IP Phone 4028
•

Display en displaytoetsen

Opbellen

Hier vindt u informatie over de communicatiemogelijkheden en de
functies die u met de zes toetsen op het scherm ter beschikking hebt.
Pictogram doorschakeling: Wanneer u op de
toets bij dit pictogram drukt, kunt u de
doorschakelfunctie programmeren of wijzigen.
Headset aangesloten.

Hoorn
opnemen

Geprogrammeerde
lijntoets

Hands-free

Direct een
nummer
kiezen

Stilte-modus ingeschakeld.
Displaytoetsen: Als u een displaytoets indrukt,
activeert u de bijbehorende functie op het scherm.

Toets voor een externe oproep eerst een: 0

Afspraak geprogrammeerd.

Herhalen van het laatst gekozen nummer
Toestel vergrendeld.

•
•

Audiotoetsen

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

Functietoetsen en programmeerbare toetsen
Informatietoets: Hiermee krijgt u informatie over de
functies van de pagina “menu” en voor het
programmeren van de toetsen van de pagina “pers.”.

Toets ophangen: Om een gesprek te beëindigen.

Beantwoorden van een oproep

•
•
•

Toets handsfree/luidspreker: Om op te bellen of
een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de
haak te nemen.
•
Het lampje brandt onafgebroken in de handsfreeof headsetmodus (kort indrukken).
•
Het lampje 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

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.
Programmeerbare toets (F1 en F2):
Het indicatielampje brandt als de bij de toets
behorende functie is geactiveerd.

•

Navigatie
OK-toets: Hiermee kunt u tijdens het
programmeren en configureren de verschillende
keuzen en suggesties valideren.

Take call

Hoorn
opnemen

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel te verbinden.
Transfer

Homepages

Pagina “pers.”: Hier vindt u alle lijn- en oproeptoetsen die
direct kunnen worden geprogrammeerd.
Pagina “info.”: Hier vindt u alle informatie over de telefoon en
de staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal
berichten, status van de doorschakeling, vergadergroep, etc.

Navigatietoets omhoog-omlaag: Hiermee kunt u
door een pagina bladeren.
Toets terug/home: Hiermee gaat u een niveau
terug (kort indrukken) of terug naar de homepage
(lang indrukken). Tijdens de verbinding kunt u
hiermee naar verschillende homepages (o.a. menu
en info) en telefoonschermen.

Druk op de toets
“Inkomende oproep”
bij het pictogram

Doorverbinden van een gesprek

Navigatietoets links-rechts: Hiermee kunt u van
de ene pagina naar de andere pagina gaan.
Pagina “menu”: Hier vindt u
alle functies en toepassingen
die met behulp van de toetsen
bij de labels worden gebruikt.

Hands-free

Kies het
nummer van
het gewenste
toestel

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Een 3-gesprek opzetten (conferentie)

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.

Beltoon aanpassen
Telef

Gebr

Conf

e

2 Oproep

Meteen
nummer
kiezen

Meteen
nummer
kiezen

De eerste gesprekspartner wordt
in de wachtstand gezet

Optie 2:

Druk de toets in bij
de te programmeren
doorschakelfunctie
(rechtstreeks berichten,
niet storen, etc.)

Druk op OK toets als
de programmering
niet automatisch is
opgeslagen

Gebruik de sneltoetsen:
*21(+toestelnr) direct
*25(+toestelnr) bij bezet
*26(+toestelnr) bij afwezig
*27(+toestelnr) bij bezet/afwezig
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Optie 2:

Kies
#21 doorschakelen opheffen

Toegankelijk via
pagina “menu”
Stel met de
instructies de bel in
(melodie, volume etc)

Bel

Instellen contrast van het display

DTMF

ICT
Infrastructuur
in gesprek

Gebr

Telef

Toegankelijk via
pagina “menu”
Contrast

Met deze knop schakelt u
de tooncode in.

Verhogen of verlagen
van het contrast

Instellen van de taal
Gebr

Deactiveren van de volgstand

Druk de toets in bij
Volgstand annuleren of
uitschakelen in

Gesprek
met allen
beëindigen

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.

Voorbeeld doorschakelen:
*27061234567 of *2781233 (naar Voicemail)

Optie 1:

Opheffen van de
conferentie en
terugkeren naar
de eerste
gesprekspartner

Toon verzenden tijdens gesprek

Volgstand oproepen naar een ander nummer

Optie 1:

Gesprek tussen 3
gesprekspartners

Bevestig zo
nodig het
annuleren
van de
volgstand

Telef

Toegankelijk via
pagina “menu”
Taal

Keuze

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:
servicepunt.tudelft.nl
Voor een uitgebreide handleiding zie:

Maak uw taal keuze

www.tudelft.nl/telefonie

