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Inleiding

Het doel van deze handleiding
Deze handleiding bevat de benodigde informatie voor het activeren en het in gebruik nemen van "KX-VC Series
NAT Traversal Service".

Instellen van de gebruiksomgeving

1234 XXXX XXXX

Een Registration Key (registratie-code) aanvragen (via een computer)

Aanmelden bij KX-VC Series NAT Traversal Service

Video-conferentiegesprek via KX-VC Series NAT Traversal Service

De serviceperiode van KX-VC Series NAT Traversal Service verlengen

De Registration Key (registratie-code) registreren (via een unit)

1234 - XXXX - XXXX

– Netwerkomgeving

– Router

XXXX
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Handelsmerken
• Microsoft, Windows en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van

Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Mozilla en Firefox zijn gedeponeerde handelsmerken van Mozilla Foundation.
• Google en Google Chrome zijn handelsmerken van Google Inc.
• Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Diversen
Datum- en tijdsweergave

De datum- en tijdsweergave voor de periode waarop de service en het servicetoestel van KX-VC Series NAT
Traversal Service werken, worden weergegeven in Greenwich Mean Time.

Instellingen zoals gebruikt in de beschrijvingen
De in deze handleiding weergegeven instellingen, instelwaarden etc. zijn ontleend aan Software File Versie
2.30.

Illustraties
De illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de KX-VC600.

Activation Key Sheet (Licentieblad)
De in deze handleiding genoemde Activation Key Sheet (Licentieblad) wordt meegeleverd met de
KX-VC500 (Software File Versie 2.30 of hoger) of KX-VC300/KX-VC600.
Echter, bij de KX-VC500 (Software File Versie 2.20 of lager) wordt geen Activation Key Sheet (Licentieblad)
meegeleverd. Voor meer informatie over het verkrijgen van een Activation Key Sheet (Licentieblad) kunt u uw
dealer raadplegen.
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Overzicht van KX-VC Series NAT Traversal Service

Router Router

Internet

NAT Traversal 

Service server

KX-VC Series KX-VC Series 

NAT T Traversal Serviceraversal Service

KX-VC Series 

NAT Traversal Service

Verbinding voltooid

Verbinding via een 

Terminal ID
Terminal ID:

Melding van inkomende 
verbinding

Respons op 
aanvraag tot 
verbinding– Vereist geen gecompliceerde netwerkconfiguratie*1

– Betaalbaar omdat er geen vast IP-adres nodig is

– Eenvoudig verbinden maken via een Terminal ID (7 cijfers)

– Ondersteunt versleutelde communicatie om veiligheid te waarborgen

*1 Gebruik een router die door Panasonic is getest en geschikt is voor het gebruik van deze service (Blz. 7).

Overzicht van de serviceperiode
Voor het gebruik van deze service is registratie vereist. Als u zich registreert met behulp van het Activation
Key Sheet (Licentieblad) dat met het product is meegeleverd, kunt u 3 maanden gratis gebruik maken van
deze service. De serviceperiode start zodra de registratie is voltooid (o.a. na voltooiing van de procedure zoals
die in "De Registration Key (registratie-code) aanmelden bij de unit" wordt uitgelegd). De serviceperiode duurt
3 maanden lang tot op de volledige laatste dag (tot middernacht, waarna de volgende dag begint).

Voorbeeld 1: u registreert zich op 1 april

1 april

Beschikbare serviceperiode

24 uur, 1 juli 

(tot middernacht, 2 juli)

Voorbeeld 2: u registreert zich op 15 december

Beschikbare serviceperiode

24 uur, 15 maart 

(tot middernacht, 16 maart)15-Dec
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Opmerking
• U kunt de vervaldatum van de service controleren met behulp van de unit. Zie "Gebruiksrecht op service

controleren" voor meer informatie.

Om deze service na de proefperiode te kunnen blijven gebruiken, moet u een licentiekaart aanschaffen. De
duur van de serviceperiode wordt bepaald door die kaart. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over
deze kaart.
Raadpleeg "De serviceperiode van KX-VC Series NAT Traversal Service verlengen" voor meer informatie over
de procedure voor het verlengen van de serviceperiode.

Beveiligingsinformatie
Deze service gebruikt een standaard Internetverbinding waardoor, als er geen versleuteling is ingesteld, het
mogelijk is dat andere personen uw gesprek afluisteren. Wij raden u ten zeerste aan om versleuteling in te
schakelen wanneer u van deze service gebruik maakt. Zie "Versleuteling instellen" voor meer informatie over
het instellen van versleuteling.
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Verbinding maken met
het Internet
Voor het gebruik van KX-VC Series NAT Traversal
Service zijn een netwerkomgeving en apparaten nodig
die aan de volgende specificaties moeten voldoen.

Netwerkomgeving
Om video-conferentiegesprekken via KX-VC Series
NAT Traversal Service mogelijk te maken, is een
breedbandverbinding vereist. (Een 3-Party
video-conferentiegesprek vereist een 1,0 Mbps
verbinding, en een 4-Party video-conferentiegesprek
vereist een 2,0 Mbps verbinding.)

Router
Gebruik een router die door Panasonic is getest en
geschikt is voor het gebruik van deze service, en
gebruik de informatie van uw provider om verbinding te
maken met het Internet. Voor meer informatie over
welke routers getest zijn, kunt u de volgende website
raadplegen:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/
index.html
Raadpleeg de documentatie van uw router voor meer
informatie over de configuratie.

Aansluiten van de unit en router
1. Sluit de router aan op de LAN-aansluiting op de

achterkant van de unit.
• Op de LAN-aansluiting op de achterkant van de

unit kunt u een router aansluiten met behulp van
een LAN-kabel uit categorie 5 of hoger. (De
locatie van de LAN-aansluiting is afhankelijk
van het type unit dat u gebruikt. Raadpleeg de
Bedieningshandleiding voor meer informatie.)

Opmerking
• In de volgende gevallen kan de werking niet

worden gegarandeerd:
– U gebruikt een router die niet voldoet aan

de door Panasonic gestelde eisen.
– Er zijn meerdere HD Visuele Communicatie

units op een en dezelfde router
aangesloten.

– De HD Visuele Communicatie unit is
rechtstreeks verbonden met het Internet, en
niet via een router.

Een Registration Key (re-
gistratie-code) aanvra-
gen
In deze procedure moet u via een computer naar de
registratiepagina van de KX-VC Series NAT Traversal
Service om een Registration Key (registratie-code) aan
te vragen. De volgende gegevens moet u bij de hand
hebben:
• MPR-code

– Deze vindt u op het label aan de achterkant van
de unit of vraag deze op via de unit zelf. Zie
"Opvragen van de MPR-code (via de unit)" voor
meer informatie.

• Activation Key No. (licentienummer)
– Deze kunt u vinden op een licentiekaart of op

een Activation Key Sheet (Licentieblad).
• Registration ID (registratienummer)

– Deze kunt u vinden op een licentiekaart of op
een Activation Key Sheet (Licentieblad).

Opvragen van de MPR-code (via
de unit)
1. Druk op [Menu].

• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt

weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.
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4. Gebruik [ ][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het bevestigingsscherm van de verbeterde

funktie zal verschijnen. De code vindt u in het
veld "MPR ID" (A).

A

5. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een Registration Key (registra-
tie-code) aanvragen (via een
computer)
Opmerking

• De volgende webbrowsers worden
ondersteund:
– Microsoft® Windows® Internet Explorer® 8
– Windows Internet Explorer 9
– Mozilla® Firefox® 8
– Google™ Chrome™ 15

1. Ga via een computer naar de registratiepagina van
de KX-VC Series NAT Traversal Service (https://
www.tsunagarunet.com/hdcom/main).
• Het inlogscherm verschijnt.

Opmerking
• Het inlogscherm wordt weergegeven in de

Engelse taal. Rechtsboven in het scherm
kunt u in de drop-down lijst de taal
veranderen.

2. Voer de getoonde tekens in, en klik daarna op
"Bevestigen".

• Het toepassingsscherm zal verschijnen.

Opmerking
• De velden zijn lettergrootte-gevoelig.
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3. Vul de volgende gegevens in:

"MPR ID"
"Activation Key No."
"Registration ID"

4. Klik op "Volgende".
• Het Gebruiksvoorwaarden scherm verschijnt.

5. Lees de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, en
klik op "Accepteren" als u akkoord gaat met de
voorwaarden.
• Het keuzescherm van de Terminal ID zal

verschijnen.

6. Selecteer de Terminal ID die u wilt gebruiken, en
klik daarna op "Volgende".

• Het bevestigingsscherm van de informatie zal
verschijnen.

Opmerking
• Als u klikt op "Klik om de volgende

beschikbare Terminal ID's te zien" zullen
de nog beschikbare Terminal IDs worden
getoond. U kunt deze handeling 5 maal
uitvoeren. Na op "Klik om de volgende
beschikbare Terminal ID's te zien" te

hebben geklikt, kunt u de al reeds getoonde
Terminal IDs niet opnieuw opvragen.

7. Klik op "Registreer".
• Het scherm om de toepassing te voltooien zal

verschijnen. De code achter "Registration
Key" (16 tekens) moet u registreren in uw unit.
Druk de pagina daarom af of noteer de
Registration Key (registratie-code) op het
Activation Key Sheet (Licentieblad) of op een
ander papier en bewaar deze op een veilige
plek.

BELANGRIJK
• Raadpleeg "Een Registration Key

(registratie-code) opnieuw weergeven (via
een computer)" in het geval u de
Registration Key (registratie-code)
verkeerd heeft ingevoerd.

8. Klik op "Gereed".
• Het scherm van voltooiing zal verschijnen.
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Een Registration Key (registra-
tie-code) opnieuw weergeven
(via een computer)
Als u de Registration Key (registratie-code) verkeerd
heeft ingevoerd, kunt u die via de volgende procedure
opnieuw opvragen.
1. Ga via een computer naar de registratiepagina van

de KX-VC Series NAT Traversal Service (https://
www.tsunagarunet.com/hdcom/main).
• Het inlogscherm verschijnt.

Opmerking
• Het inlogscherm wordt weergegeven in de

Engelse taal. Rechtsboven in het scherm
kunt u in de drop-down lijst de taal
veranderen.

2. Voer de getoonde tekens in, en klik dan onderaan
het scherm op "hier".

• Het inlogscherm voor de unit-informatie
verschijnt.

Opmerking
• De velden zijn lettergrootte-gevoelig.

3. Vul de volgende gegevens in:

"MPR ID"
"Activation Key No."
"Registration ID"

4. Klik op "Volgende".
• Het unit-informatiescherm verschijnt.

Controleer hier de "Registration Key"
informatie. Sluit de browser als u gereed bent.
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De Registration Key (regi-
stratie-code) registreren
In deze procedure moet u de verkregen Registration
Key (registratie-code) gaan registreren in de unit. Maar
voordat u dat kunt doen, moet u eerst de
netwerkinstellingen configureren.

Netwerkinstellingen configure-
ren
Als u de unit voor het eerst in gebruik
neemt
Nadat u de unit heeft aangezet, moet u instellingen
configureren zoals van de verbindingsmodus, naam
van het apparaat, datum en tijd, en de
netwerkinstellingen. Deze instellingen kunnen
naderhand worden aangepast.
1. Druk op de AAN/UIT-toets om de unit in te

schakelen.
• Het verbindingsinstellingen-scherm verschijnt.

2. Druk op [Enter] en gebruik [ ][ ] om "NAT
Traversal Mode" te selecteren.

Opmerking
• Er kan geen communicatie tot stand worden

gebracht met een partij die een andere
verbindingsmodus heeft ingesteld dan die u
gebruikt.

3. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

4. Selecteer "Yes" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het scherm waarin u de naam van het apparaat

kunt invoeren zal verschijnen.

5. Voer een naam voor het apparaat in (max. 24
tekens).

6. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

7. Selecteer "Yes" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het instelscherm voor datum en tijd wordt

weergegeven.

8. Selecteer een item met behulp van [ ][ ], voer
daarna de gegevens in.

• Voer in, het jaar (4 cijfers), maand (1–2 cijfers),
dag (1–2 cijfers), tijd (24 uurs weergave), en
selecteer de datumweergave (Maand/Dag/
Jaar, Dag/Maand/Jaar, Jaar/Maand/Dag) en de
uurweergave (12u/24u).

9. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.
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10. Selecteer "Yes" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het netwerkinstellingen-scherm wordt

weergegeven.

11. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"IP Address": gebruik [ ][ ] om te selecteren of
de IP-adresgegevens voor deze unit ("IP
Address", "Subnet mask", "Default Gateway")
automatisch door een DHCP server mogen worden
verkregen of handmatig worden ingesteld.
– "Auto" (fabrieksinstelling): IP-adresgegevens

mogen automatisch worden verkregen.
– "Manual": IP-adresgegevens worden

handmatig ingevoerd.
"IP Address": voer het IP-adres van de unit in.
"Subnet mask": voer de subnet mask in.
"Default Gateway": voer het IP-adres van de
standaard gateway in.

Opmerking
• "IP Address", "Subnet mask", en

"Default Gateway" kunnen alleen worden
ingevoerd als "IP Address" is ingesteld op
"Manual".

• Als de waarde voor "IP Address", "Subnet
mask", of "Default Gateway" slechts 1 of
2 cijfers bevat, voer die dan precies zo in.
Dus geen extra cijfers invoeren zoals [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

"DNS Server": gebruik [ ][ ] om te selecteren
of de IP-adresgegevens voor de DNS servers
("Primary DNS Server", "Secondary DNS

Server") automatisch door een DHCP server
mogen worden verkregen of handmatig zullen
worden ingevoerd.
– "Auto" (fabrieksinstelling): IP-adresgegevens

mogen automatisch worden verkregen.
– "Manual": IP-adresgegevens worden

handmatig ingevoerd.

Opmerking
• Als u "Auto" wilt, dan "IP Address"

instellen op "Auto".
"Primary DNS Server": voer het IP-adres in van de
primaire DNS server.
"Secondary DNS Server": voer het IP-adres in van
de secundaire DNS server.

Opmerking
• "Primary DNS Server" en "Secondary

DNS Server" zijn alleen mogelijk als "DNS
Server" is ingesteld op "Manual".

• Als de waarde voor "Primary DNS
Server" of "Secondary DNS Server"
slechts 1 of 2 cijfers bevat, voer deze dan
precies zo in. Dus geen extra cijfers
invoeren zoals [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

12. Druk op [G].

Als "Auto" is ingesteld voor "IP Address":
Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten. Ga verder met stap
15.

Als "Manual" is ingesteld voor "IP Address":
Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

13. Selecteer "Yes" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
Het scherm waarin u het poortnummer van de
router kunt opgeven zal verschijnen. Bevestig dat
"Auto" (fabrieksinstelling) is ingesteld voor "Port
Number".
Als "Auto" niet is ingesteld, ga dan verder met de
volgende stap om de instelling te wijzigen.
1. Gebruik [ ][ ] om "Port Number" te

selecteren.
2. Gebruik [ ][ ] om "Auto" te selecteren.
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14. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

15. Selecteer "Yes" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het systeem zal automatisch opnieuw worden

opgestart waarna de gewijzigde
systeeminstellingen zullen gelden. Als de unit is
opgestart, controleer dan of rechtsboven in het
Beginscherm "NAT Traversal Mode" staat
weergegeven.

Als de unit al eerder is gebruikt
Als u uw unit al in IP-modus gebruikt, volg dan de
onderstaande procedure om de netwerkinstellingen te
configureren.
1. Druk op [Menu].

• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt

weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.

4. Gebruik [ ][ ] om "Beh.login" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het inlogscherm verschijnt.

5. Gebruik [ ][ ] om "Wachtwoord" te selecteren,
en voor daarna het beheerderwachtwoord in (4–10
cijfers).

Opmerking
• Voer het beheerderwachtwoord in dat

tijdens de installatie werd ingesteld.
• Neem contact op met uw dealer als u het

beheerderwachtwoord bent vergeten.

6. Gebruik [ ][ ] om "Aanmelden" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
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7. Gebruik [ ][ ] om "Verbindingswijze" te
selecteren en druk op [Enter].

• Het verbindingsinstellingen-scherm verschijnt.

8. Druk op [Enter] en gebruik [ ][ ] om "NAT
Traversal modus" te selecteren.

Opmerking
• Er kan geen communicatie tot stand worden

gebracht met een partij die een andere
verbindingsmodus heeft ingesteld dan die u
gebruikt.

9. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

10. Selecteer "Ja" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Als de unit is herstart, zal het scherm voor de

netwerkinstellingen verschijnen.

Opmerking
• Het herstarten duurt enige minuten en is

afhankelijk van de netwerkcapaciteit die op
dat moment vrij is.

11. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"IP-adres": gebruik [ ][ ] om te selecteren of de
IP-adresgegevens voor deze unit ("IP-adres",
"Subnetmasker", "Standaardgateway")
automatisch door een DHCP server mogen worden
verkregen of handmatig worden ingesteld.
– "Auto" (fabrieksinstelling): IP-adresgegevens

mogen automatisch worden verkregen.
– "Handm.": IP-adresgegevens worden

handmatig ingevoerd.
"IP-adres": voer het IP-adres van de unit in.
"Subnetmasker": voer de subnet mask in.
"Standaardgateway": voer het IP-adres van de
standaard gateway in.

Opmerking
• "IP-adres", "Subnetmasker", en

"Standaardgateway" kunnen alleen
worden ingevoerd als "IP-adres" is
ingesteld op "Handm.".

• Als de waarde voor "IP-adres",
"Subnetmasker", of
"Standaardgateway" slechts 1 of 2 cijfers
bevat, voer die dan precies zo in. Dus geen
extra cijfers invoeren zoals [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

"DNS-server": gebruik  [ ][ ] om te selecteren
of de IP-adresgegevens voor de DNS servers
("Primaire DNS-server", "Secundaire
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DNS-server") automatisch door een DHCP server
mogen worden verkregen of handmatig zullen
worden ingevoerd.
– "Auto" (fabrieksinstelling): IP-adresgegevens

mogen automatisch worden verkregen.
– "Handm.": IP-adresgegevens worden

handmatig ingevoerd.

Opmerking
• Als u "Auto" wilt, dan "IP-adres" instellen

op "Auto".
"Primaire DNS-server": voer het IP-adres in van
de primaire DNS server.
"Secundaire DNS-server": voer het IP-adres in
van de secundaire DNS server.

Opmerking
• "Primaire DNS-server" en "Secundaire

DNS-server" zijn alleen mogelijk als
"DNS-server" is ingesteld op "Handm.".

• Als de waarde voor "Primaire
DNS-server" of "Secundaire
DNS-server" slechts 1 of 2 cijfers bevat,
voer deze dan precies zo in. Dus geen extra
cijfers invoeren zoals [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

12. Druk op [G].

Als "Auto" is ingesteld voor "IP-adres":
Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten. Ga verder met stap
15.

Als "Handm." is ingesteld voor "IP-adres":
Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

13. Selecteer "Ja" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
Het scherm waarin u het poortnummer van de
router kunt opgeven zal verschijnen. Bevestig dat
"Auto" (fabrieksinstelling) is ingesteld voor
"Poortnummer".
Als "Auto" niet is ingesteld, ga dan verder met de
volgende stap om de instelling te wijzigen.
1. Gebruik  [ ][ ] om "Poortnummer" te

selecteren.
2. Gebruik  [ ][ ] om "Auto" te selecteren.

14. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

15. Selecteer "Ja" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het systeem zal automatisch opnieuw worden

opgestart waarna de gewijzigde
systeeminstellingen zullen gelden. Als de unit is
opgestart, controleer dan of rechtsboven in het
Beginscherm "NAT Traversal modus" staat
weergegeven.
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De Registration Key (registra-
tie-code) aanmelden bij de unit
Opmerking

• Controleer of "NAT Traversal modus"
rechtsboven in het Beginscherm wordt
weergegeven. Zo niet, stel de
verbindingsmodus dan in op "NAT Traversal
modus" (Blz. 13).

1. Ga verder met de stappen 1–6 in "Als de unit al
eerder is gebruikt".
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

2. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.

3. Gebruik [ ][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het scherm van de software updates verschijnt.

4. Druk op [G].

• Het invoerscherm voor de Registration Key
(registratie-code) verschijnt.

5. Voer de uit 16 cijfers bestaande Registration Key
(registratie-code) in.

6. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

7. Selecteer "Ja" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het systeem zal automatisch opnieuw worden

opgestart waarna de gewijzigde
systeeminstellingen zullen gelden. Als de unit is
opgestart, zal de Terminal ID rechtsboven in het
Beginscherm worden weergegeven.

Opmerking
• Als de Registration Key (registratie-code)

die u heeft ingevoerd ongeldig is, wordt
"Mislukte authenticaite van de
registratie code." weergegeven.
Controleer opnieuw de gegeven
Registration Key (registratie-code)
(Blz. 10), en herhaal dan de procedure
vanaf stap 5. Neem contact op met uw
dealer als deze melding wordt
weergegeven ondanks dat u de verkregen
Registration Key (registratie-code) correct
heeft ingevoerd.

• Nadat de unit opnieuw is opgestart kan
rechtsboven in het Beginscherm de tekst "
Terminal ID niet toegewezen"
verschijnen. Wacht totdat de Terminal ID
verschijnt. Als de Terminal ID niet binnen 5
minuten wordt weergegeven, doe dan als
volgt:
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a. Controleer of de LAN-kabel correct is
aangesloten op de unit, en start de unit
vervolgens opnieuw op.

b. Sluit de router aan op een computer en
controleer vervolgens of de computer
verbinding heeft met Internet. Zo niet,
controleer dan of de
Internet-instellingen van de router
correct zijn ingesteld.

c. Zorg dat de volgende instellingen op uw
router zijn uitgeschakeld, en start de
unit vervolgens opnieuw op.
– Instellingen voor pakketfiltering
– Instellingen voor

poort-doorschakeling
Als u na uitvoering van de bovenstaande
stappen nog steeds geen Terminal ID te
zien krijgt, kan er een probleem zijn met de
Internetverbinding. Neem contact op met
uw dealer.

Versleuteling instellen
Als u voor versleuteling kiest, kunt u uitsluitend
video-conferentiegesprekken tot stand brengen met
een partij die dezelfde versleutelingscode gebruikt. Op
die manier voorkomt u onbedoelde uitgaande en
inkomende gesprekken. Er zijn twee methoden
mogelijk om de versleuteling in te stellen.

Een gedeelde versleutelingscode instellen
Gebruik deze methode als het onnodig is om
versleutelingscodes te veranderen tijdens
communicatie met verschillende partijen. Alle partijen
stellen dezelfde versleutelingscode in, waardoor deze
methode geschikt is binnen een bedrijf of organisatie.

Een versleutelingscode per lokale locatie in-
stellen
Via deze methode wordt voor elke lokale locatie een
versleutelingscode ingesteld, en de versleutelingscode
wordt omgeschakeld wanneer u een lokale plaats
selecteert. Bijvoorbeeld: tijdens een
video-conferentiegesprek met meerdere klanten kunt u
per klant de versleutelingscode wijzigen en voorkomen
dat diverse klanten gebruik moeten maken van een en
dezelfde versleutelingscode.

Opmerking
• U kunt de versleuteling niet inschakelen als er

geen versleutelingscode is ingesteld.
• U kunt de gedeelde versleutelingscode en de

lokale versleutelingscode kunt u gelijktijdig
configureren, en de twee methoden kunnen
afzonderlijk worden gebruikt. Als u een lokale
locatie selecteert zal de versleutelingscode van
de lokale locatie worden gebruikt, en wanneer
u de gekozen lokale locatie annuleert, zal de
gedeelde versleutelingscode worden gebruikt.

• Als u de versleutelingscode instelt volgende de
procedure in " Instellen van een gedeelde
versleutelingscode", zullen dezelfde
instellingen automatisch worden toegepast in
IP-modus. Onthoud, dat als de instellingen zijn
geconfigureerd u geen
video-conferentiegesprekken tot stand kan
brengen met partijen die u voordien in IP-modus
heeft gecommuniceerd.
Als u de instellingen niet voor de IP-modus wilt
toepassen, configureer de
versleutelingsinstellingen dan volgens de
procedure in "Een versleutelingscode voor elke
lokale locatie instellen".

• Wanneer een video-conferentiegesprek tot
stand wordt gebracht kan het gesprek, zelfs als
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de ene partij de methode van gedeelde
versleuteling gebruikt en de andere partij de
methode van versleuteling voor de lokale
locatie, nog altijd tot stand worden gebracht
indien de versleutelingscodes met elkaar
overeenkomen.

Instellen van een gedeelde ver-
sleutelingscode
Opmerking

• Er bestaat een risico dat
versleutelingsinstellingen door onbevoegden
worden veranderd. Bewaar het
beheerderwachtwoord daarom zorgvuldig,
zodat gebruikers niet zomaar
versleutelingsinstellingen kunnen veranderen.

1. Voer de stappen uit in 1–6 "Als de unit al eerder is
gebruikt".
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Encryptie" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het scherm voor de versleutelingsinstellingen

verschijnt.

3. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"Toegangsmodus": gebruik [ ][ ] om
"Beheerder" te selecteren.
"Encryptie": gebruik [ ][ ] om "AAN" te
selecteren.

Opmerking
• Als de "Encryptie" instelling niet

overeenkomt met die van de andere partij
in een video-conferentiegesprek, is het
video-conferentiegesprek niet mogelijk.

"Encryptiesleutel": voer een versleutelingscode in
(min. 4 tot max. 256 tekens [alfanumeriek, spatie,
symbolen]).
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Opmerking
• &, <, >, komma (,), dubbel aanhalingsteken

(") kunnen niet worden ingevoerd.
• Tijdens het invoeren worden de tekens van

de versleutelingscode weergegeven, maar
als de instelling eenmaal is opgeslagen,
zullen elk teken als asterisk (*) worden
weergegeven en kunt u op het scherm niet
meer zien wat de versleutelingscode is.
Noteer daarom van te voren wat de
versleutelingscode is en bewaar hem op
een veilige plek.

• Er zal geen video-conferentiegesprek
mogelijk zijn als de gegevens van de
"Encryptiesleutel" niet overeenkomen
met die van de andere partij, zelfs niet als
de versleuteling is geactiveerd.

• Wanneer de versleutelingscode wordt
weergegeven als asterisken (*), zullen alle
asterisken (*) direct worden gewist als u op
[Y] drukt.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

5. Selecteer "Ja" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een versleutelingscode voor
elke lokale locatie instellen
U kunt voor elke lokale locatie een eigen
versleutelingscode instellen. U kunt maximaal 5 lokale
locaties registreren.

Voorbereiding van de configuratie
Voor de configuratie van de versleutelingsinstellingen
of de versleutelingscode, moet u de volgende
procedure volgen om in de instellingen bepaalde
voorrechten toe te kennen aan normale gebruikers.
1. Voer de stappen uit in 1–6 "Als de unit al eerder is

gebruikt".
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Encryptie" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het scherm voor de versleutelingsinstellingen

verschijnt.

3. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"Toegangsmodus": gebruik [ ][ ] om
"Gebruiker" te selecteren.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

5. Selecteer "Ja" met behulp van [ ][ ], druk
daarna op [Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
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6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een lokale site registreren
1. Druk op [Menu].

• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Lok. loc. select." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale

locatie verschijnt.

3. Gebruik [ ][ ] om "Niet gereg." te selecteren en
druk op [B].
• Het scherm voor instelling van de lokale locatie

verschijnt.

4. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"Verbindingswijze": druk op [Enter] en gebruik
[ ][ ] om "NAT Traversal modus" te
selecteren.
"Locatie Naam": voer een naam voor de lokale
locatie in.
"Max. bandbreedte": druk op [Enter] en gebruik
[ ][ ] om de maximum toegestane bandbreedte
te selecteren (512 kbps, 768 kbps, 1.0 Mbps,
1.2 Mbps, 1.5 Mbps, 2.0 Mbps, 2.5 Mbps,
3.0 Mbps, 3.5 Mbps, 4.0 Mbps, 4.5 Mbps,
5.0 Mbps, 5.5 Mbps, 6.0 Mbps, 6.5 Mbps,
7.0 Mbps, 7.5 Mbps, 8.0 Mbps, 8.5 Mbps,
9.0 Mbps [fabrieksinstelling], 10.0 Mbps).

Opmerking
• De maximale bandbreedte tijdens een

video-conferentiegesprek past zich aan
volgens de laagste bandbreedte die door
een deelnemer is ingesteld.
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• U kunt geen hogere bandbreedte instellen
dan door de dealer is ingesteld. Raadpleeg
uw dealer voor meer informatie.

• Wanneer u een 3-Party
video-conferentiegesprek begint, selecteer
dan "1.0 Mbps" of hoger. De beeldkwaliteit
en de geluidskwaliteit kunnen anders niet
worden gegarandeerd.

• Wanneer u een 4-Party
video-conferentiegesprek begint, selecteer
dan "1.5 Mbps" of hoger. De beeldkwaliteit
en de geluidskwaliteit kunnen anders niet
worden gegarandeerd.

"Encryptie": gebruik [ ][ ] om "AAN" te
selecteren.

Opmerking
• U kunt geen versleuteld

video-conferentiegesprek voeren met een
partij die andere versleutelingsinstellingen
gebruikt.

"Encryptiesleutel": voer een versleutelingscode in
(min. 4 tot max. 256 tekens [alfanumeriek, spatie,
symbolen]).

Opmerking
• &, <, >, komma (,), dubbel aanhalingsteken

(") kunnen niet worden ingevoerd.
• Tijdens het invoeren worden de tekens van

de versleutelingscode weergegeven, maar
als de instelling eenmaal is opgeslagen,
zullen elk teken als asterisk (*) worden
weergegeven en kunt u op het scherm niet
meer zien wat de versleutelingscode is.
Noteer daarom van te voren wat de
versleutelingscode is en bewaar hem op
een veilige plek.

• Er zal geen video-conferentiegesprek
mogelijk zijn als de gegevens van de
"Encryptiesleutel" niet overeenkomen
met die van de andere partij, zelfs niet als
de versleuteling is geactiveerd.

• Wanneer de versleutelingscode wordt
weergegeven als asterisken (*), zullen alle
asterisken (*) direct worden gewist als u op
[Y] drukt.

"Video Kwaliteit": gebruik [ ][ ] om een keuze
te maken tussen vloeiende beweging of
beeldscherpte.
– "Beweging" (fabrieksinstelling): voorkeur voor

vloeiende beweging.
– "Scherpte": voorkeur voor beeldscherpte.

Opmerking
• Als u de KX-VC300 gebruikt, kan

"Scherpte" alleen worden geselecteerd
middels een licentiekaart (KX-VCS401)
waardoor u beelden in Full HD resolutie
kunt verzenden. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie.

• Als één van de andere partijen een oudere
softwareversie gebruikt, zal "Beweging"
worden geselecteerd.

• Als "Max. resolutie" wordt ingesteld op
"HD", en "Video Kwaliteit" wordt
veranderd van "Beweging" naar
"Scherpte", zal de instelling voor "Max.
resolutie" automatisch worden ingesteld
op "Auto".

"Max. resolutie": gebruik [ ][ ] om de
maximale beeldresolutie van de
hoofd-videocamera en sub-videocamera te
selecteren die tijdens een video-conferentiegsprek
wordt gebruikt.
– "Full HD": Maximale resolutie: 1920 ´ 1080i

(deze modus verandert van
beeldschermresolutie op basis van de
netwerkconditie.)

– "HD" (fabrieksinstelling [voor KX-VC300]):
maximale resolutie: 1280 ´ 720p
(deze modus verandert van
beeldschermresolutie op basis van de
netwerkconditie.)

– "Auto" (fabrieksinstelling [voor KX-VC600]):
deze modus selecteert ofwel "Full HD" of
"HD" volgens de beschikbare bandbreedte.

Opmerking
• Het wordt aanbevolen om "Auto" of

"HD" te selecteren.
• Als u de KX-VC300 gebruikt, kan "Auto" of

"Full HD" alleen worden geselecteerd
middels een licentiekaart (KX-VCS401)
waardoor u beelden in Full HD resolutie
kunt verzenden.

• Wanneer "Full HD" wordt geselecteerd, en
de andere partij heeft een lage
bandbreedte, kan de beeldresolutie lager
zijn dan wanneer "HD" of "Auto" wordt
geselecteerd.

• Als de unit van de andere partij zich buiten
uw land/regio bevindt, kan de
veldfrequentie tussen de units van elkaar
verschillen. In dat geval zal de maximale
resolutie "HD" zijn, zelfs als u "Full HD"
heeft gespecificeerd.
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• Wanneer u een 3-Party
video-conferentiegesprek begint, zal de
hoofd-videocamera automatisch worden
ingesteld op "HD", zelfs als u "Full HD"
heeft ingesteld.

• Wanneer u een 4-Party
video-conferentiegesprek begint, zullen de
hoofd-videocamera en sub-videocamera
automatisch worden ingesteld op "HD",
zelfs als u "Full HD" heeft ingesteld.

• Wanneer "Video Kwaliteit" is ingesteld op
"Scherpte", kunnen alleen "Full HD" en
"Auto" worden geselecteerd.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale

locatie verschijnt.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een lokale locatie selecteren
1. Druk op [Menu].

• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Lok. loc. select." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale

locatie verschijnt.

3. Selecteer met behulp van [ ][ ] de lokale locatie
voor welke "NAT Traversal" wordt weergegeven
bij "Verbindingsmodus".

Opmerking
• Voor de geselecteerde lokale locatie zal

een " " in de kolom "Gekozen" worden
weergegeven.

• Locaties die niet zijn geregistreerd, worden
weergegeven als "Niet gereg.".

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

5. Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Opmerking
• Wanneer u een lokale locatie selecteert, wordt

de naam die is ingevoerd in "Locatie Naam"
weergegeven in plaats van de unit naam in de
unit informatie.

• Als u de lokale locatie annuleert, zal de
versleutelingscode terugkeren naar de waarde
zoals die in het beheerdermenu is
gespecificeerd. Of de versleuteling wel of niet
wordt ingeschakeld, is afhankelijk van de
waarde die in "Toegangsmodus" is
gespecificeerd, namelijk als volgt:
– Als "Beheerder" is gespecificeerd: de

instelling zal terugkeren naar de waarde
zoals die in het beheerdermenu is
gespecificeerd.

– Als "Gebruiker" is gespecificeerd: de
instelling zal terugkeren naar de waarde
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zoals die in de verbindingsinstellingen is
gespecificeerd. Raadpleeg de
Bedieningshandleiding voor meer
informatie.

• Schakel de stroom uit en weer aan om de
gekozen lokale locatie te annuleren, of voer de
volgende procedure uit:
1. Herhaal de stappen 1–2.
2. Gebruik [ ][ ] om de zojuist gekozen

lokale locatie te selecteren.
3. Druk op [Y].

• Er verschijnt een dialoogvenster waarin
u kunt bevestigen of u weergegeven
lokale locatie wilt annuleren.

4. Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Contacten toevoegen aan
de contactlijst

Een Single-Party registreren
1. Druk op [Menu].

• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Nw. contact" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt

weergegeven.

3. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"Groep/Locatie": voer een naam voor het contact
in (max. 24 tekens).
"Snelkiezen": voer een verkort kiesnummer in (1–
300).
"Multipunt": gebruik [ ][ ] om "Nee" te
selecteren.
"Terminal ID": voer een code (7 cijfers) voor de
Terminal ID in.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

5. Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.

Opmerking
• Om nog een contact toe te voegen, druk op

[B] en herhaal de stappen 3–5.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een Multi-Party contact regi-
streren
Opmerking

• Als u de KX-VC300 gebruikt, dient u een
licentiekaart (KX-VCS301) te kopen om
video-conferentiegesprekken met meerdere
partijen mogelijk te maken. Raadpleeg uw
dealer voor meer informatie over de licentie.

1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Nw. contact" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt

weergegeven.

3. Gebruik [ ][ ] om de onderstaande items in te
voeren:

"Groep/Locatie": voer een naam in voor het
video-conferentiegesprek (max. 24 tekens).
"Snelkiezen": voer een verkort kiesnummer in (1–
300).
"Multipunt": gebruik [ ][ ] om "2 loc." of "3
loc." te selecteren.
Voor "Locatie 1"/"Locatie 2"/"Locatie 3": gebruik
de volgende procedure om deze in het
Contactlijst-scherm te selecteren.
1. Gebruik [ ][ ] om "Locatie 1", "Locatie 2"

of "Locatie 3" te selecteren.
2. Druk op [Enter].
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• Het Contactlijst-scherm wordt
weergegeven.

3. Selecteer een contact met behulp van [ ]
[ ].
• U kunt [ ][ ] of de numerieke toetsen

van de afstandsbediening gebruiken om de
weergegeven tab te selecteren (Blz. 30).

4. Druk op [Enter].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt

weergegeven.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

5. Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.

Opmerking
• Om nog een contact toe te voegen, druk op

[B] en herhaal de stappen 3–5.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Een video-conferentiegesprek starten
Opmerking

• Controleer of rechtsboven in het Beginscherm "NAT Traversal modus" staat weergegeven, samen
met een uit 7 cijfers bestaande Terminal ID. Als "NAT Traversal modus" niet staat weergegeven, stel
de verbindingsmodus dan in op "NAT Traversal modus" (Blz. 13). Zie "Unit" als de Terminal ID niet
staat weergegeven.

Een conferentiegesprek opzetten
Verkort kiezen

Opmerking
• Om verbinding te maken via Verkort kiezen, moet elk verkort kiesnummer geprogrammeerd zijn

"Snelkiezen" in de contactlijst (Blz. 24).

Bediening via de afstandsbediening
1 Druk op [Home].

• Het Beginscherm wordt weergegeven.

3

2

1

4

2 Gebruik de cijfertoetsen om een Direct kiezen toetsnum-
mer (1 t/m 5) in te voeren.
• De informatie die bij de geselecteerde Direct kiezen

toets hoort zal worden weergegeven.

3 Druk op [Start].
• De informatie die bij de geselecteerde Direct kiezen

toets hoort zal worden weergegeven.
• U kunt het gesprek ook starten door op [Enter] te druk-

ken.

4 Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Bediening via de hoofdunit (alleen KX-VC500)
1 Druk op [Home].

• Het Beginscherm wordt weergegeven. 1 2 3 4

2 Druk op [One-Touch Connection] (1 t/m 5).
• De LED van de door u ingedrukte Direct kiezen

toets gaat branden.
• De informatie die bij de geselecteerde Direct kie-

zen toets hoort zal worden weergegeven.

3 Druk op [Start] om het gesprek te starten.

4 Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op
[End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Opbellen via een Terminal ID
U kunt een video-conferentiegesprek starten door de Terminal ID (7 cijfers) van de gewenste partij in te voeren.

1 Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

7 8
1

6

2-5

2 Selecteer "Handm. Kiezen" met behulp van [ ][ ]
en druk op [Enter].
• Het Invoerscherm wordt weergegeven.

3 Selecteer "Multipunt" met behulp van [ ][ ].

4 Selecteer een van de volgende waarden met behulp van
[ ][ ].
2-Party video-conferentiegesprek: "Nee"
3-Party video-conferentiegesprek: "2 loc."
4-Party video-conferentiegesprek: "3 loc."

Opmerking
• Als u de KX-VC300 gebruikt, dient u een licen-

tiekaart (KX-VCS301) te kopen als u 2 of 3 lo-
caties wilt invoeren om video-conferentiege-
sprekken tussen meerdere partijen mogelijk te
maken. Raadpleeg uw dealer voor meer infor-
matie over de licentie.

5 Gebruik [ ][ ] om "Locatie 1", "Locatie 2" of "Lo-
catie 3" te selecteren.

6 Voer de Terminal ID (7 cijfers) in.
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Opmerking
• Door de volgende procedure te volgen, kunt u

de Terminal ID invoeren met behulp van de con-
tactlijst:
1. Druk op [G].

• Het Contactlijst-scherm wordt weerge-
geven.

2. Gebruik [ ][ ] om het gewenste contact
te selecteren.
• U kunt [ ][ ] of de numerieke toets-

envan de afstandsbediening gebruiken
om de weergegeven tab te selecteren
(Blz. 30).

3. Druk op [Enter].
• Het beeldscherm keert terug naar het in-

voerscherm.
• U kun geen Terminal ID invoeren via de

gesprekshistorie.

7 Druk op [Start].
• De door u ingevoerde Terminal ID wordt gebeld.
• U kunt het gesprek ook starten door op [Enter] te

drukken.

8 Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Opbellen via de contactlijst
1 Druk op [Menu].

• Het Menuscherm wordt weergegeven.

3

4 5
2, 3

1
2 Selecteer "Contactlijst" met behulp van [ ][ ] en druk

op [Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven. De in-

voergegevens worden in de index tabs gegroepeerd en
in alfabetische volgorde op "Groep/Locatie" weerge-
geven.

3 Selecteer de partij die u wilt bellen met behulp van [ ]
[ ].
• U kunt de index tabs naar voren en naar achteren

doorbladeren met behulp van [ ][ ]. (Index tabs
waarin geen invoergegevens staan zullen worden
overgeslagen.)

• Druk op een numerieke toets op de afstandsbediening
om naar de index tab te gaan die aan die toets is toe-
gewezen, zoals hieronder is aangegeven.

Numerieke toets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

Index tab

–

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ

0-9

-&!/

–

4 Druk op [Start].
• De partij die u heeft geselecteerd zal worden gebeld.

5 Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Opmerking
• U kunt op de volgende manieren een video-conferentiegesprek starten:

– Via de Gesprekshistorie.
– Via een Verkort kiesnummer in het menuscherm. (U heeft keuze uit maximaal 300 verkorte

kiesnummers.)
Zie de Bedieningshandleiding voor meer informatie.
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Een video-conferentiegesprek beantwoorden
Het is afhankelijk van uw instellingen of u een verzoek tot deelname aan een video-conferentiegesprek
handmatig (handmatig beantwoorden) of automatisch (automatisch beantwoorden) kunt beantwoorden. Zie
de Bedieningshandleiding voor meer informatie.

Wanneer Handmatig Beantwoorden staat ingesteld
U hoort een inkomend belsignaal wanneer een video-conferentiegesprek binnenkomt, en er verschijnt een
dialoogvenster.

Wanneer de beller is geregistreerd in de contactlijst, zal de 

site/groep van de beller worden weergegeven.

Wanneer de beller niet is geregistreerd, zal de Terminal ID 

worden weergegeven.

Bediening via de afstandsbediening
1 Druk op [Start].

• De video-conferentie begint.
• U kunt het video-conferentiegesprek

ook beantwoorden door op [Enter] te
drukken. 1

Bediening via de hoofdunit (alleen KX-VC500)
1 Druk op [Start].

• De video-conferentie begint. 1

Opmerking
• Als een gebelde partij een video-conferentiegesprek niet binnen ca. 60 seconden beantwoordt, zal het

gesprek automatisch worden beëindigd.

Wanneer Automatisch Beantwoorden staat ingesteld
Wanneer een video-conferentiegesprek binnenkomt, zal het gesprek na één belsignaal automatisch worden
beantwoord, en vervolgens zal de beelduitzending beginnen.
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De serviceperiode van
KX-VC Series NAT Tra-
versal Service verlengen
De KX-VC Series NAT Traversal Service is niet
onbeperkt beschikbaar. Als u zonder interrupties
gebruik wilt maken van deze service, dient u de
serviceperiode te verlengen.

Gebruiksrecht op service controle-
ren
Via de unit kunt u controleren hoelang u gebruik kunt
maken van de service.

Opmerking
• Ook als de serviceperiode is verstreken kunt u

6 maanden na vervaldatum, dezelfde Terminal
ID gebruiken om de serviceperiode te
verlengen. Wanneer u de verlenging niet
binnen 6 maanden na de vervaldatum
aanvraagt, zal uw Terminal ID ongeldig zijn en
is verlenging van de service niet meer mogelijk.
In dat geval moet u een nieuwe Registration
Key (registratie-code) aanvragen en opnieuw
aanmelden bij de unit (Blz. 7, Blz. 11).

Voorbeeld: wanneer een Activation Key Sheet
(Licentieblad) op 1 januari werd geregistreerd.

1-Jan

Beschikbare serviceperiode

Extra dagen 

serviceperiode  

Nieuwe Registration 

Key (registratie-code) 

vereist

24 uur, 1 april 

(tot middernacht, 

2 april)

24 uur, 1 oktober 

(tot middernacht, 

2 oktober)

1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [ ][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt

weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.

4. Gebruik [ ][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het bevestigingsscherm van de verbeterde

funktie zal verschijnen. De code vindt u in het
veld "KX-VC Series NAT Traversal
Service" (A).

A

Betekenis van de serviceperiode
– Als "Vervaldatum is 31/DEC/2020 (GMT)"

wordt weergegeven, zal de serviceperiode
eindigen om middernacht op 1 januari, 2021.

– Als "Verstreken" wordt weergegeven, kunt u
vanaf de verloopdatum nog 6 maanden gebruik
maken van de service. U kunt de serviceperiode
verlengen.

– Als "Niet geregistreerd" wordt weergegeven,
is er nooit een Registration Key
(registratie-code) voor de unit aangemeld, of
het is langer dan 6 maanden geleden dat de
serviceperiode verstreek. De serviceperiode
moet u verlengen binnen 6 maanden na de
verloopdatum van de serviceperiode omdat
verlenging anders niet meer mogelijk is. In dat
geval moet u een nieuwe Registration Key
(registratie-code) aanvragen en opnieuw
aanmelden bij de unit (Blz. 7, Blz. 11).

5. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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De serviceperiode verlengen
Om de serviceperiode te verlengen dient u een
licentiekaart aan te schaffen. De verlengingsperiode
wordt bepaald door het type licentiekaart. Neem contact
op met uw dealer voor meer informatie over deze
kaarten.

Opmerking
• Als u binnen de abonnementsperiode de

service verlengt, wordt de verlengingsperiode
toegevoegd aan de huidige serviceperiode.
Voorbeeld: een serviceperiode van 3 maanden
wordt verlengd met 1 jaar.

1 jan 1 mrt

Serviceperiode: 3 mnd.

24 uur, 1 april 

(tot middernacht, 

2 april)

24 uur, 2 april van 

het volgende jaar 

(tot middernacht, 

3 april)

Verlengd met: 1 jaar

Serviceperiode: 1 jaar en 3 mnd.

Duur: 1 jaar

• Als de serviceperiode binnen 6 maanden na
verloopdatum van de serviceperiode wordt
verlengd, gaat de serviceperiode in op de
datum waarop de verlenging is uitgevoerd.

1. Ga via een computer naar de registratiepagina van
de KX-VC Series NAT Traversal Service (https://
www.tsunagarunet.com/hdcom/main).
• Het inlogscherm verschijnt.

Opmerking
• Het inlogscherm wordt weergegeven in de

Engelse taal. Rechtsboven in het scherm
kunt u in de drop-down lijst de taal
veranderen.

2. Voer de getoonde tekens in, en klik daarna op
"Bevestigen".

• Het toepassingsscherm zal verschijnen.

Opmerking
• De velden zijn lettergrootte-gevoelig.

3. Vul de volgende gegevens in:

"MPR ID": voer de MPR-code in van de unit
waarvoor u de serviceperiode wilt verlengen.
"Activation Key No.": op de door u gekochte
licentiekaart staat het Activation Key No.
(licentienummer) dat u hier moet invoeren.
"Registration ID": op de door u gekochte
licentiekaart staat het Registration ID
(registratienummer) dat u hier moet invullen.

4. Klik op "Volgende".
• Het Gebruiksvoorwaarden scherm verschijnt.

34 Gebruikshandleiding NAT Traversal Service Versie van het document  2012-03  

De serviceperiode van KX-VC Series NAT Traversal Service verlengen

https://www.tsunagarunet.com/hdcom/main
https://www.tsunagarunet.com/hdcom/main


5. Lees de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, en
klik op "Accepteren" als u akkoord gaat met de
voorwaarden.
• Het bevestigingsscherm voor verlenging zal

verschijnen.

6. Klik op "Registreer".

• Het bevestigingsscherm dat de verlenging is
voltooid zal verschijnen.

Opmerking
• Om een volgende licentiekaart te

registreren klikt u op "Registreer nieuwe"
en herhaal dan de stappen 3 t/m 6.

• De duur van serviceperiode kan met behulp
van meerdere licentiekaarten in totaal
worden verlengd tot 4 jaar, en hierin is de
nog resterende serviceperiode inbegrepen.
Een licentiekaart kan niet worden
geregistreerd als hierdoor de periode van 4
jaar wordt overschreden.

7. Klik op "Gereed".
• Het scherm van voltooiing zal verschijnen.

8. Schakel de stroom van de unit vervolgens uit en
weer aan.
• De serviceperiode voor de unit is nu verlengd.

9. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

10. Gebruik [ ][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt

weergegeven.

11. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.

12. Gebruik [ ][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het bevestigingsscherm van de verbeterde

funktie zal verschijnen. Controleer in het veld
"KX-VC Series NAT Traversal Service" of de
serviceperiode inderdaad is verlengd.

13. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Probleemoplossing
In geval van problemen dient u eerst de onderstaande items te controleren. Neem contact op met uw dealer
als het probleem niet kan worden opgelost.

Registratiepagina van KX-VC Series NAT Traversal Service
Basiswerking

Probleem Oorzaak en oplossing

De tekst op het scherm wordt
in een buitenlandse taal weer-
gegeven.

• De taal is niet juist ingesteld.
→ Rechtsboven in het inlogscherm kunt u in de drop-down lijst de gewen-

ste taal selecteren (Blz. 8).

Ik kan niet inloggen bij het toe-
passingsscherm.

• De getoonde tekens zijn niet juist ingevoerd.
→ Kijk goed welke tekens in hoofdletters staan en voer de tekens opnieuw

in.
→ Kijk goed of u wel de juiste tekens heeft ingevoerd en voer de tekens

opnieuw in. De volgende tekens worden niet gebruikt.
– De hoofdletters: I O
– De kleine letters: c i j l o s u v w x z

Als deze meldingen verschijnen
Melding Oorzaak en oplossing

Ongeldige Activation Key in-
gevoerd.

• Het door u ingevoerde Activation Key No. (licentienummer) of het Re-
gistration ID (registratienummer) is onjuist.

→ Controleer of u de gegevens op de licentiekaart of op het Activation Key
Sheet (Licentieblad) wel juist heeft ingevoerd.

Deze Activation Key is reeds
geregistreerd.

• Het Activation Key No. (licentienummer) en het Registration ID (regi-
stratienummer) die u heeft ingevoerd worden al door een andere HD
Visuele Communicatie Unit gebruikt.

• Het door u ingevoerde Activation Key No. (licentienummer) en Regi-
stration ID (registratienummer) zijn ooit al eerder voor registratie ge-
bruikt.

→ Voer gegevens in van een licentiekaart of Activation Key Sheet (Licen-
tieblad) die nog niet zijn gebruikt. Neem contact op met uw dealer als
de melding blijft verschijnen.

Deze proef licentie is reeds in
gebruik.

• U gebruikt een ander Activation Key Sheet (Licentieblad) dan het mee-
geleverde Activation Key Sheet (Licentieblad).

→ Gebruik geen ander Activation Key Sheet (Licentieblad) dan het exem-
plaar wat bij het product is meegeleverd.
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Unit
Basiswerking

Probleem Oorzaak en oplossing

Ik heb een Registration Key
(registratie-code) geregi-
streerd, maar ik kan geen vi-
deo-conferentiegesprek tot
stand brengen via de KX-VC
Series NAT Traversal Ser-
vice.

• De verbindingsmodus is niet ingesteld op "NAT Traversal modus".
→ Stel de verbindingsmods in op " NAT Traversal modus" (Blz. 13).

Nadat de Registration Key
(registratie-code) is geregi-
streerd en de unit opnieuw is
opgestart, verschijnt rechts-
boven in het Beginscherm
geen Terminal ID, zelfs niet
na 5 minuten wachten.

• De LAN-kabel is foutief aangesloten.
→ Controleer of de kabel goed is aangesloten op de unit.
• De router-instellingen voor uw internetverbinding zijn onjuist.
→ Stel uw router correct in, volgens de handleiding van uw router, en vol-

gens de instellingen die u van uw internet provider heeft verkregen.
• Op de router staan de funkties voor pakketfiltering of poort-doorscha-

keling ingeschakeld.
→ Schakel deze funkties op de router uit. Raadpleeg de handleiding van

uw router voor meer informatie.

Ik heb de serviceperiode ver-
lengd, maar de Terminal ID
wordt niet op het Begin-
scherm weergegeven.

• Nadat u zich had geregistreerd bij KX-VC Series NAT Traversal Ser-
vice, heeft u unit niet opnieuw opgestart. U moet de unit opnieuw op-
starten om de registratiegegevens te activeren.

→ Schakel de stroom van de unit uit en vervolgens weer aan om de unit
opnieuw op te starten.

Ik heb de serviceperiode ver-
lengd, maar volgens de gege-
vens blijkt dat niet te zijn ge-
beurd.

• Nadat u zich had geregistreerd bij KX-VC Series NAT Traversal Ser-
vice, heeft u unit niet opnieuw opgestart. U moet de unit opnieuw op-
starten om de registratiegegevens te activeren.

→ Schakel de stroom van de unit uit en vervolgens weer aan om de unit
opnieuw op te starten.

Als deze meldingen verschijnen
Melding Oorzaak en oplossing

Mislukte authenticaite van de
registratie code.

• U probeert een ongeldige Registration Key (registratie-code) aan te
melden.

→ Controleer opnieuw de informatie van de verstrekte Registration Key
(registratie-code) (Blz. 10), en herhaal de registratieprocedure
(Blz. 16).
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Melding Oorzaak en oplossing

XXXXXXXX

Opmerking
• Er wordt een foutmel-

ding (alfanumeriek)
weergegeven op de
plaats van de kruisjes
" XXXXXXXX".

• De router of de LAN-kabel is niet goed aangesloten op de unit, en
daarom kunt u geen video-conferentiegesprek tot stand brengen. In de
volgende tabel vindt u de betekenis van de foutmeldingen:

Foutcode Uitleg

01000003 Het DHCP-huurcontract is verlopen.

01000007 De informatie van het DHCP-netwerk is 

ongeldig.

TCP-verbinding is verbroken gedurende 

NAT Traversal modus. 

05000009

Registratie bij de SIP server is mislukt.
05000008
0700000b

0600000a TCP-verbinding is verbroken gedurende 

NAT Traversal modus.

01000006 Er heeft een wijziging plaatsgevonden 

vanwege verlenging van de DHCP-

huurperiode.

→ Controleer of de router en/of LAN-kabel op de juiste manier zijn aan-
gesloten op de unit. (Sluit de router rechtstreeks aan op de unit en con-
troleer de werking. Vervang anders de LAN-kabel en controleer de
werking opnieuw.) Als alles correct is aangesloten, zijn de instellingen
van de router mogelijk onjuist, of de unit werkt niet goed. Neem contact
op met uw dealer.

Opmerking
• Wanneer verzending tussen de unit en de router is onderbroken

omdat de LAN-kabel niet correct was aangesloten en daarom op-
nieuw moest worden aangesloten, duurt het ongeveer 10 minuten
voordat de Terminal ID wordt weergegeven en er video-conferen-
tiegesprekken mogelijk zijn.

Service will expire soon! Plea-
se purchase and register new
Registration Key Card to
avoid interruption of NAT Tra-
versal Service. Expiration da-
te could be checked at En-
hancement screen.

• Uw serviceperiode is meer dan 3 maanden overschreden.
→ Koop een nieuwe licentiekaart en verleng de serviceperiode (Blz. 33).

38 Gebruikshandleiding NAT Traversal Service Versie van het document  2012-03  

Probleemoplossing



Melding Oorzaak en oplossing

Service expired! Please pur-
chase and register new Regi-
stration Key Card to activate
NAT Traversal Service.

• De serviceperiode is verstreken.
→ Als u nog binnen de 6 maanden na de verloopdatum bent:

Koop een nieuwe licentiekaart en verleng de serviceperiode (Blz. 33).
→ Als u de 6 maanden na de verloopdatum heeft overschreden:

koop een nieuwe licentiekaart en vraag een nieuwe Registration Key
(registratie-code) aan, vervolgens registreert u de nieuwe codes voor
de unit (Blz. 7, Blz. 11).

Opmerking
• Raadpleeg "Gebruiksrecht op service controleren" om te weten te

komen of u de verloopdatum van de serviceperiode met meer dan
6 maanden heeft overschreden.

Due to server issues, the NAT
Traversal Service is tempora-
rily unavailable. We are very
sorry for any inconvenience.

• Er is een fout opgetreden bij de server van NAT Traversal Service.
→ Wacht enkele minuten en probeer dan opnieuw verbinding te maken.

Neem contact op met uw dealer als verbinding maken onmogelijk is.
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