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Other

Other

Statusiconen

Beschrijving van de telefoon
• De oproep aannemen
• Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer
herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling
• Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak /
wisselgesprek)
• Geluidssignaal verbreken
• Opgehangen
• Lang indrukken : De telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen
• terugkeren naar het vorige menu
• Wissen van een teken
• Een compleet veld wissen
• Terug naar beginpagina
• Blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord
• Toegang tot het MENU
• Bevestigen
• Navigeren
• Kort indrukken : de bedrijfstelefoongids openen
• Lang indrukken : Uw toestel past zich aan uw wensen aan ; Telefoon-id
(Functies afhankelijk van het systeem )
• De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen
• Kort indrukken : De luidspreker activeren/deactiveren
• Lang indrukken : De dempfunctie (mute) activeren/deactiveren
• Lang indrukken (Functies afhankelijk van het systeem ) : Toegang tot individueel
verkortkiezen / Toegang tot de DTMF-functie tijdens een gesprek
Lampje
• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen
• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen
• Langzaam knipperend geel: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen bericht, gemiste
oproep, etc.
• Snel knipperend geel: Inkomende oproep
• Knipperend rood: geen dekking
• Knipperen wanneer de telefoon zich op de lader bevindt, heeft dezelfde betekenis als
wanneer de telefoon zich niet op de lader bevindt, met uitzondering van het feit dat de LED
tussen het gele knipperen rood of groen is, afhankelijk van de laadstatus.
• Aanbrengen van de batterij
Plaats de kant van de
batterij met de
aansluitingen zoals is
aangegeven in de
tekening (A).
Voltooi het plaatsen
van de batterij in het
batterijvak door op de
batterij te drukken
zoals is aangegeven in
de tekening (B).

• 3,5 mm stekkeraansluiting voor headset en onderhoud
• Kort indrukken : Verlaag het volume van de beltoon bij een inkomende oproep (4 stappen)
of verlaag het volume van de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen).
• Lang indrukken : de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren.
• Kort indrukken : verlaag het volume van de beltoon bij een inkomende oproep (4 stappen)
of verlaag het volume van de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen).
• Lang indrukken : de luidspreker activeren/deactiveren.

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de
toestand van het toestel.
Oplaadniveau van de batterij
Ontvangen berichten voicemail en teksten van terugbelverzoeken en nietbeantwoorde oproepen
Afspraak geprogrammeerd
Volgstand ingeschakeld
Triller ingeschakeld
Beltoon ingeschakeld
Beltoon uitgeschakeld
Zend- en ontvangstbereik
Luidspreker aan (tijdens gesprek)
Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek)
Economymodus geactiveerd en gebruikt (groen)
Economymodus geactiveerd (grijs)
In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van
tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen:

MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherm door een druk op de toets OK. (OK:
Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.
Verkortkieslijsten:
beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.
H(erhaal):
herhalen van het laatst gekozen nummer.
Volgstand:
doorschakelen van uw oproepen.
Berichtendienst:
raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.
Pick-up:
beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.
Afspraak:
programmeren van de tijd voor een éénmalige afspraak.
Toestel op slot/van slot:
beveiliging tegen kiezen van externe nummers en tegen wijzigingen in de
programmering van uw toestel.
Gids: programmeren, lijst met functies,...

• Clip om uw telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip losmaken en in plaats hiervan
een afdekking aanbrengen, die in het telefoonpakket wordt meegeleverd.

Instellen van uw toestel:
inschakelen of uitschakelen van bieptonen, verlichting, screensaver en bel (Watch
wordwrap).

• USB-aansluiting voor opladen van de batterij

Selecteren van uw vaste systeem

• Deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon

Installatie

Gespreksiconen
Opbellen
Beantwoorden van een oproep
Oproep in de wacht
In geval van meerdere oproepen, worden de iconen vergezeld van aanwijzingen over de verschillende oproepers / gesprekspartners.

Manager/secretaresse
Taalkeuze
Beltooninstellingen

)

Functies

Beschreven functies zijn afhankelijk van uw systeem. Neem voor aanvullende informatie contact op met uw installateur of
netwerkbeheerder.
OmniPCX Office
Alle aangenomen inkomende oproepen1
Nummerherhaling (Lang indrukken )
Starten van uw oproep
Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak
/ wisselgesprek)
Oproep negeren
Het gesprek beëindigen

OmniPCX
Office/
Enterprise

OmniPCX Enterprise

Functies die tijdens het gesprek beschikbaar zijn:
Verkortkieslijsten
Doorverbinden van een gesprek
TDK-zenden
Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)
Conferentie
Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail

Opbellen via uw individuele verkortkieslijst (Ind VK-lijst)
Opbellen via naamkiezen (tel.gids)
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (Ind
VK-lijst)

Algemene wachtstand

Opbellen via naamkiezen (tel.gids)

Oproepduur en -kosten

Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle inkomende,
uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde oproepen )

Parkeren (externe verbinding)

Extra opties (Functies afhankelijk van het systeem )

Externe gemiste oproepen raadplegen
Interne gemiste oproepen raadplegen
Tekstberichten raadplegen
Tekstberichten verzenden

Opladen van het toestel

• Uw telefoon op de bureausteun opladen

Beluisteren van ingesproken berichten
Een gesproken bericht versturen naar een toestel /
Distributielijst
Programmeren van uw persoonlijke begroeting
Doorschakelen van uw oproepen.
Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail
Verschillende soorten volgstanden
Automatisch bericht bij geen gehoor
Niet storen
Doorsturen indien bezet
Opheffen van alle volgstanden

Plaats uw telefoon op de steun. Sluit de USB-kabel op de 5 V-aansluiting van de bureausteun aan. Sluit het andere
uiteinde van de USB-kabel op de AC/DC-adapter aan. Sluit de adapter op de netvoeding aan.
• Opladen van uw telefoon met de USB-kabel
Sluit de USB-kabel op de USB-aansluiting van uw telefoon aan. Het andere uiteinde van
de USB-kabel kan worden aangesloten op de AC/DC-adapter of op een USB-aansluiting
van een computer.

Selecteer het type volgstand
Wijzigen van uw toestel password
Taalkeuze
Kies de melodie
Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon
De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen
Interfonie
Telefoonnr.

Lampje
• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen
• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen
Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als
het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart
op.
De oplaadtijd van de batterij is minder dan 3 uur.

Programmeren van een afspraak
Toestel op slot / van slot

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt .

Het toetsenblok vergrendelen
Persoonlijke assistent
Een overloopnummer definiëren
Programmeer het toegewezen nummer
bedieningstoestel
Instellingen
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