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Selecteren, openen,
etc.

Tik even met uw vingertop op de bijbehorende positie op
het touchscreen (vb: een symbool, knop, lijst)... om te
selecteren, te openen, starten, benadrukken, aanschakelen,
uitschakelen.

Elementen grijpen,
instellingen openen.

Tik op de bijbehorende positie op het touchscreen en blijf
even aanhouden (vb: een symbool, deelnemerslijst, lege
ruimte op de startpagina)...
... als voorbereiding op het verplaatsen of verwijderen van
elementen (toepassingen, snelkoppelingen, widgets).
... om bij verdere/vorige instellingen te komen, vb:
startpagina, contacten, accounts.
.... voor de toewijzing van functies op vrije functietoetsen.

Elementen
verplaatsen,
verwijderen,
doorbladeren.

Sleep het element, zonder los te laten, met de vingertop
naar boven, onder, rechts of links over het touchscreen...
... om het element te bewegen (vb: naar de startpagina, in
de prullenbak).
... om stapsgewijs te scrollen (omhoog / omlaag, links /
rechts).

Snel bladeren, door
webpagina's scrollen.

Sleep het element met de vingertop naar boven, onder,
rechts, links over het touchscreen...
... om een lijst te scrollen.
... om panelen te scrollen op de startpagina.
... om webpagina 's te scrollen.
Tik op het touchscreen met de vingertop om het snel
bladeren onmiddellijk te stoppen.
In sommige alfabetisch gesorteerde lijsten (vb: contacten),
zal het symbool
in de rechterbenedenhoek verschijnen
tijdens het scrollen. Sleep het symbool naar boven of
beneden om naar de gewenste letter te scrollen.

Beeld zoomen.

Trek op het touchscreen uw twee vingers uit elkaar om de
weergave van afbeeldingen te vergroten in de galerie
toepassing.
Trek op het touchscreen uw twee vingertoppen naar
elkaar om de weergave van afbeeldingen te verkleinen in
de galerie toepassing.

Naar de startpagina.

Met de Home-toets, kunt u de startpagina op het
touchscreen weergegeven. De acties die al gestart zijn lopen
verder op de achtergrond.

Een menu openen.

Het menu kan worden geraadpleegd via de menutoets.
Het menu biedt snel toegang tot meldingen,
systeeminstellingen en systeemfuncties (vb: invoeren).
Afhankelijk van waar het wordt geopend, biedt het menu
een lijst met opties die vanaf daar beschikbaar zijn.

Exit, actie beeindigen.

De Exit-toets op het touchscreen brengt u terug naar de
voordien geopende pagina. De huidige actie eindigt.

Handsfree of via
koptelefoon bellen

Druk op de Hoorn toets 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.

Regel het volume.

Druk op de plus- min-toetsen om - afhankelijk van de
huidige modus - het volume te verhogen of verlagen van de
beltoon, de hoorn of de luidspreker.

Handsfree bellen en
geluid via de
luidspreker.

Druk op de Luidspreker toets om - zonder de hoorn op te
nemen - oproepen te initiëren (handsfree bellen) alsook om
deze gesprekken te beëindigen.
Druk op de Luidspreker toets om tijdens een gesprek via
de luidspreker te kunnen meeluisteren. Om in plaats daarvan
handsfree te bellen, moet u tweemaal op de Luidspreker
toets drukken (nu kunt u inhaken).
De LED van de luidsprekertoets licht permanent rood op
zodra de luidspreker is ingeschakeld. De LED van de
luidsprekertoets knippert rood zodra handsfree bellen is
ingeschakeld.

Mute.

Druk op de Microfoontoest om de microfoon tijdens een
gesprek in/uit te schakelen. De LED van de toets knippert
rood zodra de microfoon wordt uitgeschakeld.

Open contacten.

Met de Contacttoets /Telefoonboektoets , kunt u de
contacten van de telefoon openen. Om een telefoonnummer
te vormen gaat u eerst naar het gewenste item (contact) om
vervolgens de hoorn op te nemen

Lijst met inkomende
gesprekken,
antwoordapparaat
en berichtenlijst
openen.

Met de Berichttoets, kunt u de bellerslijst inkijken van de
ontvangen gesprekken.
Bij ingericht antwoordapparaat opent zich hiermee bovendien
de berichtenlijst.
Bij ingerichte voicemailbox (enkel bij gebruik als
systeemtelefoon op een Auerswald telefooncentrale) opent
zich hiermee eveneens de berichtenlijst van de Voicemailbox.
Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de
gewenste vermelding en vervolgens neemt u de hoorn op.
De LED van de Berichttoets geeft nieuwe oproepen aan
(knipperende LED) of gesprekken die u al hebt gezien (LED
brandt constant).

Herhaallijst openen.

Druk op de herhaaltoets om de halingslijst te openen met
daarin de laatst gevormde telefoonnummers.
Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de
gewenste vermelding en neemt u de hoorn op.

Initiëren een query
oproep.

Druk op de R toets 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, nuttig voor het snelkiezen alsook voor het
aansturenv van telefoonfuncties of centrale functies. Elke
toets heeft twee niveaus waaraan functies kunnen toegwezen
worden.
De LED toont de status van de functie op het eerste niveau.
Voor het uitvoeren van de functie op het eerste niveau: één
maal op de toets drukken. Voor het het uitvoeren van de
functie op het tweede niveau: twee maal op de toets drukken
of druk op de Shift-toets (met behulp van de functietoets die
is toegewezen aan deze "Shift" functie " tweede niveau "), en
dan één keer 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 de
ruggespraak comfortabel uitvoeren
1. Pick - up 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 indrukken.

Configureren
snelkeuzetoetsen.

1. Tik op applicaties kiezen > Functietoetsen.
2. Druk op één functietoets.
3. Tik op Niveau 1.
4. Tik op Snelkeuze.
5. Tik op het invoerveld bestemming nummer en voer een
telefoonnummer in. U kunt ook op
tikken en een
telefoonnummer selecteren.
6. Tik op Toewijzen.
7. Tik op Afsluiten.

Bewerk functies.

1. Druk op Applicaties kiezen > Functies.
2. Tik op de gewenste functie...

Instellingen
bewerken.

1. Druk op Applicaties kiezen > Instellingen
2. Tik op de gewenste Instelling...
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