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 Scherm Luidspreker

 Oproep-/berichtindicator Dempen

 Toetsen voor volume, luidspreker en 
dempen Toepassingen

 Vaste functietoetsen Annuleren 

 Keuzetoetsen Herhalen

 Gadgetzijbalk (zie de andere zijde) Wachten

 Toetsen voor paginanavigatie en 
contextpictogram Doorverbinden/conferentie

 Luidspreker Bericht

 Telefoon

 Een oproep plaatsen

 Neem de hoorn van het apparaat of

 Druk op .
 Kies het gewenste nummer of
 Druk op een voorkeuzetoets of

 Druk op  of
 Kies het prefix voor externe gesprekken 

(bijvoorbeeld 9) gevolgd door het 
nummer.

Een oproep beantwoorden

 Neem de hoorn van het apparaat of

 Druk op  en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

 Druk op  of
 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

 Druk op . De lijntoets knippert.
 Leg de hoorn indien nodig weer op de 

haak.

Een gesprek uit de wacht halen

 Neem de hoorn van het apparaat of 

 Druk op .
 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

 Druk op . Dit symbool knippert 
wanneer u een bericht hebt ontvangen. 
Volg de voicemailaanwijzingen om het 
bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

 Druk op .
 Kies het gewenste nummer. Wacht op 

een antwoord.
 Leg de hoorn neer of wacht tot de 

gebelde partij antwoordt, kondig de 
doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

Telefonische conferentie opzetten

 Druk op . 
 Kies het nummer van de volgende 

persoon. Wacht op een antwoord.

 Druk op . 

Een voorkeuzenummer programmeren

 Druk op Toepassingen of . 
Druk op Instellingen.
Druk op Programmeerbare toetsen.
Druk op de toets die u wilt 
programmeren.
Druk op Verkort kiezen.
Druk op Info bewerken en voer het 
label voor Verkort kiezen in.
Druk op Nummer bewerken en voer 
het telefoonnummer in voor Verkort 
kiezen.
Druk op OK.
Druk op Opslaan.
Druk op Sluiten en druk vervolgens 
opnieuw op Sluiten.

Volume aanpassen
Het volume aanpassen van het belsignaal 
wanneer de telefoon overgaat. Het volume 
aanpassen van de hoorn of luidspreker 
wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt. 
 Druk meerdere malen op  om het 

volume harder te zetten of meerdere 
malen op  om het volume zachter te 
zetten.

 Druk op  om de microfoon te 
dempen.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 5360 IP Phone op 
www.mitel.com of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik 
van de andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5360 IP 
Phone.
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Gadgetzijbalk

De gadgetzijbalk is een verticale balk die langs de rechterkant van uw telefoon loopt. Deze 
bevat snelstartpictogrammen waarmee de meest gebruikte telefoontoepassingen en functies, 
waaronder HTML-toepassingen, met een druk op de knop kunnen worden geopend. De 
gadgetzijbalk kan de pictogrammen bevatten die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Toepassing/pictogram Functie

Gesprekshistorie 
Gebruik de toepassing Gesprekshistorie om lijsten 
weer te geven met de oproepen die u hebt gemist, 
gevoerd en beantwoord. Met deze functie kunt u de 
gespreksrecords filteren en informatie weergeven 
over elke oproep in de lijst.

Voicemail Gebruik de toepassing Voicemail om u aan en af te 
melden bij voicemailboxen en om berichten te 
controleren.

 Personen Gebruik de toepassing Personen om namen en 
nummers van contactpersonen toe te voegen, te 
verwijderen en te bewerken. Vanuit de toepassing 
Personen kunt u ook iedere persoon in uw lijst met 
contactpersonen bellen. Het scherm Personen geeft 
maximaal acht contactpersonen per pagina weer, 
alfabetisch op achternaam gerangschikt.

Gespreksdoorschakeling Gebruik de toepassing Gespreksdoorschakeling om 
Gesprekken altijd doorschakelen in of uit te 
schakelen en om de standaardinstellingen voor 
Gespreksdoorschakeling te bekijken en aan te passen.

Achtergrondverlichting Schakelt de achtergrondverlichting uit.

Help Geeft de Help op de 5360 IP Phone weer.

Telefoon/start Hiermee keert het scherm terug naar het hoofdmenu.

Instellingen touchscreen

Kalibreer het telefoonscherm voor 
nauwkeurig drukken. Schakel het 
knopsignaal in om een toon te horen die 
aangeeft dat u het pictogram of de knop 
heeft ingeschakeld. Zie de onderstaande 
procedures.

Het telefoonscherm kalibreren

Druk op Toepassingen  .
Druk op Instellingen.
Druk op Display kalibreren.
Druk in het midden van elke + om het 
scherm te kalibreren.

Het knopsignaal inschakelen

Druk op Toepassingen  .
Druk op Instellingen.
Druk op Audiofeedback.
Schakel het knopsignaal in.

Toepassingen openen

Druk op het desbetreffende 
toepassingspictogram op de gadgetzijbalk 
om een toepassing te openen. 
                  OF

Druk op Toepassingen   om het 
scherm Toepassingen te openen en druk 
vervolgens op de naam van de 
toepassing.

Telefooninstellingen aanpassen

Druk op Toepassingen  .
Druk op Instellingen.

Telefoonscherm reinigen

Druk op Toepassingen  .
Druk op Reinigen. 
Druk opnieuw op de toets Toepassingen  

 als het reinigen voltooid en u de 
toepassing wilt verlaten.

Help openen op de 5360-telefoon

Druk op het pictogram op de 
gadgetzijbalk als dit beschikbaar 
is.

Gespreksdoorschakeling inschakelen

Druk op het pictogram 
Gespreksdoorschakeling.

Als een nummer al geprogrammeerd is, 
drukt u op Activeren of voert u een 
nieuw bestemmingsnummer in en drukt 
u op Activeren.

Gespreksdoorschakeling uitschakelen

Druk op het pictogram 
Gespreksdoorschakeling.         
Druk op Deactiveren. 

Contactpersonen toevoegen aan 
Personen

Druk op het pictogram 
Personen.
Druk op Nieuw.
Druk op de letters om de naam 
van uw contactpersoon in te voeren.
Druk op Nummer bewerken en voer 
het nummer in met het numerieke 
schermtoetsenbord.
Druk achtereenvolgens op Opslaan en 
Sluiten. 


