Snabbguide
IP-systemtelefon

Modellnr

KX-NT551/KX-NT553
KX-NT556

Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. 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
R
R
R
R
R

KX-NS300/KX-NS500: PFMPR programfilversion 1.0000 eller senare
KX-NS1000: PCMPR programfilversion 3.0000 eller senare
KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR programfilversion 8.0000 eller senare
KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR programfilversion 8.0000 eller senare
KX-TDE600: PGMPR programfilversion 8.0000 eller senare
CODEC: G.722, G.711, G.729A

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

Viktig information
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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Viktig information

För användare i Europeiska unionen
Kontakta auktoriserad representant för information om överensstämmelse med
tillämpliga EU-direktiv:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
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Tillbehörsinformation

Tillbehörsinformation
Medföljande tillbehör
Telefonlur (1)

Telefonlurssladd
(1)

Ställ (1)
KX-NT551

KX-NT553/
KX-NT556

Extra tillbehör
KX-NT551
Nätadapter*1

KX-NT553

KX-NT556

KX-A239CE (PQLV206CE)

Väggmonteringssats

KX-A432X

KX-A433X

Tilläggsmodul med 48
knappar

—

KX-NT505X*2

*1
*2

Om du vill beställa en nätadapter ska du ange modellnummer "KX-A239xx" vid
beställningen (inte "PQLV206xx"). Kan även användas tillsammans med KX-NT505X.
KX-NT505X har följande tillbehör.
Ställ (1)

*1

4

Väggmonterings
adapter (1)

Skruvar för
väggmontering
(3)*1

Skruvar för att fästa
till enheten (2)

Två skruvar för att fästa KX-NT505X på väggen.
En skruv för att fästa väggmonteringsadaptern till enheten.

Kontroller

Kontroller
KX-NT551

KX-NT553
KX-NT556
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Kontroller
A Huvudskärm (LCD, Liquid Crystal Display):
KX-NT551: 1 linje, KX-NT553: 3 linjer, KX-NT556: 6 linjer
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) (För KX-NT551): Används för att infoga en
pausmarkering vid nummerlagring. Knappen används även för att
programmera enheten.
V(PAUS) (För KX-NT553/KX-NT556): 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.

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
O

6

(VÄNTKOPPLA): Används för att väntkoppla ett samtal.
(INTERNT): Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.

Kontroller
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.
X NEXT PAGE*1: Används för att byta sida i sökfunktionen Egna
inställningar.
Y Andraskärmen*1: 12 linjer
*1

Gäller endast KX-NT553/KX-NT556
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Innan du använder telefonen

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.
Skärmkontrast (För huvudskärmen)*2
Med luren på
1. Tryck på programknappen PROG (S1).*3
.
2. Mata in
3. Tryck på [ENTER].*4
4. Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in displayens kontrast.
5. Tryck på [ENTER].*4
6. Tryck på [CANCEL].*3
*1
*2
*3
*4
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Sänk volymen om du hör din egen röst i telefonluren eller headsetet.
För att ändra kontrast på andraskärmen på KX-NT553/KX-NT556, matar du in
steg 2.
För KX-NT551 trycker du på V/S[PAUS/PROGRAM].
[AUTOUPPR/LAGRA].
För KX-NT551 trycker du på

i

Innan du använder telefonen
Ringsignal
1. Tryck på programknappen PROG (S1).*1
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].*2
5. Tryck på [CANCEL].*1
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
*2

För KX-NT551 trycker du på V/S[PAUS/PROGRAM].
[AUTOUPPR/LAGRA].
För KX-NT551 trycker du på
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Funktioner

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.
2.
3.
4.

Lyft luren.
.
Mata in
Ange ett porttelefonnummer (2 siffror).
Prata efter bekräftelsetonen.

Ringa systemkortnummer
1. Lyft luren.
[AUTOUPPR/LAGRA].
2. Tryck på
3. Ange ett systemkortnummer (3 siffror).
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Funktioner
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.
[AUTOUPPR/LAGRA].
2. Tryck på
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. Ange texten som ska lagras (max. 12 siffror).*4
7. Tryck på [ENTER].*4
8. Tryck på [CANCEL].*2
MRinga uppN
1. Lyft luren.
2. Tryck på den programmerbar Ln-knapp som tilldelats som snabbvalsknapp.
*1
*2
*3
*4

Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.
För KX-NT551 trycker du på V/S[PAUS/PROGRAM].
För KX-NT551 trycker du på
[AUTOUPPR/LAGRA].
Gäller endast KX-NT553/KX-NT556
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Funktioner

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
[ÖVERFLYTTNING].
1. Tryck på
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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Funktioner

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
för att aktivera Stör ej.
4. Mata in
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
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
[INTERNT], eller lyft på luren.
1. Tryck på

(AM) eller

(PM).
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Funktioner

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
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Om du anger

i steg 4, kan du hoppa över steg 5.

Funktioner

Egen märkning (gäller endast KX-NT553/KX-NT556)
KX-NT553/KX-NT556 har 12 programmerbara knappar, med en LCD-skärm bredvid
knapparna. Alla alternativ på LCD-skärmen kan namnges via personlig programmering eller
systemprogrammering för att återspegla vilken funktion motsvarande programmerbar knapp
har. Dessutom kan de programmerbara knapparna på KX-NT553 (KX-NT556) organiseras i
2 (3) “sidor”, vilket gör att du kan tilldela totalt 24 (36) alternativ till de 12 programmerbara
knapparna. kan bläddra sidor genom att trycka på [NEXT PAGE], enligt följande:

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

Lagra en snabbvalsknapp och ställa in vilken text som ska visas för egen
märkning på LCD-skärmen
1. Tryck på programknappen PROG (S1).
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller på [NEXT PAGE], och sedan
på en programmerbar Ln-knapp.
3. Mata in .
4. Ange numret som ska lagras (max. 32 siffror).*1
5. Tryck på [ENTER].
6. Ange texten som ska lagras (max. 12 siffror).
7. Tryck på [ENTER].
8. Tryck på [CANCEL].
*1

Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.
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Installation och konfiguration

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-NT505 till KX-NT553/KX-NT556
Med KX-NT505 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. Öppna enhetens kabellucka.

2. Fäst KX-NT505 till enheten med
de 2 skruvarna*1.

3. Anslut flatkablen till kontakten (A),
och böj sedan kabeln aningen enligt
(B).

4. Stäng luckan.

*1
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Medföljer KX-NT505X.

Installation och konfiguration
VAR FÖRSIKTIG
R Innan du installerar eller avinstallerar tilläggsmodulen med 48 knappar ska du stänga av
enheten genom att dra ut nätadaptern (om den är ansluten) och Ethernetkabeln som är
ansluten till nätverksswitchen.

Anm
R Upp till 4 tilläggsmoduler med 48 knappar kan anslutas. Om 2 eller fler knappmoduler
ansluts måste en nätadapter anslutas till den andra knappmodulen. Om endast 1
knappmodul är ansluten behövs ingen nätadapter.
R Använd endast nätadaptern från Panasonic. Se “Extra tillbehör”, Sida 4.

Montera stativet
KX-NT551

1
2

För in stativets spärrhakar i krokarna på enheten.
Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast.
Stativet sitter nu fast.

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1
2

För in stativets spärrhakar (1) i uttagen på enheten.
Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast. Med
stativet används enheten i upphöjt läge.
Exempel: KX-NT556

A
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Installation och konfiguration

Ta bort stativet
KX-NT551

1

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

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1

Håll i stativet med båda
händerna.

2

Vrid försiktigt stativet enligt
riktningen som visas tills det
lossnar.
Exempel: KX-NT556
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Installation och konfiguration

Anslutningar
KX-NT551
Nätadapter, till
Till nätverksswitch
Till dator
Ethernet-kablar
Till uttag för telefonlur
(telefonlur)

Klämma

Nätadapter

LAN

PC

Telefonlur

Uttag för headset

Nätadapter, till
Till nätverksswitch
Till dator
Ethernet-kablar

Till uttag för
telefonlur
(telefonlur)
Klämma

Nätadapter

Telefonlur

Headset
EHS-uttag
Uttag för headset
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Installation och konfiguration
Anm
R När du ansluter ett headset kan följande headset användas med denna enhet. (Alla
funktioner med headset kan inte garanteras.)
– Headset med sladd
Panasonic RP-TCA400 eller RP-TCA430
– EHS-headset (gäller endast KX-NT553/KX-NT556)
Utvalda headset från Plantronics®
Uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten finns på
följande webbplats:
http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

När du väljer Ethernet-kablar (ingår ej)
R Använd flexibla kablar utan kontaktskydd. Använd inte kablar som har en hård beläggning
som kan spricka när de böjs.
Använd kablar som inte sticker ut nedanför basens botten för att undvika skador på
kablarna.
Anslut kablarna i enlighet med bilden.

Fel

Rätt

Ethernet-kabel

Ethernet-kabel
60 mm eller
mindre

R Använd en rak CAT 5e (eller högre) Ethernet-kabel (ingår ej) med en diameter på 6,5 mm
eller mindre.

Vid anslutning till en nätverksswitch
R Om PoE är tillgängligt behövs ingen nätadapter.
R KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 överensstämmer med PoE Class 3.

När du ansluter till dator
R PC-porten saknar stöd för PoE för anslutna enheter.

När du ansluter kablar och nätadaptern
R Se till att Ethernet-kablarna och nätadapterns sladd är ordentligt fastklämda för att
undvika skador på anslutningarna.
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Väggmontering

Väggmontering
Anm
R När du monterar KX-NT553/KX-NT556 med en KX-NT505 på väggen ska du fästa
KX-NT505 till KX-NT553/KX-NT556 först, och sedan montera dem på väggen. Mer
information om hur man fäster finns i “Fästa en KX-NT505 till KX-NT553/KX-NT556”,
Sida 16.
R När du monterar KX-NT553/KX-NT556 med en KX-NT505 på en vägg, kan du bara fästa
EN KX-NT505.

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-NT551

KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505
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Väggmontering

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-NT553/KX-NT556 med KX-NT505

3

4
40 mm eller
mindre

Nätadapter

Ethernetkablar

Bricka

Dra i skruven
hit.

83 mm
100 mm

2
222 m
m
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Noteringar
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222 mm

En skruv här

En skruv här

SCHABLON FÖR VÄGGMONTERING
1. Dra i skruvarna i väggen enligt
anvisningarna.
2. Haka fast enheten på skruvarnas huvuden.

en IP-PT (KX-NT553/KX-NT556),
ska du lämna ett avstånd på 222 mm
mellan de två skruvarna för IP-PT
och de två skruvarna för KX-NT505,
såsom anges ovan.
Dettta avstånd är förkortat i denna
mall och måste mätas upp.

En skruv på ett av dessa ställen

för KX-NT505
83 mm
100 mm

100 mm
83 mm
för IP-PT

Anm:

• Om KX-NT505 monteras bredvid

En skruv på ett av dessa ställen
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