Verkorte Handleiding
Tiptel 32xx serie

1. Het toestel

Terug naar het beginscherm

Telefoonboeken

Gebruik hoofdtelefoon

[R]-toets. Doorverbinden

Opnieuw kiezen, telefoonlijsten

Microfoon uit-/inschakelen
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2. Verklaring van de Iconen

Succesvol geregistreerd
Fout bij registreren
Bezig met registreren
Account uitgeschakeld
Automatisch Antwoorden
Niet storen
Altijd doorschakelen
Geen netwerk
Geluid uitgeschakeld
Hoofdtelefoon actief
Nieuwe Voicemail
Nieuw tekstbericht
Gemiste gesprekken

3. Functies

3.1.1. Gesprekken
3.1.2. Belmogelijkheden
Opnemen hoorn
Indrukken Hands Free knop
Met de headset knop (Indien aanwezig)

3.1.3. Kiezen van het nummer
Kies een buitenlijn als er meerdere lijnen beschikbaar zijn.
 Kies het nummer dat je wilt bellen.
 Gebruik de [Lijsten] soft-toets.
 Gebruik links en rechts toetsen om te wisselen tussen “Gemiste oproepen”,
 ”Binnenkomende oproepen” en “Uitgaande oproepen”
 Druk 2 maal op de Herhaal toets om het laatste nummer te kiezen of eenmaal om de hele
 oproepenlijst te zien.
 Gebruik de voorgeprogrammeerde snelkies-toetsen
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3.2. Gesprek aannemen
Als u niet in gesprek bent:




Neem de hoorn op
Druk op de hands-free toets
Druk op de hoofdtelefoontoets

Als u met een ander gesprek bezig bent:


Gebruik de soft-toets [Antwoord]

3.3.Microfoon uitschakelen
Gebruik de
toets om de microfoon uit te schakelen, de andere partij kan u dan niet horen. Druk
nogmaals op de toets om weer in te schakelen
3.4. Gesprek parkeren en terugnemen
Druk op de [R] toets of de [Wacht] soft-toets om het gesprek te parkeren.
Als er maar een gesprek in de wacht zit druk je op de [Hervatten] soft-toets om het gesprek terug te
nemen. Indien er meerdere gesprekken in de wacht staan druk je op de lijn-toets en vervolgens op
de pijl naar boven en/of beneden om door de gesprekken te bladeren en druk op de [Hervatten]toets om het gesprek terug te nemen.

3.5. Niet storen
In de niet storen stand geeft uw telefoon in gesprek en alle oproepen worden als gemist gemarkeerd.
De niet storen stand schakelt u in en uit met de [DND]-knop
3.6. Gesprekken doorsturen
Om het doorsturen van gesprekken in te schakelen kiest u voor
[Kies Menu -->Opties-->Doorschakelen-->OK] of druk op de [R]-toets voor de laatste doorschakeling.
U kunt kiezen voor alles doorsturen, doorsturen indien bezet of doorsturen wanneer er niet
geantwoord wordt.
3.7. Doorverbinden
Er zijn 2 methoden om door te verbinden, met of zonder aankondiging.
3.7.1. Doorverbinden zonder aankondiging
Druk op de [Doorverb.] soft-toets. Kies het interne nummer of gebruik de BLF-toets van degene
waarnaar doorverbonden moet worden. Druk nogmaals op de [Doorverb.] soft-toets.
3.7.2. Doorverbinden met aankondiging
Druk op de [Doorverb.] soft-toets. Kies het interne nummer en druk op [OK] of gebruik de BLF-toets
van degene waarnaar doorverbonden moet worden. Na overleg druk je weer op de [Doorverb.]
softtoets.
Ophangen of de [Annuleren] – toets onderbreekt het doorverbinden en laat het gesprek in de
wacht.
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