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Thank you for purchasing an IP Proprietary Telephone (IP-PT). 
Please read this manual carefully before using this product and 
save this manual for future use. For more details, please refer 
to the manuals of the PBX.

This model supports the following PBX versions:
KX-TDA15/KX-TDA30: PSMPR Software File Version 4.0000 or later
KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR Software File version 1.0000 or 
later

<KX-NT346>

Quick Reference Guide

Model No. KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366 
IP Proprietary Telephone
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Beknopte handleiding
IP-systeemtoestel
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Deze unit ondersteunt de volgende optionele apparaten en 
funkties:

Q: Beschikbaar
*1 KX-NT366 is alleen beschikbaar voor KX-TDE100/KX-TDE200.
*2 KX-NT305 is alleen beschikbaar voor KX-TDE100/KX-TDE200.
*3 G.722 is alleen beschikbaar voor KX-TDE100/KX-TDE200.
• Voor informatie over het aansluiten van de KX-NT307 dient u de 

Installatie-instructies van de KX-NT307 Bluetooth® Module te 
raadplegen.

Opmerking:  
Wanneer mogelijk, is in deze handleiding de suffix van elk model 
weggelaten.

Handelsmerk:  
De naam Bluetooth en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. 
en het gebruik van deze merken door Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd. staat onder licentie.

KX-NT343 KX-NT346 KX-NT366*1

Display 3 regels 6 regels 6 regels
Flexibele netlijntoetsen 24 24 48 (12×4)
Self Labelling Q

KX-NT303 Add-on 12 Key 
Module Q Q

KX-NT305 Add-on 60 Key 
Module*2 Q Q

KX-NT307(PSLP1528)  
Bluetooth Module Q Q Q

KX-A239CE Optionele AC 
adapter Q Q Q

CODEC G.729A, G.711, G.722*3

Modelnr. KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366



Locatie van bedieningstoetsen
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Locatie van bedieningstoetsen

A LCD (Liquid Crystal 
Display) 

B PAUZE: wordt gebruikt om 
een pauze in te voegen 
tijdens het opslaan van een 
telefoonnummer. Wordt ook 
gebruikt om het toestel te 
programmeren.

C DSN/NS (Gesprek 
Doorschakelen/Niet 
Storen): wordt gebruikt om 
de funkties Gesprek 
Doorschakelen of Niet 
Storen op uw toestel in te 
stellen. 

D CONF (Conferentie): wordt 
gebruikt om een gesprek 
tussen meerdere partijen tot 
stand te brengen. 

E INTERCOM: wordt gebruikt 
om interne gesprekken te 
beginnen of te ontvangen. 

F AUTO BEANTWOORD/
MICROFOON UIT: wordt 
gebruikt voor het 
beantwoorden van een 
intern gesprek in de 
handen-vrij modus of om 
tijdens een gesprek de 
microfoon/hoorn tijdelijk uit 
te schakelen. 
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Locatie van bedieningstoetsen
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G AUTOMATISCH KIEZEN/
OPSLAAN: wordt gebruikt 
voor Systeem-/Persoonlijk-
verkort kiezen of om 
programmeerwijzigingen op 
te slaan.

H DOORVERBINDEN: wordt 
gebruikt om een gesprek 
naar een andere partij door 
te verbinden. 

I HERHALEN: wordt gebruikt 
om het laatst gekozen 
nummer opnieuw te kiezen. 

J BOODSCHAP: wordt 
gebruikt voor het 
achterlaten van een 
“Boodschap Wacht” 
indicatie of om de partij die 
de boodschap achterliet 
terug te bellen.

K Ingang Headset
L R: wordt gebruikt om het 

huidige gesprek te 
beëindigen en een ander 
gesprek te beginnen zonder 
de hoorn op de haak te 
leggen.

MWACHTSTAND: wordt 
gebruikt om een gesprek in 
de wachtstand te zetten. 

N HANDEN-VRIJ: wordt 
gebruikt voor handen-vrij 
telefoneren. 

O NEXT PAGE-toets: wordt 
gebruikt om van pagina te 
veranderen voor de functie 
Self Labelling. (alleen  
KX-NT366)

P ENTER: wordt gebruikt om 
het geselecteerde item te 
bevestigen. 

QMicrofoon: wordt gebruikt 
voor handen-vrij 
telefoneren. 

R Navigatietoets: wordt 
gebruikt voor het afstellen 
van het volume en het 
displaycontrast of om 
gewenste instellingen te 
kiezen.

S CANCEL: wordt gebruikt 
om het geselecteerde item 
te annuleren. 

T Flexibele netlijntoetsen: 
wordt gebruikt om een vrije 
netlijn te kiezen of voor het 
uitvoeren van een funktie 
die aan de toets is 
toegewezen. 

U LCD-scherm: Kan in de 
gewenste hoek worden 
afgesteld.

V Soft toetsen (S1-S4): S1-
S4 (van links naar rechts) 
worden gebruikt om het 
item te selecteren dat op de 
onderste regel van het 
display wordt weergegeven. 

W Boodschap/Beltoon LED: 
Als u een intern gesprek 
ontvangt, dan zal de 
indicator groen knipperen, 
en de indicator zal rood 
knipperen als u een extern 
gesprek ontvangt. Als 
iemand u een boodschap 
heeft achtergelaten, brandt 
het rode LED constant.
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Instellingen
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Instellingen

* Wanneer u uw eigen stem door de hoorn of headset hoort, verlaagt u 
het volume.

Luidspreker 
volume

Tijdens handen-vrij 
telefoneren

Druk op Omhoog om 
het volume te 
verhogen of op 
Omlaag om het te 
verlagen.

Volume van 
Hoorn/headset*

Tijdens gebruik van de hoorn 
of headset

Bel volume
Terwijl de hoorn op de haak 
ligt of een gesprek ontvangen 
wordt

Displaycontrast 
(voor de 
hoofdweergave)

Terwijl de hoorn op de haak ligt

Beltoon

Achtergrond-
verlichting van 
display

Terwijl de hoorn op de haak ligt

Tweemaal indrukken

(CO)

INT'
OFOF

Automatisch

Altijd AAN

Altijd UIT 

OF

OF
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Eigenschappen
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Eigenschappen

Betekenis van de afbeeldingen

 = Flexibele netlijntoetsen = Neem de hoorn van de haak 
= Leg de hoorn op de haak = Funktienummer 

= Spreek = Bevestigingstoon

Gesprekken plaatsen
Bellen

Een intern toestel 
opbellen

Een externe partij opbellen

Herhalen

Direct kiezen

Snelkiezen
Nummer opslaan (KX-NT343/KX-NT346)  
Voor opslaan op een KX-NT366, zie pag. 124.

Kiezen

Persoonlijk-verkort kiezen
Opslaan

Kiezen

(CO)

B-toon

toestelnr.
(CO) extern tel. nr.

direct kiesnr.

(CO) Gewenste nr.* (max. 32 cijfers)
* Voer eerst de netlijn-toegangscode in en daarna het  
  externe telefoonnummer.

toegewezen als Snelkiestoets
(CO)

toestel-verkort 
kiesnr. (2 cijfers)

Gewenste nr.* 
(max. 32 cijfers) B-toon

* Voer eerst de netlijn-toegangscode in 
   en daarna het externe telefoonnummer.

toestel-verkort kiesnr. (2 cijfers)
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Eigenschappen
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Tijdens een gesprek

Nuttige eigenschappen

Systeemverkort kiezen
Kiezen

Deurintercomgesprek

Wachtstand

In de wachtstand 
plaatsen

Een gesprek uit de wachtstand terugnemen

Een extern gesprek terughalen vanaf een ander toestel

Gesprek Doorverbinden

Gesprek tussen meerdere partijen

Andere partijen tijdens een gesprek toevoegen d.w.z. conferentie

 

De conferentie verlaten

systeem-verkort kiesnr. (3 cijfers)

deurintercomnr. (2 cijfers)
B-toon

B-toon (CO) /
INT'

(CO)

B-toon extern tel. nr.

Een intern toestel opbellen

Een externe partij 
opbellen

toestelnr.

(CO)

gewenste 
telefoonnr.

Spreek met de 
tweede partij.

Spreek met 
meerdere partijen.

B-toon B-toon

B-toon
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Eigenschappen
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Een toestel naar uw wensen instellen

Voordat u uw bureau verlaat

Niet Storen

Herinneringsalarm

Instellen

Annuleren Stoppen of beantwoorden van 
het herinneringsalarm

Gesprek Doorschakelen

Beide  
gesprekken
Netlijn  
gesprekken
Interne  
gesprekken

Instellen

Opheffen B-toon

AM

PM24 H

12 H
Uur/minuut 

(4 cijfers)

Uur/minuut 
(4 cijfers)

1 keer

dagelijks B-toon

B-toon /INT'

Bezet

Opheffen

Afwezig
Bezet/ 
Afwezig

Netlijn- 
toegangsnr.

Alle  
gesprekken toestelnr.

extern- 
tel. nr.

Beide gesprekken

Netlijn gesprekken

Interne gesprekken

B-toon
OF
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Eigenschappen
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Gebruik maken van de Voice Mail Service
Een boodschap beluisteren

Vanaf uw eigen toestel

* U kunt de laatste stap overslaan als u 
geen wachtwoord heeft.

Vanaf het toestel van iemand 
anders

* U kunt de laatste stap overslaan als u 
geen wachtwoord heeft.

Een boodschap achterlaten

VRS-toestelnr.

Wachtwoord Mailbox*

Beëindig gesprek

KX-TVM serie

KX-TVP serie

Boodschap beluisteren

Boodschap verzenden

Mailboxbeheer

Voice Prompt service

Boodschapindicatie

Overige funkties

Beëindig gesprek

Boodschap beluisteren

Boodschap verzenden
Controleer  
mailboxdistributie
Voice Prompt service

Mailboxbeheer

Overige funkties

VRS-toestelnr.

mailboxnr.

Wachtwoord Mailbox*

mailboxnr.

VRS-toestelnr.

Vanaf uw eigen toestel

Vanaf een ander toestel

* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft.

Wachtwoord Mailbox*

Wachtwoord Mailbox*

Voer het gewenste  
mailboxnummer in

Een boodschap 
achterlaten

De boodschap direct verzenden

De verzendtijd instellen

Volg de instrukties
(KX-TVM serie)

(KX-TVP serie)
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Eigenschappen
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• Raadpleeg uw dealer voor meer informatie betreffende 
funktienummers.

• Het is mogelijk om flexibele netlijntoetsen toe te wijzen als 
funktietoetsen.

• De namen beschrijvingen van de toetsen op het bedieningspaneel 
kunt u vinden in “Locatie van bedieningstoetsen” op pag. 114.

Via het display toegang krijgen tot funkties

Met behulp van het LCD-scherm
Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de volgende directories, 
logs en menu’s door links of rechts op de Navigatietoets te 
drukken terwijl het toestel vrij is:

Tekens invoeren
Letters en cijfers kunt u invoeren met behulp van de cijfertoetsen. 
Als u telkens op dezelfde cijfertoets drukt, verschijnen 
verschillende tekens, zoals afgebeeld in de volgende tabel. 
Terwijl u tekens invoert, kunt u met de linker en rechter 
Navigatietoetsen de cursor bewegen en met de 
DOORVERBINDEN toets kunt u tekens wissen. Om te schakelen 
tussen tabel 1 en tabel 2, kunt u, tijdens het invoeren van 
karakters, op elk gewenst op de softtoets (S1) drukken. 
Raadpleeg de volgende pagina voor een lijst van beschikbare 
tekens.

Tijdens het beluisteren
 Herhaal de gesproken instructies

 Stoppen

Directory voor toestelnummers
Directory voor Systeem-verkort kiezen
Directory voor Persoonlijk-verkort kiezen
Uitgaand gesprekslog
Inkomend gesprekslog
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Via het display toegang krijgen tot funkties
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Via het display toegang krijgen tot funktiesTabel 1 (Standaard display)

Tabel 2 (Optie modus)
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Self Labelling (alleen KX-NT366)
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Self Labelling (alleen KX-NT366)Het IP-systeemtoestel (IP-PT) KX-NT366 heeft 12 flexibele 
toetsen en een LCD-scherm naast de toetsen. Elk item kunt u 
van een naam voorzien door middel van toestel- of 
systeemprogrammering, zodat de funktie van de bijbehorende 
toets wordt weergegeven. Bovendien kunnen de flexibele 
toetsen worden ingedeeld in 4 “pagina’s” waardoor u in totaal 48 
items kunt toewijzen aan de 12 flexibele toetsen. U kunt als volgt 
van pagina wisselen door te drukken op de NEXT PAGE-toets:

• Deze funktie is alleen beschikbaar voor de KX-TDE100/KX-TDE200.

Als op NEXT PAGE wordt gedrukt

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
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Self Labelling (alleen KX-NT366)
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Een Snelkiestoets opslaan, en de weer te geven tekst 
instellen voor het Self Labelling LCD-scherm

• Vergelijkbaar met de bovenstaande procedure, wanneer andere 
toetsen (netlijntoetsen, funktietoetsen, etc.) worden opgeslagen, kan 
de weer te geven tekst voor het Self Labelling LCD-scherm worden 
toegewezen.

Contrastniveaus instellen van het Self Labelling LCD-
scherm

gewenste tekst 
(max. 12 tekens)

Gewenste nr.* 
(max. 32 cijfers)

                                               * Voer eerst de netlijn-toegangscode in  
                                           en daarna het externe telefoonnummer.

OF

(CO)
OF

(CO)

OF OF
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Hoek instellen van het bedieningsdeel
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Hoek instellen van het bedieningsdeel

Er zijn acht hoekstanden mogelijk om het 
bedieningspaneel in te stellen (niveau 1 = 0°, 
niveau 8 = 45°).

WAARSCHUWING:
Hou het bedieningsdeel vast totdat deze in de gewenste hoek is 
geklikt. Voorkom beklemming van uw vingers als u het 
bedieningsdeel in een lagere of hogere stand plaatst.

Omhoog plaatsen:
Duw het bedieningspaneel, één niveau 
tegelijk, zacht omhoog.
Omlaag plaatsen:
Duw het bedieningsdeel naar niveau 8. 
Vervolgens, terwijl u met uw andere hand 
het voetstuk tegenhoudt, duwt u het 
toestel iets verder omhoog totdat de 
grendel opent, en duw het 
bedieningsdeel vervolgens langzaam 
naar niveau 1. Herhaal deze stap als de 
poging niet meteen lukt.
• Wanneer een KX-NT305 op dit toestel is 

aangesloten, duwt u het bedieningsdeel 
van dit toestel eerst omhoog tot de grendel 
opent (A), en daarna doet u bij de  
KX-NT305 hetzelfde, terwijl u met uw 
andere hand het voetstuk tegenhoudt, om 
de grendel te openen (B).

Vergrendelen van de hoornhaak
Om te voorkomen dat de hoorn van de hoornslede 
valt wanneer het toestel aan een muur hangt of in 
een hoge hoekpositie staat, duwt u de hoornhaak 
naar beneden tot deze vergrendelt. Tijdens een 
gesprek kunt u de hoorn tijdelijk neerleggen door 
deze aan de bovenkant van de unit vast te haken 
zoals is afgebeeld.

1

2
3

4
5

678
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Aansluiting
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Aansluiting

PC-aansluiting
• Gebruik een CAT 5 (of hoger) Ethernetkabel (niet meegeleverd) met 

een diameter van 6,5 mm of kleiner. 
• Voor meer informatie over de aansluiting op een PC kunt u de 

documentatie raadplegen die bij de PBX-centrale werd geleverd.

Hub-aansluiting
• Gebruik een CAT 5 (of hoger) Ethernetkabel (niet meegeleverd) met 

een diameter van 6,5 mm of kleiner. 

AC adapter
• Gebruik een Panasonic AC adapter KX-A239CE (PQLV206CE).
• De wisselstroomadapter wordt gebruikt om de unit geheel 

spanningsvrij te maken. Zorg dat de unit dichtbij een 
wandcontactdoos wordt geplaatst en dat die gemakkelijk bereikbaar 
is. 

Headset aansluiting
Aanbevolen: KX-TCA89

Klem

AC adapter

Naar een PC.

Naar een schakelhub.

Optionele AC adapter  
(niet meegeleverd).

<Achteraanzicht>
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Aansluiting
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WAARSCHUWING:
Als u Ethernetkabels gebruikt
Gebruik soepele, hoog-
kwalitatieve, onbeschadigde (vrij 
van knikken) kabels. Gebruik 
geen met kunststof laag bedekte 
kabels omdat deze laag kan 
scheuren of barsten.
Om schade aan de kabels te 
voorkomen, dient u te zorgen dat 
de kabels* niet onder het toestel 
uitsteken als het toestel vlak 
(niveau 1) wordt geplaatst. 
(Raadpleeg pag. 125 voor 
informatie over het afstellen van 
het bedieningsdeel.)
* Gebruik kabels zoals getoond 

in de afbeelding.
Als u kabels aansluit
Om schade aan de connectors te voorkomen, dient u de 
Ethernetkabel en de AC-adapter in de gleuven vast te 
klemmen. Tijdens aansluiting op de hub dient u te zorgen dat 
het snoer van de wisselstroomadapter en de Ethernetkabel wat 
speling hebben, zoals in de afbeelding wordt getoond.
Als u de Headset aansluit
Om schade aan de connector te voorkomen, dient u het 
koptelefoonsnoer achter het haakje te klemmen.

Ethernetkabel

35 mm of minder
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Installeren van de KX-NT303/KX-NT305
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Installeren van de KX-NT303/KX-NT305

KX-NT303 (voor KX-NT343/KX-NT346)
1. Open de afdekking. 2. Bevestig de KX-NT303 op 

uw unit met behulp van de
　schroeven (bijgeleverd).

3. Steek de platte kabel in de 
aansluiting (A), en buig de 
kabel voorzichtig zoals 
getoond in de afbeelding (B). 

4. Sluit de afdekking.

Met de KX-NT303/KX-NT305 kunnen 12/60 
extra flexibele netlijntoetsen op deze unit 
worden aangesloten. Deze toetsen worden 
gebruikt om een buitenlijn te bellen, om via 
Snelkiezen te bellen of om een functie te 
activeren die aan de toets is toegewezen.

<met een KX-NT346>
WAARSCHUWING:
Voordat u de Add-on Key module gaat installeren of 
deïnstalleren, dient u de unit uit te schakelen door de AC 
adapter uit het stopcontact en de Ethernetkabel uit de 
schakelhub te halen.
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Installeren van de KX-NT303/KX-NT305
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KX-NT305 (voor KX-NT343/KX-NT346)
1. Open de afdekking. 2. Bevestig de KX-NT305 op 

uw unit met behulp van de
　schroeven* (bijgeleverd).

3. Steek de platte kabel in de 
aansluiting (A), en buig de 
kabel voorzichtig zoals 
getoond in de afbeelding 
(B). 

4. Sluit de afdekking.

* Met de KX-NT305 worden twee soorten schroeven (2 schroeven per 
soort) bijgeleverd, zoals hieronder is afgebeeld.

Voor bevestiging van de unit Voor wandmontage
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Wandmontage
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Wandmontage

• Als u een KX-NT305 gebruikt (pag. 129), bevestig dan eerst de  
KX-NT305 op de unit en voer voorts alleen stap 3 uit.

• Raadpleeg pag. 125 voor informatie over vergrendelen van de hoorn.

1. Het wandmontagehulpstuk 
van de unit verwijderen zoals 
is afgebeeld, het 
bedieningsdeel in stand 1 
plaatsen, en daarna de 
kabels aansluiten en 
vastklemmen.
• Men kan de kabels ook vanaf 

de bovenkant van het toestel 
laten lopen (pag. 126, 127).

2. Het wandmontagehulpstuk 
bevestigen zoals is 
afgebeeld.
• Zorg dat de kabels niet 

beklemd raken door het 
muurbevestigingshulpstuk. 
Wanneer de kabels via de 
bovenkant lopen, controleer 
dan via de opening in het 
muurbevestigingshulpstuk 
(A) of de kabels niet worden 
beklemd.

3. De 2 schroeven (bijgeleverd) 
met een onderlinge 
tussenafstand van 83 mm of 
100 mm in de muur boren en 
hang de unit tegen de muur.
• Op pag. 223 vindt u een 

boormal voor wandmontage.
• Zorg dat wand waaraan u de 

unit zal gaan ophangen, 
geschikt is om de unit te 
dragen (1,5 kg, samen met 
de KX-NT305 weegt het 
ongeveer 2,5 kg).

• Zorg dat u de kabels goed 
tegen de muur bevestigt.

• Wanneer u dit product niet 
meer gebruikt, haal het dan 
van de muur af.

Schuif het 
muurbevestigingshulpstuk 
tot aan dit punt.

83 mm

100 mm

Sluitring

De schroef tot 
hier indraaien
130



Belangrijke informatie
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Belangrijke informatie

Wanneer u de IP-PTs uit de KX-NT300 series gebruikt, dient 
u de volgende voorwaarden in gedachten te houden.
• Als de unit niet goed functioneert, koppel de Ethernet kabel van de 

unit dan los en sluit hem vervolgens weer aan.
• Als het toestel tijdens het telefoneren problemen oplevert, koppel dan 

de Ethernetkabel los en sluit een goed werkende IP-PT aan. Als deze 
goed werkende IP-PT normaal functioneert, dan is de IP-PT 
waarschijnlijk defect en moet worden gerepareerd door een erkend 
Panasonic servicecentre. Als de goed functionerende IP-PT wel 
problemen oplevert, controleert u de PBX-centrale en de 
Ethernetkabel.

• Maak de unit schoon met een zachte doek. Reinig de unit niet met 
schuurmiddelen of chemische vloeistoffen zoals benzine of thinner.

• Gebruik alleen de bijbehorende Panasonic hoorn.
• Probeer dit toestel niet zelf te demonteren. Dit kan leiden tot 

gevaarlijke elektrische schokken. Dit toestel mag alleen worden 
gedemonteerd door gekwalificeerd onderoudspersoneel.

• Indien door schade interne onderdelen niet meer zijn afgeschermd, 
koppel dan onmiddellijk de kabel of het snoer. Als de stroom naar de 
IP-PT wordt voorzien via het netwerk [Power-over-Ethernet], moet u 
de Ethernetkabel loskoppelen. Ook kunt u de wisselstroomadaptor 
loskoppelen. Breng deze unit vervolgens terug naar een service 
centre.

• Steek nooit ijzeren draden, pinnen, etc. in de ventilatieopeningen of 
andere openingen van deze toestellen.

Neem de onderstaande veiligheidsregels speciaal in acht. 
Veiligheid
1) Het toestel mag alleen worden aangesloten op een netvoeding van 

het type zoals beschreven in de Verkorte Instructiehandleiding of 
zoals vermeldt op de sticker op het toestel. 

2) Als u het toestel een langere periode niet gebruikt, haalt u de 
optionele wisselstroomadapter uit het stopcontact. Indien u gebruik 
maakt van “Power-over-Ethernet”, koppelt u de Ethernetkabel los.

Installatie
Omgeving
1) Gebruik dit toestel niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een 

badkuip, wasbak of aanrecht. Vochtige kelders dienen tevens te 
worden vermeden.

2) Houd de toestellen uit de buurt van warmtebronnen en apparaten 
die elektrische ruis genereren zoals fluorescerende lampen, 
motoren en televisies. Deze bronnen en apparatuur kunnen de 
werking van de telefoon verstoren. Plaats het ook niet in kamers 
waar de temperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C is.
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Plaatsing 
1) Leg geen zware voorwerpen op dit toestel.
2) U moet ervoor zorgen dat er geen voorwerpen op vallen, en er geen 

vloeistoffen in het toestel kunnen worden gemorst. Stel dit toestel 
niet bloot aan overmatige rook, stof, vocht, mechanische vibratie, 
schokken of direct zonlicht. 

3) Plaats het toestel op een vlakke ondergrond.

WAARSCHUWING:
STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT TER 
VOORKOMING VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
HET LUISTERGEDEELTE VAN DEZE HOORN IS MAGNETISCH EN 
KAN DUS KLEINE IJZERDEELTJES AANTREKKEN.
TREK DE STEKKER VAN DEZE UNIT UIT HET STOPCONTACT/
ONTKOPPEL DE ETHERNETKABEL ALS ER ROOK UIT DE UNIT 
KOMT, DE UNIT EEN ABNORMALE GEUR VERSPREIDT OF 
VREEMDE GELUIDEN MAAKT. DEZE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN 
BRAND VEROORZAKEN OF KORTSLUITING. CONTROLEER OF DE 
ROOK IS GESTOPT EN NEEM CONTACT OP MET EEN ERKEND 
PANASONIC SERVICE CENTRE. 

BELANGRIJKE INFORMATIE:
• Tijdens een stroomstoring kan het IP-systeemtoestel niet worden 

gebruikt. Zorg dat er in afgelegen plaatsen, in geval van nood, een 
apart toestel beschikbaar is, dat niet afhankelijk is van het stroomnet.

• Voor informatie over de netwerkinstellingen van de IP-PT, zoals IP-
adressen, kunt u de Installatiehandleiding voor de Panasonic PBX-
centrale raadplegen.

• Als een foutmelding op het display verschijnt, raadpleeg dan de 
netwerkbeheerder.

• De firmware van de KX-NT343, KX-NT346 en KX-NT366 zijn 
beschermd middels auteursrechten en internationale 
verdragsbepalingen, en middels alle overige wetgevingen. Het mag 
niet worden nagebouwd, gedecompileerd of gedemonteerd.
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Informatie over het weggooien van elektrische en 
elektronische apparatuur (particulieren)

Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke 
afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen 
inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en 
op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en 
hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw 
winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar 

nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u 
waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen 
voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door 
een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente 
voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of 
raadpleeg www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of www.stibat.nl.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur 
contact op met uw leverancier voor verdere informatie.

Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de 
Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale 
overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode 
is.
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Dit product is bestemd te worden aangesloten op uitsluitend een 
Panasonic PBX-centrale.
Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. verklaart dat deze 
apparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en overige 
relevante bepalingen conform Richtlijn 1999/5/EC betreffende 
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE).
Conformiteitsverklaringen voor de in deze handleiding beschreven 
producten van Panasonic kunt u downloaden via: 
http://www.doc.panasonic.de

Contact:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsberging 15, 22525 Hamburg, Duitsland

0682
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