifiser nettverkskameraets IP-adresse (IPv4 / IPv6) eller vertsnavn (FQDN). Du kan angi opptil 256
tegn.

• Portnummer
Angi nettverkskameraets portnummer (1-65535).
Standardverdien er 80.

• Bruker ID
Angi bruker-ID-en du vil bruke når du kobler til nettverkskameraet (maks. 32 tegn).

• Passord
Angi passordet du vil bruke når du kobler til nettverkskameraet (maks. 32 tegn).

• Personsøk nummer
Angi navnet og telefonnummeret som er tilknyttet nettverkskameraet (navn: maks. 24 tegn,
telefonnummer: maks. 32 tegn).
– Slik velger du et nummer fra telefonboken: Trykk på .

– Slik velger du et nummer fra anropshistorikken: Trykk på .

• Koblede numre

3.10 Nettverkskamera (bare KX-HDV430)
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Angi navnene og telefonnumrene som er tilknyttet nettverkskameraet, slik at videofeeden automatisk
viser når du foretar eller mottar et anrop. Du kan legge inn opptil 5 oppføringer (navn: maks. 24 tegn,
telefonnumre: maks. 32 tegn).
– Slik velger du et nummer fra telefonboken: Trykk på .

– Slik velger du et nummer fra anropshistorikken: Trykk på .

• Stream
Velg "Stream 1" eller "Stream 2" hvis nettverkskameraet er konfigurert til å vise flere streamer. Se i
dokumentasjonen til nettverkskameraet for mer informasjon.

3.10.2  Nettverkskameravisning
Starte nettverkskameravisning

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Nettverk Kamera".

Merknad
• Videofeeden til nettverkskameraet som du nylig koblet til, vises.

• Ingen videofeed vises hvis ingen nettverkskameraer har blitt registrert.

Lukke nettverkskameravisningen
1. Trykk på / HOME  eller / CANCEL , og trykk på "OK".

Velge et nettverkskamera
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Nettverk Kamera".

2. Trykk / MENU .

3. Trykk på "Kamera utvalg".

4. Trykk på  eller : Velg det ønskede kameranavnet, og klikk deretter på "OK".

Kontrollere et nettverkskamera
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]
Sentrere: Mens statuslinjen og handlingsområde vises på skjermen, trykker du på punktet der du vil
sentrere videofeeden.*1

Utfør følgende trinn for å panorere, vippe, zoome inn/ut eller gå til kameraets startposisjon.

1. Trykk på skjermen for å vise ikonene før du utfører følgende operasjoner.

2. Gjør ett av følgende.

a. Trykk på  eller  for å panorere.

b. Trykk på  eller  for å vippe.

c. Trykk på  for å zoome inn.

d. Trykk på  for å zoome ut.

e. Trykk på  for å flytte til kameraets startposisjon.
*1 Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig avhengig av nettverkskameraet.

Merknad
• Hvis et ikonet vises i grått, er ikke den funksjonen tilgjengelig.

3.10.2 Nettverkskameravisning
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Bytte automatisk mellom flere nettverkskameraer
Du kan automatisk bytte videofeed fra registrerte nettverkskameraer ved angitte tidsintervall.
 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Kamera utvalg".

3. Trykk på "Sekvensiell".

Slik stopper du byttingen
1. Trykk på / MENU  mens du bytter.

2. Trykk på "Kamera utvalg".

3. Trykk på et kameranavn.

Merknad
• Rekkefølgen som videofeeder vises i, følger rekkefølgen som nettverkskameraene er registrert i.

Intervallinnstillinger for bytting
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Kamera utvalg".

3. Trykk / MENU .

4. Trykk på "Intervall tid".

5. Trykk på  eller : Velg det ønskede elementet, og klikk deretter på "OK".

3.10.3  Bruke telefonnumre som er tilknyttet et nettverkskamera
Personsøkernummer

Personsøking kan utføres med et telefonnummer (personsøkenummer) som er tilknyttet et nettverkskamera.
 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk på skjermen.

2. Trykk på .

Merknad
• Et anrop er et taleanrop som bruker høyttalertelefonen fra standardlinjen.

Tilknyttet nummer
Videofeeden til nettverkskameraet kan vises ved å foreta eller motta et anrop med et telefonnummer
(tilknyttet nummer) som er tilknyttet nettverkskameraet.

Ringe
1. Ring et tilknyttet nummer i standby-modus.

2. Trykk på "Samtale".
Videofeeden til nettverkskameraet som er tilknyttet det tilknyttede nummeret, vises.

3.10.3 Bruke telefonnumre som er tilknyttet et nettverkskamera

86 Driftsinstruksjoner



Mottar en samtale
1. Trykk på "Samtale" mens du mottar et anrop.

Hvis det mottatte anropet ble foretatt med et tilknyttet nummer, vises videofeeden til det tilknyttede
nettverkskameraet.

3.10.4  Forhåndsinnstillinger for nettverkskamera
Du kan velge en visningsposisjon som har blitt registrert i nettverkskameraets innstillinger på forhånd. Disse
registrerte visningsposisjonene kalles "forhåndsinnstillinger".

Merknad
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig avhengig av nettverkskameraet.

Legge til en forhåndsinnstilling
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Preset".

3. Trykk på  eller , og velg ønsket element.

4. Trykk på "OK".
Viser det valgte posisjonsbildet.

5. Du går tilbake til skjermen for forhåndsinnstilling ved å trykke på .
Du går tilbake til handlingsskjermbildet ved å trykke på "OK".

Merknad
• Ved å trykke på  i trinn 3 vises kameraets posisjon før en forhåndsinnstilling ble valgt.

Legge til en forhåndsinnstilling i favoritter
Du kan registrere en forhåndsinnstilling i favoritter.
 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Preset".

3. Trykk på  eller , og velg forhåndsinnstillingen du vil registrere.

4. Trykk på "Endre".

5. Trykk på "Legg favoritter", og trykk på "OK".

Slette en forhåndsinnstilling fra favoritter
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Preset".

3. Trykk på  eller , og velg forhåndsinnstillingen du vil slette.

4. Trykk på "Endre".

5. Trykk på "Fjern favoritter", og trykk på "OK".

3.10.4 Forhåndsinnstillinger for nettverkskamera
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Redigere navnet på en forhåndsinnstilling
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Preset".

3. Trykk på  eller , og velg forhåndsinnstillingen som skal få nytt navn.

4. Trykk på "Endre".

5. Trykk på "Redig preset navn".

6. Angi navnet, og trykk deretter på "OK".

Merknad
• I trinn 3 kan du gå direkte til en spesifikk side ved å trykke på "Side hopp" og angi sidenummeret.

• Du kan redigere navnet til en forhåndsinnstilling som er registrert i favoritter ved å trykke på
"Favoriter" etter trinn 2.

• Slik tilbakestiller du navnet til en forhåndsinnstilling:
1. Velg forhåndsinnstillingsnavnet.

2. Trykk på "Endre".

3. Trykk på "Slett preset navn", og trykk på "OK".

3.10.5  Justere lysstyrken til bildet
Du kan justere lysnivået til nettverkskameraet.

Merknad
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig avhengig av nettverkskameraet.

 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Kamera innstill.".

3. Trykk på "lysstyrke".

4. Gjør ett av følgende.

a. Trykk på " " for å øke lysstyrken.

b. Trykk på " " for å redusere lysstyrken.

c. Trykk på "Tilbakestill" for å angi standard lysstyrke.

d. Trykk på "OK" for å avslutte.

Merknad
• Lysstyrkeinnstillinger og standardverdi avhenger av nettverkskameraet.

3.10.6  Automatisk modus
Du kan konfigurere Automatisk modus.

3.10.5 Justere lysstyrken til bildet
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Merknad
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig avhengig av nettverkskameraet.

Automatisk panorering
Nettverkskameraet kan panorere horisontalt (venstre–høyre) gjentatte ganger i hele visningsområdet.
 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Kamera innstill.".

3. Trykk på "Automodus".

4. Trykk på "Auto Pan", og trykk på "OK".*1

*1 Du avbryter Automatisk modus ved å trykke på "AV", og trykk på "OK".

Forhåndsinnstillingssekvens
Du kan få nettverkskameraet til å vise flere forhåndsinnstilte visningsposisjoner i en gjentatt syklus.
 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Kamera innstill.".

3. Trykk på "Automodus".

4. Trykk på "Preset sekvensen", og trykk på "OK".*1

*1 Du avbryter Automatisk modus ved å trykke på "AV", og trykk på "OK".

Automatisk sporing
Du kan automatisk få kameraet til å følge et bevegelig motiv.
 
[Mens en videofeed fra et nettverkskamera vises (handlingsskjermbilde)]

1. Trykk / MENU .

2. Trykk på "Kamera innstill.".

3. Trykk på "Automodus".

4. Trykk på "Auto sporing", og trykk på "OK".*1

*1 Du avbryter Automatisk modus ved å trykke på "AV", og trykk på "OK".

3.10.7  Motta alarmer fra nettverkskameraer
Når en alarm fra et nettverkskamera (bevegelsesregistrering, feil, noe uvanlig osv.) registreres, kan denne
enheten vise videofeeden fra kameraet som utløste alarmen.

Merknad
• Alarmene indikeres av en lyd og/eller en pop-up-melding på skjermen.

• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig avhengig av nettverkskameraet.

Når en alarm vises som en pop-up-melding
Slik kobler du til nettverkskameraet når en alarm har blitt utløst

3.10.7 Motta alarmer fra nettverkskameraer
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1. Trykk på "OK" i pop-up-meldingen.

Merknad
• Trykk på "Avbryt" for ikke å koble til nettverkskameraet.

• Hvis du mottok en alarm under et videoanrop, blir anropet automatisk byttet til et taleanrop.
 
Kontrollere en alarm
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Logg"

2. Trykk på .*1

3. Trykk på et element for å koble til kameraet og vise videofeeden.
*1 En liste over nettverkskameraer der det har blitt utløst en alarm, vises.

Merknad
• Hvis du vil slette et element fra listen, trykker du på , trykker på avmerkingsboksene til elementene

du vil slette, og trykker på , og trykk på "OK".

Konfigurere en alarmvarsling
Innstillinger for alarmvarsling
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Nettverk Kamera".

3. Trykk på "Alarm innstill.".

4. Trykk på "Varsling".

5. Trykk på "Popmusikk opp", og trykk på "OK".

Innstillinger for alarmstopp
Du kan angi tidsperioder for når andre alarmvarslinger skal stoppes etter at en alarm utløses.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Nettverk Kamera".

3. Trykk på "Alarm innstill.".

4. Trykk på "Ignorer tid".

5. Trykk på  eller : Angi stopptiden (i sekunder), og trykk deretter på "OK".

Innstillinger for alarmportnummer
Du kan angi portnummeret for mottatte alarmer.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Nettverk Kamera".

3. Trykk på "Alarm innstill.".

4. Trykk på "Portnummer".

5. Angi et portnummer, og trykk på "OK".

3.10.7 Motta alarmer fra nettverkskameraer
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3.11  Kommunikasjonskamera (bare KX-HDV430)
Ved å registrere et kommunikasjonskamera og deretter velge det fra listen, kan du foreta et anrop for å
overvåke kameraets videofeed og tillate talekommunikasjon.
Når du mottar et anrop fra et kommunikasjonskamera, kan du overvåke videofeeden til den andre
deltakeren.
Du kan bruke kommunikasjonskameraet (panorere/vippe), zoome inn/zoome ut fra videofeeden og
kontrollere enheten som er tilkoblet kommunikasjonskameraet (for eksempel for å låse opp en dør). Disse
funksjonene kan brukes med modellene KX-NTV150 og KX-NTV160.
Dette kapittelet beskriver de spesielle funksjonene og handlingene til kommunikasjonskameraet.
Se de relevante delene i denne håndboken for handlinger som ikke er beskrevet her.

3.11.1  Bruke et kommunikasjonskamera
Registrere et kommunikasjonskamera

Du kan registrere opptil 16 kommunikasjonskameraer som er koblet til nettverket.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Komm. Kamera".

3. Trykk på  eller , og velg nummeret du vil registrere.

4. Angi den nødvendige informasjonen.
• Navn

Spesifiser kameranavnet. Du kan angi opptil 24 tegn.
• Telefonnummer

Angi telefonnummeret til kommunikasjonskameraet.
• Ringetype

Angi ringetonen for innkommende anrop på kommunikasjonskameraet. Standard er "Ringetone 10".

Ringe til et kommunikasjonskamera
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Komm. Kamera".

2. Trykk på  eller , og velg et kommunikasjonskamera å ringe opp.

3. Trykk på "Kamera monitor" for å overvåke videoen.
Trykk på "Kamera ring" for å ta av røret og foreta et taleanrop.

Merknad
• Hvis du vil foreta et taleanrop mens du overvåker en videofeed, trykker du på skjermen og trykker på

 eller tar av røret.

• Når et anrop foretas ved å ringe et telefonnummer, vises et skjermbilde for videoanrop.

Motta et anrop fra et kommunikasjonskamera
• Når du mottar et anrop, hører du bare ett ring fra høyttaleren.

• Når du mottar et anrop, vises kameraets videofeed. Deretter aktiverer du videokommunikasjon ved å
trykke på skjermen, og trykk på .

• Når du er i et taleanrop via et kommunikasjonskamera, og du mottar et anrop fra et annet
kommunikasjonskamera, trykker du på "Kamera" for å besvare anropet. Det gjeldende anropet settes på
vent.

3.11 Kommunikasjonskamera (bare KX-HDV430)
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Overføre et anrop med et kommunikasjonskamera
Se "3.4.1 Sette over en samtale" for mer informasjon om denne handlingen.

Merknad
• Handlingsskjermbilde for overføringsdestinasjon (KX-HDV430)

– Skjermbildet for taleanrop vises når et taleanrop overføres.

– Når et videoanrop overføres og kommunikasjonskameraet er registrert på
overføringsdestinasjonen, vises skjermbildet med videoskjermen.*1 Hvis kameraet ikke er registrert,
vises skjermbildet for videoanrop.

*1 Hvis du vil foreta et taleanrop mens du overvåker en videofeed, trykker du på skjermen og trykker på  eller tar av røret.

Konferanseanrop når du er tilkoblet et kommunikasjonskamera
Et videomøte kan ikke opprettes med et kommunikasjonskamera. Hvis en tredje deltaker legges til under en
samtale med et kommunikasjonskamera, opprettes et telefonmøte.

3.11.2  Handlingsikoner på skjermbildet til
kommunikasjonskameraet

Normalt så vises videofeeden i fullskjerm. Hvis du trykker på skjermen, vises statuslinjen og
handlingsområdet. Etter en bestemt tidsperiode går skjermen tilbake til fullskjerm. (Trykk på skjermen igjen
for å vise statuslinjen og handlingsområdet.)
 
[Mens videofeeden fra et kommunikasjonskamera vises (handlingsskjermbilde)]
Trykk på skjermen for å vise ikonene før du utfører følgende operasjoner.
• Trykk på  eller  for å panorere.

• Trykk på  eller  for å vippe.

• Trykk på  for å zoome inn.

• Trykk på  for å zoome ut.

• Trykk på  for å låse opp.*1

• Trykk på  for å bytte fra å overvåke videofeeden til et anrop.

• Trykk på  for å koble fra.
*1 Kontrollere enhetene som er tilkoblet et kommunikasjonskamera (for eksempel å låse opp en dør).

3.11.2 Handlingsikoner på skjermbildet til kommunikasjonskameraet

92 Driftsinstruksjoner



Avsnitt 4
Tilpassing av telefonen

Denne delen viser hvordan du tilpasser telefonen i
henhold til behovene dine.
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4.1  Stille inn LCD-skjermen
Endre telefonens LCD-skjerm

Du kan endre hva som vises på telefonens LCD-skjerm.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Displayvalg".

3. Trykk på  eller , og velg "Standby display".

4. Velg ønsket element, og klikk deretter på "OK".

Velge skjermspråk
Du kan velge hvilket språk som skal vises på skjermen.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Displayvalg".

3. Trykk på  eller , og velg "Språk".

4. Trykk på  eller , og velg et språk.

5. Trykk på "OK".

4.1 Stille inn LCD-skjermen
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4.2  Angi passordet
Telefonpassordet er ikke angitt som standard. Du må registrere et passord (4 sifre) før bruk. Du kan ikke
bruke de følgende funksjonene uten å angi et passord:
• Telefonboklås (se "3.7.5 Låse / låse opp telefonboken")

Merknad
• For å unngå uautorisert tilgang til dette produktet:

– Angi et passord som er tilfeldig, og som er vanskelig å gjette.

– Endre passordet regelmessig.

• Noter passordet, slik at du ikke glemmer det.

Slik angir du
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Andre valg".

3. Trykk på "Endre passord".

4. Skriv inn et nytt passord (4 siffer [0–9]), og trykk på "OK".*1

5. Bekreft passordet ved å skrive det inn på nytt som i trinn 4.
*1 Hvis et passord allerede er angitt, må du angi det gamle passordet først.

4.2 Angi passordet
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4.3  Bruke hurtigtaster
Ved å koble telefonnumre til nummertastene kan du ringe et nummer ved å trykke på og holde inne en
enkelt tast. (Se "Hurtigtastoppringing".)

Tildele hurtigtaster fra telefonboken
Du kan knytte et telefonnummer som er lagret i den personlige telefonboken, til en tast som skal brukes som
hurtigtast.

1. I standbymodus trykker du og holder inne en nummertast (0–9) i mer enn 1 sekund.

2. Trykk på .

3. Trykk på .

4. Skriv inn navnet eller de første bokstavene i ønsket navn.

5. Trykk på  eller , og velg det ønskede navnet.

6. Velg ønsket telefonnummer.

7. Trykk på .

Merknad
• Se "3.7.4  Søke etter et element i den personlige telefonboken " for mer informasjon om å søke opp

elementer i telefonboken.

Å redigere hurtigtaster
1. I standbymodus trykker du og holder inne en nummertast (0–9) i mer enn 1 sekund.

2. Trykk på .

3. Trykk på "Navn" hvis nødvendig.

4. Rediger navnet, og trykk deretter på "OK".

5. Trykk på "Telefonnummer" hvis nødvendig.

6. Rediger telefonnummeret, og trykk deretter på "OK".

7. Trykk på .

Å slette en hurtigtast
1. I standby-modus trykker du og holder inne en nummertast som har hurtigtastfunksjon, i mer enn ett

sekund.*1

2. Trykk på .

3. Trykk på avmerkingsboksene til elementene du vil slette. *2

4. Trykk på , og trykk på "OK".
*1 Når hurtigtastens informasjon vises, kan du trykke på  eller  for å velge et annet hurtigtastnummer.
*2 Du kan velge alle elementer i en liste ved å trykke på .

Velge type hurtigoppringning
Du kan velge én av 2 typer hurtigoppringning for hver valgte hurtigtast.

1. I standbymodus trykker du og holder inne en nummertast (0–9) i mer enn 1 sekund.
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2. Trykk på .

3. Trykk på "Automat. Anrop".

4. Velg "Manual" eller "Auto", og trykk på "OK".

Alternativ Beskrivelse

Manual Trykk og hold inne ringetasten (0–9) som er tilordnet hurtigtastfunksjon, i mer enn 1
sekund.

Auto Å trykke og holde inne en hurtigtast i et gitt antall sekunder gjør at du automatisk
ringer opp det tilknyttede telefonnummeret.

Merknad
• Se "Hurtig tast tid" i "Taste valg" for å velge antall sekunder før en oppringning foretas automatisk.

4.3 Bruke hurtigtaster
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4.4   Endre funksjonstaster (programmeringstaster
og DSS-taster)
4.4.1  Programtaster

Når du trykker på "Funksjon", vises funksjonstastene. Åtte taster vises på én side.

A B

Merknad
• Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen

din kan variere etter språk og/eller utseende.

Sidevalg
Det finnes tre sider (skjermbilder) med funksjonstaster. Hvis du trykker på nummeret, vises den
siden. Hvis statusen til en funksjonstast som ikke vises, endres, blinker sidenummeret for den tasten.

Funksjonstastvisning
• Side 1: funksjonstaster 1–8
• Side 2: funksjonstaster 9-16
• Side 3: funksjonstaster 17-24
Funksjonstastene er ordnet vertikalt fra øverst til venstre.

4.4.2   Endre funksjonstastene
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg "Taste valg".

3. Trykk på "Programmet Key". *1

4. Trykk på  eller , og velg tasten du vil endre.

5. Trykk på "Funksjon".

6. Trykk på  eller , velg det nye elementet du vil tilordne.*2

7. Trykk på "OK".
• Spesifiser flere innstillinger, som "Linje", "Merket" og "Telefonnummer" hvis nødvendig.

8. Trykk på .
*1 For å knytte funksjoner til DSS-taster på en KX-HDV20, trykker du på "DSS tast".

Du kan også tildele en funksjon ved å holde på ønsket DSS-tast i 3 eller flere sekunder.
*2 Hvis du vil slette den gjeldende innstillingen, trykker du på "Ingen".
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4.4.3  Typene funksjonstaster
Hver funksjonstast kan tilordnes én av følgende funksjoner.

Merknad
• I tillegg til linjefunksjonen kan også andre funksjoner tilordnes individuelle linjer. Men bare linjer som

har blitt konfigurert på forhånd, kan velges.
• Hvis telefonen er tilkoblet en PBX i Panasonic KX-HTS-serien, kan det hende at metoden for å endre

disse tastene og funksjonene som kan tilordnes er annerledes.
Se dokumentasjonen for PBX i KX-HTS-serien for mer informasjon.

1. Ettrykks Dial
Brukes for å taste et tidligere tastet telefonnummer med bare ett trykk.
Anropstypen som opprettes, avhenger av innstillingen Anrop modus (bare KX-HDV430).

2. BLF (Busy Lamp Field)
Brukes til å overføre samtaler til internnummeret som er tildelt tasten mens du mottar en innkommende
samtale eller under en samtale. Indikatoren til en BLF-tast viser også gjeldende status for
internnummeret som er tildelt tasten.

Status
Betydning

Farge Lysmønster

Rød Av Tilgjengelig

På Utilgjengelig

Rask blinking Ringer

Blå På Samtaleparkering

Merknad
• Over 48 BLF-taster kan programmeres, men statusindikasjon er bare tilgjengelig for opptil 48

taster.
3. Linje

Brukes til å velge en linje for å foreta eller motta en samtale. Fargen til hver tasts indikator viser
statusen til linjen.

Status
Betydning

Farge Lysmønster

Blå På I bruk
• Du er i en samtale.

Sakte blinking Linj på vent
• En samtale er satt på vent.

Rask blinking Innkom. Call eller Tilbakekall
• En samtale (inkludert samtaler på vent) mottas.

Navn eller nummer til den som ringer
• En samtale mottas på en delt linje.
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Status
Betydning

Farge Lysmønster

Rød På I bruk
• En delt linje er i bruk eller satt på privat vent på en

annen enhet.

Sakte blinking Linj på vent
• En delt linje er satt på vent på en annen enhet.

Av — Ledig
• Linjen er inaktiv.

4. ACD[Login] / ACD[Wrap up] *1

ACD[Login]: Brukes til å logge av/på en automatisk anropsdistribusjonsgruppe.
ACD[Wrap up]: Brukes til å endre telefonens status fra "Utilgjengelig"  "Wrapup"  "Disponibel".
 
Fargen til indikatoren til hver tast viser statusen til tasten.

Status Betydning

Farge Lysmønster ACD[Login] ACD[Wrap up]

Rød Av Logg inn Disponibel

På Logg ut Utilgjengelig

Sakte blinking — Wrapup

5. Linjestatus
Brukes til å bekrefte statusen til hver linje. Dette gjør at funksjonstasten fungerer som en linjetast som
kan velge en linje for å kunne foreta eller motta en samtale.
Se "3.8 Kontrollere linjestatus".

6. Viderekobling
Brukes til å videresende innkommende samtaler til internnummeret som er tildelt tasten.

7. Telefonbok *2

Brukes til å åpne telefonboken.
8. Logg *2

Brukes til å åpne innkommende / utgående anropslogg.
9. Simultan ring *1

Gjør det mulig å benytte parallell ringing. Opptil 10 steder kan spesifiseres til å ringe på likt når du
mottar en samtale.

Status
Betydning

Farge Lysmønster

Blå På Funksjon for simultan ringing: På

Av Funksjon for simultan ringing: Av

10. Hoteling *1

Brukes til å logge på/ut Call Center Hoteling Event.
11. Overført oppr.

Brukes til å overføre en samtale til nummeret som er tildelt tasten, med bekreftelse eller automatisk
overføring under en samtale.

4.4.3 Typene funksjonstaster

100 Driftsinstruksjoner



12. Blind overført *1

Brukes til å overføre en samtale til nummeret som er tildelt tasten, med blind overføring under en
samtale.

13. Konferanse
Brukes til å legge nummeret som er tilordnet nøkkelen, til i en samtale med flere parter (konferanse).

14. Hent anrop *1

Brukes til å svare på en innkommende samtale som kommer inn via det spesifiserte telefonnummeret.
15. Parker samt. *1

Brukes til å parkere en samtale (samtaleparkering).
16. Park hente *1

Brukes til å gjenoppta en parkert samtale.
17. Nærvær

Brukes til å bekrefte gjeldende status for nummeret som er tilordnet tasten.
Når nummeret er "Tilgjengelig", kan du ringe det registrerte telefonnummeret ved å trykke på tasten.

Status
Betydning

Farge Lysmønster

Blå På Disponibel

Rød På Borte

Sakte blinking Borte

Av — Offline

(Min telefon)
Bruktes til å konfigurere gjeldende status for My Phone. Statusen kan endres ved å trykke på tasten.

Status
Betydning

Farge Lysmønster

Blå På Disponibel

Rød På Borte

Sakte blinking Borte

Av — Offline / Usynlig

18. Gruppe Hente *1

Brukes til å svare på et gruppeanrop.
19. Nettverk Kamera (bare for KX-HDV430)

Brukes til å koble til et nettverkskamera. Dette spesifiserer navnet på nettverkskameraet som skal
kobles til.

 
*1 Dette elementet kan bare brukes når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Dette elementet kan velges når listen registreres på telefonen. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
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4.5  Bruke funksjonene for anonym oppringning
Utføre en anonym oppringning

Spesifiser følgende før en samtale:

Merknad
• Tilgjengelighet avhenger av telefonsystemet ditt.

• Det kan hende det kreves et passord for disse innstillingene. Vi anbefaler å stille inn denne
funksjonen hos administrator. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Innstillinger".

2. Trykk på  eller , og velg "Anrops innstill.".

3. Trykk på  eller , og velg "Anonymt anrop".

4. Trykk på  eller , og velg en linje.

5. Velg "PÅ" eller "AV", og trykk på "OK".

Blokkere ukjente anrop
Denne funksjonen lar enheten avvise samtaler når den mottar oppringninger uten synlig telefonnummer.
Standardinnstillingen er "AV".

Merknad
• Det kan hende det kreves et passord for disse innstillingene. Vi anbefaler å stille inn denne

funksjonen hos administrator. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Innstillinger".

2. Trykk på  eller , og velg "Anrops innstill.".

3. Trykk på  eller , og velg "Blokker anonym".

4. Trykk på  eller , og velg en ønsket linje.

5. Velg "PÅ" eller "AV", og trykk på "OK".

4.5 Bruke funksjonene for anonym oppringning
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4.6   Sperre innkommende anrop (innringer-ID*1 bare
tjenestebrukere)

Denne funksjonen lar enhet avvise samtaler fra utvalgte telefonnummer som du ikke ønsker å besvare, som
for eksempel selgere.
Når det kommer inn et anrop, ringer ikke enheten mens den som ringer blir identifisert.
Hvis nummeret matcher en oppføring i sperrede nummer-listen, vil enheten avvise samtalen.
*1 Hvis du mottar en ekstern samtale som inneholder informasjon om innringer-ID (innringerens navn og telefonnummer), vil denne

informasjon bli ført i loggen for innkommende samtaler og vist på skjermen.
Hvis du mottar en samtale fra et nummer som er identisk med ett i telefonboken, vil navnet som er registrert for dette nummeret i
telefonboken, bli vist sammen med telefonnummeret.
Hvis informasjon om innringer sendes av telefonsystemet og det i tillegg er informasjon lagret i telefonboken for det samme
nummeret, vises informasjonen lagret i telefonboken.

Merknad
• Det kan hende det kreves et passord for disse innstillingene. Vi anbefaler å stille inn denne

funksjonen hos administrator. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

Lagre uønskede numre
Du kan lagre opptil 30 numre i listen over sperrede numre ved å bruke listen over numre som har ringt eller
ved å taste inn numrene direkte.

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Innstillinger".

2. Trykk på  eller , og velg "Anrops innstill.".

3. Trykk på  eller , og velg "Blokker anr.-ID".

4. Trykk på  eller , og velg en tom linje.

5. Tast inn telefonnummeret (opptil 32 sifre), og trykk på "OK".

Merknad
• Du kan også registrere et telefonnummer ved å trykke på "Blokker anr.-ID" når en innringer som du vil

blokkere, er valgt i listen i loggen for innkommende samtaler, og deretter fortsette prosedyren fra trinn
5.

Redigere numrene som skal avvises
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Innstillinger".

2. Trykk på  eller , og velg "Anrops innstill.".

3. Trykk på  eller , og velg "Blokker anr.-ID".

4. Trykk på  eller , og velg ønsket telefonnummer.

5. Rediger telefonnummeret og trykk deretter på "OK".

Slette telefonnummer som avvises
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Innstillinger".

2. Trykk på  eller , og velg "Anrops innstill.".

3. Trykk på  eller , og velg "Blokker anr.-ID".

4. Trykk på .
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5. Trykk på  eller , og trykk på avmerkingsboksene til elementene du vil slette.*1

6. Trykk på , og trykk på "OK".
*1 Du kan velge alle elementer i en liste ved å trykke på .
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4.7  Velge ECO-modus
Hvis du aktiverer denne modusen, bruker enheten mindre strøm.

Merknad
• Når ECO-modus er aktivert, endres "Lenke hastighet"-innstillingen på følgende måte:

– Lenke hastighet: "10M-Full" *1

– PC-port kan ikke brukes

• Når ECO-modusen blir endret, starter enheten på nytt.

• Når ECO-modus er aktivert, vises  på statuslinjen.
*1 Porten til koblingssenteret som enheten er koblet til, må være 10 Mbps (fast) / full duplex.

Slik angir du
1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "System innstill.".

2. Trykk på  eller , og velg "System innstill.".

3. Trykk på  eller , og velg "ECO-modus"*1.

4. Trykk på "PÅ", og trykk på "OK".*2

*1 Det kan hende du trenger administratorpassordet for denne innstillingen. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Se
"5.2 Tegntabell for administratorpassord" for tilgjengelige tegn.

*2 For å deaktivere ECO-modusen velger du "AV" (standard).

4.7 Velge ECO-modus
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4.8  Endre basisinnstillingene
For å velge hovedelementet

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Basis innst".

2. Trykk på  eller , og velg hovedelementet.

Hovedelement Underordnet element

Innkommende valg Signalvalg, Ringetype

Samtalevalg Høyttalervolum, Håndset volum, Hodetfn. Volum

Svarevalg Autosvar Enhets, Autosv.forsink., Autosvar (bare KX-HDV430)

Taste valg Programmet Key, DSS tast, Hurtig tast tid

Displayvalg Språk, Bakgrunn lys, Standby display, Kategori navn,
Datoformat, Tidsformat, Skjermsparer, DSS-kontroll, Varsling

Tastetone —

Bluetooth headset Forbindelse, Registrering

Video valg(bare KX-HDV430) Anrop modus, Skjerm modus, Bildesending, Rate innstill.,
Kamera innstill.

Nettverk Kamera(bare KX-HDV430) Alarm innstill., Kamera Registrering

Komm. Kamera(bare KX-HDV430) —

Andre valg Endre passord, Embedded web

4.8.1  Basisinnstillingsmeny
Innkommende valg

Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standard

Signalvalg Tilpasser
ringevolumet.

0–8 5

Ringetype Velger ringetone for
ulike typer anrop.*1

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

Ringetone 1–9,
25–32

Ringetone 1*2

Privat ring
(Kategori 1–
Kategori 9)

*1 De forhåndsinnstilte melodiene i dette produktet er tatt i bruk med tillatelse fra © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Standardringetonen er annerledes avhengig av linjenummeret. Eksempelvis er standard for linje 3 ringetone 3.

4.8 Endre basisinnstillingene
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Samtalevalg
Underordnet element Beskrivelse Innstilling Standard

Høyttalervolum Juster høyttalervolumet. Nivå 1–Nivå 8 Nivå 5

Håndset volum Regulerer volum i telefonrøret. Nivå 1–Nivå 8 Nivå 5

Hodetfn. Volum Regulerer volum i headsettet. Nivå 1–Nivå 8 Nivå 5

Equalizer Velger type mottakerkvalitet. Normal / Diskant*1 Normal

*1 Fremhever høyfrekvens.

Svarevalg
Underordnet element Beskrivelse Innstilling Standard

Autosvar Enhets Velger typer anrop som kan
besvares av Automatisk svar.

Høyttalende /
Hodetelefon

Høyttalende

Autosv.forsink. Velger antall sekunder før et anrop
besvares automatisk når
Automatisk svar er skrudd på.

0s–20s 6s

Autosvar
(bare KX-HDV430)

Velger typer anrop som kan
besvares av Automatisk svar.

Samtale / Røst & Video Samtale

4.8.1 Basisinnstillingsmeny
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Taste valg
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

• Programmet Key
 
• DSS tast

Tildeler en funksjon til
hver programtast eller
DSS-tast.
Se "4.4  Endre
funksjonstaster
(programmeringstaster
og DSS-taster) ".

Ingen
Ettrykks Dial
BLF
Linje
ACD[Login]
ACD[Wrap up]
Linjestatus
Viderekobling
Telefonbok
Logg
Simultan ring
Hoteling
Overført oppr.
Blind overført
Konferanse
Hent anrop
Parker samt.
Park hente
Nærvær
Gruppe Hente
Nettverk Kamera (bare KX-HDV430)

Ingen

Hurtig tast tid Velger antall sekunder
før en automatisk
oppringning når man
trykker og holder inne
en hurtigtast som er stilt
på "Auto".

1s–20s 2s

4.8.1 Basisinnstillingsmeny
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Displayvalg
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Språk Velger skjermspråk.
Opptil 10 språk kan
lastes ned fra
serveren eller
Internett etter behov.
Kontakt
administratoren din
for mer informasjon.

Suffiks: NE / X /
SX

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

Auto

Suffiks: (ingen) /
C

Auto /
English /
Español /
FRANÇAIS

Auto

Suffiks: RU Auto /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Auto

Bakgrunn lys Velger tiden det tar
før baklyset slår seg
av etter å ha gått
tilbake til standby,
nivået på baklyset
når det er aktivt, og
nivået på baklyset
når det ikke er aktivt.

Skjerm-timeout 30 sek. /
1 min. /
5 min. /
10 min. /
30 min. /
60 min. /
120 min. /
180 min. /
300 min. /
Alltid på

1 min.

Aktivt bruk Nivå 1–Nivå 8 Nivå 8

Inaktivt bruk Lav / AV AV

Standby display Velger hva som vises
på skjermen i
standby-modus.

Telefonnummer /
Tlf.nr. og Navn /
Navn /
AV

Telefonnumm
er

Kategori navn Endrer navn på
kategoriene.

Opptil 13 tegn per kategori (1–9) Ikke lagret

Datoformat Velger datoformat vist
på skjermen i
standbymodus.

Suffiks: NE / X /
SX / RU

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-
ÅÅÅÅ

Suffiks: (ingen) /
C

DD-MM-ÅÅÅÅ /
MM-DD-ÅÅÅÅ

MM-DD-
ÅÅÅÅ

Tidsformat Velger tidsformat vist
på skjermen i
standbymodus.

Suffiks: NE / X /
SX / RU

12 timer / 24 timer 24 timer

Suffiks: (ingen) /
C

12 timer / 24 timer 12 timer

4.8.1 Basisinnstillingsmeny
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Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standard

Skjermsparer*1 Velger tiden det tar
før skjermspareren
aktiveres.

AV /
10 sek. /
30 sek. /
1 min. /
3 min. /
5 min.

AV

DSS-kontroll Justerer baklyset og
LCD-kontrasten til
tilkoblede KX-
HDV20-enheter.

Bakgrunn lys Auto /
PÅ (Nivå 1–Nivå 6) /
AV

Auto
Nivå 6

LCD-kontrast Nivå 1–Nivå 6 Nivå 3

Varsling Velger
varslingsmetoden
(Melding, LED eller
Alarm) for tapte
anrop og
talemeldinger og
alarmvarslinger for
nettverkskameraet.
Melding: Viser en
melding på skjermen
LED: Indikatorlys
Alarm: En alarm lyder

Tapte anrop Alle
innstillinger:
PÅMelding PÅ / AV

LED PÅ / AV

Røstmelding

Melding PÅ / AV

LED PÅ / AV

Alarm PÅ / AV

Nettverk Kamera*2

(bare KX-HDV430)

Melding PÅ / AV

LED PÅ / AV

Alarm PÅ / AV

*1 Skjermspareren starter bare når enheten er i standby-modus.
*2 Dette alternativet er tilgjengelig hvis varslingsinnstillingen for nettverkskameraet er "Popmusikk opp".

Tastetone
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Tastetone Skrur tastelås på eller av. PÅ / AV PÅ

Bluetooth headset
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Bluetooth headset Registrerer og avregistrerer et
Bluetooth-hodesett.

Se "2.7.5 Bluetooth-
hodesett".

Ikke registrert

4.8.1 Basisinnstillingsmeny
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Video valg(bare KX-HDV430)
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Anrop modus Velger typen anrop som skal
foretas når anrop kobles til
automatisk.

Samtale / Video anrop
 
 

Samtale

Skjerm modus Velger visningsmodusen til
videofeeden til den andre
deltakeren når et videoanrop er
tilkoblet.

Normal / Split
 
 

Normal

Bildesending Velger om videofeeden til et
kamera blir sendt når et
videoanrop startes.

PÅ / AV
 
 

PÅ

Rate innstill. Velger bithastigheten,
bildehastigheten og
bildestørrelsen for videofeeden
som sendes og mottas under et
videoanrop. Du kan også velge
om den angitte bithastigheten
brukes som maksimal
bithastighet eller som en
fastsatt bithastighet.

Bitfrekvens 128 kbps /
256 kbps /
384 kbps /
512 kbps /
768 kbps /
1024 kbps /
2048 kbps

2048 kbps

Bit Rate bruken *1

 
Maksimal /
Fast
 

Maksimal

Bildefrekvens 15 fps /
30 fps

30 fps

Bildestørrelse QCIF /
QVGA /
CIF /
HVGAW /
VGA

HVGAW

Kamera innstill. Justerer kvaliteten på
videofeeden.

lysstyrke 0-6 3

Metning 0-6 3

Kontrast 0-3 2

Skarphet 0-6 3

Anti-välkyntä 50Hz / 60Hz 50Hz

*1 Maksimal: Bithastigheten fastsettes sammen med den andre parten. Fast: Bithastigheten som er spesifisert i "Bitfrekvens", brukes.

Nettverk Kamera (bare KX-HDV430)
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Alarm innstill. Angir alarmvarslinger
for nettverkskameraet,
alarmstopptiden og
alarmportnummeret.

Varsling AV / Popmusikk
opp

AV

Ignorer tid 2-10 (sek) 2

Portnummer 1024–65535 1818

4.8.1 Basisinnstillingsmeny
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Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standard

Kamera Registrering Registrerer et
nettverkskamera.

Se "3.10.1 Registrere et
nettverkskamera".

Ikke
registrert

Komm. Kamera (bare KX-HDV430)
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Komm. Kamera Registrerer et
kommunikasjonskamera
.

Se "3.11.1 Bruke et
kommunikasjonskamera".

Ikke
registrert

Andre valg
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Endre passord*1 Endrer telefonens passord (4 sifre)
som brukes til å låse opp
telefonboken.

1. Skriv gammelt passord.*2

2. Skriv nytt passord.

3. Bekreft nytt passord.

Ikke
registrert

Embedded web*3 Velger om nettverksfunksjonen/
loggingen er tilgjengelig.

PÅ / AV AV

*1 • For å unngå uautorisert tilgang til dette produktet:

– Angi et passord som er tilfeldig og som er vanskelig å gjette.

– Endre passordet regelmessig.

• Noter passordet, slik at du ikke glemmer det.

• Se "4.2 Angi passordet" for mer informasjon om hvordan du angir passordet.
*2 Dette trinnet hoppes over dersom et passord ikke allerede er angitt.
*3 Det kan hende du trenger administratorpassordet for denne innstillingen. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Se

"5.2 Tegntabell for administratorpassord" for tilgjengelige tegn.

4.8.1 Basisinnstillingsmeny
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4.9  Endre systeminnstillingene
Merknad

• Denne funksjonen avhenger av telefonsystemet ditt. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
 
For å velge hovedelementet

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "System innstill.".

2. Trykk på  eller , og velg hovedelementet.

Hovedelement Underordnet element

Status Linjestatus, Firmware version, IP modus, IPv4 innstil., IPv6 innstil., MAC
Adresse, LLDP, CDP, VLAN

Nettverk innst. Velg IP modus, IPv4 innstil., IPv6 innstil., LLDP, CDP, VLAN, Lenke hastighet,
Embedded web, Nettverkstest

System innstill. Angi tid & dato, Autentisering, Aksesskode, ECO-modus, Omstart, DSS
omstart

4.9.1  Systeminnstillingsmeny
Status

Underordnet element Beskrivelse Status

Linjestatus
 
For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

Viser linjestatusen. Registrert / Registrering / (NULL)

Firmware version Viser maskinvareinformasjon for
telefonen.

—

IP modus Viser IP-nettverksmodus. IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6

IPv4 innstil. Viser informasjon om IPv4-innstillinger. IP-adresse *1

Subnetmaske*1

Stand.gateway*1

DNS 1*1

DNS 2*1

IPv6 innstil. Viser informasjon om IPv6-innstillinger. IP-adresse *2

Prefix*3

Stand.gateway*2

DNS 1*2

DNS 2*2

MAC Adresse Viser MAC-adressen til telefonen. —

LLDP Viser LLDP-statusen. PÅ / AV

4.9 Endre systeminnstillingene

Driftsinstruksjoner 113



Underordnet element Beskrivelse Status

CDP Viser CDP-statusen. PÅ / AV

VLAN Viser VLAN-ID og prioritet. —

*1 Hvis dette elementet ikke er stilt inn, vises "..." i displayet. "…" vises hvis telefonen ikke er tilknyttet nettverket.
*2 Hvis dette elementet ikke er stilt inn, vises "0::0". Hvis telefonen ikke er tilknyttet nettverket, vises "::".
*3 Hvis dette elementet ikke er stilt inn, vises "0". Et tomrom vises hvis telefonen ikke er tilknyttet nettverket.

4.9.1 Systeminnstillingsmeny
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Nettverk innst.
Det kan hende du trenger administratorpassordet for Nettverk innst.. Kontakt administratoren din for mer
informasjon. Se "5.2 Tegntabell for administratorpassord" for tilgjengelige tegn.

Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standar

d

Velg IP
modus

Endrer
nettverksinnstillingene til
telefonen.
Gjeldende innstillinger er
uthevet.

IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6 IPv4

IPv4 innstil. Spesifiserer IPv4-
innstillingene.

Kobler til DHCP Auto DHCP–
AutoManual DNS 1

DNS 2

Statisk IP-adresse
Subnetmaske
Stand.gateway
DNS 1
DNS 2

IPv6 innstil. Spesifiserer IPv6-
innstillingene.

Kobler til DHCP Auto DHCP–
AutoManual DNS 1

DNS 2

RA DNS 1
DNS 2

Statisk IP-adresse
Prefix
Stand.gateway
DNS 1
DNS 2

LLDP Spesifiserer LLDP-
innstillingene.

PC-port VLAN ID 0

Prioritet 0

PÅ / AV PÅ

CDP Spesifiserer CDP-
innstillingene.

PÅ / AV AV

VLAN Spesifiserer VLAN-
innstillingene.

Aktivere
VLAN

Ja / Nei Nei

IP-telefon VLAN ID 2

Prioritet 7

PC VLAN ID 1

Prioritet 0

4.9.1 Systeminnstillingsmeny
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Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standar

d

Lenke
hastighet*1

Spesifiserer ethernet
PHY-modus-
innstillingene.

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

Auto

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

Auto

Embedded
web

Velger om
nettverksfunksjonen/
loggingen er tilgjengelig.

PÅ / AV AV

Nettverkstest Spesifiserer en IP-
adresse å ping.

IP-adresse (IPv4) Ikke
lagret

*1 Hvis en forbindelse med automatisk fastsettelse mislykkes, vil tilkoblingen bli gjort ved enten 10 Mbps / halv dupleks eller
100 Mbps / halv dupleks.

4.9.1 Systeminnstillingsmeny
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System innstill.
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Angi tid & dato*1 Spesifiserer tid og dato
på telefonen.

Dato
Tid

—

Autentisering*2 Spesifiserer ID og
passord for HTTP-
autentifisering.

ID*3

Passord*3
Ikke lagret

Aksesskode*4 Spesifiserer
tilgangskoden for
redirect-serveren.

Maks. 16 tegn Ikke lagret

ECO-modus *2 Velger om ECO-modus
skal aktiveres.

PÅ / AV AV

Omstart Start enheten på nytt. Ja / Nei Nei

DSS omstart Start tilkoblede DSS-
enheter på nytt.

Ja / Nei Nei

*1 Tilgjengelighet avhenger av telefonsystemet ditt. Når strømforsyningen slås av på grunn av strømbrudd eller andre grunner, eller
etter at enheten har startet på nytt, må enheten konfigureres på nytt, ettersom de nåværende innstillingsverdiene slettes. Derfor
anbefales det å bruke NTP-serveren. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

*2 Det kan hende du trenger administratorpassordet for denne innstillingen. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Se
"5.2 Tegntabell for administratorpassord" for tilgjengelige tegn.

*3 Maks. 128 tegn
*4 Avhengig av innstillingene til denne enheten kan det hende at denne innstillingen ikke vises. Kontakt administratoren din for mer

informasjon.

4.9.1 Systeminnstillingsmeny
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4.10  Endre avanserte innstillinger
For å velge hovedelementet

1. I standby-modus trykker på  eller , og velg "Innstillinger".

2. Trykk på  eller , og velg hovedelementet.

Hovedelement Underordnet element

Xsi innstil. —

UC innstilling —

Anrops innstill. Blokker anonym, Anonymt anrop, Blokker anr.-ID, Overalt, Fjern kontor, Simultan
ring, System lokk

Executive filter —

Ass. innstillinger Ass. filter, Viderekobling

4.10.1  Menyoversikt for avanserte innstillinger
Xsi innstil.

Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standard

Xsi innstil. *1 Spesifiserer ID og
passord for Xsi-
tjenesten.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

ID*2

Passord*2
Ikke lagret

*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Maks. 128 tegn

UC innstilling
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

UC innstilling *1 Spesifiserer ID og passord for Broadsoft
UC-tjenesten (IM&P).

ID*2

Passord*2
Ikke lagret

*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Maks. 128 tegn

4.10 Endre avanserte innstillinger
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Anrops innstill.
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Blokker anonym Spesifiserer om
innkommende ukjente
anrop skal blokkeres.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ / AV AV

Anonymt anrop *1 Spesifiserer om man
skal kunne foreta
utgående anrop uten å
vise nummeret.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ / AV AV

Blokker anr.-ID Redigerer/sletter
telefonnumre som skal
avvises.

Se "4.6  Sperre innkommende anrop
(innringer-ID*1 bare tjenestebrukere)".

Ikke lagret

Overalt *3 Spesifiserer/endrer
Overalt-innstillingene til
Xsi.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

Ved registrering:
Navn
Telefonnummer *2

 
Ved redigering:
Status (PÅ / AV)
Telefonnummer *2

Alt. Nummer *2

Ikke lagret

Fjern kontor *3 Spesifiserer Eksternt
kontor-innstillingene for
Xsi.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ / AV
Telefonnummer *2

AV

Simultan ring *3 Spesifiserer
simultanoppringningsinn
stillingene for Xsi.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ / AV
Telefonnummer *2

AV

4.10.1 Menyoversikt for avanserte innstillinger
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Underordnet
element Beskrivelse Innstilling Standard

System lokk Velger om menyen for
samtaleinnstillinger skal
låses.

PÅ *4 / AV AV

*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*2 Hvis et telefonnummer har flere enn 32 sifre, vil de øvrige tallene ikke vises.
*3 Hvis Xsi-tjenesten er tilgjengelig, kan du velge dette elementet. Kontakt administratoren din for mer informasjon.
*4 Passord er påkrevd (4 sifre).

Executive filter
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Executive filter*1 Angir om samtaler skal
filtreres til en
hovedterminal med
Broadsoft Executive-
Assistant-funksjonen.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ / AV AV

*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

Ass. innstillinger
Underordnet

element Beskrivelse Innstilling Standard

Ass. filter *1 Angir om samtaler skal
filtreres til en
assistentterminal med
Broadsoft Executive-
Assistant-funksjonen.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ*2 / AV*2 AV

Viderekobling*1 Angir
overføringsfunksjonen
for en spesiell terminal
med Broadsoft
Executive-Assistant-
funksjonen.

For KX-HDV330:
Linje 1–Linje 12
 
For KX-HDV340:
Linje 1–Linje 4
 
For KX-HDV430:
Linje 1–Linje 16

PÅ*3 / AV AV

*1 Velg etter en linje som skal angis, er valgt.
Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

*2 Angir etter å ha valgt et terminalnavn.
*3 Spesifiserer telefonnummeret etter å ha trykket på "Neste".

4.10.1 Menyoversikt for avanserte innstillinger
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4.11  Brukerprogrammering på internett
Dette produktet tilbyr et webbasert grensesnitt for konfigurering av ulike innstillinger og funksjoner, inkludert
noen som ikke kan programmeres direkte på telefonen.
Den følgende listen inneholder noen nyttige funksjoner som kan programmeres på nettet. Kontakt
administratoren din for mer informasjon.
• Språkinnstillinger (IP-telefon / Web)

• Brukerpassord (for tilgang til brukernettsiden)

• Standardlinje for utgående samtaler

• Telefonnummer som avvises

• Samtalefunksjoner
– Aktiver ukjent nummer

– Aktiver blokkering av ukjent nummer

– Aktiver Ikke forstyrr

– Aktiver samtaleoverføring alltid

– Overføringsnummer (alltid)

– Aktiver samtaleoverføring ved opptatt

– Overføringsnummer (opptatt)

– Aktiver samtaleoverføring ved ikke svar

– Overføringsnummer (ikke svar)

– Antall ring (ikke svar)

• Direktenummer

• Fleksibel tastinnstilling

• Import og eksport av telefonbok

• DSS-konsoll

• Video anrop (bare KX-HDV430)

• Kommunikasjonskamera (bare KX-HDV430)

Merknad
• Hver gang du ønsker tilgang til brukernettsiden, må du aktivere web-programmering (innebygd

nettverk).

4.12  Å oppdatere programvaren
Det er mulig at telefonsystemleverandøren din fra tid til annen kan tilby nye funksjoner og forbedrede
programvareversjoner. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

4.11 Brukerprogrammering på internett
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4.12 Å oppdatere programvaren
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Avsnitt 5
Appendiks

Denne delen inneholder spesifikasjoner, feilsøking,
feilmeldinger og veggmonteringsmaler.
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5.1  Bokstavtabell
Modi for å angi tegn
De seks modiene for å angi tegn lar deg angi en rekke tegn.
Følgende tegnmodi er tilgjengelige:

• Latin ABC

• Nummer 0 - 9

• Gresk 

• Utvidet 1  / 

• Utvidet 2 

• Kyrillisk 

5.1 Bokstavtabell
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Suffiks: NE / X / SX
Taste

r
ABC

(Latin)
0 - 9

(Nummer) (Gresk) (Utvidet 1) (Utvidet 2)

Mellomrom # &
' ( )  , – . / 1

1 Mellomrom # & ' ( )  , – . / 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

Mellomrom ! ? " : ;
+ = < > 0

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

$ % & @ € £ # $ % & @ € £

• For hver tast viser den øverste raden tegnene angitt som store bokstaver, mens den nedre raden viser
tegnene angitt som små bokstaver.

• Trykk  før eller etter du har skrevet en bokstav for å veksle mellom stor og liten bokstav.

• Ved å trykke flere ganger på en tast blar du gjennom bokstavene tilknyttet den tasten. For eksempel: For
å skrive bokstaven "C" med latinske bokstaver, trykk  3 ganger.

• Bokstaver som er skrevet inn ved hjelp av -tasten (for eksempel "$"), kan ikke skrives inn i søk i
telefonboken.

• Illustrasjonene av tastene i tabellen kan se annerledes ut enn de faktiske tastene på telefonen.

5.1 Bokstavtabell
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Suffiks: RU
Taste

r (Kyrillisk)
0 - 9

(Nummer)
ABC

(Latin) (Utvidet 1) (Utvidet 2)

А Б В
Mellomrom G +
- / = < > 1

1 Mellomrom # & ' ( )  , – . / 1
а б в
Mellomrom 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
Space ! ? " 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
Space ! ? " 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
Mellomrom . , ’ :
; ( ) 0

0 Mellomrom ! ? " : ; + = < > 0
Э Ю Я
Mellomrom . , ’ :
; ( ) 0

$ % & @ € £ Ґ
Є І Ї Ў #

# $ % & @ € £
$ % & @ € £ ґ є
і ї ў #

• For hver tast viser den øverste raden tegnene angitt som store bokstaver, mens den nedre raden viser
tegnene angitt som små bokstaver.
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• Trykk  før eller etter du har skrevet en bokstav for å veksle mellom stor og liten bokstav.

• Ved å trykke flere ganger på en tast blar du gjennom bokstavene tilknyttet den tasten. For eksempel: For
å skrive bokstaven "C" med latinske bokstaver, trykk  3 ganger.

• Ved å trykke flere ganger på en tast blar du gjennom bokstavene tilknyttet den tasten. For eksempel: For
å skrive bokstaven "E" med kyrilliske bokstaver, trykk  3 ganger.

• Bokstaver som er skrevet inn ved hjelp av -tasten (for eksempel "$"), kan ikke skrives inn i søk i
telefonboken.

• Illustrasjonene av tastene i tabellen kan se annerledes ut enn de faktiske tastene på telefonen.

5.1 Bokstavtabell
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5.2  Tegntabell for administratorpassord

Taster ABC

(Latin) (Nummer)

# & ' ( )  , – . / ~ 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

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

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

• For hver tast viser den øverste raden tegnene angitt som store bokstaver, mens den nedre raden viser
tegnene angitt som små bokstaver.

• Trykk  før eller etter du har skrevet en bokstav for å veksle mellom stor og liten bokstav.

• Ved å trykke flere ganger på en tast blar du gjennom bokstavene tilknyttet den tasten. For å skrive
bokstaven "C" med latinske bokstaver må du for eksempel trykke på  3 ganger.

5.2 Tegntabell for administratorpassord
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5.3  Innstillinger som vises i menyen
KX-HDV330 / KX-HDV340

Modus Menyelementer

Under en samtale • Logg

• Telefonbok

• Flash/Tilbak.

• Park.*1

• Call Center*1

Med et anrop satt på vent i en anropsparksone • Park.*1

Når telefonboken vises • Lås Telefonbok

• Låse opp tfn.bok

*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

KX-HDV430
Modus Menyelementer

Under et taleanrop • Logg

• Telefonbok

• Flash/Tilbak.

• Park.*1

• Call Center*1

• Nettverk Kamera

Under et videoanrop • Logg

• Telefonbok

• Flash/Tilbak.

• Park.*1

• Call Center*1

• Linjestatus

• Blind*1

• Samtale

• Bildekvalitet

• Bilde i bilde

Mens du ser på en videofeed fra et
nettverkskamera

• Kamera Registrering

• Kamera utvalg

• Preset

• Favoriter

• Kamera innstill.

5.3 Innstillinger som vises i menyen
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Modus Menyelementer

Under en samtale med et kommunikasjonskamera • Logg

• Telefonbok

• Flash/Tilbak.

• Park.*1

• Call Center*1

• Linjestatus

• Blind*1

Med et anrop satt på vent i en anropsparksone • Park.*1

Når telefonboken vises • Lås Telefonbok

• Låse opp tfn.bok

*1 Dette elementet vises bare når funksjonen er aktivert. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

5.3 Innstillinger som vises i menyen
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5.4  Spesifikasjoner
KX-HDV330

Element Spesifikasjoner

Strømtilførsel Strømadapter/PoE

PoE (Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af Klasse 3

Strømforbruk PoE Standby • ca. 2,7  W (ECO-modus av)

• ca. 2,2  W (ECO-modus på)

Samtale • ca. 3,5  W (ECO-modus av)

• ca. 2,8  W (ECO-modus på)

Strømada
pter

Standby • ca. 2,6  W (ECO-modus av)

• ca. 1,9  W (ECO-modus på)

Samtale • ca. 3,4  W (ECO-modus av)

• ca. 2,7  W (ECO-modus på)

Maksimalt strømforbruk Ca. 4,4  W 

Temperaturområde 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

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

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

Bredbåndskodek G.722

Smalbåndskodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Flerlinje 12

LCD-skjerm 4,3-tommers TFT-fargeskjerm med berøringspanel
16772216 farger (full farge)

Skjermstørrelse 480 × 272 piksler

Skjermlys 8 nivåer

VoIP-tilknytningsmetode SIP

Høyttaler 1

Mikrofon 1

Hodetelefonplugg 1 (RJ9)

EHS-kontakt 1 (ø3,5 mm [1/8 tommer], bare for EHS)

Bluetooth 1 (klasse 1)
Frekvensbånd: 2,402 GHz til 2,480 GHz
Maksimal effektutgang: 10  mW

5.4 Spesifikasjoner
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Element Spesifikasjoner

Dimensjoner
(bredde × dybde × høyd
e; stativ festet)

"Høy" posisjon 195 mm × 190 mm × 209 mm
(7,7 × 7,5 × 8,3 tommer)

"Lav" posisjon 195 mm × 184 mm × 188 mm
(7,7 × 7,3 × 7,4 tommer)

Vekt (med telefon, ledning og stativ) 850  g (1,87 pund)

KX-HDV340
Element Spesifikasjoner

Strømtilførsel Strømadapter/PoE

PoE (Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af Klasse 3

Strømforbruk PoE Standby • ca. 2,7  W (ECO-modus av)

• ca. 2,2  W (ECO-modus på)

Samtale • ca. 3,5  W (ECO-modus av)

• ca. 2,8  W (ECO-modus på)

Strømada
pter

Standby • ca. 2,6  W (ECO-modus av)

• ca. 1,9  W (ECO-modus på)

Samtale • ca. 3,4  W (ECO-modus av)

• ca. 2,7  W (ECO-modus på)

Maksimalt strømforbruk Ca. 4,4  W 

Temperaturområde 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

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

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

Bredbåndskodek G.722

Smalbåndskodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Flerlinje 4

LCD-skjerm 4,3-tommers TFT-fargeskjerm med berøringspanel
16772216 farger (full farge)

Skjermstørrelse 480 × 272 piksler

Skjermlys 8 nivåer

VoIP-tilknytningsmetode SIP

Høyttaler 1

Mikrofon 1

Hodetelefonplugg 1 (RJ9)

EHS-kontakt 1 (ø3,5 mm [1/8 tommer], bare for EHS)

5.4 Spesifikasjoner
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Element Spesifikasjoner

Bluetooth 1 (klasse 1)
Frekvensbånd: 2,402 GHz til 2,480 GHz
Maksimal effektutgang: 10  mW

Dimensjoner
(bredde × dybde × høyd
e; stativ festet)

"Høy" posisjon 195 mm × 190 mm × 209 mm
(7,7 × 7,5 × 8,3 tommer)

"Lav" posisjon 195 mm × 184 mm × 188 mm
(7,7 × 7,3 × 7,4 tommer)

Vekt (med telefon, ledning og stativ) 850  g (1,87 pund)

KX-HDV430
Element Spesifikasjoner

Strømtilførsel Strømadapter/PoE

PoE (Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af Klasse 3

Strømforbruk PoE Standby • ca. 3,9  W (ECO-modus av)

• ca. 3,2  W (ECO-modus på)

Taleanrop • ca. 4,9  W (ECO-modus av)

• ca. 4,1  W (ECO-modus på)

Videoanro
p

• ca. 5,6  W (ECO-modus av)

• ca. 4,9  W (ECO-modus på)

Strømada
pter

Standby • ca. 3,9  W (ECO-modus av)

• ca. 3,2  W (ECO-modus på)

Taleanrop • ca. 4,8  W (ECO-modus av)

• ca. 3,9  W (ECO-modus på)

Videoanro
p

• ca. 5,5  W (ECO-modus av)

• ca. 4,7  W (ECO-modus på)

Maksimalt strømforbruk Ca. 6,1  W 

Temperaturområde 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

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

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

Bredbåndskodek G.722

Smalbåndskodek G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Videokodek H.264

Flerlinje 16

LCD-skjerm 4,3-tommers TFT-fargeskjerm med berøringspanel
16772216 farger (full farge)

5.4 Spesifikasjoner
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Element Spesifikasjoner

Skjermstørrelse 480 × 272 piksler

Skjermlys 8 nivåer

VoIP-tilknytningsmetode SIP

Høyttaler 1

Mikrofon 1

Kamera 1

Hodetelefonplugg 1 (RJ9)

EHS-kontakt 1 (ø3,5 mm [1/8 tommer], bare for EHS)

Bluetooth 1 (klasse 1)
Frekvensbånd: 2,402 GHz til 2,480 GHz
Maksimal effektutgang: 10  mW

Kompatibelt kommunikasjonskamera KX-NTV150 / KX-NTV160

Dimensjoner
(bredde × dybde ×
høyde; stativ festet)

"Høy" posisjon 195 mm × 190 mm × 209 mm
(7,7 × 7,5 × 8,3 tommer)

"Lav" posisjon 195 mm × 184 mm × 188 mm
(7,7 × 7,3 × 7,4 tommer)

Vekt (med telefon, ledning og stativ) 870  g (1,92 pund)

KX-HDV20
Element Spesifikasjoner

Strømtilførsel *1 Strøm fra KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430.

Strømforbruk Standby: ca. 0,5 W 

Maksimalt strømforbruk Ca. 1,5  W 

Temperaturområde 0 ℃ (32 ℉) til 40 ℃ (104 ℉)

LCD-skjerm Monokrom grafikk

Skjermstørrelse 160 × 384 piksler, 12 linjer

Skjermlys 6 nivåer

Dimensjoner
(Bredde × dybde ×
høyde; stativ
festet)

"Høy" posisjon 110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3 × 6,9 × 7,0 tommer)

"Midtre" posisjon 110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3 × 6,9 × 6,1 tommer)

"Lav" posisjon 110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3 × 6,9 × 4,8 tommer)

Vekt (med stativ) 430 g (0,95 pund)

*1 KX-HDV20 kan bare brukes når KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430 mottar strøm fra den valgfrie strømadapteren.

5.4 Spesifikasjoner
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5.5  Feilsøking
Generell bruk

Problem Mulig årsak Løsning

Skjermen er tom. Enheten får ikke strøm. Enheten er ikke laget for å fungere når det er
strømbrudd. Forsikre deg om at enheten som
forsyner telefonen med PoE (Power over
Ethernet), mottar strøm, og at Ethernet-
kabelen er riktig tilkoblet. (Hvis du bruker en
PoE HUB, begrenses antallet enheter du kan
koble til samtidig, av strømtilførselen til
huben.) Hvis en strømadapter er tilkoblet,
forsikre deg om at den er plugget inn og
mottar strøm.

Enheten virker ikke
som den skal.

Kabler eller ledninger er ikke
ordentlig satt i.

Sjekk alle ledninger.

Tilkoblingsinnstillingene er feil. • Snakk med administrator for å sjekke at
innstillingene dine er riktige.

• Hvis problemet vedvarer, snakk med
forhandler.

En ukjent feil har oppstått. Start enheten på nytt.

Jeg hører ingen
summetone.

— Sjekk at LAN-kabelen er riktig tilkoblet.

Jeg kan ikke avbryte
telefonboklåsen.

Passordet du skrev inn, var feil. Angi riktig passord.

Jeg glemte
passordet.

— Kontakt administrator eller forhandler.

Dato og tid er feil. — Still inn dato og tid på enheten.

Meldings- / ringelyset
lyser.

Du har mottatt en melding mens
du snakket i telefonen eller var
borte fra telefonen.

Sjekk telefonsvareren.

KX-HDV20 vil ikke
slå seg på.

KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-
HDV430 mottar strøm via Power-
over-Ethernet (PoE).

Koble KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-
HDV430 til en stikkontakt med den valgfrie
strømadapteren.

5.5 Feilsøking
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Ringe og motta samtaler
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke ringe. Telefonnummeret var tastet inn
feil.

• Sjekk at du har tastet riktig nummer.

• Kontakt administrator eller forhandler.

Telefonlisten blir importert eller
eksportert.

• Vent i noen minutter på at operasjonen
fullfører.

• Kontakt administrator eller forhandler.

Jeg kan ikke foreta
langdistansesamtaler
.

Telefonoperatøren din tillater ikke
langdistansesamtaler.

Forsikre deg om at du abonnerer på
langdistansetjenestene til operatøren din.

Enheten ringer ikke
når den mottar en
samtale.

Ringelyden er avslått. Trykk på [+]-volumtasten når du mottar en
samtale eller endre ringevolumet.

Når du snakker med
en ekstern part,
brytes linjen.

Telefonsystemet ditt har kanskje
tidsrestriksjoner på eksterne
samtaler.

Om nødvendig, snakk med forhandler for å
forlenge tidsgrensene.

5.5 Feilsøking
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Lydkvalitet
Problem Mulig årsak Løsning

Den andre kan ikke
høre stemmen min.

Enheten er satt på Mute. Trykk / MUTE/AUTO ANS  for å skru av
Mute-funksjonen.

Hvis du bruker høyttalertelefon,
kan det hende noe sperrer for
mikrofonen.

Ikke sperr for enhetens mikrofon under
samtaler. Hold hender og andre ting, som
mapper, kopper og kaffekanner, vekk fra
enheten under samtaler.

Lyden faller bort; jeg
kan høre meg selv i
høyttaleren.

Du er for langt unna mikrofonen. Snakk nærmere mikrofonen.

Omgivelsene passer dårlig for
høyttalersamtaler.

• Ikke bruk enheten innenfor en radius på
2 m (6 fot 7 tommer) i fra projektorer,
aircondition, vifter eller andre lyd- eller
elektrisitetsstøyende apparater.

• Lukk gardinene eller persiennene for å
unngå ekko hvis du bruker enheten i et
rom med vinduer.

• Bruk enheten i stille omgivelser.

Enheten ble flyttet under en
samtale.

Ikke flytt enheten under en samtale.

Noe sperrer for mikrofonen. Ikke sperr for enheten under samtaler. Hold
hender og andre ting, som mapper, kopper
og kaffekanner, vekk fra enheten under
samtaler.

Den andre bruker en half-duplex-
telefon.

Dersom den andre bruker en half-duplex-
telefon, kan lyden av og til forsvinne under
samtaler. For optimal funksjon burde den
andre bruke en full-duplex-telefon.

Telefonbok
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke legge til
eller redigere
oppføringer i
telefonboken.

Telefonboken er full. Slett unødvendige oppføringer. Maks antall
oppføringer i telefonboken er 2500.

Bluetooth-hodesett
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke ha
samtaler med
Bluetooth-
hodesettet.

Hodesettet er ikke registrert. Kontroller at hodesettet er registrert med
enheten.

Et EHS-hodesett er tilkoblet. Ta EHS-hodesettet ut av hodesettkontakten.
EHS-hodesett der begge er tilkoblet, blir
prioritert.

Hodesettet er ikke ladet opp. Kontroller at hodesettet er oppladet ved å
følge instruksjonene i dokumentasjonen til
hodesettet.

5.5 Feilsøking
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Skjermbildet for videovisning (bare KX-HDV430)
Problem Mulig årsak Løsning

Operasjonsikonene
vises ikke.

— Trykk på skjermen.

Det er støy i
videofeeden.

— Endre følgende videoinnstillinger for den
andre parten.
• Bildestørrelse

• Bithastighet

Videoanrop (bare KX-HDV430)
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg foretok et
videoanrop, men den
andre parten vises
ikke på skjermen
min.

Videoanrop støttes ikke på
telefonen til den andre parten.

Foreta et taleanrop.

Nettverkskamera (bare KX-HDV430)
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke koble til
et nettverkskamera.

Det er ikke registrert noen
nettverkskameraer.

Registrer et nettverkskamera.

Innstillingen for
nettverkskameraet er ikke riktig
konfigurert.

Kontroller om innstillingene er riktige.
Deretter endrer du om nødvendig
innstillingene igjen.

Noen eller alle
kontrollene er
utilgjengelige.

Nettverkskameraet du er koblet
til, støtter ikke disse funksjonene.

Se i dokumentasjonen for nettverkskameraet
eller kontakt administratoren din.

Det er angitt
tilgangsbegrensninger for
nettverkskameraet.

Kontakt administratoren av
nettverkskameraet.

Kommunikasjonskamera (bare KX-HDV430)
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke koble til
et
kommunikasjonskam
era.

Det er ikke registrert noen
kommunikasjonskameraer.

Registrer et kommunikasjonskamera.

Innstillingen for
kommunikasjonskameraet er
ikke riktig konfigurert.

Kontroller om innstillingene er riktige.
Deretter endrer du om nødvendig
innstillingene igjen.

Skjermbildet for
videoanrop vises.

Du ringte ved å taste inn et
telefonnummer.

Velg et kommunikasjonskamera fra lister
over registrerte kommunikasjonskameraer.
Deretter utfører du en oppringning.

5.5 Feilsøking
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5.6  Feilmeldinger
Feilmeldinger kan oppstå under bruk.
Følgende tabell lister opp meldingene og mulige årsaker og løsninger.
 

Feilmelding Mulig årsak Løsning
Feil:001
Kontroller LAN-
kabel.

LAN-kabelen er ikke riktig tilkoblet. Sjekk alle ledninger.

Feil:002
IP-adressekonflikt

Enhetens nettverksinnstillinger er feil. Kontakt administrator eller forhandler.

Feil:002
IP-adresse
Feil:003
Ikke registrert

Kunne ikke registrere på SIP-server. Kontakt administrator eller forhandler.

Minne fullt Telefonboken er full og kan ikke lagre
det nye elementet.

Fjern unødvendig data og prøv igjen.

ingen oppf. Når du prøver å vise telefonboken:
Ingen elementer har blitt lagret.
 
Når du prøver å vise samtaleloggen:
Ingen logger har blitt lagret.

Lagre et nytt element i den lokale
telefonboken.

Trenger reparas. Feil på enhet. Kontakt leverandøren av
telefonsystemet ditt.

Telefonboksfeil Minnet ble fullt ved nedlasting av en
telefonbok.

• Fjern unødvendig data i
telefonboken, eller spør din
administrator vedr. antall elementer
som lastes ned.

• Denne meldingen forsvinner hvis
du går inn i telefonboken.

5.6 Feilmeldinger
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5.7  Revisjonshistorikk
Dokumentversjon: 2017-08
(Programvarefilversjon 06.000 eller nyere)
Nytt innhold
• Nettverk innst.—Nettverkstest

Dokumentversjon: 2017-11
(Programvarefilversjon 07.000 eller nyere)
Nytt innhold
• Samtalevalg—Equalizer

Dokumentversjon: 2018-10
(Programvarefilversjon 08.000 eller nyere)
Nytt innhold
• KX-HDV340 er lagt til.

Dokumentversjon: 2019-02
(Programvareversjon 08.100 eller nyere)
Endre innhold
• 2.4.6 Bytte visning ved å trykke på / HOME  (for KX-HDV340)

5.7 Revisjonshistorikk
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5.8  Mal for veggmontering
1. Skru skruene inn i veggen som vist.

2. Hekt enheten på skruehodene.

Merknad
• Pass på å sette utskriftsstørrelsen lik som størrelsen på denne siden. Hvis målene på papirutskriften

avviker fra målene som er angitt her, må du bruke målene som er angitt her.

5.8 Mal for veggmontering
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5.8.1  KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430, valgfritt med 1
tilkoblet KX-HDV20

*1

*1

*2

*2

*3

*4

*5

*1 Én skrue her (for KX-HDV20)
*2 Én skrue her (for KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430)
*3 100 mm (3 15/16 tommer)
*4 83 mm (3 1/4 tommer)
*5 152 mm (6 tommer)

5.8.1 KX-HDV330 / KX-HDV340 / KX-HDV430, valgfritt med 1 tilkoblet KX-HDV20
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5.8.2  Til montering av 2 eller flere KX-HDV20-enheter

*2 *1

*3*4

*3*4

*5

*1 100 mm (3 15/16 tommer)
*2 83 mm (3 1/4 tommer)
*3 Én skrue her (for KX-HDV20, til montering)
*4 Én skrue her (tidligere montert KX-HDV20)
*5 111 mm (4 3/8 tommer)

5.8.2 Til montering av 2 eller flere KX-HDV20-enheter
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