•

Navigatie

Opbellen

IP Phone 4018
De informatie op het display bestaat uit:
•
Gegevens over de status van het toestel (toestel vergrendelt,
doorschakelen, …)
•
Datum en tijd
•
Programmering- en configuratiefuncties van het toestel

Navigatietoets: Hiermee kunt u het gewenste menu
selecteren. De menu’s Instellingen, Doorsturen,
Gebeurtenissen en Toestelnummer zijn beschikbaar.
OK-toets: Hiermee kunt u tijdens het programmeren en
configureren de verschillende keuzen en suggesties
valideren.

Hoorn
opnemen

•

Audiotoetsen
Toets ophangen: Om een gesprek te beëindigen.

Herhalen van het laatst gekozen nr.

Toets handsfree/luidspreker: Om op te bellen of
een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de
haak te nemen.
•
Het lampje brand onafgebroken in de handsfreeof headsetmodus (kort indrukken).
•
Het knippert in de luidsprekermodus (lang
indrukken).
Toets ruggespraak/ automatisch beantwoorden:
•
Tijdens het gesprek: Druk op deze toets zodat de
beller u niet meer hoort.
•
Toestel in de ruststand: Druk op deze toets om
oproepen automatisch te beantwoorden zonder
de hoorn te hoeven opnemen.
Toets volume/contrast: Hiermee kunt u het contrast
van het display en het volume van de luidspreker, de
hoorn of de bel regelen.

•

Functietoetsen
Via de toets Berichten komt u bij de gemiste
oproepen: Wanneer deze knop knippert, zijn er
nieuwe niet beantwoorde oproepen.
Toets nummerherhaling: Hiermee kunt u het laatst
gekozen nummer herhalen.

Laatste nummer herhalen, bij
lang indrukken verschijnt een
lijst met laatst gekozen
nummers

Functietoetsen en programmeerbare toetsen
Informatietoets: Hiermee kunt u informatie krijgen over de
(voorgeprogrammeerde) toetsen. Als u deze toets indrukt
gevolgd door een andere toets verschijnt de helpinformatie
op het display

Direct een
nummer kiezen

Toets voor een externe oproep eerst een: 0

Toets terug/home: Hiermee gaat u een niveau terug (kort
indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken).
Met deze knop kunt u ook de invoer van een teken
wijzigen.

•

Hands-free

Beantwoorden van een oproep

Toets voor de verkortkieslijst: Hiermee krijgt u toegang
tot uw persoonlijk telefoonboek.
Voorgeprogrammeerde functietoetsen en
programmeerbare toets: Het indicatielampje brandt als
de bij de toets behorende functie is geactiveerd.
Standaard zijn er geen toetsen geprogrammeerd.

Hoorn
opnemen

Hands-free

Doorverbinden van een gesprek

Verbinding
verbreken
Kies het nr van het
gewenste toestel

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel
te verbinden

Een ander opbellen tijdens het gesprek
Om tijdens het gesprek een tweede persoon te bellen

Een 3-gesprek opzetten (conferentie)
Tijdens het gesprek met de eerste persoon een tweede
persoon te bellen

De eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand gezet

Beltoon aanpassen
Instellingen

De eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand gezet
Gaat Over

Meteen een
nummer kiezen

Meteen een
nummer kiezen

Om terug te keren naar het eerste gesprek
Ruggespraak uit

Om de eerste
persoon er weer
bij te halen

Conferentie

Telefoon

U kunt de beltoon
aanpassen voor interne
en externe oproepen

Interne oproep
Stel met de
instructies de bel in
(melodie, volume etc)

Volgstand naar een intern nummer

Doorsturen

Optie 1:
Selecteer de bijbehorende
functie direct doorsturen of
overig doorsturen voor het
doorschakelen bij bezet of
doorschakelen bij afwezig.
Kies het nummer van het
gewenste toestel.

Direct doorsturen

Optie 2:
Gebruik de sneltoetsen:
*21(+toestelnr) direct
*25(+toestelnr) bij bezet
*26(+toestelnr) bij afwezig
*27(+toestelnr) bij bezet/afwezig
#21 doorschakelen opheffen
Voorbeeld doorschakelen:
*27061234567 of *2781233 (naar Voicemail)

Deactiveren van de volgstand

Toon verzenden tijdens gesprek
Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden.
Dit kan zijn voor een automatische telefoniste of voor het
beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het
beëindigen van de verbinding, wordt de functie
automatisch beëindigd.

Externe oproep

Het contrast van uw display instellen

DTMF Verzend

Selecteren van de taal

Instellingen

Telefoon

Indien u problemen ondervindt met het
functioneren van uw toestel of u hebt een
andere vraag aangaande telefonie, dan kunt u
contact opnemen met uw Servicepunt.
Zie hiervoor:
www.servicepunt.tudelft.nl
Voor een uitgebreide handleiding zie:

AD-4096/02-07

Doorsturen

Deact. doorsturen

Taal

Maak uw
keuze

www.tudelft.nl/telefonie

