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Modelnr. KX-DT321
Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Digitaal Systeemtoestel 
(DPT). Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik 
neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Voor meer informatie kunt u de handleidingen van de PBX 
raadplegen.

Accessoires (bijgeleverd)

*1 Raadpleeg uw dealer als u wilt weten welk soort telefoonsnoer u moet 
gebruiken.

Hoorn: 1 Hoornsnoer: 1 Standaard: 1

Muurschroeven: 2 Telefoonsnoer: 2*1

Beknopte handleiding
Digitaal Systeemtoestel
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Locatie van bedieningstoetsen
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A LCD (Liquid Crystal 
Display)

B AUTOMATISCH KIEZEN/
OPSLAAN: wordt gebruikt 
voor Systeem-/
Persoonlijkverkort kiezen of 
om programmeerwijzigingen 
op te slaan.

C 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.

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

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

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

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

H Ingang Headset
I R: wordt gebruikt om het 

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

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

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

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

MMicrofoon: wordt gebruikt 
voor handen-vrij telefoneren.

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

O PROGRAMMEREN: wordt 
gebruikt voor het activeren 
en verlaten van de 
programmeermodus.

P Boodschap/Beltoon LED: 
wanneer u een gesprek 
ontvangt, knippert de led 
rood. Als iemand u een 
boodschap heeft 
achtergelaten, brandt de 
rode LED constant.
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Instellingen

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

*2 Het belritme van belritmes 09 t/m 30 is hetzelfde als belritme 01.

Luidspreker 
volume

Tijdens handen-vrij telefoneren

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

Volume van 
Hoorn/headset*1

Tijdens gebruik van de hoorn of 
headset

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

Displaycontrast
Terwijl de hoorn op de haak ligt

Beltoon

PROGRAM PROGRAM

OF

(CO)

INT'

Tweemaal indrukken.

PROGRAM PROGRAM
*2
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Eigenschappen

Betekenis van de afbeeldingen

= Flexibele toets  = Hoorn van de haak

= Hoorn op de haak  = Funktienummer 

= Spreek = Bevestigingstoon

Gesprekken beginnen
Bellen

Een intern toestel opbellen Een externe partij opbellen

Herhalen

Direct kiezen

Snelkiezen

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.

PROGRAMPROGRAM

toegewezen
als Snelkiestoets(Snelkiezen)
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Tijdens een gesprek

Persoonlijk-verkort kiezen

Opslaan

Kiezen

Systeem-verkort kiezen

Kiezen

Deurintercomgesprek

Wachtstand

In de wachtstand 
plaatsen

Een gesprek uit de wachtstand terugnemen

Een extern gesprek terughalen vanaf een ander toestel

Gesprek Doorverbinden

persoonlijk-verkort 
kiesnr. (2 cijfers)

gewenste 
telefoonnr.* 

(max. 32 cijfers) B-toon
* Voer eerst de netlijn-toegangscode 

in en daarna het externe telefoonnummer.

persoonlijk-verkort kiesnr. (2 cijfers)

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)
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Nuttige eigenschappen

Een toestel naar uw wensen instellen

Gesprek tussen meerdere partijen

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

De conferentie verlaten

Niet Storen

Herinneringsalarm

Instellen

Annuleren Stoppen of beantwoorden van 
het herinneringsalarm

gewenste 
telefoonnr.

Spreek met de 
tweede partij.

Spreek met 
meerdere partijen.

B-toon

B-toon

toegewezen
als CONF
(Conferentie) 
toets

(Conferentie)

toegewezen
als CONF
(Conferentie) 
toets

(Conferentie)

B-toon

toegewezen
als CONF
(Conferentie) 
toets

(Conferentie)

Beide  
gesprekken
Netlijn  
gesprekken
Interne  
gesprekken

Instellen

Annuleren B-toon

AM

PM24 H

12 H
Uur/minuut 

(4 cijfers)

Uur/minuut 
(4 cijfers)

Eenmalig

dagelijks B-toon

B-toon /INT'
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Voordat u uw bureau verlaat

Gebruik maken van de Voice Mail Service

Gesprek Doorschakelen

Een boodschap beluisteren

Vanaf uw eigen toestel

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

Opmerking: VRS = Voice Processing systeem

Vanaf het toestel van iemand anders

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

Bezet

Annuleren

Afwezig
Bezet/ 
Afwezig

Netlijn- 
toegangsnr.

Alle  
gesprekken toestelnr.

extern- 
tel. nr.

Beide gesprekken

Netlijn gesprekken

Interne gesprekken

B-toon
OF

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*
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• Raadpleeg uw dealer voor meer informatie betreffende funktienummers.
• Het is mogelijk om flexibele toetsen toe te wijzen als funktietoetsen.
• De namen/beschrijvingen van de toetsen op het bedieningspaneel kunt 

u vinden in "Locatie van bedieningstoetsen" op pag. 36.

Een boodschap achterlaten

Tijdens het beluisteren
 Herhaal de gesproken instructies

 Stoppen

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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Aansluiting

Opmerking: In de onderstaande illustratie ziet u hoe de telefoonsnoeren 
tijdens muurbevestiging kunnen worden vastgeklemd. 
Raadpleeg "De standaard bevestigen" als u gebruik wilt 
maken van de standaard en raadpleeg "Bekabeling" op 
pag. 45 voor informatie over de telefoonbekabeling.

• Raadpleeg uw dealer voor meer details over digitale XDP.

WAARSCHUWING:
Wanneer u een headset aansluit
• Om schade aan de connector te voorkomen, dient u het 

koptelefoonsnoer achter het haakje te klemmen.

Wanneer u snoeren aansluit
• Om schade aan de connectors te voorkomen, dient u de snoeren in de 

gleuven te steken en vast te klemmen. 
• Tijdens muurbevestiging kunt u de snoeren via de bovenkant of 

onderkant leiden en vastklemmen met behulp van de snoerklem die 
zich op de achterkant van de unit bevindt.

Aansluiten op een digitaal 
systeemtoestel
  — Digitale XDP-aansluiting

Het telefoonsnoer
 (bijgeleverd)

<Achteraanzicht>

Headset
Aanbevolen: KX-TCA89

Aansluiten op een PBX.

Klem
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Het gebruik van de standaard

De standaard bevestigen
Plaats de inkepingen (  ) van de standaard op de haakjes van het 
toestel. Druk de standaard voorzichtig in de aangegeven richting 
totdat deze vastklikt. De standaard staat nu in de hoogste positie.

De standaard verwijderen
Houd de standaard met beide handen vast.
Kantel de standaard voorzichtig in de aangegeven richting totdat 
deze loskomt.

Bekabeling
Wanneer u de standaard gebruikt, dient u te zorgen dat de kabels 
overeenkomstig de afbeelding zijn vastgeklemd.

A

A

Klem
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Van hoge naar lage positie instellen

Houd de standaard met beide handen vast zoals afgebeeld en 
draai de standaard in de aangegeven richting totdat deze in de 
lage positie ( ) vastklikt.

Van lage naar hoge positie instellen

Houd de standaard met beide handen vast zoals afgebeeld en 
draai de standaard in de aangegeven richting totdat deze in de 
hoge positie ( ) vastklikt.

B

1
B

A

A1
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Muurbevestiging

1. Verwijder de standaard, indien bevestigd. Raadpleeg pag. 45 
voor informatie over het verwijderen van de standaard.

2. 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. 119 vindt u een boormal 
voor muurbevestiging.

• Zorg dat de muur waaraan u de 
unit zal gaan ophangen, geschikt 
is om de unit te dragen (730 g).

• Zorg dat de telefoonsnoeren niet 
bekneld raken tussen de unit en 
de muur.

• Zorg dat u de snoeren tegen de 
muur bevestigt.

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

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.

83 mm
100 mm

De schroef tot 
hier indraaien

Sluitring

DT321NE_QRG-UU.book  Page 47  Thursday, September 11, 2008  4:41 PM



Belangrijke informatie

48

Belangrijke informatie

Wanneer u een KX-DT321 DPT gebruikt, dient u de volgende 
voorwaarden in gedachten te houden.
• Als het toestel tijdens het telefoneren problemen oplevert, koppel dan de 

telefoonaansluiting los en sluit vervolgens een goed werkende telefoon 
aan. Als de goed werkende telefoon goed functioneert, laat de defecte 
telefoon dan door een erkend Panasonic Service Centre repareren. Als 
de goed werkende telefoon wel problemen oplevert, controleer dan de 
PBX en de bedrading van het interne toestel.

• 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 onderhoudspersoneel.

• Indien door schade interne onderdelen niet meer zijn afgeschermd, 
koppel dan onmiddellijk de kabel of het snoer.

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

Neem de onderstaande veiligheidsregels speciaal in acht.
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. 

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.
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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.
EEN TE HARD GELUIDSVOLUME VIA OORTELEFOONS, 
KOPTELEFOONS OF HEADSETS KAN GEHOORBESCHADIGING 
VEROORZAKEN.
KOPPEL DE TELEFOONSNOER VAN DIT PRODUCT LOS ALS ER 
ROOK UIT 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 de DPT 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.

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

Contactgegevens van de gemachtigde vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland
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Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en 
verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of 
begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische 
en elektronische producten en batterijen niet met het algemene 
huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van 
oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde 
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw 
nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/
EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen 
draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle 
middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten 
op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders 
door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen 
ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van 
oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met 
uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de 
winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes 
opgelegd worden in overeenstemming met de nationale 
wetgeving.

Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, 
neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

Informatie over de verwijdering in andere landen 
buiten de Europese Unie
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u 
wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met 
uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over 
de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

Opmerking over het batterijensymbool (beneden 
twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een 
chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door 
de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.
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