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Introductie van de Vox SOPHO ErgoLine Model 4 1

Introductie van de Vox SOPHO ErgoLine Model 4

De Vox SOPHO ErgoLine model 4 telefoon combineert een moderne stijl met een
vooruitstrevende en gemakkelijk  toegankelijke functionaliteit. De reeks ErgoLine
telefoontoestellen is ontworpen om de volledige capaciteit van de Vox SOPHO iS3000
systemen te kunnen benutten.

De volgende Ergoline opties geven u een betere flexibiliteit:

•  Functie toets module (optioneel) Met elke functietoets module krijgt u er 14 extra
programmeerbare toetsen bij. U kunt uitbreiden tot
maximaal 3 functietoets modules.

•  Infra-rood Alfanumeriek
toetsenbord (optioneel)

Hiermee kunt u gemakkelijker gegevens invoeren.
Ook kunt u hiermee uw toestel op afstand bedienen.

•  PC interface Hiermee kunt u uw toestel besturen vanuit de P.C.
via een TAPI interface.

•  V24 interface
(optioneel)

Maakt bestandsoverdrachten tussen PC’s mogelijk
via het telefoon systeem.

•  Optionele lijn interfaces Het toestel kan ter plaatse of in de fabriek voorzien
worden van een 4-draads resp. 2-draads terminal
interface kaart.

Gebruik van de help toets

1 Druk op Help

b.v.   of  

Directory 2 Druk op een soft-key  of een vaste functietoets,
dat kan in iedere situatie en kijk op het display

3 Druk opnieuw op de Help  toets om  Help uit te
schakelen

Gids
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Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine Model 42

Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine Model 4
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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
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Opbellen4

Kiezen van een nummer met de hoorn op de haak

1 Toets het gewenste nummer in

 of   of OK
2 Neem de hoorn op of druk op de Luidspreker

toets of druk op OK

Snelkiezen

Voordat men iemand kan opbellen met behulp van een toets voor snelkiezen, moet het
telefoonnummer eerst ingeprogrammeerd worden. (zie:  Het programmeren van het nummer
voor snelkiezen onder een lege geheugentoets zetten, pagina 57)

 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 nummer op het 2de niveau

 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 ‘bellen met één toetsaanslag ‘ in werking is (zie: In- en
uitschakelen van functies op pagina  37, 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 de gids of de 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
de 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 alle werknemers van een bedrijf. Een extra gids is niet in alle gevallen aanwezig . Dit
is afhankelijk van het systeem.

Directory

 of 

Directory 1
Druk op de soft key Directory of op Gids.

Als u een soft key Gids heeft, selecteert u de gids
waar u naar toe wilt gaan door op de desbetreffende
soft key te drukken.

2 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)
U kunt ook het optionele alfanumerieke toetsenbord
gebruiken, indien aanwezig

OK< <

<

<

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

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

druk op OK

Gids

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



Opbellen6

Automatisch terugbellen als de andere partij niet antwoordt

Het kan zijn dat uw systeem deze mogeljkheid niet ondersteunt. Dan kunt u deze functie niet
aan-roepen. U kunt deze functie ook niet gebruiken op het moment dat u iemand in de wacht
heeft staan.

Directory 1 Druk op het moment dat u de telefoon aan de
andere kant hoort overgaan, op de sof-key BelTerug

Directory 2 Leg de hoorn terug op het toestel, of druk in geval
van handen-vrij bellen op de Luidspreker toets

Wanneer de niet aanwezige partij nu zijn of haar toestel weer gebruikt, belt uw telefoon na
beëindiging van dat gesprek, op een andere wijze en de Bel terug naat tekst knippert op het
display.

Directory 3 Neem de hoorn op of druk de Luidspreker toets om
het afgebeelde nummer te bellen

BelTerug

Luidspreker

Luidspreker
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Opbellen 7

De lijst met vergeefse oproepen gebruiken

Gedurende uw afwezigheid worden de nummers en/of berichten van opbellers alsmede
de datum en de tijd van de oproep opgeslagen in de lijst met opbellers in uw toestel.
Deze lijst kan 15 nummers en/of berichten bevatten.

Message 1 De soft-key voor berichten knippert om aan te
geven dat er een nieuwe vergeefse oproep is
geregistreerd. Druk op de soft-key bericht.

Callers 2 Druk op de soft-key Bellers. De lijst met vergeefse
oproepen verschijnt op het display

Opm: Het display toont de tijd en de datum van
binnenkomst van de oproep en ook de naam van de
beller als deze in de gids staat

OK< <

<

<

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

Opm: Als u alle oproepen in de lijst bekeken
hebt, dan houdt de Bericht toets op met
knipperen.

Remove 4 Om een eventueel bericht van een beller te lezen
moet u de soft-key LeesTekst indrukken

Remove 5 Om een vergeefse oproep uit de lijst te
verwijderen moet u op de soft-key Verwijder
drukken

  of OK  of 

6 Om een persoon uit de lijst op te roepen moet u
de hoorn opnemen of op OK drukken of op de
Luidspreker toets drukken op het moment dat het
gewenste nummer op het display staat afgebeeld

Bericht

Bellers

LeesTekst

Verwijder
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Overschakelen tussen Meeluisteren, Handen-vrij en Hoorn8

Meeluisteren inschakelen bij gebruik van de Hoorn

Druk tijdens het 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: Als u de luidspreker toets loslaat en daarna
de hoorn terug legt, dan 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 9

Overschakelen van Handen-vrij naar Hoorn gebruik

Neem de hoorn op

Meeluisteren met gebruik van de Hoorn uitschakelen

Druk op de Luidspreker toets om Meeluisteren uit te
schakelen

Overschakelen van Meeluisteren naar Handen-vrij

 + 

Om over te schakelen van Meeluisteren naar
Handen-vrij moet u de Luidspreker toets ingedrukt
houden terwijl u de hoorn op de haak legt

Opm: Indien u de luidspreker toets loslaat en daarna
de hoorn terug legt wordt de verbinding verbroken
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De aktieve microfoon aan of uit schakelen10

De microfoon aan- of uitschakelen

Opm: De Mic. toets wordt zowel voor de hoorn als voor de handen-vrij microfoon
gebruikt.

Druk op de Mic. toets om de aktieve microfoon
uit te schakelen. Druk opnieuw op de Mic.toets om
de microfoon weer aan te zetten

Opm: Als de Microfoon  uitgeschakeld is, dan 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
vrij.

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 doorverbinden 11

Een gesprekspartner in de wacht zetten en een ander bellen

1 Druk tijdens het gesprek op de Wacht toets

2 Kies het nummer van de nieuwe gesprekspartner

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

Een gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op de Wacht toets

Kies het nummer van de nieuwe gesprekspartner

 of  

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op de
Luidspreker toets bij handen-vrij gebruik
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Ruggespraak, wisselgesprek en doorverbinden12

Wisselen tussen twee gesprekken

1 Als u tijdens een gesprek, waarbij de andere gespreks-
partner in de wacht gezet is op de Wacht toets drukt
wisselt u van gesprekspartner. Daarbij wordt de eerste
partner in de wacht gezet.

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

Het gesprek uit de wacht terugnemen
en het lopende gesprek afsluiten

Callers Om het gesprek in de wacht terug te nemen en het
lopende gesprek te beëindigen moet de soft-key Weer
verbinden ingedrukt worden.

De gespreksduur en de kosten worden op het display
getoond indien deze voorziening beschikbaar is.

Het gesprek uit de wacht terug nemen nadat
de verbinding verbroken is

  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 op de gebruikelijke manier
beantwoorden.

Weer verbinden
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Ruggespraak, wisselgesprek en doorverbinden 13

Opzetten van een driegesprek

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

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

2 Druk op de soft-key Pre3Gespr. (Prepareer 3-
gesprek)

3 Kies het nummer van de derde partner

3-Call 4 Druk om het driegesprek te beginnen op de soft-key
3-Gesprek

3-Call 5 Druk om de naam en het nummer van de derde
partner zichtbaar te maken op de soft-key ConfDeeln
(Conferentie Deelnemer)

 of  of OK

6 Leg om uzelf terug te trekken uit het driegesprek de
hoorn weer op het toestel of druk in geval van
Handen-vrij bellen op de Luidspreker toets of druk op
OK

De beide andere partners kunnen daarna hun gesprek
voortzetten

ConfDeeln

3-Gesprek

Pre3Gespr.
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Beantwoorden en beëindigen van een gesprek14

Beantwoorden van een inkomend gesprek

 of  of OK
Neem de hoorn op of druk bij handen-vrij bellen
op de Luidspreker toets of druk op OK

Beantwoorden van doorgeschakelde oproep

Een gesprek is naar u doorgeschakeld wanneer u de naam of het nummer van de
oorspronkelijk gekozen persoon op de bovenste regel van de display ziet.

•  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

 or 

Neem de handset op of druk op de Luidspreker
toets

Beëindigen van een gesprek

 of 

 of   

Disconn

Leg de hoorn op het toestel of druk, bij handen-
vrij gebruik, op de soft-key Verbreek of druk op
de Luidspreker toets

Als u hoorn terug legt worden de gespreksduur
en de kosten op het display getoond indien deze
voorziening beschikbaar is.
Opm: Als het toestel begint te bellen nadat u het
gesprek beëindigd hebt, betekent dit dat er een
ander gesprek wacht. Dit wordt aange kondigd
als een normaal inkomend gesprek

Verbreek
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T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



Laatste Nummer Herhaling 15

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 10 nummers bevatten.

1 Druk op de Herhaal  toets

OK< <

<

<

2 Gebruik de pijltjes toetsen om het nummer te
zoeken dat u wilt bellen

 of  of 
OK

3 Neem de hoorn op of druk op de Luidspreker
toets of druk op OK.

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

OK< <

<

<

2 Ga met de pijltjes toetsen naar het te wissen nummer

Remove 3 Druk op de soft-key Verwijder

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

Verwijder

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 nummer uit de lijst voor nummerherhaling

1 Druk op de Herhaal toets

OK< <

<

<

2 Ga met de pijltjes toetsen naar het nummer dat
u wilt wijzigen

3 Wijzig het nummer met het numerieke
toetsenbord en de Correctie 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 in drukken 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 



Laatste Nummer Herhaling 17

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

1 Druk tijdens een gesprek op de Herhaal toets

OK< <

<

<

2 Ga met de pijltjes toetsen naar het nummer dat u
wilt bellen

OK 3 Druk op OK.

De reeds bestaande verbinding wordt in de wacht
gezet en het nummer wordt gebeld

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

OK< <

<

<

1 Druk tijdens een gesprek op de rechter pijltjes toets

Remove 2 Druk op de soft-key Opslaan

Het nummer wordt nu opgeslagen in de lijst voor
nummerherhaling

Opslaan

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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Automatisch terugbellen van een bezet nummer of
een nummer dat niet beantwoord wordt

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

Remove 1 Druk bij het horen van de bezet toon o als de
oproep niet beantwoord wordtop de soft-key
BelTerug

2 Leg de hoorn bij gebruik terug op het toestel

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

 of  of OK
3 Neem de hoorn op of druk de Luidspreker

toets of druk op OK  om het afgebeelde
nummer te bellen

Opheffen van de terugbel opdracht

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

OK< <

<

<

1 Druk op de rechter pijltjes toets om de
tweede reeks soft-keys zichtbaar te maken

Remove 2 Druk op de soft-key BelTrgUit (Terugbellen
uitzetten)

Alle terugbel opdrachten worden opgeheven

BelTerug

BelTrgUit

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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Inbreken op een bezette lijn

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

Intrude Druk op de soft-key Inbreken

Opm: Beide gesprekspartners kunnen horen dat u
inbreekt

Tweede oproep indicatie geven aan een bezet toestel

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

Intrude Druk op de soft-key IkWacht

Opm: Er verschijnt een bericht op uw display dat
aangeeft op welke plaats u bent in de wachtrij
van de ontvanger

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

Inbreken

IkWacht

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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Overschakelen tussen het lopende gesprek
en de 2de inkomende oproep

 

Intrude 1 Druk op de soft-key WieWacht?

Intrude 2 Druk, terwijl de naam en/of het nummer van
de wachtende wordt getoond, op de soft-key
Beantw. om van gesprekspartner te wisselen

Opm: u wordt verbonden met de wachtende
gesprekspartner en de eerste gesprekspartner
komt in de wacht

WieWacht

Beantw.

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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Gesprek in de wacht zetten en 2de inkomende

oproep beantwoorden

Als er een wachtend gesprek binnen komt kunt u de huidige gesprekspartner in de wacht
zetten voordat u het wachtende gesprek beantwoordt

1 Druk op de toets Wacht

Intrude 2 Druk op de soft-key WieWacht?

De naam van de wachtende oproep verschijnt op
het display

Intrude 3 Druk op de soft-key Beantw. om de oproep te
beantwoorden

Opm: Herhaal bovengenoemde handelingen om tussen de twee gesprekken te wisselen

Beëindigen van lopende gesprek en beantwoorden
van 2de oproep

1 Leg de hoorn op het toestel

Opm: Als de telefoon begint te bellen wacht er een
oproep

Deze wordt beantwoord als een normaal inkomend
gesprek als aangegeven bij  punt 2

  of  of OK

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

WieWacht

Beantw.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Nieuw gesprek opzetten terwijl 2de oproep wacht

Directory 1 Druk op de soft-key Verbreek

  of 

Directory 2 Wacht op de kiestoon en toets het nummer in
van degene die u wilt bellen of zoek het
nummer op in de lijst

Beantwoorden van een inkomende oproep
tijdens programmeren

1 Druk op de Uit toets om het programmeren te
beëindigen

Opm: Alleen de geprogrammeerde gegevens
die afgesloten zijn met de OK toets zullen
opgeslagen worden. Alle andere gegevens die
eerder zijn opgeslagen door op OK te drukken
blijven ongewijzigd

  of   of OK

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

Verbreek

Gids

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

OK< <

<

<

1 Druk op de rechter pijltjestoets om de tweede reeks
soft-keys zichtbaar te maken

Directory 2 Druk op de soft-key Nmr.Voorb.

3 Toets het gewenste nummer in

OK 4 Druk op OK om de oorspronkelijke gesprekspartner
in de wacht te zetten en om verbinding te krijgen met
het nieuw ingegeven nummer

Nmr.Voorb

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Bewaken van kosten 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 worden op het display getoond na afloop van het gesprek

Features 1 Druk om de duur en de kosten tijdens het
gesprek te bewaken op de soft-key Kosten

Features 2 Druk om terug te schakelen naar de nummer
gegevens op de soft-key Nmr/tijd

Bewaken van de totale kosten over een bepaalde periode

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

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

OK< <

<

<

2 Druk, indien noodzakelijk op de rechter pijltjes
toets totdat AllKosten op het display staat

Features 3 Druk op de soft-key AllKosten

De totale kosten worden op het display getoond

Features

  of  

Features 4 Druk op de soft-key Herstart om de totaaltelling
opnieuw te starten

Druk op de soft-key Terug om het menu te
verlaten zonder de telling te beïnvloeden

Kosten

Nmr/tijd

Kenmerken

AllKosten

Herstart Terug

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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Toevoegen van naam aan de eigen gids

Opm.: U kunt namen aan de eigen gids toevoegen terwijl u niet met het toestel belt.
Ook kunt u tijdens een gesprek de naam van partij B aan de gids toevoegen.
De eigen gids in uw toestel kan maximaal 100 namen met nummers bevatten.

Directory

 of  

Directory 1 Druk op de soft-key Tel.Gids
Druk op de soft-key Directory

Add 2 Druk op de soft-key Toevoegen
Opm.:Als u tijdens een gesprek een naam aan de
gids toevoegt, wordt het nummer van de partij
waarmee u bent verbonden getoond.

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 N O ñ ò ó ô õ ö œ ø 6
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
# #
* *

3 Toets de naam in: b.v. druk voor de letter B toets 2
tweemaal in.

U kunt ook het optionele alfanumerieke toetsenbord
gebruiken, indien aanwezig

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

EditNmbr

  of  

EditNmbr

 OK

4 Druk op de soft-key Nummer of op OK
Opm.:Als het nummer wordt getoond en juist is,
drukt u op OK om de toevoeging op te slaan.

5 Toets het nummer in

OK 6 Druk op OK

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

Toevoegen

Nummer Naam

Tel.Gids

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Verwijderen van een naam uit de eigen gids

Directory 1 Druk op de soft-key Gids

2 Toets de naam in: b.v. druk voor de letter B
toets 2 tweemaal in.

U kunt ook het optionele alfanumerieke
toetsenbord gebruiken, indien aanwezig

OK  of 

OK< <

<

<

3 Druk op OK of  ga met de pijltjestoetsen naar
de naam indien nodig

Remove 4 Druk op de soft-key Verwijder

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

Verwijder

gids

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

Directory 1 Druk op de soft-key Gids

2 Toets de naam in: b.v. druk voor de letter B toets 2
tweemaal in.

U kunt ook het optionele alfanumerieke
toetsenbord gebruiken, indien aanwezig

OK  of 

OK< <

<

<

3 Druk op OK of  ga met de pijltjestoetsen naar de
naam indien nodig

Modify 4 Druk op de soft-key Wijzig

    

5 Wijzig de naam met de cijfertoetsen en de Correctie
toets of druk op OK als er geen wijziging nodig is

EditNmbr

  of  OK

6 Druk op de soft-key Nummer of druk op Ok als er
geen wijzigingen  nodig zijn

Opm: Als op OK gedrukt is vervolg dan met stap 9

7 Wijzig het nummer

OK 8 Druk op OK

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

Gids

Wijzig

Nummer

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Kopiëren van vermelding uit de extra gids(en)
naar de eigen gids

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

PhoneBook 1 Druk op de soft key Gids

Selecteer Eigen gids of Extra gids door op de
desbetreffende softkey te drukken

2
Toets de eerste letter(s) in van de naam. Om
 bijvoorbeeld een B in te voeren drukt u tweemaal op
de nummertoets 2
Maar u kunt dit ook via het alafanumerieke
toetsenbord doen, als u dat heeft

OK  of 

OK< <

<

<

3 Druk op OK of scroll zo nodig naar de naam

Druk op OK om het telefoonnummer te Controleren

OK 4 Druk op OK om het telefoonnummer te controleren

5 Druk op de soft key Kopiëren

OK 6
Druk op OK om de vermelding naar uw eigen gids te
kopiëren

Gids

Kopiëren

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Versturen van een bericht

Om een bericht te kunnen versturen moet u verbinding  hebben met iemand of diens
telefoon moet overgaan.

Message 1 Druk op de soft-key Bericht

Op het display verschijnen voorbereide
berichten

Opm: Om berichten aan de lijst toe te voegen ,
zie: Voorbereiden van een lijst met vrije
berichten, Pagina 54

OK< <

<

<

2 Gebruik de Neer pijltjes toets om het gewenste
bericht zichtbaar te maken

3 Wijzig het bericht. Gebruik indien
noodzakelijk de Correctie toets

OK< <

<

<   en  

4 Een nieuw bericht kan opgegeven worden
door met de Neer toets naar de eerstvolgende
blanco tekstregel te gaan, de tekst in te voeren
en op OK  te drukken

Message 5 Druk op de soft-key ZendTekst om het bericht
te versturen naar de andere partij

   of   

6 Als u klaar bent, legt u de hoorn op het toestel
of drukt u op de Luidspreker toets bij de
Handen-vrij mode

Opm: Het is alleen maar mogelijk om berichten te ontvangen als de andere partij een
vergelijkbaar type toestel bezit

Bericht

ZendTekst

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Lezen van een ontvangen bericht tijdens een gesprek

Als u tijdens een gesprek een bericht ontvangt, wordt dat bericht direct getoond.

OK< <

<

<

1 Druk eenmaal op de rechter pijltjestoets

2 Druk op de soft key VerbergBer om de naam van de
partij waarmee u bent verbonden nog even te zien

Druk op de soft key LeesBer om het bericht dat u
heeft ontvangen te zien

Maken, bewerken en activeren van een notitie

Message 1 Druk op de soft-key Bericht

Op het display verschijnt het eerste voorbereide bericht.

OK< <

<

<

  en  OK

2 Ga met de pijltjes toetsen naar het gewenste bericht

Opm: Als u een nieuw bericht wilt invoeren, ga dan naar
de eerstvolgende vrije regel met de pijltjes toetsen. Geef
de tekst op en druk op OK

Message 3 Druk op de soft-key Notitie om deze tekst uit te kiezen als
notitie

Message 4 Druk op de soft-key AanZetten

Opm: De notitie wordt op het display van uw toestel
getoond en elke opbeller met een gelijksoortig toestel
zal dit bericht ook zien

Notitie

AanZetten

Bericht

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Opheffen van een notitie

Message 1 Druk op de soft-key Bericht

Op het display verschijnt het eerste
voorbereide bericht

OK< <

<

<

2 Ga met de pijltjes toetsen naar de notitie tekst

3 Druk op de soft-key UitZetten

Bericht

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Omleiden van gesprekken naar
een specifiek toestel (volgstand)

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

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Features 2 Druk op de soft-key Omleiden

OK 3 Druk op OK

4 Toets het gewenste omleidingsnummer in

OK 5 Druk op de soft-key OK

Kenmerken

Omleiden

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Uw toestel voorbereiden voor het omleiden van gesprekken

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

Als u gesprekken wilt omleiden vanaf uw toestel maar u weet nog niet waarheen, dan kunt
u uw toestel zodanig voorbereiden dat omleiding mogelijk is vanuit een ander toestel op
een later tijdstip.

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Features 2 Druk op de soft-key Omleiden

OK< <

<

<

3 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie
Prepareer omleiding naar een variabel
nummer

OK 4 Druk op de soft-key OK

Opm: Oproepen gaan nog steeds naar uw toestel totdat u de omleiding aktief gemaakt
hebt. (Zie: Omleiden van gesprekken vanaf  een ander toestel naar uw toestel, Pagina
35)

Kenmerken

Omleiden

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Omleiden van gesprekken vanaf een ander toestel
naar uw toestel

Opm: Deze functie werkt alleen als het andere toestel een omleiding naar een vast
nummer heeft geactiveerd of als u uw toestel hebt voorbereid  voor het omleiden van
gesprekken naar een variabel lokatie.

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Features 2 Druk op de soft-key Omleiden

OK< <

<

<

3 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie van andere
extensie naar deze telefoon

4 Toets uw eigen nummer in (d.w.z. nummer van het
toestel van waar uit omgeleid moet worden)

OK 5 Druk op OK

Kenmerken

Omleiden

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



Omleiden van gesprekken36

Omleiding opheffen van uw gesprekken vanuit uw toestel

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

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Features 2 Druk op de soft-key Omleiden

Features 3 Druk op de soft-key ZetUit

Omleiding opheffen van uw gesprekken
vanaf een ander toestel

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Features 2 Druk op de soft-key Omleiden

OK< <

<

<

3 Ga met de pijltjes toetsen naar de optie van
andere extensie naar deze telefoon

Features 4 Druk op de soft-key ZetUit

Omleiden

Kenmerken

ZetUit

Kenmerken

Omleiden

ZetUit

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

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

Het toestel heeft diverse uitschakelbare functies.

In de Gebruikers mode zijn de volgende functies beschikbaar:
•  Bel staat aan
•  Belsignaal
•  Tweede oproep indicatie
•  Automatische beantwoorden
•  Automatische beantwoorden gedurende 1 uur
•  Bellen met één toets aanslag
•  Sla omgeleide gesprekken op
•  Bellerslijst
•  Niet storen aan
•  Inkomende intercom
•  Microfoon voor intercom
•  Status weergave
•  TAPI : spraak via accessoire
•  TAPI : spraak via toestel

De volgende functies zijn toegangkelijk via de Speciale mode, zie pagina 47
•  Nacht mode
•  Voetcontact
•  Tweede bel
•  Lamp aan bij bezet

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)

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Features 2 Druk op de soft-key AanUitLst

OK< <

<

<

3 Ga met de pijltjestoetsen naar het gewenste
functie

 

Change 4 Druk op de soft-key Verander

OK 5 Druk op OK om de instelling op te slaan

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

Kenmerken

AanUitLst

Verander

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Instellen van het contrast van het display

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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Wijzigen van de gebruikte taal

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

Change 3 Druk op de soft-key Taal

 

Change

 of

OK< <

<

<

4 Druk op de toets Verander of ga met de
pijltjestoetsen naar de gewenste taal

OK 5 Druk op OK  om de instelling vast te leggen

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

Kenmerken

Toestel

Taal

Verander

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

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

Features 3 Druk op de soft-key Bel

4 Druk op de soft-key Volume

5 Stel het volume in met de de regelknoppen voor
volume

OK 6 Druk op OK  om de instelling vast te leggen

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

Kenmerken

Toestel?

Bel

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

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

Setphone 3 Druk op de soft-key Bel

Setphone 4 Druk op de soft-key Melodie

OK< <

<

<

5 Ga met de pijltjestoetsen naar de gewenste melodie

OK 6 Druk op OK  om de instelling vast te leggen

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

Kenmerken

Toestel?

Bel

Melodie

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Blokkeren van de telefoon
U kunt de functionaliteit van uw toestel beperken. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

•  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 direct een verbinding tot gevolg met een speciaal
vooraf ingegeven nummer

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

U heeft een password nodig om de telefoon op een van bovengenoemde manieren te
blokkeren.

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

Setphone 3 Druk op de soft-key  KiesMode

4 Geef het password op voor blokkeren

(Oorspronkelijk is dit 111. Dit password kan
gewijzigd worden, zie pagina 45)

OK 5 Druk op OK om de blokkeer mode in te schakelen

OK< <

<

<

6 Kies met de pijltjes het type blokkering:

•  Geen toegang tot programmeren
•  Hotline naar...
•  Alleen oproep ontvangst

OK
7 Druk op OK

Opm: Bij de optie Hotline naar.. moet u een nummer
opgeven en weer op OK drukken

Kenmerken

Toestel?

KiesMode

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Deblokkeren van de telefoon

Als uw telefoon op een of andere wijze geblokkeerd is als beschreven in de paragraaf Blokkeren
van de telefoon, kunt u dit opheffen.

U hebt hiervoor een password nodig. (indien niet eerder door u gewijzigd: 111)

Setphone 1 Druk op de soft-key SlotUit in het begin menu

2 Voer het password in (indien niet eerder door u
gewijzigd: 111)

OK 3 Druk op OK

SlotUit

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

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

OK< <

<

<

3 Gebruik de rechter pijltjestoets om de tweede
reeks van soft-keys te tonen

4 Druk op de soft-key Password

5 Voer het oude password in

OK 6 Druk op OK

7 Voer het nieuwe password in

OK 8 Druk op OK

9 Voer het nieuwe password opnieuw in

OK 10 Druk op OK

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

Toestel?

Kenmerken

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.

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

OK< <

<

<

3 Gebruik de rechter pijltjestoets om de tweede
reeks van de soft-keys te tonen

4 Druk op de soft-key SpraakUit

OK< <

<

<  or  

Change 5 Gebruik de pijltjestoetsen op/neer of druk op de
soft-key Verander totdat het juiste weergave
middel getoond wordt

Opm: Zie de woordenlijst voor een verklaring
van de termen

OK 6 Druk op OK  om de instelling vast te leggen

Opm: Als u Hoorn zonder haak of  Headset hebt
gekozen, dan zal het normale haakkontakt buiten
werking zijn. U moet een geheugentoets
programmeren met de functie Hoorn
opnemen/opleggen om als haakkontakt te dienen

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

Kenmerken

Toestel?

SpraakUit

Verander

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 nog meer functies, bijvoorbeeld in de aan/uit lijst en geeft
u de mogelijkheid om alle persoonlijke gegevens te wissen

Features 1 Druk vanuit het Uit menu op de soft-key
Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

Features 3 Druk op de soft-key  KiesMode

4 Voer het password in

Het standaard password voor de speciale mode
is: 2468

OK 5 Druk op OK om de Speciale Mode te activereren

Kenmerken

Toestel?

KiesMode

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

Hiervoor moet de telefoon in de Speciale mode staan. Zie: Toegang tot de speciale mode,
pagina 47.

Features 1 Druk in de Speciale mode vanuit het begin menu op
de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

OK< <

<

<

3 Druk de rechter pijltjes toets tweemaal in om de derde
reeks soft-keys zichtbaar te maken

4 Druk op de soft-key Service

5 Druk op de soft-key MaakLeeg

6 Druk om alle berichten te wissen op de soft-key
WisBericht

7 Druk om alle toetsen tegelijk te wissen op de soft-
key WistTsen (Wis Toetsen)

8 Druk om de gids te wissen op de soft-key WisGids

ga verder op de volgende pagina

Kenmerken

Toestel?

MaakLeeg

WisBericht

WistTsen

WisGids

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

OK< <

<

<  en   

9 Om de aan/uit lijst weer terug te brengen naar
zijn originele toestand moet u de rechter
pijltjestoets gebruiken en op de soft-key
AanUitLst drukken

OK 10 Druk op OK

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

AanUitLst

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

Hiervoor moet de telefoon in de Speciale mode staan. Zie: Toegang tot de speciale mode,
pagina 47.

Features 1 Druk in de Speciale mode vanuit het begin menu
op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

OK< <

<

<

3 Druk de rechter pijltjes toets tweemaal in om de
derde reeks soft-keys zichtbaar te maken

4 Druk op de soft-key Service

5 Druk op de soft-key Download

OK 6 Druk op OK om het verzoek tot laden te bevestigen

Kenmerken

Toestel?

Download

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 47.

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

Features 3 Druk op de soft-key  KiesMode

Features 4 Druk op de soft-key  NormMode (normale
mode)

Kenmerken

Toestel

NormMode

KiesModeKiesModeKiesModeKiesMode

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Instellen van het alfanumerieke toetsenbord

Features 1 Druk op de soft-key Kenmerken

Setphone 2 Druk op de soft-key  Toestel?

OK< <

<

<

3 Druk op de rechter pijltjes toets

Features 4 Druk op de soft-key  Toetsbord

Change 5 Druk op de soft-key Verander om de instelling te
wijzigen

OK< <

<

<

6 Ga met de Neer pijltjes toets naar de volgende
instelling

Change 7 De optie Infra rood kanaal wordt getoond Druk
op de soft-key Verander om dit te veranderen

OK< <

<

<

8 Ga met de Neer pijltjes toets naar de optie
Toetsbord

Change 9 Druk op de soft-key Verander om over te
schakelen van het QWERTY toetsenbord naar
het QWERTZ toetsenbord

OK< <

<

<

10 Ga met de Neer pijltjes toets naar de optie
Toetsenbord toetsklik

Kenmerken

Toestel?

Toetsbord

Verander

VeranderVerander

Verander

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Instellen van het alfanumerieke toetsenbord (vervolg)

Change 11 Druk op de soft-key Verander om de instelling
van de toetsklik te wijzigen

OK< <

<

<

12 Ga met de Neer pijltjes toets naar de optie
Scroll vertraging

Change 13 Druk op de soft-key Verander om de juiste
scroll vertraging in te stellen

OK< <

<

<

14 Ga met de Neer pijltjes toets naar de optie
Scrollsnelheid

Change 15 Druk op de soft-key Verander om de juiste
scroll snelheid in te stellen

OK 16 Druk op OK om alle toetsenbord instellingen
op te slaan

Opm: Als u slechts één instelling van het toetsenbord wilt veranderen moet u op OK
drukken nadat u de wijziging hebt ingevoerd.

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

Verander

Verander

Verander

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Invoeren van speciale karakters met het
alfanumerieke toetsenbord

EXIT 1 Druk op de onbedrukte grijze toets die rechts
boven op het toetsenbord zit

b.v.  

EXIT

0 ¿
1 ¡
A à á â ã ä å æ
C ç
E è é ê ë
I ì í î ï
N ñ
O ò ó ô õ ö œ ø
S ß
U ù ú û ü

2 Druk zo vaak op de grijs-omcirkelde
alfanumerieke toets als nodig om het gewenste
karakter te krijgen

De afgebeelde tabel laat zien welke karakters op
deze manier verkregen kunnen worden

De speciale karakter mode wordt automatisch uitgeschakeld als er een andere
alfanumerieke toets wordt gedrukt

A

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Invoeren van hoofdletters met het alfanumerieke toetsenbord

EXIT 1 Druk op de‘Hoofdletter’ toets

b.v. 

EXIT 2 Druk op de gewenste alfanumerieke toets

De ‘Hoofdletter’ toets wordt na het indrukken van een alfanumerieke toets onmiddellijk
uitgeschakeld.

Alle speciale karakters die zitten boven de cijfertoetsen kunnen op dezelfde manier
ingevoerd worden door gebruik te maken van de ‘Hoofdletter’ toets.

A

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
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Voorbereiden van een lijst met vrije berichten

Deze lijst kan 10 berichten bevatten

Message 1 Druk op de soft-key Bericht

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 D E F è é ê ë 3
5 D E F è é ê ë 3
6 M N O ñ ò ó ô õ ö œ ø 6
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
# #
* *

2 Toets het bericht in

 U kunt maximaal 20 karakters invoeren :
(b.v. druk voor een B twee keer toets 2).

Indien aanwezig kunt u ook het optionele
alfanumerieke toetsenbord gebruiken

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

OK< <

<

<
  en 

3 Toets een tweede en eventuele volgende
bericht(en) in indien gewenst. Druk daarbij op de
pijltjestoets Neer om de volgende tekstregel te
krijgen

OK 4 Druk op OK  als u klaar bent

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

Bericht

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

Keys 1 Druk op de soft-key Toetsen

of

 +  

2 Druk op de lege geheugentoets die u wilt
programmeren

of

Druk op Niveau 2 en de lege geheugentoets die
u wilt programmeren ophet 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

Keys 3 Druk op de soft-key Snelkeuze

4 Toets een nummer in

Als het nummer bij een naam hoort uit de gids,
dan verschijnt deze naam op het display

OK 5 Druk op OK  om het nummer onder de
geselecteerde geheugentoets te zetten

Toetsen

Snelkeuze

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
functies 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:
•  Omleiden van  alle oproepen
•  Terug bellen
•  Omleiding bij bezet
•  Niet storen aan
•  TDK zenden
•  Wachtend bericht
•  Geen 2de oproep indicatie
•  Automatisch beantwoorden
•  Bel staat uit
•  Hoorn opnemen/opleggen
•  Direct Password
•  Notitie
•  Automatisch beantwoorden gedurende 1 uur
•  Hoorn zonder haakkontakt
•  Headset
•  TAPI:  spraak via accessoire
•  TAPI:  spraak via toestel

De volgende functies zijn bereikbaar in de Speciale mode, zie pagina 47

•  Nacht mode
•  PFM
•  Voetcontact
•  Tweede bel
•  Lamp aan bij bezet
•  Deurlamp aan/uit
•  Deur opener
•  X-input in plaats van microfoon

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

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

Keys 1 Druk op de soft-key Toetsen

2 Druk op de lege geheugentoets die u wilt
programmeren

Function 3 Druk op de soft-key Functie

OK< <

<

<

4 Ga met de Neer pijltjes  toets naar de juiste
functie

OK 5 Geef indien nodig een nummer op en druk op
(bijvoorbeeld voor een omleiding) OK, of
druk alleen maar op OK

Opm.:bij de functies Omleiden van alle
omroepen en TDK zenden is het
invoeren van het toestelnummer
optioneel

Toetsen

Functie

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

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

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
•  Intercom blokkeren
•  Geen oproepsignalering
•  Status weergave uit
•  Geef aanwezig/afwezig status
•  Groepsfaciliteit
•  Oproepen voor groepslid
•  Intercom naar groepslid
•  Privé oproepen
•  Persoonlijke oproepen
•  Oproepen voor Chef
•  Oproepen voor de groep
•  Privé oproepen 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.

ga verder op de volgende pagina
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Toetsen

Groepsfaciliteiten onder een lege geheugentoets zetten (vervolg)

Keys 1 Druk op de soft-key Toetsen

2 Druk op de lege geheugentoets die u wilt
programmeren

Keys 3 Druk op de soft-key GroepsFac

OK< <

<

<

4 Ga met de Neer pijltjestoets naar de juiste
groepsfaciliteit

OK 5 Druk op OK  om de groepsfaciliteit onder de
geselecteerde geheugentoets te zetten

6 Voer indien nodig een nummer in voor de
groepsfaciliteit (raadpleeg uw systeem
beheerder)

OK 7 Druk op OK

Change 8 Stel indien nodig het type bel in dat u wilt
horen op het moment dat de LED naast de
toets knippert door op de soft-key Verander te
drukken
Opm.: Als er om een harde beltoon wordt
gevraagd, selecteert u Belsignaal type 3 en
schakelt u de functie Harde beltoon in plaats
van 3 gewone belsignalen in de lijst met
uitschakelbare functies aan.

OK 9 Druk op OK

GroepsFac

Verander

Toetsen

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

Keys 1 Druk op de soft-key Toetsen

2 Druk op de geheugentoets die u wilt wijzigen

Keys 3 Druk op de soft-key Wijzig

       of 
OK< <

<

<

4 Wijzig het nummer of kies een andere functie
of groepsfaciliteit uit

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
geblokkeerd kan zijn door het telefoon systeem.

OK 5 Om het nieuwe nummer, de functie of de
groepsfaciliteit onder de gekozen geheugentoets te
plaatsen moet u op OK drukken

Opm: Als het niet mogelijk is om de inhoud van een toets te wijzigen, neem dan contact op
met de systeem beheerder omdat de toets al ingesteld kan zijn via de iS3000.

Toetsen

Wijzig

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

Keys 1 Druk op de soft-key Toetsen

2 Druk op de geheugentoets die u wilt wissen of
wijzigen

Keys 3 Druk op de soft-key Wis

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

Wis

Toetsen
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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 actief 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 voorgeprogrammeerde 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 actief is. Zie
het hoofdstuk `In en uitschakelen van functies’,
pagina 37
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Groepsfaciliteiten gebruiken

Het kan zijn dat uw systeem niet al deze mogelijkheid ondersteunt. Dan kunt u deze
functies 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
•  Intercom blokkeren voor inkomende gesprekken
•  Geen oproepsignalering
•  Geen status weergave
•  Toon af/aanwezig status
•  Groepsfaciliteiten
•  Oproepen voor/naar groepslid
•  Intercom naar groepslid
•  Privé oproepen
•  Persoonlijke oproepen
•  Oproepen voor de chef
•  Oproepen voor de groep
•  Privé oproepen 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.

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.

De status van een toets voor een groepsfaciliteit wordt weergegeven door de LED van de
toets.

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 geschakeld

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 andere bestemming

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 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 wordt het toestel van het groepslid niet
gebruikt

•  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.

Groepslid

1 Druk op de Groepslid toets

  of  

2 Als de faciliteit Bel met één toetsaanslag aan is,
gaat het telefoontoestel automatisch over op
handen-vrij bellen en belt het groepslid.

Als de faciliteit Bel met één 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 het de LED van de groepslid intercom 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

Druk de Groepslid intercom toets

Handen-vrij bellen wordt automatisch ingeschakeld

Opm: Als de 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
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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

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 de 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 knippertGroepslid

(intercom)
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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 staat 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

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 Aanwezigf/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 gaan komen nog steeds
binnen op uw eigen toestel
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Het toestel afwezig voor inkomende groepsoproepen schakelen

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 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 groepsop.
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

1 Druk de toets Af/aanwezig status

Opm:
De LEDs van de diverse groepsleden
(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

Groesdeelnemer (intercom)

2 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 toets Chefoproep.

Opm: Oproepen voor de chef komen alleen binnen onder deze toets als het toestel voor
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 Cheftoets 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 Groepslids 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 or Persoonlijk

1 Druk op de Groepslidstoets, de Privé toets of
de persoonlijke gesprekken toets waarvan het
lampje 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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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 parkeer toets  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 baas
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.

1 Neem de hoorn op

2 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 laatse 2 cijfers geven aan hoeveel
oproepen er wachten
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Het kan zijn dat uw toestel niet alle
ondergenoemde faciliteiten ondersteunt.

A

Toets voor Aan/Afwezigheids status
Een voorgeprogrammeerde toets
waarmee u de aan/afwezigheid van
andere groepsdeelnemers binnen een
chef/secretaresse configuratie kunt
zien of de af/aanwezigheidsstatus
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 bellen.

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

Afwezig voor algemene 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 alle team 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 ontvangen naar
bij voorbeeld uw privé nummer.

Toets voor Afwezig voor
groepsoproepen

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

Alfanumeriek toetsenbord
Het alfanumeriek toetsenbord is een
accessoire waarmee u tekst kunt
invoeren. U kunt hoofd-, kleine
letters en speciale karakters
invoeren.

Algemeen parkeren
Hiermee kunt u een gesprek
parkeren zodat een ander groepslid
het gesprek kan overnemen op
zijn/haar toestel

Alleen oproep ontvangst
Zie: blokkeer mogelijkheden.

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.

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.
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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 “Bel
Terug” soft-key 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”,”Kenmerken” en
“Toetsen”.

Bellen 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.

Bellerslijst geblokkeerd
Vergeefs binnengekomen oproepen
worden niet geregistreerd.

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

Bel type
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
kan ingesteld worden met de volume
toetsen.

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

Bericht
Tekst die wordt getoond op het
display van uw toestel en die
verstuurd is door de gespreks-
deelnemer gedurende een gesprek of
bij een vergeefse oproep.

Bericht wacht
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.

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

telefoon kan alleen gesprekken
ontvangen

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

•  Geen toegang tot programmeren;
Het toestel kan oproepen doen en
ontvangen, maar heeft geen
toegang tot geprogrammeerde
functies/toetsen.

C

Conferentie deelnemers
U kunt het nummer (en de naam
indien aanwezig in de gids) van
beide partners van het driegesprek
bekijken door op de soft-key
“ConfDeeln” te drukken.

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

D

Deurlamp
Als uw toestel hiervoor ingericht is
via het statische interface, dan kunt
u de volgende opties instellen

•  Lamp aan bij bezet;
De lamp licht op als uw toestel
bezet is

•  Deurlamp aan/uit
Een hiervoor geprogrammeerde
geheugentoets laat de lamp
oplichten op het moment dat u
op de knop drukt.

Deur opener
Als uw toestel een voorziening heeft
om het deurslot te bedienen via de
statische interface, zal door het
drukken van de geheugentoets die
hiervoor geprogrammeerd is het slot
open gaan.

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.
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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.

E

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

Extra ingang i.p.v. mic.
De extra ingang wordt gebruikt om
extra apparaten te koppelen zoals
een afspeel apparaat. De functie
“extra ingang i.p.v. mic.” kan aan en
uitgeschakeld worden via een
geprogrammeerde functie toets.
Deze wordt gebruikt om te wisselen
tussen de extra ingang en de
ingebouwde microfoons.

Externe luidsp. + micr.
Als uw toestel via de statische
interface een externe luidspreker kan
bedienen zal de deze luidspreker aan
gezet worden door op de
desbetreffende geheugentoets te
drukken. Dit heeft geen invloed op
de microfoons. Deze kunnen naar
wens aan of uit gezet worden.

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

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
Als u een oproep doet naar een
externe bestemming kunnen de
kosten en gespreksduur bijgehouden
worden.
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Gids
Een lijst met namen en nummers die
gebruikt kan worden om mensen te
bellen of om te zien door wie u
gebeld wordt.

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
groepsleden 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 andere
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.

Help toets
Druk deze toets om informatie te
krijgen over de betekenis van de
soft- keys die op dat moment
genoemd worden. Druk deze toets
ook voor informatie over vaste
functie toetsen.

Herhaal toets
Zie lijst voor nummerherhaling.

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

Hoorn opnemen/verbreken
Een geheugentoets, geprogram-
meerd met deze functie, kan
gebruikt worden om het haak-
kontakt aan of uit te zetten. De toets
kan gebruikt worden in plaats van
het normale haakkontakt. Dit is
vooral nuttig als u bij voorbeeld een
headset gebruikt. De bijbehorende
LED brandt als de hoorn van de
haak is.

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

Hotline naar.. . .
Zie: Blokkeer modes.

I

Ik wacht
Als u een in 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 gesprekken
worden normale inkomende
gesprekken. De telefoon belt
normaal.

Intercom functie
Uw telefoon kan dienen als
intercom.

Intercom oproep naar groepslid
Als u dit feature 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.

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

K

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.

Lijn
Een verbinding naar een externe
bestemming.

Lijst met vergeefse oproepen
Het toestel kan alle niet
beantwoorde oproepen registreren.
Deze registratie bevat eventuele
berichten, de tijd en de datum van de
oproep. De lijst kan 15 oproepen
bevatten. U kunt de bellerslijst
desgewenst uitzetten. In dat geval
worden niet beantwoorde oproepen
niet geregistreerd.
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Lijst voor nummer herhaling
De lijst voor nummerherhaling bevat
de laatste 10 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.

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.

Luidspreker toets
De telefoon heeft een ingebouwde
luidsprekertoets. De toets schakelt
de luidspreker in of uit. Hiermee
kunt u een oproep doen 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 bel-melodie kiezen voor
inkomende oproepen. Er zijn twaalf
varianten mogelijk.

Microfoon blokkeren voor intercom
Als dit feature aan staat en als u
inkomende intercom gesprekken
kunt ontvangen, zal de luidspreker
van uw toestel ingeschakeld worden,
maar de microfoon niet. De andere
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 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
groepstoestel, gewoonlijk die van de
veiligheidsinspectie. U kunt elk
willekeurig nummer als nacht
nummer inzetten.
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Nakiezen
Met deze extra cijfers kan men bij
de centrale bepaalde functies
opvragen.

Niet storen
U kunt niet opgebeld worden.
Inkomende gesprekken worden
omgeleid naar de operator. 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 soft-
key “Normale mode” 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.

O

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

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

Offline 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
of nieuw ingevoerde informatie te
accepteren.

Omleiden (volgstand)
Inkomende oproepen kunnen
omgeleid worden naar een vaste of
variabele bestemming.

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
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een andere bestemming. Hiervoor
moet een geheugen toets
geprogrammeerd zijn.

Omleiden van alle oproepen
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.

Omschakelen spraak/data mode
De telefoon kan met de hand
omgeschakeld worden tussen spraak
en data. Dit kan alleen bij toestellen
met een V24 interface.

Opheffen van alle terugbel procedures
U kunt alle terugbel procedures.
stoppen.

Oproepen naar/voor een 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.

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

Opslaan van 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.

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.
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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.

PFM toets
Een geheugentoets kan
geprogrammeerd worden als een
Peripheral Facility Manager toets.
Met de PFM toets kan uw
communicatie specialist uw
programmeerbare toetsen instellen.
U kunt een geheugentoets
programmeren om deze PFM
informatie op te vragen en om te
vragen dat uw instel datum en tijd
bijgewerkt worden door de PFM.
Druk als de LED uit is op de PFM
toets om de informatie op te vragen.

Pijltjes toetsen
Toetsen waarmee u berichten en
lijsten 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 of om meer soft-keys uit
hetzelfde menu zichtbaar te maken.

Prepareer 3-gesprek
Een optie waarmee u een
driegesprek kunt voorbereiden. De
optie moet geactiveerd worden vlak
nadat de eerste gespreks deelnemer
in de wacht gezet is.

Toets voor Privé oproepen
Met deze voorgeprogrammeerde
toets kunt u privé oproepen
ontvangen. Deze oproepen komen
altijd bij uw toestel binnen, zelfs als
uw telefoon afwezig geschakeld is.

Toets voor Privé parkeren
Voor geprogrammeerde 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

Scroll snelheid
Als er sprake is van scroll vertraging
(zie hieronder) worden de regels met
een vertraging van 0,25 seconde
doorgeschoven.

Scroll vertraging
Als u een pijltjestoets ingedrukt
houdt, worden er automatisch regels
doorgeschoven op het display. De
standaard ingestelde vertraging
voordat het scrollen begint is een
seconde.
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Snelkeuze toets
U kunt een geheugentoets
programmeren om een veelgebruikt
nummer te bellen.

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

Spreken zonder meeluisteren
Spreken via de hoorn.

Statische interface
De statische interface heeft drie
uitgangen:

•  Deurlamp
•  Tweede bel
•  Deuropener

En een ingang:

•  Voetcontact.

Status
Dit is een weergave groepsfaciliteit
om te zien welke groepsdeelnemers
er in gesprek zijn of welke
inkomende gesprekken er zijn voor
bepaalde deelnemers.

Als de status weergave uit staat, dan
zal uw toestel de status van andere
deelnemers niet laten zien.

Statusweergave uitzetten
Bewaken van de status is een
groepsfaciliteit 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 belvolume in
Het belvolume kan gewijzigd
worden door de volume -/+ toetsen
op het toestel.

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.

T

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

TAPI
Afkorting voor Telephone
Application Program Interface.

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

Terug bellen
Als u een nummer belt dat bezet is
of niet antwoordt, kunt u de
“BelTerug” soft-key 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 telefoon.

Toetsklik
Als deze functie actief is, dan zal
elke toetsaanslag op het
alfanumerieke toetsenbord een klik
geven. Dit is een hulpmiddel om te
horen of de toets aangeslagen is.

Totale kosten
De totale kosten van alle uitgaande
externe gesprekken kunnen op het
display zichtbaar gemaakt worden.
De totale kosten worden gerekend
vanaf het moment dat de teller
gereset is.

Tweede bel
Als uw toestel een tweede bel kan
bedienen via de statische interface
kan deze functie ingeschakeld
worden om een bel op afstand te
laten klinken bij een inkomend
gesprek.

Tweede oproep indicatie
Uw telefoon geeft twee korte piepjes
en een indikatie knippert op het
display om u te wijzen op een
wachtend gesprek. Wel kunt u de
piep uitzetten.

V

Van de haak
De hoorn is opgenomen van het
toestel.

Voetcontact
Als uw telefoon bediend kan worden
met een voetpedaal via de statische
interface wordt dit pedaal gebruikt
ter vervanging van het haakkontakt
om een gesprek te starten of te
beantwoorden zoals b.v. bij het
gebruik van een headset.

 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.
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Wachtend gesprek aanduiding
Als een opbeller uw nummer kiest
terwijl u in gesprek bent, klinken er
twee korte piepjes (de 2de oproep
indicatie) en een knipperend bel
pictogram verschijnt op het display.
De piepjes kunnen uitgeschakeld
worden.

Weergave middel voor spraak
Het middel waarmee gesprekken
gevoerd worden. Men kan kiezen
uit:
•  Hoorn met haakkontakt
•  Hoorn zonder haakkontakt
•  Headset (hoofdtelefoon+micr.).

Weer verbinden
Een gesprekspartner in de wacht
kunt u weer terugnemen met de
“weer verb.” soft- key. 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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