
Guia de Referência Rápida

Aparelho proprietário IP
Nº MODELO    KX-NT630/KX-NT680

Agradecemos pela compra de um Aparelho proprietário IP (IP-PT). Leia este manual
atenciosamente antes de utilizar este produto e guarde-o para referência futura. Para obter
mais detalhes e informações sobre configuração, consulte os manuais do PABX.

Os manuais e informações de suporte são fornecidos no site da Panasonic, em:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Nota
R Neste manual, o sufixo de cada número de modelo (ex.: KX-NT630NE) é omitido a menos

que seja necessário.
R As ilustrações podem diferir da aparência do produto real.

Aviso sobre software de código aberto
Partes deste produto usam software de código aberto. Para obter informações sobre o
software de código aberto, consulte o seguinte site:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Informações sobre a fonte
As informações sobre a fonte estão disponíveis no seguinte site da Panasonic:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Marcas comerciais
R A marca e o logotipo Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer

uso de tais marcas pela Panasonic Corporation é feito sob licença.
R Todas as outras marcas identificadas neste documento pertencem aos seus respectivos

proprietários.

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


Para usuários em países europeus
A declaração a seguir é aplicável somente para KX-NT680NE/KX-NT680UK/
KX-NT680X.
Pelo presente documento, a Panasonic Corporation declara que o equipamento
de rádio descrito neste manual está em conformidade com a Diretriz 2014/53/EU.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no
seguinte endereço da internet:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Entre em contato com o representante autorizado:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha

Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by
(EU) Regulation No.801/2013.
=======================================
Please visit here: http://www.ptc.panasonic.eu
click [Downloads]
® Energy related products information (Public)
=======================================
Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the
web site above.

Especificação do Bluetooth (somente
KX-NT680)
Faixa de frequência: de 2,402 GHz a 2,480 GHz 
Potência máxima de saída: 10 mW
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Informações sobre os acessórios
Acessórios fornecidos

Monofone (1) Cabo do monofone (1) Suporte (1)

Nota
R As ilustrações podem diferir da aparência do produto real.

Acessórios opcionais

Modelo Adaptador AC*1 Kit de montagem na pa-
rede*2

KX-NT630NE/
KX-NT680NE

KX-A424CE (PNLV6508) KX-A435X

KX-NT630/
KX-NT680

KX-A424 (PNLV6508) KX-A435

KX-NT630C/
KX-NT680C

KX-A424 (PNLV6508) KX-A435

KX-NT630X/
KX-NT680X

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

KX-A435X

KX-NT630UK/
KX-NT680UK

KX-A424CE (PNLV6508)/
KX-A424E (PNLV6508)

KX-A435X

KX-NT680MS KX-A424E (PNLV6508) KX-A435X
KX-NT680SX KX-A424SX (PNLV6508) —
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*1 Esta unidade está em conformidade com o padrão Power-over-Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af. Se o PoE estiver disponível na sua rede, esta unidade
pode receber a energia necessária da rede pelo cabo Ethernet. Neste caso,
não é necessário um adaptador AC.
Para solicitar um adaptador AC opcional, solicite usando o número de
modelo "KX-A424xx". Para obter detalhes sobre qual número de modelo do
adaptador AC é necessário solicitar, consulte o representante.

*2 O Kit de montagem na parede contém os seguintes acessórios.

Adaptador de montagem na pare-
de (1)

Parafusos para montagem na pa-
rede (3)*

* Dois parafusos para anexar a unidade a uma parede. Um parafuso serve
para anexar o adaptador de montagem na parede à unidade.
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Localização dos controles
KX-NT630NE

KX-NT630

CANCEL
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KX-NT630X/KX-NT630UK

KX-NT630
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KX-NT630

KX-NT630
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KX-NT630C

KX-NT630
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KX-NT680NE

KX-NT680

CANCEL
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KX-NT680X/KX-NT680UK/KX-NT680SX/KX-NT680MS

KX-NT680
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KX-NT680

KX-NT680
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KX-NT680C

KX-NT680

A LCD (tela de cristal líquido):
KX-NT630: monocromático de 3,6 polegadas, 6 linhas
KX-NT680: colorido de 4,3 polegadas

B Botões flexíveis: Usado para capturar uma linha externa ou realizar
um recurso que tenha sido designado para o botão.

C Teclas programáveis (KX-NT630: S1–S4, KX-NT680: S1–S5):
Teclas programáveis (localizadas da esquerda para a direita) são utili-
zadas para selecionar o item exibido na linha inferior do visor.

D Lâmpada de mensagem/toque: Quando receber uma chamada inter-
na, a lâmpada verde piscará e quando receber uma chamada externa,
a luz vermelha piscará. Quando alguém lhe deixar uma mensagem, a
luz permanecerá vermelha.

E [ ] / [NEXT PAGE]: Utilizada para mudar a página para os botões
flexíveis. (Somente KX-NT630)

F [ ] / [CANCEL]: Utilizada para cancelar o item selecionado.
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G Gancho do monofone: Mantém o monofone estável quando a unida-
de é montada na parede.

H Tecla Navigator: Utilizada para ajustar o volume, etc.
I [ ] / [ENTER]: Utilizada para atribuir o item selecionado.
J [ ] / [MESSAGE]: Utilizada para sinalizar e existência de mensa-

gem em espera ou para retornar a chamada à parte que deixou a men-
sagem em espera.

K [ ] / [PAUSE/PROGRAM]: Utilizada para inserir uma pausa ao
armazenar um número de telefone. Este botão também é usado para
programar esta unidade.

L [ ] / [FLASH/RECALL]: Utilizada para desconectar a chamada atual
e efetuar outra chamada sem colocar o monofone no gancho/desligar.

M [ ] / [ ] / [REDIAL]: Utilizada para rediscar o último número disca-
do.

N [ ] / [AUTO ANS/MUTE]: Utilizada para receber uma chamada
interna no modo mãos livres ou silenciar o microfone/monofone duran-
te uma conversa.

O [ ] / [AUTO DIAL/STORE]: Utilizada para a discagem rápida
do sistema/pessoal ou para armazenar alterações no programa.

P [ ] / [CONF]: Utilizada para estabelecer uma conversa entre várias
partes.

Q [ ] / [ ] / [TRANSFER]: Utilizada para transferir uma chamada
para outra parte.

R [ ] / [FWD/DND]: Utilizada para alternar Encaminhamento de
Chamada ou Não Perturbe em sua extensão.

S [ ] / [ ] / [HOLD]: Utilizada para colocar uma chamada em reten-
ção.

T [ ] / [INTERCOM]: Utilizada para efetuar ou receber chamadas in-
ternas.

U [ ] / [SP-PHONE] (Viva-voz): Utilizada para efetuar operações no
modo mãos livres.

V Microfone: Utilizada para conversas com as mãos livres.
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Antes de operar o telefone
Volume do alto-falante
Durante uma conversa no modo mãos livres
Pressione [ ] ou [ ] para ajustar o volume.

Volume do monofone/fone de ouvido*1

Ao usar o monofone ou o fone de ouvido
Pressione [ ] ou [ ] para ajustar o volume.
Volume da campainha
Enquanto estiver recebendo uma chamada
Pressione [ ] ou [ ] para ajustar o volume.
Com o monofone no gancho
Pressione [ ] para confirmar o volume atual e pressione [ ] ou [ ] para ajus-
tar o volume.

Contraste da tela LCD*2

Com o monofone no gancho
1. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Digite .
3. Pressione [ ] / [ENTER].
4. Pressione [ ] ou [ ] para ajustar o contraste da tela LCD (KX-NT630) ou

a luz de fundo da tela LCD (KX-NT680).
5. Pressione [ ] / [ENTER].
6. Pressione [ ] / [CANCEL].
Tom de chamada
1. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Pressione um botão flexível ou [ ] / [INTERCOM] 2 vezes.
3. Insira 2 dígitos (de 01 a 30) utilizando as teclas de discagem (de 0 a 9), ou

pressione [ ] ou [ ] para selecionar o tom de chamada.
4. Pressione [ ] / [ENTER].
5. Pressione [ ] / [CANCEL].

*1 Se ouvir sua própria voz através do monofone ou do fone de ouvido,
diminua o volume.
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*2 Observação para KX-NT680
R Esta configuração ajusta o brilho da luz de fundo da tela LCD em vez do

contraste da tela LCD.
R A luz de fundo da tela LCD tem vida útil finita.
R A luz de fundo da tela LCD desliga por um momento a cada 4 horas, e

depois liga novamente.

Modo de luz de fundo da tela LCD (somente KX-NT630)
Com o monofone no gancho
1. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Digite .
3. Pressione [ ] / [ENTER].
4. Pressione uma tecla de discagem para selecionar o modo de luz de fundo

da tela LCD.
: Automático
: Sempre LIGADO
: Sempre DESLIGADO

5. Pressione [ ] / [ENTER].
6. Pressione [ ] / [CANCEL].

Registrando o fone de cabeça com Bluetooth® (somente KX-NT680)
1. Configure o modo de emparelhamento do fone de cabeça com Bluetooth

seguindo as instruções fornecidas com o fone de cabeça.
2. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
3. Digite .
4. Pressione [ ] / [ENTER].
5. Digite a senha e pressione [ ] / [ENTER].*1
6. Pressione [ ] / [CANCEL].
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Confirmando a ID do fone de cabeça com Bluetooth e cancelando o regis-
tro do fone de cabeça com Bluetooth (somente KX-NT680)
1. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Digite .
3. Pressione [ ] / [ENTER].*2*3

4. Pressione [ ] / [ENTER] para cancelar o registro do fone de cabeça.
5. Pressione [ ] / [CANCEL].

*1 Para obter mais informações relacionadas à senha de seu fone de cabeça,
consulte as instruções operacionais de seu fone de cabeça.

*2 Confirme se a ID exibida corresponde à ID do seu fone de cabeça. Para
obter mais informações relacionadas à ID de seu fone de cabeça, consulte
as instruções operacionais de seu fone de cabeça.

*3 Caso não deseje efetuar o cancelamento do registro, pressione [ ] /
[CANCEL] 3 vezes.
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Operações de funcionalidade
Efetuando chamadas
Chamadas
MPara um ramalN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Disque um número de ramal.
MPara uma parte externaN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione um botão flexível.
3. Disque o número de telefone da parte externa.
Rediscar
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione [ ] / [ ] / [REDIAL].

Discagem rápida
1. Retire o monofone do gancho.
2. Ligue para um número de discagem rápida.
Chamada do interfone
1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite .
3. Insira um número de interfone (2 dígitos).
4. Após o toque de confirmação, fale.
Discagem rápida do sistema
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione [ ] / [AUTO DIAL/STORE].
3. Digite um número de discagem rápida do sistema (3 dígitos).
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Discagem rápida pessoal
MArmazenarN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite .
3. Digite um número de discagem rápida pessoal (2 dígitos).
4. Digite o número do telefone para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione .
6. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
MDiscarN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione [ ] / [AUTO DIAL/STORE].
3. Digite .
4. Digite um número de discagem rápida pessoal (2 dígitos).
Discagem por um toque
MArmazenarN
1. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Pressione um botão flexível.
3. Digite .
4. Digite o número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione [ ] / [ENTER].
6. Insira o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).
7. Pressione [ ] / [ENTER].
8. Pressione [ ] / [CANCEL].
MDiscarN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione o botão flexível atribuído como botão de discagem por um toque.

*1 Digite o número de acesso à linha externa antes de um número de telefone
externo.
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Durante uma conversa
Chamada em espera
MEsperarN
1. Pressione [ ] / [ ] / [HOLD].
2. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
MPara recuperar uma chamada no ramal em esperaN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione um botão flexível ou [ ] / [INTERCOM].
MPara recuperar uma chamada externa de outro ramalN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione um botão flexível.
Transferência de chamadas
MPara um ramalN
1. Pressione [ ] / [ ] / [TRANSFER].
2. Após o toque de confirmação, disque o número de um ramal.
3. Fale.
4. Coloque o monofone no gancho.
MPara uma parte externaN
1. Pressione [ ] / [ ] / [TRANSFER].
2. Após o toque de confirmação, pressione um botão flexível.
3. Disque um número de telefone externo.
4. Fale.
5. Coloque o monofone no gancho.
Conversa entre várias partes
MPara adicionar outras partes durante a conversaN
1. Pressione [ ] / [CONF].
2. Após o toque de confirmação, disque o número de telefone da parte a ser

adicionada.
3. Fale com a nova parte.
4. Pressione [ ] / [CONF].
5. Após o toque de confirmação, fale com diversas partes.
MPara sair de uma conferênciaN
1. Pressione [ ] / [CONF].
2. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
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Autoidentificação
O KX-NT630 apresenta 6 botões flexíveis, e o KX-NT680 apresenta 12 botões
flexíveis. Cada item pode se nomeado na tela LCD através de programação do
sistema ou pessoal para refletir a função de seu botão flexível correspondente.
Além disso, os botões flexíveis podem ser organizados em 4 “páginas”,
permitindo que você atribua um total de 24 itens (KX-NT630)/48 itens
(KX-NT680).

KX-NT630

CANCEL

CO03

CO02

CO01

CO06

CO05

CO04

Armazenando um botão de discagem por um toque e configurando o tex-
to exibido para a tela LCD de autoidentificação
1. Pressione [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Pressione um botão flexível ou pressione o botão [ ] / [NEXT PAGE]

(KX-NT630)/Tecla programável: S5 (KX-NT680) e depois pressione um bo-
tão flexível.

3. Digite .
4. Digite o número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione [ ] / [ENTER].
6. Insira o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).
7. Pressione [ ] / [ENTER].
8. Pressione [ ] / [CANCEL].

*1 Digite o número de acesso à linha externa antes de um número de telefone
externo.
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Instalação e configuração
Nota
R A Panasonic não assume a responsabilidade por ferimentos ou danos à

propriedade resultantes de falhas decorrentes de instalação inadequada ou
operação inconsistente com esta documentação.

Anexando o suporte
Nota
R Caso você coloque a tela virada para baixo ao anexar o suporte, certifique-se

de colocar um pano macio embaixo da tela. Caso contrário, poderá causar
danos à tela.

1 Insira o suporte nas entradas localizadas na unidade.
2 Gire o suporte com cuidado na direção indicada até que ele seja fixado.
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Removendo o suporte
Incline o suporte na direção indicada e empurre as marcas PUSH com as duas
mãos.

PUSH

PUSH

Ajustando a posição do suporte
Empurre as marcas PUSH com as duas mãos na direção indicada e incline e
deslize o suporte até que ele fique preso na posição desejada.

Abaixando o suporte Elevando o suporte

PUSH

PUSH PUSH

PUSH

22

Instalação e configuração



Conexões

*2

*3

*3
*1

*6
*5

*4

*7

*1 Adaptador opcional AC
*2 HUB PoE (quando não estiver utilizando um adaptador AC) / HUB (quando estiver

utilizando um adaptador AC)
*3 Cabo Ethernet (não incluído)
*4 Cabo do monofone (incluído)
*5 Para um monofone
*6 Conector do fone de cabeça EHS (somente KX-NT680)
*7 Conector do fone de cabeça
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PRECAUÇÃO
Adaptador opcional AC
R Utilize um adaptador AC (página 3) Panasonic.
R O adaptador AC é usado como o principal dispositivo de desconexão.

Certifique-se de que a tomada elétrica esteja instalada próximo ao
equipamento e seja de fácil acesso.

Quando for conectar um fone de cabeça
R Ao conectar um fone de cabeça, certifique-se de que o cabo do fone de

cabeça não fique totalmente esticado durante o uso para evitar danos aos
conectores.

R Os cabos usados para conectar dispositivos ao conector EHS e ao conector
dos fones de ouvido devem ter um comprimento inferior a 3 m (9,8 pés).
Nota
R Para informações atualizadas sobre fones de ouvido testados nesta

unidade, consulte o seguinte site:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Ao selecionar cabos Ethernet (não fornecidos)
R Utilize cabos flexíveis sem capas de conector. Não utilize cabos com

cobertura rígida que podem quebrar ou rachar quando forem dobrados.
Para evitar que os cabos se danifiquem, utilize os cabos de modo que não
fiquem pressionados pela parte inferior da base.
Conecte os cabos conforme indicado na ilustração a seguir.

Cabo 

Ethernet

Cabo 

Ethernet

CorretoIncorreto

60 mm 

ou menos
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R Utilize um cabo Ethernet CAT 5e (ou superior) reto (não incluído) com 6,5 mm
(1/4 pol.) de diâmetro ou menos.

Ao se conectar a um hub de comutação
R Se PoE estiver disponível, não é necessário um adaptador AC.
R KX-NT630/KX-NT680 satisfaz o padrão PoE da classe 3.
Ao conectar um PC
R A porta do PC não suporta PoE para aparelhos conectados.
Ao conectar cabos e o adaptador AC
R Passe o cabo Ethernet e o cabo do adaptador AC por baixo do suporte.
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Montagem na parede
1 Conecte o cabo do monofone.
2 Insira as 3 alças do adaptador de montagem na parede nas aberturas

designadas na base.

3 Fixe o adaptador de montagem na parede à base com 1 parafuso. 
(Torque recomendado: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·pol.] a 0,6 N·m
[6,12 kgf·cm/5,31 lbf·pol.])

4 Conecte os cabos à unidade e passe os cabos pelos buracos no adaptador
de montagem na parede, conforme indicado na ilustração abaixo. Os cabos
marcados com um "a" também podem ser passados pelos buracos
inferiores correspondentes.

5 Coloque os 2 parafusos na parede com 83 mm (3 1/4 pol.) ou 100 mm
(3 15/16 pol.) de distância e monte a unidade na parede.

83 mm 

100 mm 

Arruela

Aparafusar até 
este ponto.

4

4

a

a a

4

4

3 5
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Colocando o monofone no gancho
Para colocar o monofone no gancho durante uma conversa

1 Encaixe o monofone na parte superior do aparelho.

Para prender o monofone no gancho quando a unidade estiver montada na
parede

1 Remova o gancho do monofone do slot.
2 Vire-o de cabeça para baixo.
3 Deslize o gancho do monofone para dentro do slot até que ele trave.

R O monofone fica preso com segurança quando está em sua base.
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Um parafuso em cada ponto

MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE

1. Coloque os parafusos na parede, 

conforme indicado.

2. Prenda a unidade nas cabeças dos 

parafusos.

Nota

Certifique-se de definir o tamanho da impressão 

para corresponder ao tamanho desta página. Se 

as dimensões do papel ainda variarem da medida 

indicada aqui, use as medidas indicadas.

Um parafuso aqui
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