
Snabbguide

Digital systemtelefon

Modellnr KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546
Digital DSS-konsol

Modellnr KX-DT590
Tack för att du köpt en digital systemtelefon. Läs igenom denna handbok innan du börjar
använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Mer information finns i
handböckerna till PBX.

Denna produkt stöder följande PBX-versioner och typer av CODECS:
R KX-NS300/KX-NS500: PFMPR programfilversion 1.0000 eller senare
R KX-NS1000: PCMPR programfilversion 3.1000 eller senare
R KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR programfilversion 8.0100 eller senare
R KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR programfilversion 8.0100 eller senare
R KX-TDE600: PGMPR programfilversion 8.0100 eller senare
R KX-TDA30: PSMPR programfilversion 5.0100 eller senare
R KX-TDA50: PSMPR programfilversion 6.0100 eller senare
R KX-TDA100/KX-TDA200: PMPR programfilversion 5.0100 eller senare
R KX-TDA600: PLMPR programfilversion 5.0100 eller senare
R KX-TDA100D: PDMPR programfilversion 5.2000 eller senare
R CODEC: G.711

Anm
R I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs.
R Illustrationerna kan skilja sig från den faktiska produktens utseende.

Varumärken
R Plantronics är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Plantronics, Inc.
R Alla andra varumärken som anges i denna bruksanvisning tillhör sina respektive ägare.



Viktig information
VARNING
Dra ut telefonsladden från denna produkt om produkten ryker, eller om den luktar eller låter
onormalt. Dessa förhållanden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontrollera att röken
slutar och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra att telefonen skadas ska du dra ut anknytningskabeln innan du installerar
eller tar bort KX-DT590 (Digital DSS-konsol).

För användare i Europeiska unionen
Användarinformation om avfallshantering av gamla produkter och använda
batterier
Om de här symbolerna finns på produkterna, förpackningen och/eller i den
medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska
produkter inte ska blandas med vanligt hushållsavfall.
Gamla produkter och använda batterier ska lämnas in på en avfallsstation för korrekt
hantering i enlighet med nationella lagar och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG.
Genom att kassera produkterna och batterierna på ett korrekt sätt sparas värdefulla
resurser och eventuella negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön, som
kan uppstå vid felaktig hantering, förhindras.
Kontakta de kommunala myndigheterna, sophanteringen eller din lokala återförsäljare
för mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen
Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta
din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Information om avfallshantering i länder utanför den
Europeiska Unionen
Symbolerna gäller bara inom Europeiska unionen. Om du vill kassera
produkterna ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din
återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.

Anmärkning om batterisymbolen (de två nedersta exemplen):
Den här symbolen kan användas tillsammans med en kemisk symbol. Då
följer den de krav som fastställs i direktivet för kemikalien i fråga.
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Kontakta auktoriserad representant för information om överensstämmelse
med tillämpliga EU-direktiv:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

For Users in Australia and the United Kingdom
R This unit is capable of being used in conjunction with hearing aids fitted

with inductive coil pick-ups. The handset should be held as for normal
conversation. For operation, the hearing aid should be set to its "T"
position or as directed in the operating instructions for the hearing aid.

R This unit is designed to aid the visually handicapped to locate dial keys and buttons.

For Users in the United Kingdom
R This unit is designed to be installed under controlled conditions of ambient temperature

and a relative humidity.
R Avoid installing the unit in damp or humid environments, such as bathrooms or swimming

pools.
R 999 and 112 can be dialed on the product after accessing the outside line for the purpose

of making outgoing calls to the BT emergency (999) and (112) services.

For users in New Zealand
R This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom ‘111’ Emergency

Service.
R This device is equipped with pulse dialing while the telecom standard is DTMF tone

dialing. There is no guarantee that the Telecom Lines will always continue to support
pulse dialing.

PTC General Warning
R The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom

has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its
network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any
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sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all
respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor
does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network services.
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Tillbehörsinformation
Medföljande tillbehör
KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546

Telefonlur (1) Telefonlurssladd (1) Telefonsladd*1

Stativ (1)
KX-DT521 KX-DT543

KX-DT546

KX-DT590
Stativ (1) Telefonsladd (1)*2 Väggmonteringsadapter (1)

Skruvar för väggmontering (3)*3 Skruvar för att fästa till enheten (2)

*1 Två sladdar till KX-DT521NE/KX-DT543NE/KX-DT546NE. Hör med din återförsäljare
om vilken telefonsladd du bör använda.
Inga sladdar till KX-DT521NZ/KX-DT543NZ/KX-DT546NZ. Hör med din återförsäljare
om vilken telefonsladd du bör använda.
En sladd för andra modeller än de ovan.

*2 För användare i Nya Zeeland, hör med er återförsäljare om vilken telefonsladd ni bör
använda.

*3 Två skruvar för att fästa KX-DT590 på väggen.
En skruv för att fästa väggmonteringsadaptern till enheten.
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Extra tillbehör
KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546

Väggmonteringssats KX-A432X KX-A433X
Digital DSS-konsol KX-DT590
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Kontroller
KX-DT521NZ/KX-DT521SX/KX-DT521UK/KX-DT521X

KX-DT521NE
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KX-DT543AL/KX-DT543NZ/KX-DT543SX/KX-DT543UK/KX-DT543X

KX-DT546AL/KX-DT546NZ/KX-DT546SX/KX-DT546UK/KX-DT546X

KX-DT543NE/KX-DT546NE
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KX-DT590AL

KX-DT590SX

KX-DT590UK

KX-DT590X

A LCD (Liquid Crystal Display):
KX-DT521: 1 rad, KX-DT543: 3 rader, KX-DT546: 6 rader

B Meddelande-/ringsignalslampa:
När du får ett internsamtal blinkar lampan grön och när du får ett
externsamtal blinkar lampan röd. Lampan lyser rött om någon har
lämnat ett meddelande.

C Programmerbara Ln-knappar: Används för att välja en utgående
linje eller utföra en funktion som har tilldelats knappen.

D Lurklyka: Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad.
E Uttag för headset
F V/S(PAUS/PROGRAM) (gäller endast KX-DT521): Används för att

infoga en pausmarkering vid nummerlagring. Knappen används även
för att programmera enheten.
V(PAUS) (gäller endast KX-DT543/KX-DT546): Används för att infoga
en pausmarkering vid nummerlagring.

G (KONFERENS): Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
H (MEDDELANDE): Används för att lämna en indikering om att

meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en
sådan indikering.

I  (R): Används för att koppla bort pågående samtal och ringa upp ett
nytt utan att lägga på luren.

J (ÅTERUPPRINGNING): Används för att ringa upp det senast
slagna numret.
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K (AUTOSVAR/SEKRETESS): Används för att ta emot
inkommande samtal i handsfree-läget eller stänga av mikrofonen/
telefonluren under pågående samtal.

L (ÖVERFLYTTNING): Används för att överföra ett samtal till en
annan person.

M (AUTOUPPR/LAGRA): Används för systemkortnummer/
personliga stationskortnummer eller för att lagra programändringar.

N (VÄNTKOPPLA): Används för att väntkoppla ett samtal.
O (INTERNT): Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.
P (HÖGTALARTELEFON [Högtalartelefon]): Avsedd för

handsfree-användning.
Q Mikrofon: Används vid handsfree-samtal.
R Navigeringsknapp: Används för att justera volymen, bildkontrasten

eller för att välja önskat alternativ.
S ENTER*1: Används för att bekräfta valt alternativ.
T Programknappar (S1-S4)*1: S1-S4 (placerade under skärmen)

används för att välja alternativ som visas på skärmens nedre rad.
U Uttag för EHS (Electronic Hook Switch)*1

V Vidk/St.Ej*1: Används för Vidarekoppling och Stör ej för din
anknytning.

W CANCEL*1: Används för att avbryta valt alternativ.

*1 Gäller endast KX-DT543/KX-DT546
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Innan du använder telefonen
Högtalarvolym
Vid handsfree-samtal
Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in volymen.

Telefonlurs-/headsetvolym*1

Vid användning av telefonluren eller headsetet
Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in volymen.
Ringvolym
Med luren på eller när du tar emot ett samtal
Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in volymen.
Displaykontrast
Med luren på
1. Tryck på programknappen PROG  (S1).*2
2. Mata in .
3. Tryck på [ENTER].*3
4. Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in displayens kontrast.
5. Tryck på [ENTER].*3
6. Tryck på [CANCEL].*2

Ringsignal
1. Tryck på programknappen PROG  (S1).*2
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller [INTERNT] 2 gånger.
3. Mata in 2 siffror (01-30) med hjälp av sifferknapparna (0-9), eller tryck på

[ ] eller [ ] för att välja ringsignal.
4. Tryck på [ENTER].*3
5. Tryck på [CANCEL].*2

*1 Sänk volymen om du hör din egen röst i telefonluren eller headsetet.
*2 För KX-DT521 trycker du på V/S[PAUS/PROGRAM].
*3 För KX-DT521 trycker du på [AUTOUPPR/LAGRA].
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Bakgrundsbelysning för displayen
Med luren på
1. Tryck på programknappen PROG  (S1).*1
2. Mata in .
3. Tryck på [ENTER].*2
4. Tryck på en sifferknapp för att välja bakgrundsbelysningsläge.

: Automatisk
: Alltid PÅ
: Alltid AV

5. Tryck på [ENTER].*2
6. Tryck på [CANCEL].*1

*1 För KX-DT521 trycker du på V/S[PAUS/PROGRAM].
*2 För KX-DT521 trycker du på [AUTOUPPR/LAGRA].
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Funktioner
Ringa samtal
Ringa
MTill en anknytningN
1. Lyft luren.
2. Slå ett anknytningsnummer.
MTill en extern personN
1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
3. Slå telefonnumret till den andra parten.
Återuppringning
1. Lyft luren.
2. Tryck på [ÅTERUPPRINGNING].
Snabbuppringning
1. Lyft luren.
2. Slå ett snabbvalsnummer.
Porttelefonsamtal
1. Lyft luren.
2. Mata in .
3. Ange ett porttelefonnummer (2 siffror).
4. Prata efter bekräftelsetonen.
Ringa systemkortnummer
1. Lyft luren.
2. Tryck på [AUTOUPPR/LAGRA].
3. Ange ett systemkortnummer (3 siffror).
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Ringa personliga stationskortnummer
MLagraN
1. Lyft luren.
2. Mata in .
3. Ange ett personligt stationskortnummer (2 siffror).
4. Ange telefonnumret som ska lagras (max. 32 siffror).*1
5. Tryck på .
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.
MRinga uppN
1. Lyft luren.
2. Tryck på [AUTOUPPR/LAGRA].
3. Mata in .
4. Ange ett personligt stationskortnummer (2 siffror).
Snabbvalsuppringning
MLagraN
1. Tryck på programknappen PROG  (S1).*2
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
3. Mata in .
4. Ange numret som ska lagras (max. 32 siffror).*1
5. Tryck på [ENTER].*3
6. Tryck på [CANCEL].*2
MRinga uppN
1. Lyft luren.
2. Tryck på den programmerbar Ln-knapp som tilldelats som snabbvalsknapp.

*1 Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.
*2 För KX-DT521 trycker du på V/S[PAUS/PROGRAM].
*3 För KX-DT521 trycker du på [AUTOUPPR/LAGRA].
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Under pågående samtal
Väntkoppling
MVäntkopplaN
1. Tryck på [VÄNTKOPPLA].
2. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.
MHämta ett väntkopplat samtal på din anknytningN
1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller [INTERNT].
MHämta ett externt samtal från en annan anknytningN
1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
Överföra samtal
MTill en anknytningN
1. Tryck på [ÖVERFLYTTNING].
2. Slå ett anknytningsnummer efter bekräftelsetonen.
3. Tala.
4. Lägg på luren.
MTill en extern personN
1. Tryck på [ÖVERFLYTTNING].
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp efter bekräftelsetonen.
3. Slå ett externt telefonnummer.
4. Tala.
5. Lägg på luren.
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Anpassa telefonen enligt egna behov
Stör ej
1. Lyft luren.
2. Mata in .
3. Tryck på en sifferknapp för att välja inställning.

: Både externa och interna samtal
: Externsamtal
: Internsamtal

4. Mata in  för att aktivera Stör ej.
Mata in  för att inaktivera Stör ej.

5. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.
Tidsatt påminnelse
MAktiveraN
1. Lyft luren.
2. Mata in .
3. Ange timmar och minuter (4 siffror).
4. Om 12-timmarsläget är aktiverat ska du ange  (AM) eller  (PM).
5. Mata in  (1 gång) eller  (varje dag).
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.
MAvbrytaN
1. Lyft luren.
2. Mata in .
3. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.
MAvbryta eller besvara tillbakaringningenN
1. Tryck på [INTERNT], eller lyft på luren.
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Praktiska funktioner
Samtal med flera parter
MLägga till fler personer under pågående samtalN
1. Tryck på [KONFERENS].
2. Slå telefonnumret till personen som ska läggas till efter bekräftelsetonen.
3. Prata med den tillagda personen.
4. Tryck på [KONFERENS].
5. Efter bekräftelsetonen kan du prata med flera parter.
MLämna ett konferenssamtalN
1. Tryck på [KONFERENS].
2. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

Innan du lämnar skrivbordet
Vidarekoppling
1. Lyft luren.
2. Mata in .
3. Tryck på en sifferknapp för att välja vilka samtalstyper denna funktion ska

tillämpas på.
: Både externa och interna samtal
: Externsamtal
: Internsamtal

4. Tryck på en sifferknapp för att välja status.
: Alla samtal
: Upptaget
: Inget svar
: Upptaget/inget svar
: Avbryt*1

5. Ange ett anknytningsnummer och mata därefter in , alternativt så anger
du ett linjevalsnummer och ett externt telefonnummer och matar sedan in

.
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

*1 Om du anger  i steg 4, kan du hoppa över steg 5.
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Installation och konfiguration
Anm
R Panasonic tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår på

grund av installationer eller handhavanden som inte överensstämmer med denna
dokumentation.

Fästa en KX-DT590 till KX-DT543/KX-DT546
Med KX-DT590 kan man lägga till 48 extra programmerbara
Ln-knappar till denna enhet. Dessa knappar används för att
välja en utgående linje, använda snabbvalsuppringning,
eller utföra en funktion som har tilldelats knappen.

1 Fäst KX-DT590 till enheten
med de 2 skruvarna.*1

*1 Medföljer KX-DT590.

Montera stativet
KX-DT521
1 För in stativets spärrhakar i krokarna på enheten.
2 Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast.

Stativet sitter nu fast.
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KX-DT543/KX-DT546/KX-DT590
1 För in stativets spärrhakar (1) i uttagen på enheten.
2 Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast. Med

stativet används enheten i upphöjt läge.
Exempel: KX-DT546

A

Ta bort stativet
KX-DT521

1 Ta bort stativet i den angivna
riktningen samtidigt som du
med båda händerna trycker
på stativets spärrhakar på
det sätt som visas.

KX-DT543/KX-DT546/KX-DT590

1 Håll i stativet med båda
händerna.

2 Vrid försiktigt stativet enligt
riktningen som visas tills det
lossnar.

Exempel: KX-DT546
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Anslutningar

Till uttag för  
telefonlur  
(telefonlur) 

Anslut till: 
en digital systemtelefon 
   — Digital XDP-anslutning

Anslut till företagsväxel.
Telefonsladden (medföljer)

Klämma

Uttag för headset

KX-DT521

Klämma

KX-DT543/KX-DT546

Headset
EHS-uttag Uttag för headset

Anslut till: 
en digital systemtelefon 
   — Digital XDP-anslutning
en analog telefon
   — XDP- eller parallellanslutning

Anslut till företagsväxel.

Telefonsladden (medföljer)

Till uttag för  
telefonlur (telefonlur) 
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Anslut till företagsväxel.

Telefonsladden (medföljer)

Klämma

KX-DT590

Anm
R Vid anslutning av headset

Följande headsets kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan
inte garanteras.)
– Headset med sladd

Panasonic RP-TCA400, RP-TCA430, KX-TCA400 eller KX-TCA430
– EHS-headset (gäller endast KX-DT543/KX-DT546)

Utvalda headset från Plantronics®

Kontakta din återförsäljare för uppdaterad information om headset som har testats med
den här enheten.
http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

R Vid anslutning av kablar
Kontrollera att kablarna är införda i spåren och fastklämda för att förhindra att kontakterna
skadas.
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Väggmontering
Anm
R När du monterar KX-DT543/KX-DT546 med en KX-DT590 på väggen ska du fästa

KX-DT590 till KX-DT543/KX-DT546 först, och sedan montera dem på väggen. Mer
information om hur man fäster finns i  “Fästa en KX-DT590 till KX-DT543/KX-DT546”,
Sida 18.

R När du monterar KX-DT543/KX-DT546 med en KX-DT590 på en vägg, kan du bara fästa
EN KX-DT590.

1 För in flikarna på väggmonteringsadaptern i de avsedda öppningarna i
basen och dra sedan väggmonteringsadaptern i pilens riktning tills det hörs
ett klick.

KX-DT521

KX-DT543/KX-DT546 med KX-DT590
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2 Fäst väggmonteringsadaptern(a) till basen med skruven/skruvarna.
(Rekommenderat vridmoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] till 0,6 N·m 
[6,12 kgf·cm])

3 Anslut kablarna till enheten och dra dem genom väggmonteringsadaptern
på det sätt som visas på bilden nedan.

4 Skruva i skruvarna i väggen med antingen 83 mm eller 100 mm emellan och
montera enheten på väggen.

Exempel: KX-DT543/KX-DT546 med KX-DT590

83 mm

100 mm

4
Bricka

Dra i skruven 

hit.

222 mm

2

3

40 mm eller 
mindre

Telefonsladden
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222 mm En skruv här

En skruv på ett av dessa ställen En skruv på ett av dessa ställen

En skruv här

SCHABLON FÖR VÄGGMONTERING

1. Dra i skruvarna i väggen enligt anvisningarna.

Anm:

 • Om KX-DT590 monteras bredvid en  

   KX-DT543/KX-DT546, ska du lämna 

   ett avstånd på 222 mm mellan de två 

   skruvarna för DPT och de två skruvarna 

   för KX-DT590, såsom anges ovan. 

   Dettta avstånd är förkortat i denna mall 

   och måste mätas upp.

2. Haka fast enheten på skruvarnas huvuden.
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