Korte Gebruiksaanwijzing

Adeltronik

Systeemtelefoon
COMfortel® 1600

Volg de aanduidingen
op het display.
Menu
Functies
Informatie

Tik op de symbolen en menu namen op het display voor
het uitvoeren van de getoonde functies.
De woorden en symbolen op het display veranderen telkens
er een actie wordt uitgevoerd op het display en geven zo de
beschikbare functies weer.

Bladeren.

Tik op / om door het menu te bladeren. De
geselecteerde functie wordt weergegeven in de onderste
regel van het scherm tijdens een gesprek.

Volgende.

Tik op of op de menunaam om naar het volgende
vermelde menu te gaan.

Terug.

Tik op

Wijzigen.

Tik op of op de menunaam om de instelling te wijzigen
(slechts één keuze is mogelijk, kiest de huidige instelling).

om terug te keren naar het vorige menu.

Tik op / of op de menunaam van de selectie (meerdere
mogelijk) om te activeren of om te deactiveren.
Tik op
of op de menunaam om de selectie te wijzigen
(de tekst achter het symbool geeft de huidige selectie aan).
Bevestigen.

Tik op
om de gemaakte instelling te bewaren of om uit
te voeren wat tijdens gesprek in de onderste regel van het
display staat aangeduid.

Makelen.

Tik op om te wisselen tussen de actieve gesprekspartners
( duid de actieve gesprekspartner aan).

Onderdrukken van een
telefoonnummer.
/

Tik op
om de nummerweergave te onderdrukken
(display verandert in ). Tik op
om de
nummerweergave te activeren.

Verdere Functies

Tik op
(terwijl je in de HOME positie bent) om het
tweede functieniveau te openen waar je dan toegang krijgt
tot de functies zoals " Gesprekslijst", " Pickup ", "Project"
en "Afspraak". Tik op "Gesprekslijst" om de gesprekslijst
te openen.
Om een telefoonnummer uit de gesprekslijst te bellen,
bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn
op.

Naar de startpagina.

Open menu.

Met de Home-toets, kunt u de startpagina op het
touchscreen weergeven. De acties die gestart zijn worden
verder uitgevoerd op de achtergrond.
Met de "Menu", kunt u het hoofdmenu openen en daarin
zitten dan de volgende menu's vervat:
In het menu "Functies" kunt u functies van de PBX of de
telefoon activeren deactiveren of direct uitvoeren.
(bijvoorbeeld: Doorschakelen en de telefoon vergrendelen).
Het menu "Informatie" wordt gebruikt om informatie
(bijvoorbeeld, versies, gesprekskosten en de status van
bepaalde belangrijke functies / instellingen weer te geven.
Hier kunt u niets wijzigen.
In het menu “Toets definiëren”, kunt u functies op de
PBX en de telefoon aan programmeerbare functietoetsen
toewijzen. (bijvoorbeeld Doorschakelen en Snelkeuze)
In het menu "Instellingen" kunt u de telefoon
configureren.
In het menu "Diagnose", kunt u een diagnose uitvoeren
van de ISDN-lijnen en diensten (bv. een BERT lijntest).

Terug, actie beëindigen.

Via de Exit -toets op het aanraakscherm komt u terug op
de vorige pagina en eindigt de huidige actie.

Micro dempen.
Druk op de toets Microfoon om de microfoon tijdens een
gesprek uit te schakelen.
De LED van de toets knippert rood zodra de microfoon
wordt uitgeschakeld.

Handsfree bellen en
luisteren via de
luidspreker.

Druk op de toets "Luidspreker" om een oproep te
initiëren zonder de hoorn op te nemen (=handsfree bellen)
en eveneens om het gesprek te beëindigen.
Druk tijdens een gesprek op de toest "Luidspreker" om
via de luidspreker te luisteren . Om in de plaats hiervan
handsfree te bellen, moet u de toets "Luidspreker"
tweemaal drukken (nu kunt u de hoorn opleggen)
De LED van de luidsprekertoets licht permanent rood zodra
de luidspreker is ingeschakeld. De LED van de
luidsprekertoets knippert rood zodra handsfree bellen is
ingeschakeld.

Regel het volume.

Druk op de Plus- Min-toetsen om het volume te verhogen
of verlagen van de bel, de hoorn, of de luidspreker afhankelijk van de huidige modus.

Handsfree bellen,
gesprekken via de
koptelefoon.

Druk op de toets "Hoorn" om gesprekken te starten
zonder de hoorn op te nemen (handsfree bellen) en om ze
te beëindigen. Bij gebruik van de koptelefoon kunt u met
deze toets gesprekken via de koptelefoon initiëren en hen
ook beëindigen.

Open contacten.

Met de toets "Contact" / toets "Telefoonboek", kunt u
de contacten van de telefoon openen. Om een
telefoonnummer te vormen gaat u naar het gewenste
contact en dan neemt u de hoorn op.

Open de lijst met
bellers.

Met de toets "Bericht", kunt u de lijst inkijken van de
inkomende gesprekken.
Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de
gewenste vermelding en neem de hoorn op.
De LED van de toets "Bericht" geeft nieuwe oproepen aan
(knipperende LED) of gesprekken die je al hebt gezien (LED
brandt constant).

Herhaal lijst openen

Met de toets "Herhaal" bladert u door de lijst met de
laatst gekozen nummers.
Om een telefoonnummer te vormen, bladert u naar de
gewenste vermelding en dan neemt u de hoorn op.

Initiëren een query
oproep.

Druk op de toets "R" om een ruggespraak gesprek te
beginnen of voor het overdragen van een oproep tijdens
een gesprek.

Opslaan functies en
telefoonnummers.

De functietoetsen naast het label zijn vrij
programmeerbare toetsen, het zijn snelkiesnummers ofwel
bedienen ze telefoonfuncties. Elke toets heeft twee niveaus
waaraan functies kunnen worden toegewezen.
De LED geeft de status aan van de functie op het eerste
niveau.
Voor het uitvoeren van de functie op het eerste niveau zult
u één maal op de toets drukken. Met het oog op het
uitvoeren van de functie op het tweede niveau, zult u
tweemaal op de toets drukken (dubbelklikken) of druk op de
Shift-toets (met behulp van de functietoets die is
toegewezen aan de functie " tweede niveau "), en dan één
maal op de toets.
Indien u bij gebruik als systeemtelefoon over
snelkeuzetoetsen voor interne deelnemers van de PBX
beschikt dan zullen de bijbehorende LED's informatie geven
over de activiteitstoestand van de desbetreffende
deelnemer.
Bovendien kunt u met deze toetsen Pickup en
Ruggespraak comfortabel uitvoeren;
1. Pickup voor de opgeslagen abonnee: als de LED rood
knippert, drukt u op de snelkeuzetoets.
2. Ruggespraak met de opgeslagen deelnemer: tijdens het
gesprek de snelkeuzetoets drukken.

Configureren
snelkeuzetoetsen.

1. Druk op de toest "Menu"
2. Tik op het scherm op /
tot bij "Toets Definiëren"
3. Tik op "Toest Definiëren"
Als voorbeeld geven we
4. Druk op de functietoets die u wenst te configureren.
hier de functie "verkort 5. Tik op het het niveau waarop u de funtie wenst
kiezen" / "snelkiezen" 6. Tik op "verkort kiezen"
7. Tik op Telefoonnummer en voer een telefoonnummer in.
8. Tik op
9. Tik op de "Naam" en voer een naam in.
10. Tik tweemaal op
.
Bewerk functies.

1. Druk op de toets "Menu"
2. Tik op "Functies"
3. Tik op de gewenste functie...

Instellingen bewerken.

1. Druk op de toets "Menu"
2. Tik op Instellingen.
3. Tik op de gewenste instelling...
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