Guia de Referência Rápida
Aparelho proprietário IP

Nº MODELO

KX-NT511/KX-NT551
KX-NT553/KX-NT556

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 informações, consulte os manuais do PABX.

Este produto suporta as seguintes versões de PABX e tipos de CODEC:
R
R
R
R
R
R
*1

KX-NS300/KX-NS500: Arquivo de software PFMPR versão 1.0000 ou superior
KX-NS1000: Arquivo de software PCMPR versão 3.0000 ou superior*1
KX-NCP500/KX-NCP1000: Arquivo de software PBMPR versão 8.0000 ou superior
KX-TDE100/KX-TDE200: Arquivo de software PMMPR versão 8.0000 ou superior
KX-TDE600: Arquivo de software PGMPR versão 8.0000 ou superior
CODEC: G.722, G.711, G.729A
Para KX-NT511, arquivo de software PCMPR versão 3.0100 ou superior

Nota
R Neste manual, o sufixo de cada número de modelo é omitido, a menos que seja
necessário.
R As ilustrações podem diferir da aparência do produto real.

Marcas comerciais
R Plantronics é uma marca ou marca registrada da Plantronics, Inc.
R Todas as outras marcas identificadas neste documento pertencem aos seus respectivos
proprietários.

Informação importante

Informação importante
Para usuários na União Européia
Informações para os usuários sobre a coleta e o descarte de
equipamentos antigos e baterias usadas
Estes símbolos indicados nos produtos, nas embalagens e/ou nos documentos acompanhantes indicam que os produtos elétricos e eletrônicos usados, bem como as baterias, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.
Para que o tratamento, a recuperação e a reciclagem de produtos antigos e baterias
usadas sejam feitos de forma adequada, encaminhe-os para os pontos de coleta aplicáveis de acordo com a legislação local e as diretivas 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Com o descarte correto desses produtos e baterias, você irá ajudar a poupar recursos
valiosos e a evitar que efeitos negativos em potencial sobre a saúde humana e do
meio-ambiente que poderiam ocorrer em decorrência da manipulação inadequada do
lixo.
Para obter mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos e baterias antigos,
entre em contato com a autoridade da sua cidade, com o serviço de coleta de lixo ou
ponto de vendas de onde adquiriu os produtos.
Multas podem ser aplicadas para o descarte incorreto desses produtos, de acordo
com a legislação nacional.

Para usuários corporativos na União Européia
Se você desejar descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em
contato com o representante ou fornecedor para obter mais informações.

Informações sobre descarte em outros países fora da União
Européia
Estes símbolos são válidos somente na União Européia. Se você desejar
descartar essesitens, entre em contato com as autoridades locais ou fornecedor e pergunte qual é o método correto de descarte.

Nota sobre o símbolo de bateria (dois exemplos de símbolo
abaixo):
Este símbolo pode ser usado em combinação com o símbolo de composição química. Nesse caso, está em conformidade com as normas definidas
pela Diretiva para os produtos químicos envolvidos.
Para obter informações sobre a conformidade com as Disposições Regulamentares,
entre em contato com o representante autorizado:
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Informação importante
Centro de testes da Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha

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
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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Informação importante
The Use of IP Networks through the PSTN
R Internet Protocol (IP) by its nature introduces delay into speech signals as each data
packet is formulated and addressed. Telecom Access Standards recommends that
suppliers, designers and installers using this technology for calls to or from the PSTN
refer to ITU E Model requirements in the design of their networks. The overall aim is to
minimize delay, distortion and other transmission impairments, particularly for those calls
involving cellular and international networks, which already suffer extensive delay.

Echo cancellation
R Echo cancelers are not normally required in the Telecom PSTN because geographic
delays are acceptable where CPE return loss is maintained within Telepermit limits.
However, those private networks making use of Voice over IP technology are required to
provide echo cancellation for all voice calls. The combined effect of audio / VoIP
conversion delay and IP routing delay can cause the echo cancellation time of ³ 64 ms to
be required.
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Informações sobre os acessórios

Informações sobre os acessórios
Acessórios fornecidos
Monofone (1)

Cabo do monofone (1)

Adaptador
AC (1)*1

Parafusos para
montagem na
parede (2)*2

Suporte (1)
KX-NT511

*1
*2

KX-NT551

KX-NT553/KX-NT556

Apenas KX-NT511Axx
Nº da peça: PNLV226/PNLV226AG/PNLV226CE/PNLV226E/PNLV226LB/PNLV226SX
Apenas KX-NT511Axx/KX-NT511Pxx
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Informações sobre os acessórios

Acessórios opcionais
KX-NT511

KX-NT551

KX-NT553/
KX-NT556

KX-A239BX (PQLV206CE)/
KX-A239AL (PQLV206AL)/
KX-A239UK (PQLV206E)/
KX-A239EJ (PQLV206E)/
KX-A239X (PQLV206)/
KX-A420BR (PSLP1662)

Adaptador AC*1

—

Kit de montagem na parede

—

KX-A432X

KX-A433X

Módulo de 48 teclas complementares

—

—

KX-NT505X*2

*1

*2

Para solicitar um adaptador AC, solicite usando o número de modelo "KX-A239xx/
KX-A420BR" (não "PQLV206xx/PSLP1662"). Também pode ser usado com o
KX-NT505X.
Para usuários na Argentina, a energia só poderá ser fornecida por PoE.
O KX-NT505X tem os seguintes acessórios.
Suporte (1)

*1
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Adaptador de
montagem na
parede (1)

Parafusos para
montagem na
parede (3)*1

Parafusos para anexar
à unidade (2)

Dois parafusos para anexar o KX-NT505X a uma parede.
Um parafuso para anexar o adaptador de montagem na parede à unidade.

Localização dos controles

Localização dos controles
KX-NT511

KX-NT551
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Localização dos controles
KX-NT553
KX-NT556

A Tela LCD (tela de cristal líquido) principal:
KX-NT511/KX-NT551: 1 linha, KX-NT553: 3 linhas,
KX-NT556: 6 linhas
B Mensagem/Lâmpada da campainha*1:
Quando receber uma chamada interna, a lâmpada verde piscará e
quando receber uma chamada externa, a luz vermelha piscará. Quando alguém lhe deixar uma mensagem, a luz permanecerá vermelha.
C Botões CO flexíveis: Usado para capturar uma linha externa ou realizar um recurso que tenha sido designado para a tecla.
D Gancho do monofone: Mantém o monofone estável quando a unidade é montada na parede.
E Conector do fone de ouvido*2
F PAUSAR/PROGRAMA (apenas KX-NT551): Utilizada para inserir
uma pausa ao armazenar um número de telefone. Este botão também
é usado para programar esta unidade.
PAUSAR (apenas KX-NT553/KX-NT556): Utilizada para inserir uma
pausa ao armazenar um número de telefone.
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Localização dos controles
G CONF./ARMAZENAR (apenas KX-NT511): Utilizada para estabelecer
uma conversa entre várias partes ou armazenar alterações no programa.
CONF. (apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Utilizada para estabelecer uma conversa entre várias partes.
H MENSAGEM*2: Utilizada para sinalizar a existência de mensagem em
espera ou para retornar a chamada à parte que deixou a mensagem
em espera.
I PISCAR/CHAMAR DE NOVO: Utilizada para desconectar a chamada
atual e efetuar outra chamada sem colocar o monofone no gancho/desligar.
J REDISCAR: Utilizada para rediscar o último número discado.
K ATEND. AUTOMÁTICO/MUDO: Utilizada para receber uma chamada
interna no modo mãos livres ou silenciar o microfone/monofone durante uma conversa.
L TRANSFERIR: Utilizada para transferir uma chamada para outra parte.
M DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR*2: Utilizada para a discagem abreviada do sistema/pessoal ou para armazenar alterações no
programa.
N ESPERA: Utilizada para colocar uma chamada em espera.
O INTERFONE: Utilizada para efetuar ou receber chamadas internas.
P VIVA-VOZ (Viva-voz): Utilizada para efetuar operações no modo
mãos livres.
Q Microfone: Utilizada para conversas com as mãos livres.
R VOLUME (apenas KX-NT511): Utilizada para ajustar o volume e o contraste do visor.
Tecla de navegação (apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Utilizada para ajustar o volume e o contraste do visor ou selecionar itens
desejados.
S ENTER*3: Utilizada para atribuir o item selecionado.
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Localização dos controles
T Teclas programáveis (S1-S4)*3: S1-S4 (localizadas da esquerda para a direita) são utilizadas para selecionar o item exibido na linha inferior do visor.
U Conector EHS (Comutador de gancho eletrônico)*3
V ENCAMINHAR/NÃO PERTURBE*3: Utilizada para alternar Encaminhamento de Chamada ou Não Perturbe em sua extensão.
W CANCEL*3: Utilizada para cancelar o item selecionado.
X NEXT PAGE*3: Utilizada para alternar a página para o recurso Teclas
Autodescritivas.
Y Sub LCD*3: 12 linhas
*1
*2
*3
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Para KX-NT511, a luz vermelha pisca ao receber uma chamada do interfone.
Apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556
Apenas KX-NT553/KX-NT556

Antes de operar o telefone

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 com o aparelho no gancho
Pressione [ ] ou [ ] para ajustar o volume.
Contraste da tela LCD (Para as principais telas LCD)*2
Com o monofone no gancho
1. Pressione a tecla PROG (S1).*3
.
2. Digite
3. Pressione [ENTER].*4
4. Pressione [ ] ou [ ] para ajustar o contraste da tela LCD.
5. Pressione [ENTER].*4
6. Pressione [CANCEL].*5
*1
*2
*3
*4
*5

Se ouvir sua própria voz através do monofone ou do fone de ouvido, diminua o volume.
Para alterar o contraste LCD do KX-NT553/KX-NT556, digite
na Etapa 2.
Para KX-NT511, pressione e mantenha pressionado um dos botões CO por mais de 2
segundos.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].
Para KX-NT551, pressione [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
Para KX-NT511, tire do gancho e coloque novamente.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
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Antes de operar o telefone
Tom de chamada
1. Pressione a tecla PROG (S1).*1
2. Pressione um botão CO flexível ou [INTERFONE] 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].*2
5. Pressione [CANCEL].*3
Luz de fundo da tela LCD *4
Com o monofone no gancho
1. Pressione a tecla PROG (S1).*1
.
2. Digite
3. Pressione [ENTER].*2
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].*2
6. Pressione [CANCEL].*3
*1
*2
*3
*4
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Para KX-NT511, pressione e mantenha pressionado um dos botões CO por mais de 2
segundos.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].
Para KX-NT551, pressione [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
Para KX-NT511, tire do gancho e coloque novamente.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
Apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Operações de funcionalidade

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 CO flexível.
3. Disque o número de telefone da parte externa.
Rediscar
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione [REDISCAR].
Discagem rápida
1. Retire o monofone do gancho.
2. Ligue para um número de discagem rápida.
Chamada do interfone
1.
2.
3.
4.

Retire o monofone do gancho.
.
Digite
Insira um número de interfone (2 dígitos).
Após o toque de confirmação, fale.

Discagem rápida do sistema
1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite
.*1
3. Digite um número de discagem rápida do sistema (3 dígitos).
*1

Para KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556, também é possível pressionar [DISCAGEM
AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
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Operações de funcionalidade
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
2. Digite
3. Digite .
4. Digite um número de discagem rápida pessoal (2 dígitos).
Discagem por um toque
MArmazenarN
1. Pressione a tecla PROG (S1).*3
2. Pressione um botão CO flexível.
3. Digite .
4. Digite o número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione [ENTER].*4
6. Digite o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).*5
7. Pressione [ENTER].*5
8. Pressione [CANCEL].*6
MDiscarN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione o botão CO flexível atribuído como botão de discagem por um
toque.
*1
*2
*3
*4
*5
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Digite o número de acesso à linha externa antes de um número de telefone externo.
Para KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556, também é possível pressionar [DISCAGEM
AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
Para KX-NT511, pressione e mantenha pressionado um dos botões CO por mais de 2
segundos.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].
Para KX-NT551, pressione [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
Apenas KX-NT553/KX-NT556

Operações de funcionalidade
*6

Para KX-NT511, tire do gancho e coloque novamente.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
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Operações de funcionalidade

Durante uma conversa
Chamada em espera
MEsperarN
1. Pressione [ESPERA].
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 CO flexível ou [INTERFONE].
MPara recuperar uma chamada externa de outro ramalN
1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione um botão CO flexível.
Transferência de chamadas
MPara um ramalN
1. Pressione [TRANSFERIR].
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 [TRANSFERIR].
2. Após o toque de confirmação, pressione um botão CO flexível.
3. Disque um número de telefone externo.
4. Fale.
5. Coloque o monofone no gancho.
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Operações de funcionalidade

Configurando o aparelho de acordo com suas necessidades
Não Perturbe
1. Retire o monofone do gancho.
.
2. Digite
3. Pressione uma tecla de discagem para selecionar a configuração.
: Chamadas externas e internas
: Apenas chamadas externas
: Apenas chamadas internas
4. Para habilitar Não Perturbe, digite .
Para cancelar Não Perturbe, digite .
5. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
Aviso temporizado
MConfigurarN
1. Retire o monofone do gancho.
.
2. Digitar
3. Digite a hora e o minuto (4 dígitos).
4. Se o visor de 12 horas estiver configurado, escolha
5. Digite
(1 vez) ou
(diariamente).
6. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
MCancelarN
1. Retire o monofone do gancho.
.
2. Digitar
3. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
MPara interromper ou atender a rechamadaN
1. Pressione [INTERFONE], ou tire do gancho.

(AM) ou

(PM).
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Operações de funcionalidade

Facilidades úteis
Conversa entre várias partes
MPara adicionar outras partes durante a conversaN
1. Pressione [CONF.].*1
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.].*1
5. Após o toque de confirmação, fale com diversas partes.
MPara sair de uma conferênciaN
1. Pressione [CONF.].*1
2. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
*1

Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].

Antes de sair de sua mesa
Desvio de chamadas
1. Retire o monofone do gancho.
.
2. Digite
3. Pressione uma tecla de discagem para selecionar os tipos de chamadas
para aplicar a este recurso.
: Chamadas externas e internas
: Apenas chamadas externas
: Apenas chamadas internas
4. Pressione uma tecla de discagem para selecionar o status.
: Todas as chamadas
: Ocupado
: Chamadas não atendidas
: Ocupado/Não atendidas
: Cancelar*1
5. Insira o número de um ramal e digite , ou insira um número de acesso
da linha CO, um número de telefone externo e depois digite .
6. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.
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Operações de funcionalidade
*1

Se você inserir

na Etapa 4, você pode pular a Etapa 5.

Teclas autodescritivas (apenas KX-NT553/KX-NT556)
O KX-NT553/KX-NT556 tem 12 botões flexíveis com uma tela LCD próxima aos botões.
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
de KX-NT553 (KX-NT556) podem ser organizados em 2 (3) “páginas”, permitindo que você
atribua um total de 24 (36) itens aos 12 botões flexíveis. É possível alternar entre as
páginas, pressionando [NEXT PAGE], como segue:

レヹノワヵブブピ

CO 12

Bank

CO 11

Home

CO 10

London offc.

CO 09

NY offc.

CO 08

Sales

CO 07

Chris Walace

CO 06

Andre Romel

CO 05

Sean Carter

CO 04

Keith Murray

CO 03

Log-in/out

CO 02

LCS

CO 01

CO 13

Armazenando um botão de discagem de um toque e configurando o texto exibido para a tela LCD das teclas autodescritivas
1. Pressione a tecla PROG (S1).
2. Pressione um botão CO flexível ou pressione [NEXT PAGE] e depois pressione um botão CO 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

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 um KX-NT505 ao KX-NT553/KX-NT556
O KX-NT505 permite a adição de 48 botões CO flexíveis adicionais a esta unidade. Esses botões são usados para capturar uma
linha externa, fazer uma chamada usando a discagem de um toque ou executar um recurso atribuído à tecla.

1. Abra a tampa do cabo plano de
sua unidade.

2. Anexe o KX-NT505 a sua unidade
com os 2 parafusos*1.

3. Conecte o cabo plano no conector
(A), depois dobre o cabo levemente
conforme exibido (B).

4. Feche a tampa.

*1
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Incluído com o KX-NT505X.

Instalação e configuração
PRECAUÇÃO
R Antes de instalar ou desinstalar o módulo de 48 teclas adicionais, desligue a unidade,
desconectando o adaptador AC (se conectado) e o cabo Ethernet conectado ao hub de
comutação.

Nota
R Até 4 módulos de 48 teclas adicionais podem ser conectados. Se 2 ou mais módulos de
teclas forem conectados, um adaptador AC deverá ser conectado ao segundo módulo.
Se apenas 1 módulo de teclas for conectado, o adaptador AC não é necessário.
R Use somente o adaptador AC Panasonic. Consulte “Acessórios opcionais”, Página 6.

Anexando o suporte
KX-NT511/KX-NT551

1
2

Insira as capturas do suporte nos ganchos localizados na unidade.
Empurre o suporte com cuidado na direção indicada até que ele se prenda
no lugar. O suporte estará montado.
Exemplo: KX-NT551

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1
2

Insira as capturas (1) do suporte nos ganchos localizados na unidade.
Empurre o suporte com cuidado na direção indicada até que ele se prenda
no lugar. O suporte estará montado em uma posição alta.
Exemplo: KX-NT556

A
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Instalação e configuração

Removendo o suporte
KX-NT511/KX-NT551

1

Retire o suporte na direção
indicada, empurrando as capturas do suporte com as duas mãos, conforme exibido.
Exemplo: KX-NT551

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1

Segure o suporte com as duas mãos.

2

Gire o suporte com cuidado
na direção indicada até que
ele seja liberado.
Exemplo: KX-NT556
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Instalação e configuração

Conexões
KX-NT511

Cabos Ethernet
Para um hub de comutação
Para um PC
Adaptador AC opcional

Grampo
Para um conector do
monofone
(monofone)
LAN

PC

Adaptador CA

KX-NT551
Adaptador AC opcional
Para um hub de comutação
Para um PC
Cabos Ethernet
Para um conector
do monofone
(monofone)

Grampo

Adaptador CA

LAN

PC

Monofone

Conector do
fone de ouvido

23

Instalação e configuração
Adaptador AC opcional
Para um hub de comutação
Para um PC
Cabos Ethernet

Para um conector
do monofone
(monofone)
Grampo

Adaptador CA

Monofone
Fone de ouvido
Conector EHS
Conector do
fone de ouvido

Nota
R Ao conectar um fone de ouvido, os seguintes fones podem ser usados nesta unidade.
(Nem todas as operações com os fones podem ser garantidas).
– Fones com fio (apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556)
Panasonic RP-TCA400, RP-TCA430, KX-TCA400 ou KX-TCA430
– Fones EHS (apenas KX-NT553/KX-NT556)
Fones da marca Plantronics® selecionados
Para informações atualizadas sobre fones de ouvido testados nesta unidade, consulte os
seguintes sites:
http://panasonic.net/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.
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Conecte os cabos conforme indicado na ilustração a seguir.

Incorreto

Correto

Cabo Ethernet

Cabo Ethernet
60 mm ou
menos

R Utilize um cabo Ethernet CAT 5e (ou superior) reto (não incluído) com 6,5 mm de
diâmetro ou menor.

Ao se conectar a um hub de comutação
R Se PoE estiver disponível, não será necessário um adaptador AC.*1
R KX-NT511PSX/KX-NT511PX satisfaz o padrão PoE da classe 2.
R KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 satisfaz o padrão PoE da classe 3.
*1 Apenas KX-NT511PSX/KX-NT511PX/KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Ao conectar um PC
R A porta do PC não suporta PoE para aparelhos conectados.

Ao conectar cabos e o adaptador AC
R Ao conectar os cabos, certifique-se de que os cabos Ethernet e o cabo do adaptador AC
estejam bem encaixados para evitar danos aos conectores.
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Montagem na parede
Nota
R Ao montar o KX-NT553/KX-NT556 com um KX-NT505 na parede, primeiro anexe o
KX-NT505 ao KX-NT553/KX-NT556, depois monte-o na parede. Para obter informações
sobre a instalação, consulte “Anexando um KX-NT505 ao KX-NT553/KX-NT556”,
Página 20.
R Ao montar o KX-NT553/KX-NT556 com um KX-NT505 em uma parede, apenas UM
KX-NT505 pode ser anexado.
R O KX-NT511 não precisa de um adaptador de montagem na parede. Então, ao montá-lo
na parede, vá para a Etapa 3.

1

Insira as alças do adaptador de montagem na parede nas aberturas
designadas na base e deslize o adaptador de montagem na parede na
direção da seta, até fazer um clique.
KX-NT551

KX-NT553/KX-NT556 com KX-NT505
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2
3
4

Prenda o(s) adaptador(es) de montagem na parede à base com o(s)
parafuso(s). (Torque recomendado: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] a 0,6 N·m
[6,12 kgf·cm])
Conecte os cabos à unidade, conforme indicado na ilustração abaixo.
Coloque os parafusos na parede com 83 mm ou 100 mm de distância e
monte a unidade na parede.
KX-NT511

4

3
Cabos Ethernet

40 mm ou
menos

Arruela

Aparafusar até
este ponto.

83 mm
100 mm

Adaptador CA
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Exemplo: KX-NT553/KX-NT556 com KX-NT505

3

4
40 mm ou
menos

Adaptador CA

Cabos Ethernet

Arruela

Aparafusar até
este ponto.

83 mm
100 mm

2
222 m
m
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Notas
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Notas
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Um parafuso aqui

222 mm

Um parafuso aqui

1. Coloque os parafusos na parede,
conforme indicado.
2. Prenda a unidade nas cabeças dos
parafusos.
Observação:
• Se o KX-NT505 for montado ao lado de
um KX-NT553/KX-NT556, deixe um
espaço de 222 mm entre os dois
parafusos, para o IP-PT e os dois
parafusos do KX-NT505, conforme
indicado abaixo.
Este espaço é encurtado neste modelo e
deve ser medido.

Um parafuso em cada ponto

para KX-NT505
83 mm
100 mm

100 mm
83 mm
para KX-NT511/KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

MODELO DE MONTAGEM NA
PAREDE

Um parafuso em cada ponto
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