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 Introductie 1

Indeling van de SOPHO ErgoLine D330
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  Introductie2

Indeling van de SOPHO ErgoLine D325 /
ErgoLine@Net

Opties

Herhaal
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 Opbellen 3

Kiezen van een nummer

1 Neem de hoorn op

2 Toets het gewenste nummer in

Handen-vrij kiezen

1 Druk op de Luidspreker toets

2 Toets het gewenste nummer in

Kiezen van een nummer met de hoorn op de haak

1 Toets het gewenste nummer in

of  of OK

2 Neem de hoorn op, druk op de
Luidspreker toets of  druk op OK
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 Opbellen4

Snelkiezen

Voordat men iemand kan opbellen met behulp van een toets voor
snelkiezen, moet het telefoonnummer eerst ingeprogrammeerd worden.
(zie:  Nummer voor snelkiezen onder een lege geheugentoets zetten, pagina
52).

 of 
1 Neem de hoorn op of druk op de

Luidspreker toets

of

 + 

2 Druk op de gewenste snelkeuze toets

of

Druk op Niveau 2 en de gewenste
snelkeuze toets voor het tweede niveau
nummers

 of  of OK

3 Plaats de hoorn weer op het toestel of
druk op de Luidspreker toets  of druk op
OK om het gesprek te beëindigen

Opm.: Als de instelling ‘kiezen met één toetsaanslag’ in werking is (zie: In
en uitschakelen van functies, pagina 38), is het voldoende om alleen maar
de snelkeuze toets in te drukken. Het kiezen wordt dan automatisch
uitgevoerd.
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 Opbellen 5

Iemand bellen via eigen gids of extra gids(en)

De gids, meestal de eigen gids genoemd, staat al in uw toestel. Maar
voordat u iemand via de gids kunt bellen, moet u er namen en nummers in
zetten (zie Toevoegen van naam aan eigen gids) De gids kan maximaal
100 namen met nummers bevatten.

Een extra gids bestaat uit namen met nummers binnen het systeem,
bijvoorbeeld een lijst met de werknemers van een bedrijf. Een extra gids is
niet in alle gevallen aanwezig. Dit is afhankelijk van het systeem.

1 Druk op de toets  Opties

2 Scroll naar de gewenste vermelding
Opmerking: Extra gidsen zijn niet in alle
gevallen aanwezig. Dit is afhankelijk van
het systeem

OK 3 Druk op OK

4 Toets de eerste letter in van de naam van
degene die u wilt bellen.  Om bij
voorbeeld de letter B te kiezen moet u
toets 2 tweemaal indrukken

5 Gebruik eventueel de pijltjes toetsen om
de gewenste naam te vinden

OK 6 Druk op OK

of  of OK

7 Neem de hoorn op of druk op de
Luidspreker toets of druk op OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



 Het gebruik van de lijst met bellers6

Tonen van de lijst met vergeefse oproepen

De optie ‘Bellers’ is alleen maar beschikbaar wanneer er bellers
geregistreerd zijn in de lijst. Elke nieuwe beller wordt aangegeven door het
knipperende optie pictogram op het display. De lijst kan 10 nummers
bevatten.

1 Druk op de toets Opties

O K   of   + OK

2 Als u nieuwe informatie opvraagt uit de
lijst, die u nog niet bekeken hebt,
verschijnt de optie Bellers  op het display.
Druk op OK
Als u informatie opvraagt die reeds
gelezen is moet u de pijltjes toetsen
gebruiken om de optie Bellers te krijgen.
Druk daarna op OK

3 Met behulp van de pijltjes toetsen kunt u
alle opbellers in de lijst zichtbaar maken

Iemand terugbellen vanuit de lijst met vergeefse
oproepen

of  of OK

Om de persoon waarvan de naam op het
display staat terug te bellen moet u de
hoorn opnemen of de Luidspreker toets
indrukken of op OK drukken
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 Het gebruik van de lijst met bellers 7

Iemand verwijderen uit de lijst met vergeefse
oproepen

1 Om de naam die op het display staat te
verwijderen moet de Opties toets
ingedrukt worden

OK 2 Druk op OK
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 Het gebruik van nummerherhaling8

Iemand opbellen vanuit de lijst voor
nummerherhaling

Elke keer als u opbelt wordt het nummer opgeslagen in de lijst voor
nummerherhaling. Deze lijst kan maximaal 5 nummers bevatten.

1 Druk op de Herhaal toets

2 Gebruik de pijltjes toetsen om het
nummer en de naam te zoeken van degene
die u wilt bellen

of of OK

3 Neem de hoorn op of druk op de
Luidspreker toets of druk op OK.  Opm:
Als u op dit moment met iemand
verbonden bent, wordt deze partij
automatisch in de wacht gezet

Verwijderen van een nummer uit de lijst voor
nummerherhaling

1 Druk op de Herhaal toets

2 Gebruik de pijltjes toetsen om het
nummer te kiezen dat u wilt wissen

3 Druk op de Opties toets

OK 4 Druk op  OK om het nummer te wissen
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T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



 Het gebruik van nummerherhaling 9

Wijzigen van een nummer uit de lijst voor
nummerherhaling [alleen bij de D330]

1 Druk op de Herhaal toets

OK< <

<

<

2 Gebruik de pijltjes toetsen om het
nummer te kiezen dat u wilt wijzigen

OK< <

<

<

X

3 Wijzig het nummer met de horizontale
cursortoetsen en de backspace-toets

 of  of OK

4 Om het nummer te bellen moet u de
hoorn opnemen of, in geval van handen-
vrij bellen, de Luidspreker toets
indrukken of op OK drukken

Het nummer is nu opgeslagen in de lijst
voor nummerherhaling

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



 Het gebruik van nummerherhaling10

Kiezen van een nummer uit de lijst voor
nummerherhaling  tijdens een gesprek

1 Druk tijdens een gesprek op de Herhaal
toets

2 Gebruik de pijltjes toetsen om het
nummer en de naam te zoeken van degene
die u wilt bellen

OK
3 Druk op OK. Degene waarmee u

verbonden bent wordt in de wacht gezet
en het nummer wordt gebeld

Opslaan van het nummer van de gesprekspartner
in de lijst voor nummerherhaling

1 Druk tijdens een gesprek op de Opties
toets

2 Gebruik de pijltjes toetsen om de optie
Nummer opslaan te kiezen

OK 3 Druk op OK om het nummer op te slaan
in de lijst voor nummerherhaling   
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 Het beëindigen van een gesprek 11

Beantwoorden van een inkomend gesprek

 of  

Neem de hoorn op of druk op de
Luidspreker toets

Beantwoorden van doorgeschakelde oproep

1

Scroll omlaag om de naam of het nummer
van de oorspronkelijk gekozen partij te
kunnen bekijken

• Er kan een aanduiding tussen haakjes
bij de naam of het nummer van de
oorspronkelijk gekozen partij staan,
waaruit blijkt waarom de oproep naar
u is doorgeschakeld:

- degene is in gesprek

- degene neemt niet op

- degene is niet bereikbaar

- degene is afwezig
• Bij de naam of het nummer van de

beller kan een (graphic of bell)
symbool staan. Dit betekent dat de
beller al een tijdje in een wachtrij
staat.

 of  
2 Neem de handset op of druk op de

Luidspreker toets
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 Het beëindigen van een gesprek12

Beëindigen van een gesprek

 of 

1 Leg de hoorn terug op het toestel of, in
geval van handen-vrij bellen, druk op de
Luidspreker toets

Opm: Als de telefoon begint te bellen na
het beëindigen van een gesprek, betekent
dit dat er nog een gesprek wacht. Dit
wordt aangekondigd als een normaal
binnenkomend gesprek

Opmerking: De gesprekskosten/duur zal worden getoond.

Verbreken van de verbinding

1 Druk op de Opties toets

2
Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Verbreken

OK 3 Druk op OK. De verbinding wordt
verbroken. U kunt onmiddellijk een
nieuw nummer kiezen
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Overschakelen tussen Meeluisteren, Handen-vrij en
Hoorn

13

Meeluisteren  inschakelen bij gebruik van de
Hoorn

Druk tijdens gebruik van de hoorn op de
luidspreker-toets.

Overschakelen van Hoorn naar Handen-vrij

 +  

Druk op de Luidspreker toets en houd
deze ingedrukt. Leg de hoorn op het
toestel en laat de Luidspreker toets los

Opm: Indien u de hoorn teruglegt na het
loslaten van de Luidspreker toets wordt
de verbinding verbroken

Overschakelen van Handen-vrij naar Meeluisteren

1 Neem de hoorn op

2 Druk op de Luidspreker toets
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Overschakelen tussen Meeluisteren, Handen-vrij en
Hoorn

14

Overschakelen van Handen-vrij naar
Hoorngebruik

Neem de hoorn op terwijl het toestel in
handen-vrij staat.

Meeluisteren met gebruik van de Hoorn
uitschakelen

Druk op de Luidspreker toets om
meeluisteren uit te schakelen

Overschakelen van Meeluisteren naar Handen-vrij

  +  

Druk op de Luidspreker toets en houd
deze ingedrukt. Leg de hoorn op het
toestel en laat de Luidspreker toets los

Opm: Indien u de hoorn teruglegt na het
loslaten van de Luidspreker toets wordt
de verbinding verbroken
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 De aktieve microfoon in en uit schakelen 15

De aktieve microfoon in en uit schakelen

Druk op de Mic. toets om de aktieve
microfoon uit te schakelen

Druk opnieuw op de Mic. toets om de
microfoon weer in te schakelen

Opm: Als de microfoon uitgeschakeld is kan uw gesprekspartner niets
horen. De LED  geeft de toestand van de microfoon weer als volgt:

LED uit
De microfoon van de hoorn is ingeschakeld bij
gebruik of het toestel is buiten werking.

LED knippert
De microfoon is uit: de gesprekspartner hoort
niets

LED aan
De microfoon in het toestel is ingeschakeld: u
belt handen-vrij
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 Ruggespraak, wisselgesprek en doorverbinden16

Een gesprekspartner in de wacht zetten en een
ander bellen

R
1 Druk tijdens het gesprek op de Wacht

toets

2 Kies het nummer van de nieuwe
gesprekspartner

R 3 Druk opnieuw op de Wacht toets om naar
de eerste gesprekspartner terug te keren

Een gesprek doorverbinden

R
1 Druk tijdens het gesprek op de Wacht

toets

2 Kies het nummer van de nieuwe
gesprekspartner

 of 

3 Leg de hoorn terug op het toestel of  druk
op de Luidspreker toets bij handen-vrij
gebruik
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 Ruggespraak, wisselgesprek en doorverbinden 17

Wisselen tussen twee gesprekken

R
1 Als u tijdens een gesprek, waarbij de

andere gesprekspartner in de wacht gezet
is, de Wacht toets indrukt wisselt u van
gesprekspartner. Daarbij wordt de eerste
partner in de wacht gezet.

R 2 Door nogmaals op de Wacht toets te
drukken krijgt u de eerste partner weer
terug en wordt de ander in de wacht gezet

Het gesprek uit de wacht terugnemen en het
lopende gesprek afsluiten

1 Om het gesprek uit de wacht terug te
nemen en het lopende gesprek af te
sluiten moet u op de Opties toets drukken

2 Gebruik de pijltjes toetsen om de optie
Weer verbinden te krijgen

OK 3 Druk op OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Het gesprek uit de wacht terugnemen nadat de
verbinding verbroken is

R

  of  

Druk op de Wacht toets of leg de hoorn
op het toestel

Als de telefoon gaat, nadat u de hoorn
neergelegd hebt, kunt u het gesprek
beantwoorden op de gebruikelijke manier

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Opzetten van een driegesprek

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

R 1 Druk tijdens het gesprek met één partner
op de Wacht toets

2 Druk op de Opties toets

OK 3 Druk op OK om een driegesprek voor te
bereiden

4 Kies het nummer van de derde partner

5 Als de derde partner opneemt, druk dan
op de Opties toets

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Voeg 3de  partij toe

OK 7 Druk op OK

8 Om het nummer en de naam van de
andere partner zichtbaar te maken druk op
de Opties toets

OK 9 Druk op OK

 of  

10 Leg om jezelf terug te trekken uit het
driegesprek de hoorn weer op het toestel
of druk, in geval van handen-vrij bellen,
op de Luidspreker toets
De beide andere partners kunnen daarna
hun gesprek voortzetten

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Het terugbellen naar een nummer dat in gesprek is
of dat niet antwoordt

1 Druk bij het horen van de bezet toon, of
als de oproep
niet beantwoord wordt op de Opties toets

OK 2 Druk op OK om de terugbel opdracht te
activeren

 of  

3 Leg de hoorn op het toestel of druk in
geval van handen-vrij bellen op de
Luidspreker toets

Als het bezette nummer vrij komt, of als
het nummer gebruikt wordt dat niet
antwoordt, zal uw telefoon  op een andere
wijze bellen en de ‘Bel terug...’ tekst
verschijnt op het display

 of 

4 Neem de hoorn op om het afgebeelde
nummer te bellen of  druk op de
Luidspreker toets

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Opheffen van de terugbel opdracht

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Terugbel. uitschakelen

OK
3 Druk op OK

Alle ingestelde terugbel opdrachten
worden opgeheven

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



Wat u kunt doen als de lijn bezet is22

Inbreken op een bezette lijn

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Inbreken

OK
3 Druk op OK

Opm: Beide partners kunnen horen dat u
inbreekt

Tweede oproep indicatie geven aan een bezet
toestel

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Ik wacht

OK
3 Druk op OK.  De andere persoon weet nu

dat u wacht. Wacht tot de andere persoon
antwoordt en handel verder als normaal.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Bekijken van wie de 2de inkomende oproep
afkomstig is

1 Druk op de Opties toets

OK 2 Druk op OK om te zien wie er wacht
3 Als u het wachtende gesprek niet wilt

beantwoorden moet u op de Eruit  toets
drukken

Overschakelen tussen het lopende gesprek en de
2de inkomende oproep

1 Als gedurende een gesprek het pictogram
voor ‘wachtend gesprek’ knippert in de
rechter bovenhoek van het display geeft
dit aan dat er een wachtend gesprek is.
Tevens klinkt er een piep als deze optie is
ingesteld

2 Druk op de Opties toets

OK 3 Druk op OK om te zien wie er wacht

4 Druk op de Opties toets

OK 5 Druk op OK  om het wachtende
inkomende gesprek te beantwoorden

Opm: De eerste gesprekspartner wordt in de wachtrij geplaatst.  Door
bovenstaande stappen opnieuw te doorlopen kunt u weer wisselen tussen
beide gesprekken.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Beëindigen van het lopende gesprek en
beantwoorden van de 2de inkomende oproep

 of 

1 Leg de hoorn op het toestel of druk op de
Luidspreker toets terwijl het andere
gesprek wacht

 of 

2 De telefoon gaat over voor het inkomende
wachtende gesprek

Beantwoord het gesprek door de hoorn op
te nemen of door op de Luidspreker toets
te drukken

Beantwoorden van een inkomende oproep tijdens
programmeren

1 Druk op de Eruit toets om het
programmeren te beëindigen
Opm: Alleen de geprogrammeerde
gegevens die afgesloten zijn met de OK
toets zullen opgeslagen worden

 of 

2 Beantwoord het gesprek door de hoorn op
te nemen of door op de Luidspreker toets
te drukken

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Aannemen van een wachtend bericht

Voordat u van deze functie gebruik kunt maken, dient u een toets met de
functie Wachtend bericht te programmeren. Afhankelijk van het soort
wachtende bericht, gaat de bijbehorende LED knipperen of gewoon
branden.

 of 
1 Neem de hoorn op of druk op de

Luidspreker toets

2 Druk op de wachtend bericht-toets

Opm.: Als de LED nog steeds knippert of brandt nadat u klaar bent
met het aannemen van het wachtende bericht, is er nog een
wachtend bericht voor u. Herhaal bovengenoemde stappen om
dat bericht ook aan te nemen.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Voorbereiding van een nummer gedurende een
gesprek

1 Druk op de Opties toets tijdens het
gesprek

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Nummer voorbereiden ?

OK 3 Druk op OK

4 Voer het gewenste nummer in

OK

5 Druk op OK om de oorspronkelijke
gesprekspartner in de wacht te zetten en
om verbinding te krijgen met het nieuw
ingegeven nummer

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



 Omleiden van gesprekken 27

Omleiden van gesprekken naar een specifiek
toestel

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.  Het omleiden van gesprekken kan alleen
maar functioneren als er een toets is geprogrammeerd om de gesprekken
naar een vaste bestemming om te leiden. Zie : Een functie onder een lege
geheugentoets zetten, pagina 53.

Omleiden

1 Druk op de geheugentoets die
geprogrammeerd is voor het omleiden van
gesprekken Als er geen specifiek toestel
nummer erbij is geprogrammeerd onder
deze toets volg dan de stappen 2 en 3

2 Als het nummer van het groepstoestel nog
niet geprogrammeerd is onder de
omleidingstoets geef dan het gewenste
nummer op

OK 3 Druk op OK

Uitschakelen van een omleiding vanuit uw toestel

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Omleiden

Druk op de geheugentoets die
geprogrammeerd is voor het omleiden
van gesprekken

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Bewaken van gesprekskosten en gespreksduur

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Duur en kosten van een gesprek (indien beschikbaar) worden op het
display getoond tijdens het gesprek. Duur en kosten van een gesprek
(indien beschikbaar) worden op het display getoond na afloop van het
gesprek.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Het toevoegen van naam aan eigen gids

1 Druk op de Opties toets
Opmerking: Als de Bellers optie eerst op
de display staat, drukt u eenmaal op PIJL
OMHOOG totdat u Gids op de display
ziet

OK 2 Druk op OK om toegang te krijgen tot de
gids

3 Als de gids leeg is volg dan stap 4. Is dit
niet het geval druk dan op de Opties toets
en ga dan naar stap 4

OK 4 Druk op OK  om een naam toe te voegen

1. , : ! ? + - % & / ( ) = ¿¡1
2   A B C à á â ã ä å æ ç 2
3   D E F è é ê ë 3
4   G H I ì í î ï 4
5   J K L 5
6   M NO ñ ò ó ô õ ö œ ø6
7   P Q R S ß 7
8   T U V ù ú û ü 8
9   W X Y Z 9
0   space 0
#   #
*   *

5 Toets de naam in: (b.v. druk voor een B
twee keer toets 2). Toets een 0 voor een
spatie

Opm: Men kan internationale karakters
krijgen door herhaaldelijk op de toets te
drukken totdat het gewenste karakter
verschijnt: b.v. om een à te krijgen moet
men toets 2 vier maal in drukken

ga verder op de volgende pagina

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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OK 6 Druk op OK

7 Toets de naam in

Opm: Bij het intoetsen van een naam
tijdens een gesprek, wordt hier het
nummer van de persoon waar u mee
verbonden bent getoond. Indien nodig
kunt u dit nummer wijzigen [alleen bij de
D330], of wissen door op de Opties toets
en OK te drukken.

OK 8 Druk op OK

9 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Verwijderen van een naam uit de gids

1 Druk op de Opties toets

OK   of  
+

  OK

2 Als de optie Gids getoond wordt op het
display druk dan op OK.
Is dit niet het geval ga dan met de pijltjes
toetsen naar de optie Gids en druk op OK

3 Toets de eerste letter in van de naam en
druk op OK

4 Ga indien noodzakelijk met de pijltjes
toetsen naar de naam die u wilt
verwijderen

5 Druk op de Opties toets

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Verwijderen?

OK 7 Druk op OK om de naam te verwijderen

8 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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Wijzigen van een naam in de gids [D330]

1 Druk op de Opties toets

OK  of 
OK< <

<

<  
+

  OK

2 Druk op OK als de optie Gids? wordt
getoond.
Ga anders naar die optie met de pijltjes
toetsen en druk op OK

3 Toets de eerste letter van de naam in (b.v.
druk voor een B twee keer toets 2). Toets
een 0 voor een spatie. Druk op OK

OK< <

<

<
4

Ga indien noodzakelijk met de pijltjes
toetsen naar de naam die u wilt
veranderen

5 Druk op de Opties toets

OK 6 Druk op OK om de naam in de gids te
wijzigen

X

OK< <

<

<

 + OK

7 Wijzig de naam:

Gebruik backspace voor het verwijderen
van een teken

Gebruik de horizontale cursortoetsen om
een teken in te voegen

Druk op de Opties toets en OK om alle
tekens te wissen

OK 8 Druk op OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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X

OK< <

<

<

 + OK

9 Wijzig indien nodig het nummer als
volgt:

Gebruik backspace voor het verwijderen
van een cijfer

Gebruik de horizontale cursortoetsen om
een cijfer in te voegen

Druk op de Opties toets en OK om alle
cijfers te wissen

OK 10 Druk op  OK

11 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Wijzigen van een naam in  de gids [D325]

1 Druk op de Opties toest

OK    of  
+

  OK

2 Druk op OK als de optie Gids? wordt
getoond.

Of  scroll naar die optie en druk op OK

3 Toets de eerste letter van de naam in
(druk bijvoorbeeld de cijfertoets "2"
tweemaal in om een B in te toetsen.)
Toets een nul in om een spatie in te
voeren

4 Scroll indien nodig naar de naam die u
wilt wijzigen

5 Druk op de  Opties toets

OK 6 Druk op OK om  de naam in de gids te
wijzigen

 + OK

7 Wijzig de naam:

Druk op de Opties toets en OK om alle
tekens te wissen

8 Toets de nieuwe tekens in (druk
bijvoorbeeld de cijfertoets "2" tweemaal

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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in om een B in te toetsen.) Toets een nul
om een spatie in te voeren

OK 9 Druk op OK

 + OK 10

Wijzig indien nodig het nummer:

Druk op de Opties toets en OK om alle
cijfers te wissen

11
Voer met de cijfertoetsen een nieuw
nummer in

OK 12 Druk op OK

13 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Kopiëren van een naam van de extra gids naar de
persoonlijke gids

Deze paragraaf is alleen van toepassing als uw systeem een extra gids
heeft.

1 Druk op de Opties toets

2 Scroll naar een van de extra gidsen

OK 3 Druk op OK

4 Toets de eerste letter in van de naam die u
belt. Om bijvoorbeeld een B in te voeren
drukt u tweemaal op de nummertoets

5 Scroll zo nodig om de door u gewenste
naam te vinden

OK
6 Druk op OK om de naam te selecteren en

het bijbehorende telefoonnummer te
bekijken

7 Druk op de Opties toets (in het display
verschijnt: Kopiëren naar de gids?)

OK

8 Druk op OK.
Opm.: de naam of het nummer kan nu
gewijzigd of gewist worden [alleen bij de
D330]: druk op de Opties toets en OK.

OK 9 Druk tweemaal op OK om de naam en het
nummer naar uw eigen gids te kopiëren

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Instellen van het contrast van het display [alleen bij
de D330]

1 Houd de Niveau 2 toets ingedrukt

2 Druk, terwijl u de Niveau 2 toets
ingedrukt houdt, op de min of plus toets
om het contrast te wijzigen

3 Als het contrast naar uw smaak is
ingesteld kunt u de Niveau 2 toets weer
loslaten

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 
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In en uitschakelen van functies

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Als dat
zo is, dan heeft u er geen toegang toe en/of kunt u niet hun status
veranderen.

Het toestel heeft diverse uitschakelbare functies.

In de Gebruikers mode zijn de volgende functies beschikbaar:
• Bel staat aan
• Belsignaal
• Tweede oproep indicatie
• Automatisch beantwoorden
• Automatisch beantwoorden gedurende 1 uur
• Bellen met één toets aanslag
• Bewaar omgeleide oproepen
• Bellerslijst
• Niet storen aan
• Inkomende intercom
• Microfoon voor intercom
• Status weergave
• TAPI (toestel, niet voor ErgoLine@Net)
• Harde beltoon in plaats van 3 gewone belsignalen

Het volgende functie is toegankelijk via de Speciale mode, zie pagina 48.
• Nacht mode

Al deze functies worden verklaard in de woordenlijst achter in dit boek.

Hoe het overschakelen van het ene functie naar het andere gaat wordt
uitgelegd op de volgende bladzijde.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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In en uitschakelen van functies (vervolg)

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken.

OK 3 Druk op OK

OK 4 Druk op OK om de optie Aan/uit lijst te
kiezen

5 Ga met de pijltjestoetsen naar de
gewenste functie.

6 Druk weer op de Opties toets om de
getoonde optie te wijzigen

OK
7 Druk op OK  om de gewijzigde functie te

tonen

OK 8 Druk op OK  om de wijziging door te
voeren

9 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Wijzigen van de gebruikte taal

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
kenmerken

OK 3 Druk op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel?

OK 5 Druk op OK

OK 6 Druk op OK  om de Taal optie te kiezen

7 Ga met de pijltjestoetsen naar de
gewenste taal

OK 8 Druk op OK  om de instelling vast te
leggen

9 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Instellen van het volume van het belsignaal van de
telefoon

1 Regel met de min en plus toetsen het
volume

OK 2 Druk op OK  om de instelling vast te
leggen

3 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Opm.: De volumetoetsen zijn “context-gevoelig”, hetgeen wil zeggen dat
het belvolume in elk van de gebruiksstanden afgesteld kan worden (zacht-
spreken, handen-vrij en meeluisteren).

t

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Instellen van de melodie van het belsignaal op het
toestel

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel

OK 5 Druk op OK

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Stel bel in

OK 7 Druk op OK

8 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Stel melodie in

OK 9 Druk op OK

of  

10 Kies de melodie met de pijltjes toetsen of
toets een nummer in op het toetsenbord en
beluister de melodie

OK 11 Druk op OK  om de instelling vast te
leggen

12 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Blokkeren van de gebruiksmogelijkheden
Door middel van een password kunnen de gebruiksmogelijkheden van het
toestel beperkt worden op de volgende manier:

• Opbellen en ontvangen van gesprekken blijft mogelijk, maar alle
ingeprogrammeerde functies zijn niet toegankelijk

• Ontvangen van gesprekken is mogelijk, maar het bedienen van een
willekeurige toets of het opnemen van de hoorn heeft een verbinding
tot gevolg met een specifiek vooraf ingegeven nummer

• Het is alleen maar mogelijk om gesprekken te ontvangen. Het zelf
bellen is niet mogelijk en u heeft geen toegang tot geprogrammeerde
functies

1 Druk als het toestel in rust is op de Opties
toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK
4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie

Toestel

OK 5 Druk op OK
6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie

Kies mode

OK 7 Druk op OK
8 Geef het password op voor blokkeren

(Oorspronkelijk is dit 111. Dit password
kan gewijzigd worden, zie pagina 46)

OK 9 Druk op OK om de blokkeer mode in te
schakelen

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Blokkeermode: Geen toegang tot
geprogrammeerde functies

U kunt nog steeds bellen en gebeld worden.  Voor de volgende
handelingen moet het toestel in de blokkeermode zijn. Zie: Blokkeren van
de gebruiksmogelijkheden  op pagina 43.

1 Ga in de blokker mode met de pijltjes
toetsen naar Programmeren geblokkeerd

OK

2 Druk op OK
Toegang tot de geprogrammeerde functies
is nu niet meer mogelijk en de telefoon
gaat naar het begin menu

Blokkeer mode: Hotline naar....

Het opnemen van de hoorn of het drukken op de luidspreker toets heeft tot
gevolg dat er  direct gebeld wordt naar het nummer dat in deze mode
ingesteld is. Het blijft mogelijk om op normale wijze binnenkomende
gesprekken te ontvangen.  Voor de volgende handelingen moet het toestel
in de blokkeermode zijn. Zie: Blokkeren van de gebruiksmogelijkheden  op
pagina 43.

1 Ga in de blokker mode met de pijltjes
toetsen naar Hotline naar...

OK

2 Geef het nummer op waarnaar direct
gebeld wordt bij het drukken van een
willekeurige toets en druk op OK.  Opm:
U kunt maximaal 20 cijfers opgeven

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Blokkeer mode: Alleen inkomende gesprekken

Voor de volgende handelingen moet het toestel in de blokkeermode zijn.
Zie: Blokkeren van de gebruiksmogelijkheden  op pagina 43.

1 Ga in de blokker mode met de pijltjes
toetsen naar Oproep ontvangst

OK 2 Druk op OK

Opm: In deze mode is het niet mogelijk om uitgaande gesprekken te
voeren.

Blokkeren van de gebruiksmogelijkheden opheffen

Als er een of meerdere gebruiksmogelijkheden van het telefoontoestel
geblokkeerd zijn op een manier als beschreven in: Blokkeren van de
gebruiksmogelijkheden, kunt u deze blokkade opheffen.  Daarvoor hebt u
een password nodig. (Indien niet eerder door u gewijzigd: 111)

1 Druk op de Opties toets

OK 2 Druk op OK

3 Geef het password op.  (Indien niet eerder
door u gewijzigd:  111). Dit password kan
gewijzigd worden, zie: pag. 46

OK 4 Druk op OK om de blokkade op te heffen

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Wijzigen van het password voor blokkeren

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk, op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel

OK 5 Druk op OK

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Verander password

OK 7 Druk op OK

8 Geef het oude password op

OK 9 Druk op OK

10 Geef het nieuwe password op

OK 11 Druk op OK

12 Geef opnieuw het nieuwe password op

OK 13 Druk op OK

14 Druk op de Eruit toets om terug  te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Keuze van het weergave middel voor spraak

Het weergave middel voor spraak kan gewijzigd worden zodat u een
headset kunt gebruiken in plaats van de telefoon hoorn of omgekeerd.

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK
4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie

Toestel.  Opm: De beschrijving van deze
opties staan in de woordenlijst

OK 5 Druk op OK
6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie

Kies spraak uitgang

OK 7 Druk op OK
8 Ga met de pijltjes toetsen naar het

gewenste spraak weergave middel (in de
woordenlijst vindt u een uitleg over de
gebruikte termen)

OK 9 Druk op OK
10 Druk op de Eruit toets om terug te keren

naar het begin menu

Opm: Als u kiest voor “Hoorn zonder haakcontact” of  “Headset”, zal het
normale haakcontact van de telefoon buiten werking zijn. Een functie toets
geprogrammeerd met de functie “Telefoongesprekken aan/uit” moet dan
gebruikt worden als haak contact.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Toegang tot de Speciale mode

De speciale mode geeft toegang tot het instellen van nog meer functies,
bijvoorbeeld in de aan/uit lijst en geeft u de mogelijkheid om alle
persoonlijke gegevens in één keer te wissen.

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel

OK 5 Druk op OK

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kies mode

OK 7 Druk op OK

8 Voer het password in voor de Speciale
mode: 2468
Opm: Dit password kan niet gewijzigd
worden

OK 9 Druk op OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Het wissen van alle persoonlijke
informatie (toetsen, gids, ....)

Hiervoor moet de telefoon in de Speciale mode staan. Zie: Toegang tot de
speciale mode, pagina 48.

1
Druk op de Opties  toets in de Speciale
mode, bij het menu wat men ziet als het
toestel in rust staat.

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel

OK 5 Druk op OK

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Service zaken

OK 7 Druk op OK

8 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Wis alle toetsen, de optie wis hele gids of
de optie Default aan/uit lijst

OK 9 Druk op OK om de afgebeelde optie te
activeren

OK 10 Druk opnieuw op OK om de wijziging te
bevestigen

11 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Het  laden (downloaden) van functies in het toestel

Voor het laden moet de telefoon in de Speciale mode staan. Zie: Toegang
tot de speciale mode , pagina 48.

Opmerkingen: Gedurende het laadproces kan de telefoon niet gebruikt
worden.

1 Druk op de Opties  toets in de Speciale
mode, bij het menu wat men ziet als het
toestel in rust staat.

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel

OK 5 Druk op OK

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Service zaken

OK 7 Druk op OK

8 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel downloaden

OK 9 Druk op OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Terug naar de normale gebruiksmode

Hiervoor moet de telefoon in de Speciale mode staan. Zie: Toegang tot de
speciale mode, pagina 48.

1 Druk op de Opties  toets in de Speciale
mode

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kenmerken

OK 3 Druk op OK

4 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toestel

OK 5 Druk op OK

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Kies mode

OK 7 Druk op OK

8 Druk op de Opties toets

OK 9 Druk op OK om terug te keren naar de
normale gebruiksmode

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Nummer voor snelkiezen onder een lege
geheugentoets zetten

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toetsen

OK 3 Druk op OK

of

 +  

4 Druk op de lege geheugentoets die u wilt
programmeren
of
Druk op Niveau 2 en de lege
geheugentoets die u wilt programmeren
voor het tweede niveau
Opm: Het is ook mogelijk om het tweede
niveau te programmeren van het
numerieke toetsenbord door het
indrukken van Niveau 2 en een numerieke
toets

OK 5 Druk op OK

6 Toets het nummer in
Als het nummer bij een naam hoort uit de
gids, verschijnt er een pijltje naast het
nummer en kun je scrollen om de naam te
zien

OK 7 Druk op OK  om het nummer onder de
gekozen geheugentoets te zetten

8 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Een functie onder een lege geheugentoets zetten

Het kan zijn dat uw systeem niet al deze functies ondersteunt. Dan kunt u
deze niet gebruiken.

Door het programmeren van een speciale functie onder een geheugentoets
kunt u deze functie met één druk op de knop bereiken.

De volgende functies kunnen onder een geheugentoets geprogrammeerd
worden:
• Alle oproepen omleiden
• Terug bellen
• Omleiden bij bezet
• Niet storen aan
• Toon (TDK) zenden
• Wachtend bericht
• Tweede oproep indicatie
• Automatisch beantwoorden
• Bel staat aan
• Telefoon gesprek aannemen/verbreken
• Direct Password
• Automatisch beantwoorden gedurende 1 uur
• Hoorn zonder haakkontakt
• Headset
• TAPI: toestel (niet voor ErgoLine@Net)

De volgende functie is bereikbaar in de Speciale mode, zie pagina 48:
• Nacht mode

Al deze functies worden verklaard in de woordenlijst achter in dit boek.

ga verder op de volgende pagina
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1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toetsen

OK 3 Druk op OK

4 Druk op de lege geheugentoets die u wilt
programmeren

5 Ga met de pijltjes toetsen door de lijst tot
de gewenste functie op het display
verschijnt.

OK 6 Druk op OK

7 Geef, indien nodig, een nummer op
(bijvoorbeeld voor een omleiding)

Opm.: bij de functies Alle omroepen
omleiden en Toon (TDK) zenden is het
invoeren van het nummer optioneel.

8 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu
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Groepsfaciliteiten onder een lege geheugentoets
zetten

Door  het programmeren van groepsfaciliteiten onder een geheugentoets
kunt u deze faciliteit met één druk op de knop oproepen.

De volgende groepsfaciliteiten kunnen onder een geheugentoets
geprogrammeerd worden:
• Afwezig voor oproepen
• Afwezig voor groepsoproepen
• Inkomende intercom
• Belsignaal
• Status weergave
• Aan/afwezigheids status
• Groepsfaciliteit
• Oproepen naar/voor groepslid
• Privé oproepen
• Persoonlijke oproepen
• Oproepen voor chef
• Oproepen van/naar groepslid
• Oproepen voor de groep
• Privé gesprekken parkeren
• Algemeen parkeren
• Alternatieve secretaresse

In de Speciale mode heeft men toegang tot de volgende functie:
• Lijn toets

Al deze functies worden verklaard in de woordenlijst achter in dit boek.

Het kan zijn dat uw systeem niet al deze functies ondersteunt. Dan kunt u
deze niet gebruiken.

ga verder op de volgende pagina
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1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toetsen

OK 3 Druk op OK

4 Druk op de lege geheugentoets die u wilt
programmeren

5 Ga met de pijltjes toetsen door de lijst met
groepsfaciliteiten tot de gewenste
faciliteit op het display verschijnt.

OK 6 Druk op OK

7 Geef, indien nodig, een  nummer op
(raadpleeg uw systeembeheerder)

OK 8 Druk op OK

9 Ga, indien nodig, met de pijltjes toetsen
naar het gewenste belsignaal. Opm.: Als
er om een harde beltoon wordt gevraagd,
selecteert u Belsignaaal type 3 en
schakelt u de functie Harde beltoon in
plaats van 3 gewone belsignalen in de lijst
met uitschakelbare functies aan. Refer to
Glossary.

OK 10 Druk op OK

11 Druk op de Eruit toets om terug te keren
naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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De inhoud van een geheugentoets wijzigen

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toetsen

OK 3 Druk op OK
4 Druk op de geheugentoets die u wilt

wijzigen

5 Druk op de Opties toets

OK 6 Druk op OK om de inhoud van de toets te
wijzigen

OK< <

<

<  + 

X

 + OK

7 Wijzig de functie door het kiezen van een
nieuwe functie/ groepsfaciliteit (zie voor
uitleg de woordenlijst).
Of
Wijzig het nummer met de backspace
toets en de horizontale cursortoetsen
[alleen bij de D330]
Of
Wis het gehele nummer door het
indrukken van de Opties toets en OK en
voer een nieuw nummer in

OK 8 Druk op OK
9 Druk op de Eruit toets om terug te eren

naar het begin menu

Opm: Als het niet mogelijk is om de inhoud van een toets te wijzigen,
neem dan kontakt op met de systeem beheerder omdat de toets al ingesteld
kan zijn door het telefoon systeem.
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De inhoud van een geheugentoets wissen

Het wissen van de inhoud van een geheugentoets is noodzakelijk als u de
functionaliteit ervan wilt wijzigen. Als u echter alleen maar de inhoud wilt
wissen zonder er iets anders in te zetten moet u op Eruit drukken als u
klaar bent met het wissen.

1 Druk op de Opties toets

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toetsen

OK 3 Druk op OK

4 Druk op de geheugentoets die u wilt
wijzigen

5 Druk op de Opties toets

6 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Toets wissen

OK 7 Druk op OK

8 U kunt de toets nu opnieuw
programmeren of u kunt op Eruit drukken
om terug te keren naar het begin menu

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Een functietoets gebruiken om een functie te
(de)activeren

Als een geheugentoets gebruikt wordt als
functietoets zal de bijbehorende LED
oplichten ten teken dat de functie aktief is.
Druk op de functietoets om de functie in
of uit te schakelen

Opm: Als deze functie geprogrammeerd
is in het tweede niveau van de toets, zal
de LED niet branden

Een toets voor snelkiezen gebruiken tijdens een
gesprek

Deze voorziening kan niet gebruikt worden als er reeds een gesprek in de
wacht staat.

Druk tijdens een gesprek op een geheugen
toets, die is voorgeprogrammeerd als
snelkeuze toets.  Hierdoor wordt het
eerste gesprek in de wacht gezet en wordt
het nummer onder de snelkeuze toets
gebeld.  Opm: Dit kan alleen maar
functioneren als de functie “Bellen met
één toetsaanslag” aktief is. Zie het
hoofdstuk `In en uitschakelen van
functies’, pagina 38.
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Groepsfaciliteiten gebruiken

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Met de groepsfaciliteiten is het mogelijk om gebruik te maken van
voorgeprogrammeerde voorzieningen voor het selectief beantwoorden of
omleiden van verschillende oproepen. Als lid van een normale groep hebt
u toegang tot te volgende faciliteiten:

• Afwezig voor oproepen
• Afwezig voor groepsoproepen
• Inkomende intercom
• Belsignaal
• Status weergave
• Aan/afwezigheids status
• Groepsfaciliteit
• Intercom oproep naar groepslid
• Privé oproepen
• Persoonlijke oproepen
• Oproepen voor de chef
• Oproepen van/naar groepslid
• Oproepen voor de groep
• Privé gesprekken parkeren
• Algemeen parkeren
• Alternatievesecretaresse

In de Speciale mode heeft men toegang tot de volgende functie:
• Lijn toets

Al deze functies worden verklaard in de woordenlijst achter in dit boek.

Opm: Alle faciliteiten die in dit hoofdstuk besproken worden moeten in
het systeem en onder de geheugentoetsen geprogrammeerd worden
voordat ze gebruikt kunnen worden.
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Status weergave van toetsen voor
groepsfaciliteiten

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheden niet allemaal
ondersteunt. Dan kunt u deze functies niet gebruiken.  U kunt de status van
een toets voor een groepsfaciliteit vaststellen door de kijken naar  de LED
van de toets.
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Toets voor Status LED Betekenis

Groepslid LED is uit Groepslid is beschikbaar, de
telefoon wordt niet gebruikt

LED is aan Groepslid is aan het bellen, of een
inkomend gesprek voor dit groepslid
kunt u niet beantwoorden

LED knippert snel Inkomend extern gesprek voor
groepslid

LED knippert langzaam Inkomend intern gesprek voor
groepslid

LED knippert en naam/ nummer
van groeps-deelnemer wordt
getoond

Inkomend intern gesprek van het
groepslid zichtbaar op het display

Parkeer oproepen LED is uit Er staat niemand geparkeerd

LED is aan Wel partij aanwezig onder
parkeertoets maar geen toegang tot
geparkeerde partij

LED knippert Parkeertoets bevat geparkeerde
partij; door op deze toets te
drukken gaat u terug naar de
geparkeerde partij

Af/aanwezig
schakelen

LED is uit Telefoon is aanwezig geschakeld

LED is aan Telefoon is afwezig gezschakeld

Af/aanwezig status
laten zien

LED in toets voor groepslid is uit Telefoon van groepslid is
beschikbaar voor inkomende
oproepen

LED in toets voor groepslid is
aan

Telefoon van groepslid is niet
beschikbaar voor inkomende
oproepen. Deze worden omgeleid
naar een ander groepstoestel

Privé oproepen LED is uit In rust, geen inkomende oproepen.

Persoonlijke
oproepen

LED is aan Wel een inkomende oproep maar u kunt
deze niet beantwoorden.

Oproepen voor de
chef

LED knippert langzaam. Er komt een interne oproep binnen

Algemene oproepen LED knippert snel Er komt een externe oproep binnen
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Een ander groepslid opbellen

Uw toestel moet een toets bevatten die geprogrammeerd is voor opbellen
van groepsleden: de Groepslid toets.

Een groepslid kan gebeld worden door middel van zijn/haar groepslid
toets op het moment dat de LED van de toets aan of uit is.
• Als de LED van de groepslid toets uit is, dan is het toestel van het

groepslid buiten werking
• Als de LED van de groepslid toets aan is, kan dit twee dingen

betekenen:
• Het groepslid is telefonisch in gesprek
• Er is een inkomende oproep voor het groepslid, maar u kunt

deze niet beantwoorden.

1 Druk op de Groepslid toets

  of 

2 Als het functie Bellen met een
toetsaanslag aan is, gaat het
telefoontoestel automatisch over op
handen-vrij bellen en belt het groepslid.

Als het functie Bellen met een
toetsaanslag uit is, verschijnt het nummer
op het display. Neem de hoorn op of druk
op de Luidspreker toets
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Een groepslid via de intercom oproepen

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.  Uw toestel moet een toets bevatten die
geprogrammeerd is voor het oproepen van een groepslid via de intercom:
de Groepslid intercom  toets.

Een groepslid kan gebeld worden door middel van zijn/haar Groepslid
toets op het moment dat de LED van de toets uit is.

• Als de LED van de Groepslid intercom toets uit is, dan wordt het
toestel van het groepslid niet gebruikt

• Als de LED van de Groepslid intercom toets aan is, kan dit twee
dingen betekenen:

• Het groepslid is telefonisch in gesprek
• Er is een inkomende oproep voor het groepslid, maar u kunt deze niet

beantwoorden.

Groepslid intercom

Druk de Groepslid intercom toets.
Handen-vrij bellen wordt automatisch
ingeschakeld

Opm: Als het groepslid inkomende
gesprekken toestaat, zult u onmiddellijk
te horen zijn na drie korte belsignalen

Opm: U kunt deze toets ook gebruiken om een groepslid op een normale
manier op te bellen. Handel als volgt:

1 Neem de hoorn op

Groepslid intercom
2 Druk op de Groepslid intercom toets

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



 Het gebruik van groepsfaciliteiten 65

Beantwoorden van een inkomend gesprek voor
een groepslid

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Uw toestel moet een toets bevatten die geprogrammeerd is voor het
oproepen van een groepslid (via de intercom): de Groepslid (intercom)
toets.

U kunt een oproep voor een groepslid beantwoorden door middel van
zijn/haar groepslid toets op het moment dat de LED knippert en er geen
aanduiding op het display zichtbaar is.

• Als de LED van de Groepslid (intercom) toets snel knippert, komt er
een extern gesprek binnen voor dat groepslid

• Als de LED van de Groepslid (intercom) toets langzaam knippert,
komt er een intern gesprek binnen voor dat groepslid.

• 
Als de LED van de Groepslid toets aan is, kan dit twee dingen betekenen:
• Het groepslid is telefonisch in gesprek, of
• Er is een inkomende oproep voor het groepslid, maar u kunt deze niet

beantwoorden.

Groepslid (intercom)

1 Druk op de Groepslid (intercom) toets
waarvan de LED knippert
De naam en het nummer van de
inkomende beller worden weergegeven
op het display

2 Handen-vrij bellen wordt automatisch
ingeschakeld. Neem de hoorn op als u het
gesprek via de hoorn wilt voortzetten
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Beantwoorden van een inkomend gesprek van
een groepslid

Uw toestel moet een toets bevatten die geprogrammeerd is voor het
oproepen van een groepslid (via de intercom): de Groepslid (intercom)
toets. U kunt een oproep van een groepslid beantwoorden door middel van
zijn/haar groepslid toets op het moment dat de LED knippert en de naam
en het nummer van het groepslid op het display verschijnt.

of  of

Neem de hoorn op of druk op de
luidspreker toets of druk op de Groepslid
(intercom) toets waarvan de LED
knippert

Het toestel aanwezig of afwezig schakelen

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Uw toestel moet deel uitmaken van een chef/secretaresse configuratie en
moet een toets bezitten die geprogrammeerd is met de voorziening Afwezig
voor oproepen :   de toets Aanwezig/Afwezig

• Als de LED van de toets uit is, dan is het toestel aanwezig voor de
meeste inkomende gesprekken

• Als de LED van de toets aan is, dan is het toestel afwezig voor de
meeste inkomende gesprekken
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Als u de chef bent:

Aanwezig/Afwezig

Druk op de Aanwezig/Afwezig toets

Opm: Als het toestel in de stand afwezig
voor oproepen staat, worden de meeste
inkomende gesprekken omgeleid naar een
vooringestelde bestemming,
waarschijnlijk uw secretaresse

Als u de secretaresse bent:

Aanwezig/Afwezig

Druk op de Aanwezig/Afwezig toets

Opm: Als uw toestel in de stand Afwezig
voor oproepen staat en die van de chef
ook, dan worden alle inkomende
gesprekken voor de chef  omgeleid naar
een vooringestelde bestemming,
waarschijnlijk een ander secretaresse

Inkomende oproepen voor u zelf komen
nog steeds binnen op uw eigen toestel
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Het toestel afwezig voor inkomende
groepsoproepen schakelen

Het toestel afwezig voor inkomende groepsoproepen schakelen.
Uw toestel moet een toets bevatten die geprogrammeerd is met de
voorziening afwezig voor groepsoproepen : de toets Afw. voor groepsopr.

• Als de LED van de toets uit is, dan staat het toestel in de stand
aanwezig voor  inkomende gesprekken voor de groep

• Als de LED van de toets aan is, dan staat het toestel in de stand afwezig
voor inkomende gesprekken voor de groep

Afw. voor groepsopr.

Druk op de toets Afw. voor groepsopr.

Opm: Als u uw toestel in de stand zet
Afw. voor groepsopr. worden alle
inkomende groepsoproepen omgeleid
naar de andere groepsleden.

Waar uw persoonlijke oproepen dan
binnen komen hangt af van de instelling
van uw systeem.

• Persoonlijke inkomende oproepen
komen binnen op uw eigen toestel of

• Persoonlijke inkomende oproepen
worden omgeleid naar een
vooringestelde bestemming
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Het toestel op afstand afwezig of aanwezig
schakelen

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Uw toestel moet deel uitmaken van een chef/secretaresse configuratie en
moet een toets bezitten die geprogrammeerd is met de voorziening
Afwezig/aanwezig status :  de toets Af/aanwezig status.

Af/aanwezig status

Druk de toets Af/aanwezig status
Opm:
De LEDs van de diverse groepslid
(intercom) toetsen geven nu aan of het
toestel van het groepslid afwezig of
aanwezig geschakeld is voor de meeste
oproepen.
Als de LED van de toets uit is, dan staat
het toestel in de stand aanwezig voor
inkomende gesprekken
Als de LED van de toets aan is, dan staat
het toestel in de stand afwezig voor de
meeste inkomende gesprekken

Groepslid (intercom)

Druk op de  desbetreffende  Groepslid
(intercom) toets  om het toestel van dit
groepslid op aanwezig of afwezig te
zetten
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Beantwoorden van oproepen voor de chef

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Uw toestel moet deel uitmaken van een chef/secretaresse configuratie en
moet een toets bezitten die geprogrammeerd is voor inkomende chef
oproepen : de  Chef toets.

Opm: Oproepen voor de chef komen alleen binnen onder deze toets als het
toestel van de chef in de stand Afwezig voor oproepen staat of als hij of zij
bezig is met een telefoongesprek.

U kunt een oproep voor een chef beantwoorden door middel van deze Chef
toets als de LED knippert en er geen aanduiding op het display zichtbaar
is.
• Als de LED van de Chef toets snel knippert, komt er een extern

gesprek binnen voor de chef.
• Als de LED van de Chef toets langzaam knippert, komt er een intern

gesprek binnen voor de chef.

Opm: Als de LED van de chef toets aan is, dan komt er een gesprek binnen
voor die chef. U kunt deze echter niet beantwoorden.

Chef

1 Druk op de Chef toets waarvan de LED
knippert.
De naam en het nummer van de
binnenkomende opbeller worden
weergegeven

2 De telefoon wordt automatisch op
handen-vrij gezet. Neem de hoorn op als u
het gesprek via de hoorn wilt voortzetten
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Beantwoorden van groeps-, privé of persoonlijke
gesprekken

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan
kunt u deze functie niet gebruiken.  Uw toestel moet een toets
bevatten die geprogrammeerd is voor:

• inkomende gesprekken voor de groep: de Groepslid  toets

• inkomende privé gesprekken: de Privé toets

• inkomende persoonlijke gesprekken: de Persoonlijke gesprekken toets

U kunt inkomend gesprek bij een van deze toetsen beantwoorden als de
bijbehorende LED knippert en er geen aanduiding op het display zichtbaar
is.

• Als de LED van de toets snel knippert, komt er een extern gesprek
binnen.

• Als de LED van de toets langzaam knippert, komt er een intern gesprek
binnen.

Opm: Als de LED van de toets aan is, dan komt er een gesprek binnen. U
kunt deze echter niet beantwoorden.

Groep of Privé of
Persoonlijk

Druk op de Groepslid  toets, de Privé
toets of de Persoonlijke gesprekken toets
waarvan de LED knippert.  De naam en
het nummer van de binnenkomende beller
worden weergegeven
De telefoon wordt automatisch op
handen-vrij gezet. Neem de hoorn op als
u het gesprek via de hoorn wilt
voortzetten
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Parkeren en terughalen van een gesprek

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Uw toestel moet een toets bevatten die geprogrammeerd is voor privé
parkeren: de Privé parkeertoets  of voor algemeen parkeren : de algemene
parkeer toets.

• Als de LED van de toets uit is, dan staat er niemand geparkeerd
• Als de LED van de toets knippert dan is er iemand geparkeerd en u

kunt de geparkeerde partij terug nemen.
• Als de LED van de toets aan is, dan is er iemand geparkeerd. U kunt

echter de geparkeerde partij niet terug nemen.

Parkeren
1

Druk om een verbonden gesprekspartner
te parkeren op de Parkeer toets
Opm: Als de LED van de toets uit was,
dan zal de gesprekspartner geparkeerd
worden en u hoort een kiestoon
Als de LED van de toets knippert, dan
worden het huidige gesprek en het
geparkeerde gesprek van plaats
verwisseld.
Het eerste gesprek wordt nu geparkeerd
en u wordt verbonden met de eerder
geparkeerde gesprekspartner

Parkeren 2
Druk om een geparkeerd gesprek terug te
nemen op de Parkeer toets waarvan de
LED knippert
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Gesprekken naar een andere secretaresse
omleiden

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan kunt
u deze functie niet gebruiken.

Uw toestel moet deel uitmaken van een chef/secretaresse configuratie en
moet een toets bezitten die geprogrammeerd is voor het omleiden van
gesprekken naar een andere secretaresse : de toets Alternatieve
secretaresse.

• Als de LED van de toets uit is dan worden de gesprekken niet
omgeleid naar de andere secretaresse

• Als de LED van de toets knippert dan worden de gesprekken wel
omgeleid naar de andere secretaresse

Altern. secretaresse

1 Om gesprekken om te leiden naar het
toestel van de andere secretaresse moet u
op de toets Alternatieve secretaresse
drukken als de LED uit is
Opm: Al uw eigen oproepen en die voor
uw chef die normaal op uw toestel
uitkomen worden nu omgeleid naar de
andere secretaresse

Altern. secretaresse

2 Om de omleiding naar de andere
secretaresse uit te schakelen  moet u op
de toets Alternatieve secretaresse
drukken als de LED aan is
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Het  observeren van de groepsstatus

Het kan zijn dat uw systeem deze mogelijkheid niet ondersteunt. Dan
kunt u deze functie niet gebruiken.

Neem de hoorn op

Kies een startcode plus het groepsnummer
(vraag  hiernaar bij uw systeem
beheerder)

Het display toont nu 6 cijfers  met de
volgende betekenis:

∗ de eerste 2 cijfers geven aan hoeveel
groepsleden er aanwezig zijn

∗ de volgende 2 cijfers geven het aantal
afwezige groepsleden aan

∗ de laatste 2 cijfers geven aan hoeveel
oproepen er wachten

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



Woordenlijst 75

Woordenlijst
Het kan zijn dat uw toestel niet
alle ondergenoemde features
ondersteunt.

3-Gesprek opzetten
Een optie waarmee u een
driegesprek kunt
voorbereiden. De optie
moet geactiveerd worden
vlak nadat de eerste
gespreksdeelnemer in de
wacht gezet is.

A
Toets voor
Aan/afwezigheidsstaus

Een voorgeprogrammeerde
toets waarmee u de
aan/afwezigheid van andere
groepsleden binnen een
chef/secretaresse
configuratie kunt zien of de
aan/afwezigheidsstatus kunt
wijzigen. Als u het toestel
van een ander op afwezig
zet, dan zullen al diens
inkomende gesprekken
worden omgeleid naar uw
toestel. Maximaal tien van
tevoren bepaalde mensen
kunnen het afwezig
geschakelde toestel direct
bellen.

Aan/uit lijst
Een lijst met functies die
aan of uit geschakeld
kunnen worden.

Toets voor Afwezig voor
groepsoproepen

Een voorgeprogrammeerde
toets waarmee u uw toestel
af/aanwezig kunt schakelen
voor oproepen voor groep.
Bij afwezig zullen
inkomende gesprekken
omgeleid worden naar een
ander groepslid.

Afwezig voor oproepen
Een groepsfaciliteit
waarmee u inkomende
gesprekken kunt blokkeren
door het toestel op afwezig
te schakelen of waarmee u
deze gesprekken weer kunt
de-blokkeren door het
toestel op aanwezig te
schakelen. Als het toestel
op afwezig geschakeld is,
zullen al uw oproepen
omgeleid worden naar een
van te voren ingesteld
uitwijknummer. U kunt nog
steeds gebeld worden door
mensen binnen de groep
chef/secretaresse en u kunt
nog steeds gesprekken
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ontvangen naar bij
voorbeeld uw privé
nummer.

Toets voor Algemeen
parkeren

Voorgeprogrammeerde
toets waarmee u een
gesprek kunt parkeren
zodat een ander groepslid
het gesprek kan overnemen
op zijn/haar toestel.

Alle oproepen omleiden
Het omleiden van oproepen is
een voorziening om
inkomende oproepen om te
leiden naar een andere
bestemming. Dit kan een vast
of variabel nummer zijn.

Alternatieve secretaresse
toets

Een groepsfaciliteit
waarmee u gesprekken kunt
omleiden en waarmee u
inkomende gesprekken
voor een chef die normaal
op uw toestel komen kunt
omleiden naar een ander
van te voren ingesteld
nummer.

Andere gespreksdeelnemer
3-gesprek

U kunt het nummer en/of
de naam van beide andere
gespreksdeelnemers van het
3-gesprek zichtbaar maken.

Automatisch beantwoorden
Het toestel kan zo
geprogrammeerd worden
dat het inkomende
oproepen automatisch
beantwoordt. Er klinkt een
korte piep en de telefoon
gaat automatisch over op
handen-vrij.

Automatisch beantwoorden
voor 1 uur

Het toestel kan zodanig
geprogrammeerd worden
dat automatisch inkomende
gesprekken beantwoord
worden gedurende een uur.

Automatisch terugbellen
Als u een nummer belt dat
bezet is of niet antwoordt,
kunt u de “Terugbel” optie
gebruiken om het systeem
terug te laten bellen naar u
op het moment dat het
toestel van de andere
gesprekspartner vrij is of
opnieuw gebruikt wordt.

B
Begin menu

Dit is het menu dat
verschijnt als u niet aan het
bellen of programmeren
bent. Dit menu heeft de
opties:
“Gids”,”Bericht”,”Kenmerk
en” en “Toetsen”.
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Bellerslijst
Het toestel kan alle niet
beantwoorde oproepen
registreren. De lijst kan tien
oproepen bevatten. U kunt
de bellerslijst desgewenst
uitzetten. In dat geval
worden niet beantwoorde
oproepen niet geregistreerd.

Bel met één toetsaanslag
Als deze voorziening
ingeschakeld is, dan zal het
drukken van een snelkies
toets of een toets voor
groepsfaciliteiten tot gevolg
hebben dat er handen-vrij
gebeld wordt naar het
geprogrammeerde nummer.

Belsignaal
Het geluid van een, twee of
drie belsignalen kan
gekoppeld worden aan
toetsen voor bepaalde
groepsfaciliteiten om de
status hiervan aan te geven.
Het volume van het
belsignaal kan via de
pijltjestoetsen worden
afgesteld. Zie tevens Harde
beltoon in plaats van 3
gewone belsignalen.

Bel staat uit
Het geluid van de telefoon
bel kan uitgezet worden.

Bel van de telefoon
U kunt het volume en de
melodie van de bel voor
een inkomende oproep
wijzigen.

Bericht
Tekst die wordt getoond op
het display van uw toestel
en die verstuurd is door de
gespreksdeelnemer
gedurende een gesprek.

Bewaar omgeleide oproepen
Als deze functie actief is
zullen alle naar u
omgeleide, niet
beantwoorde oproepen
opgeslagen worden in de
lijst met vergeefse
oproepen samen met
informatie over hun
originele bestemming.

Blokkeer mode
De mode waarbij de
voorzieningen vermeld bij
“blokkeer mogelijkheden”
geprogrammeerd kunnen
worden.

Blokkeer mogelijkheden
• Oproep ontvangst. De

telefoon kan alleen
gesprekken ontvangen.

• Hotline naar....
De telefoon kan
gesprekken ontvangen,

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



Woordenlijst78

maar elke druk op de
knop of het opnemen
van de hoorn heeft tot
gevolg dat er opgebeld
wordt naar een specifiek
van te voren ingegeven
nummer in handen-vrij
mode of met gebruik
van hoorn.

• Programmeren
geblokkeerd;
Het toestel kan
oproepen doen en
ontvangen, maar geeft
geen toegang tot
geprogrammeerde
functies/toetsen.

C

Correctie toets
Met deze toets wordt het
laatst ingetoetste cijfer of
karakter verwijderd.

D

Direct Password
Hiervoor kan een toets
geprogrammeerd worden.
Door deze toets in te
drukken, de hoorn op te
nemen en het password in
te toetsen (vraag hiernaar
bij uw systeem beheerder)
krijgt u toegang tot speciale
functies voor dat
toegangsniveau.

Display
Het kleine scherm op uw
toestel. U kunt het contrast
instellen.

Downloaden vanaf de
centrale

Met deze term wordt het
proces van gegevens en
programma overdracht
aangeduid.

Het is het vanuit de centrale
laden van de daar
vastgelegde gegevens voor
uw toestel.

Driegesprek
U kunt een gesprek voeren
tussen uzelf en twee andere
partners. Alle partners
kunnen elkaar horen.
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E
Eruit toets

Hiermee wordt het toestel
in de begintoestand gezet
en verschijnt het
bijbehorende begin menu.

F
Foutsignaal

Als u een ongeldige toets
indrukt is er een korte piep
te horen.

Functie toets
Een geheugentoets
geprogrammeerd om een
functie te activeren.

G
Geen bellerslijst met
opbellers

U kunt het maken van een
lijst met vergeefse
oproepen onderdrukken.
Uw toestel zal de vergeefs
ingekomen gesprekken niet
registreren.

Geen tweede oproep indicatie
Deze indicatie kan
uitgeschakeld worden.

Geheugen toets
De telefoon heeft twaalf
blauwe programmeerbare
toetsen, ieder voorzien van

een labelhouder en een
LED. De toetsen kunnen op
twee niveaus
geprogrammeerd worden.
De Niveau 2 toets (zie:
Niveau 2 toets) wordt
gebruikt voor het tweede
niveau. Elke geheugentoets
kan geprogrammeerd
worden om te dienen als
Snelkies toets, Functie toets
of een toets voor een
groepsfaciliteit.

Gesprekskosten/duur
registratie

Als u een oproep doet naar
een externe bestemming
kunnen de kosten en
gespreksduur bijgehouden
worden.

Gids
Een lijst met namen en
nummers die gebruikt kan
worden om mensen te
bellen of om te zien door
wie u gebeld wordt.

Of: één of meerdere namen
met een relatie met een
extentie.
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Groep
Mensen met gerelateerde
functies of belangen
kunnen hun toestel
“gegroepeerd” hebben.
Hierdoor kan elk toestel
afzonderlijk gebruik maken
van groepsfaciliteiten. De
leden van de groep worden
groepsdeelnemers
genoemd.

Groepsfaciliteiten
Faciliteiten ondersteund
door het telefoon systeem
om efficiënt in groepen te
kunnen werken. Zo bent u
b.v. in staat om oproepen
voor andere groepsleden te
beantwoorden en om op de
status van een ander
groepslid te letten.

H
Handen-vrij

Spreken via de microfoon
in het toestel. Het
luistergedeelte van de
hoorn is uit en de mensen
naast u kunnen de
gesprekspartner horen via
de luidspreker.

Harde beltoon in plaats van 3
gewone belsignalen

Tijdens het programmeren
van een groepsfaciliteit
heeft u de keuze uit diverse

belsignalen.
Selecteer Belsignaal type 3
en schakel de functie Harde
beltoon in plaats van 3
gewone belsignalen in de
lijst met uitschakelbare
functies aan. In plaats van 3
gewone belsignalen hoort u
dan een harde beltoon
wanneer een oproep op de
desbetreffende toetsen
binnenkomt.

Headset
Een hoofdtelefoon met
ingebouwde microfoon
waarmee u met de andere
partner kunt spreken.

Herhaal toets
Zie lijst voor
nummerherhaling.

Hoorn
Het deel van de telefoon dat
u opneemt om te spreken.

Hoorn zonder haakcontact
De hoorn van het toestel
kan gebruikt worden, maar
het haakcontact werkt niet.
Hiervoor moet iets anders
gebruikt worden zoals een
voetpedaal of een geheugen
toets die het haakcontact
simuleert.

Hotline naar. . .
Zie: Blokkeer modes.
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I
Ik wacht

Als u een toestel belt dat in
gesprek is kunt u uzelf in de
wachtrij plaatsen van
degene die u wilt bellen. De
bezette partij krijgt een
signaal dat u wacht.

Inbreken
Met deze voorziening kunt
u inbreken in een gesprek
tussen twee
gesprekspartners. Beide
partners kunnen horen dat u
inbreekt. Gedurende dit
proces is er een tikker
signaal hoorbaar om aan te
geven dat er een derde
persoon mee luistert.

Intercom blokkeren
Inkomende intercom
oproepen worden normale
oproepen. De telefoon belt
normaal.

Intercom functie
Uw telefoon kan dienen als
intercom.

Intercom oproep naar
groepslid

Als u deze functie instelt,
dan schakelt uw toestel
over op handen-vrij en het
toestel van de andere
gesprekspartner antwoordt

automatisch handen-vrij na
het geluid van de intercom
bel. Als u inkomende
intercom oproepen liever
uitzet, worden inkomende
intercom oproepen normale
oproepen. De telefoon belt
normaal.

Toets voor Intercom
oproepen naar groepslid

Hiermee kunt u oproepen
beantwoorden voor en
intercom of normale
gesprekken voeren met een
ander groepslid.

K
Kies spraak uitgang

Met deze optie kunt u het
weergave middel voor
spraak instellen, hoorn of
headset.

Kiestoon
De toon die u hoort als u de
hoorn opneemt of de
luidspreker toets indrukt.

L
LED

Een afkorting voor Light
Emitting Diode. Dit is een
klein lampje nabij de
toetsopschriften. Het laat u
zien dat de functie onder de
toets actief is.
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Lijn
Een verbinding naar een
externe bestemming.

Lijn toets
Deze toets kan alleen in de
Special mode worden
geprogrammeerd. Met de
functie Lijn toets wordt het
gebruik van de lijn getoond.
Als een lijn bezet is, brandt
de bijbehorende LED. Als
de lijn niet bezet is, is de
LED uit.

Lijst voor nummerherhaling
De lijst voor
nummerherhaling bevat de
laatste vijf nummers van
oproepen ongeacht de
methode van oproepen. Om
de toegang te krijgen tot de
lijst moet u de toets
“Herhaal” drukken. U kunt
met de pijltjestoetsen door
de lijst gaan en een nummer
kiezen. Het laatstgekozen
nummer staat bovenaan in
de lijst.

Luidspreker toets
De telefoon heeft een
ingebouwde
luidsprekertoets. De toets
schakelt de luidspreker in
of uit. Hiermee kunt u een
oproep opzetten of
aannemen met de hoorn op
de haak.

M
Meeluisteren

Spreken via de hoorn met
de luidspreker aan zodat de
mensen naast u beide
gesprekspartners kunnen
horen. De andere
gesprekspartner kan deze
mensen niet horen.

Melodie
U kunt de belmelodie
kiezen voor inkomende
oproepen. Er zijn twaalf
varianten mogelijk.

Microfoon geblokkeerd
Als deze functie aan staat
en als u inkomende
intercom gesprekken kunt
ontvangen zal de
luidspreker van uw toestel
ingeschakeld worden, maar
de microfoon niet. De
gesprekspartner kan u niet
horen.

Microfoon uit
Het uitzetten van de
microfoon van het toestel
voorkomt dat de
gesprekspartner u kan
horen. Deze functie wordt
bestuurd door de “Mic.”
toets. De status ervan is
afhankelijk van de manier
waarop de telefoon gebruikt
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wordt en wordt door de
LED als volgt aangegeven:

• LED uit: De microfoon
in het toestel is niet aan
omdat het toestel niet in
gebruik is of omdat u de
hoorn opgenomen heeft.

• LED knippert: De
microfoon is uit. De
gesprekspartner kan u
niet horen.

• LED aan: De
microfoon in het toestel
werkt. U kunt handen-
vrij bellen.

N
Nacht mode

Voorziening om
gesprekken om te leiden
naar een bepaald toestel,
gewoonlijk die van de
veiligheidsinspectie. U kunt
elk willekeurig nummer als
nacht nummer inzetten.

Nakiezen
Door extra cijfers te kiezen
op het moment dat het
opgeroepen toestel belt, kun
je de telefooncentrale
vragen om een bepaalde
functie uit te voeren.

Niet storen
U kunt niet opgebeld
worden. Inkomende
gesprekken worden
omgeleid naar de
telefoniste. De functie kan
aan of uitgeschakeld
worden.

Niveau 2 toets
Hiermee kunt u het niveau
kiezen van de
programmeerbare toetsen of
u kunt omschakelen tussen
cijfers en alfanumerieke
karakters bij het invoeren
van een combinatie van
tekst en cijfers.

Normale gebruiks mode
Dit is de standaard mode
voor uw toestel. In de
Speciale mode kan uw
toestel terug geschakeld
worden naar de gebruiks
mode door de optie
“Normale gebruiksmode” te
kiezen.

Notitie
Bericht dat naar u
verzonden kan worden als u
zijn/haar nummer kiest. De
notitie verschijnt op het
display zodra het
opgeroepen toestel begint te
bellen.
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O
Toets voor Observeren van
de groepsstatus

Als deze functie actief is
kunt u de af/aanwezigheid
van de groepsdeelnemers
bekijken op het display en
zien hoeveel gesprekken
voor deze groep nog
wachten.

Off line
U bent niet bezig met een
oproep of gesprek.

Off line nummer
voorbereiding

U kunt een nummer
intoetsen voordat u de
hoorn van het toestel neemt
of de luidspreker toets
gedrukt hebt om de oproep
te beginnen.

OK toets
Druk op deze toets om de
getoonde optie of de nieuw
ingevoerde informatie te
accepteren.

Omleiden bij in gesprek
Het telefoontoestel kan
zodanig geprogrammeerd
worden dat gesprekken
automatisch omgeleid
worden naar een vaste
bestemming als u in
gesprek bent.

Omleiden naar een andere
secretaresse

Groepsfaciliteit om uw
gesprekken en die van uw
chef om te leiden naar een
andere bestemming.
Hiervoor moet een
geheugen toets
geprogrammeerd zijn.

Omleiding (volgstand)
Inkomende gesprekken
kunnen omgeleid worden
naar een vaste of variabele
bestemming.

Opheffen van alle terugbel
procedures

U kunt alle terugbel
procedures. stoppen.

Oproepen naar/voor
groepslid

Hiermee kunt u oproepen
beantwoorden voor en
opbellen naar een ander
groepslid.

Toets voor Oproepen voor de
Chef

Een voorgeprogrammeerde
toets voor een
groepsfaciliteit waarmee
een secretaresse een
inkomend gesprek voor een
chef kan beantwoorden op
haar eigen telefoon als het
toestel van de chef afwezig
geschakeld is.
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Oproep ontvangst
Zie:Blokkeer
mogelijkheden.

Opslaan van een nummer
Met deze optie kunt u het
nummer van een
gesprekspartner toevoegen
aan de herhalingslijst.

Optie toets
Door het drukken van deze
toets worden er features op
het display getoond die
gekozen of uitgezet kunnen
worden door op de “OK”
toets te drukken. Het
rechthoekig symbool rechts
boven in het display geeft
aan dat er in dit menu
features beschikbaar zijn,
die zichtbaar worden door
op de optie toets te
drukken.

P
P(A)BX

Private (Automated)
Branch Exchange is de term
die gebruikt wordt om de
apparatuur te beschrijven
die het interne telefoon
verkeer regelt.

Password
Een unieke rij karakters die
de toegang tot een aantal
faciliteiten afschermt. Het
password (wachtwoord)
mag niet meer dan 6
karakters bevatten.

Toets voor Persoonlijke
oproepen

Voorgeprogrammeerde
toets waarmee u meer dan
één inkomend persoonlijk
gesprek kunt ontvangen. Op
het moment dat uw toestel
afwezig geschakeld is
komen onder deze toets
géén oproepen meer
binnen.

Pijltjes toetsen
Toetsen waarmee u opties
en informatie op en neer
over het display kunt laten
scrollen of toetsen waarmee
u een cursor links of rechts
kunt laten bewegen om
karakters te wijzigen.

Toets voor Privé oproepen
Met deze
voorgeprogrammeerde toets
kunt u privé oproepen
ontvangen. Het is als het
ware uw tweede lijn. Deze
oproepen komen altijd bij
uw toestel binnen, zelfs als
uw telefoon afwezig
geschakeld is.
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Toets voor Privé parkeren
Voorgeprogrammeerde
toets waarmee u een
gesprek kunt parkeren.
Alleen u kunt dit gesprek
weer terug nemen.

Programmeerbare toetsen
Het telefoontoestel heeft
twaalf blauwe
programmeerbare toetsen
voorzien van een label en
een LED. Ze worden ook
geheugentoetsen genoemd.

Programmeren geblokkeerd
Zie: “blokkeer
mogelijkheden”.

S
Snelkeuze toets

U kunt een geheugentoets
programmeren om een veel
8gekozen nummer te
bellen.

Speciale mode
Deze geeft toegang tot
speciale features. Hiermee
kunt u bepaalde functies
uitvoeren zoals het
verwijderen van alle
opgeslagen persoonlijke
informatie.

Status weergave
De weergave van de status
is een groepsfunctie

waarmee u kunt zien welke
groepsleden bezig zijn met
een gesprek of welke
gesprekken er binnenkomen
voor bepaalde groepsleden.
Als bovengenoemde functie
niet actief is, zal uw toestel
de status van de andere
groepsleden niet laten zien.

Status weergave uitzetten
Bewaken van de status is
een groepsfeature waarmee
u kunt zien welke
groepsleden er bezig zijn
met een gesprek of welke
gesprekken er binnenkomen
voor bepaalde groepsleden.
Als bovengenoemde functie
actief is zal uw toestel de
status van andere
groepsleden niet laten zien.

Stel melodie in
Het signaal voor een
inkomend gesprek kan
ingesteld worden op het
spelen van een
geselecteerde melodie. U
kunt uit twaalf melodieën
kiezen.

Stel mode in
Hiermee krijgt u toegang
tot de Blokkeer mode of de
Speciale mode.
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Stel belvolume in
Het belvolume kan
gewijzigd worden door de
+/- toetsen op het toestel.

T

 TAPI
Afkorting voor Telephone
Application Program
Interface.

TAPI (spraak via telefoon);
Het spraaksignaal maakt
gebruik van de handen-vrij
functie, de hoorn of de
headset van het toestel (bij
voorbeeld een modem).

Taal
U kunt uw toestel de tekst
op het display weer laten
geven in de taal naar uw
keuze.

TDK (Toon Druktoets
Kiezen)

Als deze functie aan staat
geeft elk cijfer een andere
toon als u een nummer
kiest. Dit kan naar believen
uitgeschakeld worden als
deze functie onder een
geheugen toets is
geprogrammeerd.

Telefoongesprek
aannemen/verbreken

Een geheugentoets,
geprogrammeerd met deze

functie, kan gebruikt
worden om het haak-
contact te bedienen. De
toets kan gebruikt worden
in plaats van het normale
haakcontact. Dit is vooral
nuttig als u bij voorbeeld
een headset gebruikt.

Terug bellen
Als u een
uitbreidingsnummer belt
dat bezet is of niet
antwoordt, kunt u de
“Terugbel” optie gebruiken
om het systeem terug te
laten bellen naar u op het
moment dat het toestel van
de andere gesprekspartner
vrij is of opnieuw gebruikt
wordt.

Toets
Een knop op uw
telefoontoestel.

Tweede oproep indicatie
Uw telefoon geeft twee
korte piepjes om u te
wijzen op een wachtend
gesprek. U kunt de klank
van de piep niet
veranderen. Wel kunt u de
piep uitzetten
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V
Van de haak

De hoorn is opgenomen van
het toestel.

Verbreken
Een gesprek beëindigen
door de hoorn terug te
leggen, of activeren van de
verbreek optie. U hoort
onmiddellijk weer de
kiestoon.

Volume toetsen
Deze toetsen regelen de
geluidssterkte van de
luidspreker, de bel en de
hoorn.

W
Wacht

Zet een gesprekspartner in
de wacht. De partner kan u
niet horen. U kunt het
gesprek overdragen of terug
nemen wanneer u wilt.

Wachtend bericht
Als er een bericht binnen
gekomen is knippert de
LED van de hiervoor
geprogrammeerde
functietoets. Bel
betreffende afdeling of
nummer om na te gaan
welk bericht er wacht.

Wachtend gesprek
aanduiding

Als een opbeller uw
nummer kiest terwijl u in
gesprek bent, klinken er
twee korte piepjes en een
knipperend bel pictogram
verschijnt op het display.
De piepjes kunnen
uitgeschakeld worden.

Weer verbinden
Een gesprekspartner in de
wacht kunt u weer
terugnemen met de “weer
verbinden” optie. Daardoor
wordt het lopende gesprek
afgesloten en wordt u weer
verbonden met de
wachtende partij.

Wisselen tussen twee
gesprekken

Als u een opbeller in de
wacht zet en een derde
gesprekspartner opbelt,
kunt u tussen beide partners
wisselen.
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BERICHT AAN DE GEBRUIKER 
 
Deze apparatuur dient aangesloten te worden op SOPHO iS3000 systemen.  
Deze apparatuur wordt geleverd met een verbindingskabel voorzien van RJ45 
connectoren. 
Hierbij verklaart Philips Business Communications, dat het product ErgoLine 
D325/D330 in overeenstemming is met de essentiële eisen van de 1999/5/EC 
Richtlijn. 
Een kopie van boven genoemde richtlijnen kan worden verkregen bij het in deze 
gebruikers handleiding genoemd adres. 
 

 
INFORMATIE OVER AFVAL VAN PRODUCTEN 
 
Voor lidstaten van de Europese Unie 
 
 

 

 
Het afgebeelde symbool is op uw product aangebracht om u 
te informeren dat afval van elektrische en elektronische 
producten nooit bij het huisvuil mag terechtkomen. 
 

 
Elektrische en elektronische producten, inclusief de aansluitkabels, stekkers en 
accessoires moeten apart worden ingezameld zodat dit afval op een verantwoorde 
manier kan worden verwerkt. Deze producten moeten worden ingeleverd bij speciale 
inzamelpunten waar milieu verantwoorde recycle technieken worden toegepast. 
Aparte inzameling heeft grote voordelen: waardevolle materialen kunnen worden 
hergebruikt en het voorkomt de verspreiding van ongewenste stoffen in het milieu. Dit 
draagt direct bij aan de bescherming van mens en milieu. 
 
Let op: het ontdoen van afval van elektrische en elektronische producten via het 
huisvuil kan worden bestraft met een boete. 
 
Philips Business Communications heeft voor milieuvriendelijke inzameling en 
verwerking van elektrische en elektronische producten afspraken gemaakt met 
afvalverwerkingsbedrijven in de gehele Europese Unie. Lees hier voor de contractuele 
afspraken na die met uw bedrijf zijn gemaakt bij aankoop van het product. Indien deze 
informatie niet beschikbaar is neemt u dan contact op met uw lokale Philips 
organisatie of neem contact met ons op via www.sopho.philips.com. 
 
Voor landen buiten de Europese Unie 
 
Afval van elektrische en elektronische producten in landen buiten de Europese Unie 
moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving. Indien geen 
regeling overeengekomen is met Philips Business Communications of uw leverancier, 
neem dan contact op met de locale autoriteiten voor meer informatie. 
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