
Kvikvejledning

Panasonic IP-telefon
Modelnr.    KX-NT551/KX-NT553

KX-NT556
Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og
gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen for at få flere oplysninger.

Dette produkt understøtter følgende PBX-versioner og CODEC-typer:
R KX-NS300/KX-NS500: PFMPR-softwarefilversion 1.0000 eller nyere
R KX-NS1000: PCMPR-softwarefilversion 3.0000 eller nyere
R KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR-softwarefilversion 8.0000 eller nyere
R KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR-softwarefilversion 8.0000 eller nyere
R KX-TDE600: PGMPR-softwarefilversion 8.0000 eller nyere
R CODEC: G.722, G.711, G.729A

Bemærk
R Tilføjelsen til de enkelte modelnumre er udeladt i denne vejledning, medmindre den er

nødvendig.
R Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende.

Varemærker
R Plantronics er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Plantronics, Inc.
R Alle øvrige varemærker, som er nævnt i dette dokument, tilhører deres respektive ejere.



Vigtige oplysninger
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af
elektronikskrot og brugte batterier
Når disse symboler vises på produkter og/eller medfølgende dokumenter, betyder det,
at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
For at sikre, at gamle produkter og brugte batterier behandles, indsamles og
genbruges korrekt, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede
opsamlingssteder i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne
2002/96/EF og 2006/66/EF.
Hvis du bortskaffer disse produkter og batterier på korrekt vis, vil det medvirke til at
spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative
påvirkninger af folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en
forkert håndtering af affaldet.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug af gamle produkter og
batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet,
hvor du har købt produkterne.
I visse lande vil forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de
gældende bestemmelser på området.

Til professionelle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du
henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

Information om bortskaffelse i lande uden for Den
Europæiske Union
Disse symboler gælder kun i Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at
afhænde disse produkter, skal du henvende dig til de lokale myndigheder
eller din forhandler for at få råd om den korrekte afhændelse.

Bemærkninger til batterisymbolet (nederste to eksempler på
symboler):
Dette symbol kan bruges i kombination med et kemisk symbol. I dette
tilfælde overholder det kravene, der er fremsat i direktivet for det
pågældende kemikalie.
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Gælder for brugere i Den Europæiske Union
For information om overholdelse af relevante EU-direktiver skal en autoriseret
repræsentant kontaktes:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
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Oplysninger om tilbehør
Medfølgende tilbehør

Telefonrør (1) Ledning til
telefonrør (1)

Stativ (1)

KX-NT551 KX-NT553/
KX-NT556

Ekstra tilbehør
KX-NT551 KX-NT553 KX-NT556

Lysnetadapter*1 KX-A239CE (PQLV206CE)

Vægmonteringssæt KX-A432X KX-A433X

Tilføjet 48 tastemodul — KX-NT505X*2

*1 For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal modelnummeret "KX-A239xx"
bruges (ikke "PQLV206xx"). Kan også benyttes sammen med KX-NT505X.

*2 KX-NT505X har følgende tilbehør.

Stativ (1) Vægmonterings
adapter (1)

Skruer til
vægmontering
(3)*1

Skruer til fastgørelse
af enheden (2)

*1 To skruer til fastgørelse af KX-NT505X på væggen.
En skrue til fastgørelse af vægmonteringsadapteren til enheden.
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Placering af kontrolfunktioner
KX-NT551

KX-NT553

KX-NT556
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A Hoved-LCD (flydende krystal-display):
KX-NT551: 1 linje, KX-NT553: 3 linjer, KX-NT556: 6 linjer

B Besked/ringetoneindikator:
Når du modtager et intercom-kald, blinker indikatoren grøn, og når du
modtager et udgående opkald, blinker indikatoren rød. Når der er
blevet lagt en besked til dig, lyser den røde indikator konstant.

C Fleksible BY-knapper: Bruges til at vælge en udgående linje eller til
at udføre den funktion, der er tildelt knappen.

D Gaffel til telefonrør: Holder røret stabilt, når enheden er monteret på
en væg.

E Hovedsætstik
F V/S(PAUSE/PROGRAMMERING) (For KX-NT551): Bruges til at

indsætte en pause, når et telefonnummer gemmes. Denne knap
bruges også til programmering af enheden.
V(PAUSE) (For KX-NT553/KX-NT556): Bruges til at indsætte en
pause, når et telefonnummer gemmes.

G (KONFERENCE): Bruges til at etablere en samtale med flere
deltagere.

H (BESKED): Bruges til at lægge en besked eller ringe tilbage til den
person, der har lagt en besked.

I  (FLASH/GENKALD): Bruges til at afbryde forbindelsen og foretage
et nyt opkald uden at lægge røret på.

J (GENKALD): Bruges til at ringe op til det sidst opkaldte nummer.
K (AUTO SVAR/MUTE): Bruges til at modtage et indgående

opkald i håndfri tilstand eller til at slå mikrofonen/røret fra under en
samtale.

L (OMSTILLING): Bruges til at omstille et opkald til en anden
modtager.

M (AUTO RING/GEM): Bruges til fælles eller private kortnumre
eller til at gemme programændringer.

N (HOLD): Bruges til at sætte opkald på hold.
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O (INTERCOM): Bruges til at foretage eller modtage et
Intercom-opkald.

P (HÅNDFRI [Højttalertelefon]): Bruges til at foretage håndfrie
handlinger.

Q Mikrofon: Bruges til håndfri samtaler.
R Navigationstast: Bruges til at justere lydstyrken og displayets kontrast

eller til at vælge ønskede emner.
S ENTER*1: Bruges til at bekræfte det valgte emne.
T Skærmknapper (S1-S4)*1: S1-S4 (placeret fra venstre mod højre)

bruges til at vælge det emne, der vises nederst i displayet.
U EHS-stik*1

V VK/DND*1: Bruges til at indstille viderestilling af opkald eller Vil ikke
forstyrres for dit lokalnummer.

W CANCEL*1: Bruges til at annullere det valgte emne.
X NEXT PAGE*1: Bruges til at skifte til funktionen Egne indstillinger.
Y Anden-LCD*1: 12 linjer

*1 Kun KX-NT553/KX-NT556
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Inden betjening af telefonen
Lydstyrke i højttaler
Under en håndfri samtale
Tryk på [ ] eller [ ] for at justere lydstyrken.

Lydstyrke i telefonrør/hovedsæt*1

Under brug af telefonrør eller hovedsæt
Tryk på [ ] eller [ ] for at justere lydstyrken.
Lydstyrke for ringetone
Hvis røret er lagt på eller der modtages et opkald
Tryk på [ ] eller [ ] for at justere lydstyrken.

LCD-kontrast (hoved-LCD)*2

Når røret er lagt på
1. Tryk på skærmknappen PROG  (S1).*3
2. Tast .
3. Tryk på [ENTER].*4
4. Tryk på [ ] eller [ ] for at justere LCD-kontrasten.
5. Tryk på [ENTER].*4
6. Tryk på [CANCEL].*3

*1 Hvis du hører din egen stemme i telefonrøret eller hovedsættet, skal du skrue ned for
lydstyrken.

*2 For at ændre kontrast på anden-LCD på KX-NT553/KX-NT556 taster man  i trin
2.

*3 For KX-NT551 trykkes på V/S[PAUSE/PROGRAMMERING].
*4 For KX-NT551 trykkes på [AUTO RING/GEM].
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Ringetone
1. Tryk på skærmknappen PROG  (S1).*1
2. Tryk på en fleksibel BY-knap eller på [INTERCOM] 2 gange.
3. Tast 2 tallene (01-30) ved hjælp af opringningstasterne (0-9), eller tryk på

[ ] eller [ ] for at vælge en ringetone.
4. Tryk på [ENTER].*2
5. Tryk på [CANCEL].*1

LCD-baggrundsbelysning
Når røret er lagt på
1. Tryk på skærmknappen PROG  (S1).*1
2. Tast .
3. Tryk på [ENTER].*2
4. Tryk på en opringningstast for at vælge LCD-baggrundsbelysningstilstand.

: Automatisk
: Altid TIL
: Altid FRA

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

*1 For KX-NT551 trykkes på V/S[PAUSE/PROGRAMMERING].
*2 For KX-NT551 trykkes på [AUTO RING/GEM].
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Funktioner
Sådan foretages opkald
Opkald
MTil et lokalnummerN
1. Tag røret af.
2. Tast et lokalnummer.
MTil en ekstern modtagerN
1. Tag røret af.
2. Tryk på en fleksibel BY-knap.
3. Tast et eksternt telefonnummer.
Genkald
1. Tag røret af.
2. Tryk på [GENKALD].
Hurtigopkald
1. Tag røret af.
2. Tast et hurtigopkaldsnummer.
Opkald på dørtelefonen
1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Tast et dørtelefonnummer (2 cifre).
4. Begynd at tale efter bekræftelsestonen.
Fælles kortnummer
1. Tag røret af.
2. Tryk på [AUTO RING/GEM].
3. Tast et nummer på fælles kortnumre (3 cifre).
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Privat kortnummer
MSådan gemmesN
1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Tast et nummer på privat kortnummer (2 cifre).
4. Tast det telefonnummer, der skal gemmes (maks. 32 cifre).*1
5. Tryk på .
6. Læg røret på efter bekræftelsestonen.
MSådan ringes der opN
1. Tag røret af.
2. Tryk på [AUTO RING/GEM].
3. Tast .
4. Tast et nummer på privat kortnummer (2 cifre).
Direkte opkald
MSådan gemmesN
1. Tryk på skærmknappen PROG  (S1).*2
2. Tryk på en fleksibel BY-knap.
3. Tast .
4. Tast det nummer, der skal gemmes (maks. 32 cifre).*1
5. Tryk på [ENTER].*3
6. Skriv den tekst, der skal gemmes (maks. 12 cifre).*4
7. Tryk på [ENTER].*4
8. Tryk på [CANCEL].*2
MSådan ringes der opN
1. Tag røret af.
2. Tryk på den fleksible BY-knap, der er tildelt den direkte opkaldsfunktion.

*1 Tast det eksterne linjeadgangsnummer, før et eksternt telefonnummer.
*2 For KX-NT551 trykkes på V/S[PAUSE/PROGRAMMERING].
*3 For KX-NT551 trykkes på [AUTO RING/GEM].
*4 Kun KX-NT553/KX-NT556
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Under en samtale
Tilbageholdt opkald
MSådan tilbageholdes et opkaldN
1. Tryk på [HOLD].
2. Læg røret på efter bekræftelsestonen.
MSådan hentes et tilbageholdt opkald på et lokalnummerN
1. Tag røret af.
2. Tryk på en fleksibel BY-knap eller på [INTERCOM].
MSådan hentes et eksternt opkald fra et andet lokalnummerN
1. Tag røret af.
2. Tryk på en fleksibel BY-knap.
Omstilling
MTil et lokalnummerN
1. Tryk på [OMSTILLING].
2. Tast et lokalnummer efter bekræftelsestonen.
3. Tal.
4. Læg røret på.
MTil en ekstern modtagerN
1. Tryk på [OMSTILLING].
2. Tryk på en fleksible BY-knap efter bekræftelsestonen.
3. Tast et eksternt telefonnummer.
4. Tal.
5. Læg røret på.
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Tilpasning af telefonen efter dine behov
Vil ikke forstyrres
1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Tryk på en opringningstast for at vælge indstillingen.

: Både eksterne opkald og intercom-opkald
: Kun eksterne opkald
: Kun intercom-opkald

4. Tast  for at aktivere funktionen Vil ikke forstyrres.
Tast  for at deaktivere funktionen Vil ikke forstyrres.

5. Læg røret på efter bekræftelsestonen.
Tidsindstillet påmindelse
MSådan indstillesN
1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Tast timer og minutter (4 cifre).
4. Hvis 12-timers-tidsvisningen er valgt, skal du taste  (AM) eller  (PM).
5. Tast  (1 gang) eller  (dagligt).
6. Læg røret på efter bekræftelsestonen.
MSådan annulleresN
1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Læg røret på efter bekræftelsestonen.
MSådan stoppes eller besvares alarmopkaldetN
1. Tryk på [INTERCOM], eller tag røret af.
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Nyttige funktioner
Samtale med flere deltagere
MSådan tilføjes flere deltagere under en samtaleN
1. Tryk på [KONFERENCE].
2. Tast telefonnummeret på den deltager, der skal tilføjes, efter

bekræftelsestonen.
3. Tal med den nye deltager.
4. Tryk på [KONFERENCE].
5. Tal med flere deltagere efter bekræftelsestonen.
MSådan forlades en konferenceN
1. Tryk på [KONFERENCE].
2. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

Før du forlader din plads
Viderestilling
1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Tryk på en opringningstast for at vælge den opkaldstype, denne funktionen

skal tildeles.
: Både eksterne opkald og intercom-opkald
: Kun eksterne opkald
: Kun intercom-opkald

4. Tryk på en opringningstast for at vælge status.
: Alle opkald
: Optaget
: Svarer ikke
: Optaget/svarer ikke
: Fortryd*1

5. Tast et lokalnummer og tast derefter , eller tast et
BY-linjeadgangsnummer, et eksternt telefonnummer, og tast derefter .

6. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

*1 Hvis du taster  i trin 4, kan du springe trin 5 over.
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Egne indstillinger (kun KX-NT553/KX-NT556)
KX-NT553/KX-NT556 kommer med 12 fleksible knapper og et LCD-display ved siden af
knapperne. Hvert emne kan navngives på LCD-skærmen via personlig eller
systemprogrammering til at afspejle funktionen for den tilsvarende fleksible knap. Derudover
kan de fleksible knapper KX-NT553 (KX-NT556) organiseres på 2 (3) “sider”, hvilket giver dig
mulighed for at tildele op til 24 (36) emner til de 12 fleksible knapper. Du kan skifte mellem
siderne ved at trykke på [NEXT PAGE], som følger:

Bank

Home

London offc.

NY offc.

Sales

Chris Walace

Andre Romel 

Sean Carter

Keith Murray

Log-in/out

LCS

CO 13

CO 12

CO 11

CO 10

CO 09

CO 08

CO 07

CO 06

CO 05

CO 04

CO 03

CO 02

CO 01

Lagring af en knap til direkte opkald og indstilling af den viste tekst for
funktionen Egne indstillinger i LCD-displayet
1. Tryk på skærmknappen PROG  (S1).
2. Tryk på en fleksibel BY-knap eller [NEXT PAGE], og tryk derefter på en

fleksibel BY-knap.
3. Tast .
4. Tast det nummer, der skal gemmes (maks. 32 cifre).*1
5. Tryk på [ENTER].
6. Skriv den tekst, der skal gemmes (maks. 12 cifre).
7. Tryk på [ENTER].
8. Tryk på [CANCEL].

*1 Tast det eksterne linjeadgangsnummer, før et eksternt telefonnummer.
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Installation og opsætning
Bemærk
R Panasonic påtager sig intet ansvar for personskader eller beskadigelse af ejendom, der

skyldes fejl, der opstår som følge af forkert installation eller betjening i modstrid med
denne dokumentation.

Tilkobling af KX-NT505 til KX-NT553/KX-NT556
Med KX-NT505 kan du føje 48 ekstra fleksible BY-knapper til
denne enhed. Disse knapper bruges til at vælge en udgående
linje, foretage et opkald ved hjælp af den direkte opkaldsfunktion,
eller til at udføre den funktion, der er tildelt knappen.

1. Åbn enhedens flade kabeldæksel. 2. Fastgør KX-NT505 til enheden ved
hjælp af de 2 skruer*1.

3. Indsæt det flade kabel i
konnektoren (A), og bøj derefter
kablet en lille smule, som det vises
(B).

4. Luk dækslet.

*1 Følger med KX-NT505X.
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FORSIGTIG!
R Inden du installerer eller fjerner det ekstra 48 tastemodul, skal enheden slukkes ved at

trække vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten (hvis den er tilsluttet) og
Ethernet-kablet ud af omskifterhuben.

Bemærk
R Der kan tilsluttes op til 4 ekstra 48 tastemoduler. Hvis 2 eller flere tastemoduler er

tilsluttet, skal en vekselstrømsadapter sluttes til det anden tastemodul. Hvis der kun er 1
tastemodul tilsluttet, er der ikke behov for en vekselstrømsadapter.

R Brug kun lysnetadapteren fra Panasonic. Se  “Ekstra tilbehør”, Side 4.

Montering af stativ
KX-NT551
1 Isæt stativets hager i krogene på enheden.
2 Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det låser på plads.

Stativet monteres.

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505
1 Isæt stativets hager (1) i krogene på enheden.
2 Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det låser på plads.

Stativet monteres i den høje position.
Eksempel: KX-NT556

A
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Afmontering af stativ
KX-NT551

1 Afmonter stativet i den
angivne retning, mens du
skubber stativets hager med
begge hænder som vist.

 

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1 Hold stativet med begge
hænder.

2 Skub forsigtigt stativet i den
angivne retning, indtil det
udløses.

Eksempel: KX-NT556
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Tilslutninger

Til en switch

Til en pc

Til et stik til rør

Lysnetadapter 
(ekstraudstyr)

Lysnetadapter RørPCLAN

Ethernet-kabler

Stik til hovedsæt

Beslag

KX-NT551

Lysnetadapter

Til en switch
Til en pc

Lysnetadapter 
(ekstraudstyr)

Beslag

Hovedsæt

Rør

Til et stik til rør

Ethernet-kabler

EHS-stik

Stik til hovedsæt
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Bemærk
R Ved tilslutning af hovedsættet kan følgende hovedsæt bruges sammen med denne

enhed. (Ikke alle hovedsættets funktioner kan garanteres.)
– Hovedsæt med ledning

Panasonic RP-TCA400 eller RP-TCA430
– EHS-hovedsæt (kun KX-NT553/KX-NT556)

Valgte hovedsæt af mærket Plantronics®

Se nedenstående webside for at få opdaterede oplysninger om hovedsæt, der er testet
med denne enhed:
http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

Ved valg af Ethernet-kabler (medfølger ikke)
R Brug fleksible kabler uden beklædning på jack-stikkene. Brug ikke kabler med en hård

beklædning, der kan revne eller knække, når kablet bøjes.
Brug kabler, der ikke stikker ud fra bunden af foden, for at undgå skade på kablerne.
Tilslut kablerne som vist i illustrationen nedenfor.

Ethernet-kabelEthernet-kabel

Forkert Korrekt

60 mm eller 
mindre

R Brug et lige CAT 5e Ethernet-kabel (eller højere) (ikke vedlagt), med en diameter på 6,5
mm eller mindre.

Ved tilslutning af en omskifterhub
R Hvis PoE er tilgængelig, er der ikke behov for en lysnetadapter.
R KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 overholder standarden PoE Class 3.

Ved tilslutning af en pc
R PC-porten understøtter ikke PoE for tilsluttede enheder.

Ved tilslutning af kabler og lysnetadapter
R Sørg for, at Ethernet-kablerne og ledningen til lysnetadapteren er fastspændt for at

forhindre skade på stikkene.
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Vægmontering
Bemærk
R Ved montering af KX-NT553/KX-NT556 på væggen med et KX-NT505 skal KX-NT505

først fastgøres til KX-NT553/KX-NT556, og derefter kan det monteres på væggen. Find
oplysninger om fastgørelse i  “Tilkobling af KX-NT505 til KX-NT553/KX-NT556”, Side 16.

R Ved montering af KX-NT553/KX-NT556 på væggen med et KX-NT505 kan kun ÉT
KX-NT505 fastgøres.

1 Isæt tapperne fra vægmonteringsadapteren i de relevante åbninger i basen,
og skub derefter vægmonteringsadapteren i pilens retning, indtil den klikker.

KX-NT551

KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505
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2 Fastgør vægmonteringsadapteren til basen med skruen(-rne). (Anbefalet
moment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] til 0,6 N·m 
[6,12 kgf·cm])

3 Tilslut kablerne til enheden, og før kablerne via vægmonteringsadapteren,
som vist i illustrationen herover.

4 Skru skruerne ind i væggen enten 83 mm eller 100 mm fra hinanden, og
monter enheden på væggen.

Eksempel: KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505

83 mm

100 mm

4

Skru skruen til 

dette punkt.

222 mm

3

Lysnetadapter Ethernet-kabler

2

Spændeskive

40 mm eller 
mindre
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222 mm En skrue her

En skrue ved hvert punk En skrue ved hvert punk

En skrue her

VÆGOPSÆTNINGSSKABELON

1. Skru skruerne i væggen som angivet.

Bemærk:

 • Hvis KX-NT505 er monteret ved siden 

   af en IP-PT (KX-NT553/KX-NT556), 

   skal der være 222 mm mellemrum 

   mellem de 2 skruer til IP-PT og de 

   2 skruer til KX-NT505, som angivet 

   ovenfor. 

   Dette rum er forkortet i denne skabelon 

   og skal derfor måles.

2. Hæng enheden på skruehovederne.
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