GEBRUIKERSHANDLEIDING
TIPTEL TOESTELLEN
De robuuste, duurzame tiptel handsets bieden u een groot aantal functies en
het gemak van meer bewegingsvrijheid binnen uw bedrijf.
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Extern bellen

Om te bellen naar een extern nummer toetst u het nummer in en drukt u op de hoorntoets. Ook kunt u eerst de
hoorntoets drukken en vervolgens het telefoonnummer. Er wordt dan direct verbinding gemaakt. Om het gesprek
te beeindigen, toetst u nogmaals op de hoorntoets. Binnenkomende gesprekken kunt u aannemen door eveneens
de hoorntoets in te drukken.

Intern bellen

Wanneer u gebruik maakt van een managed PBX kunt u naar andere toestellen bellen door het nummer van de
extensie (bv. 002) in te toetsen en vervolgens op de hoorntoets te drukken.

Beller in de wacht zetten

Wanneer u verbonden bent met een beller, kunt u de beller in de wacht zetten. Tijdens het gesprek drukt u dan
op de ‘R Toets’ en de beller hoort nu wachtmuziek. Om de beller terug te halen, drukt u wederom de ‘R Toets’.

Redail

Om een eerder gebeld nummer terug te bellen, toetst u de linker soft- of pijltjestoets. U kunt nu een eerder gebeld
nummer selecteren. Druk de hoorntoets om te verbinden met het geselecteerde nummer.

Telefoonboek

Druk ‘Menu’ om het hoofdmenu te openen en ga vervolgens naar ‘Telefoonboek’. Selecteer ‘Naam/Nr. Toevoegen’
en voer de gegevens van de contactpersoon in. Sla vervolgens het geheel op.
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Om nu een contact persoon te bellen gaat u voor de 5020/5040 modelen naar het ‘Telefoonboek’ en selecteert u
‘Naam zoeken’. Zoek de juiste contactpersoon en druk de hoorntoets. Voor het 4020/4040/4080 type drukt u de
rechter pijltjestoets ‘Book’ om een contactpersoon uit het telefoonboek te bellen. Vervolgens selecteert u de juiste
persoon en toetst u de hoorntoets.

Doorverbinden

Wanneer u iemand aan de lijn heeft en u deze persoon direct wilt door verbinden met een collega zonder te overleggen, toetst u #1 (direct achterelkaar). U hoort een stem aangeven ’Transfer’, nu kunt u het toestelnummer van uw
collega invoeren of eventueel een telefoonnummer. Op het moment dat u een ingesprekstoon hoort, betekend
dit dat het gesprek doorgeschakeld is en de verbinding bij u verbroken is. Wanneer u wilt doorverbinden en daarbij
wilt overleggen met uw collega, toetst u *2 (direct achterelkaar). U hoort een stem aangeven ‘Transfer’, nu toetst u
het nummer in waarnaar doorverbonden wordt. Wanneer de derde partij opgenomen heeft, kunt u overleg plegen.
Wanneer u de verbreektoets indrukt, wordt het gesprek doorverbonden en bij u de verbinding verbroken.

Persoonlijke Favorieten (5020/5040)

U kunt persoonlijke favorieten functies toevoegen aan de lijst die is toegewezen aan de rechter softkey. Druk hiervoor
op ‘Favoriet’ en vervolgens ‘Favoriet bewerken’. Selecteer een functie met de navigatietoets. Druk op ‘Kies’ om de
functie toe te voegen. Om nu een favoriet te kiezen, drukt u op ‘Favoriet’ en ‘Kies’ bij de gewenste optie.

Overige functies
Menu verlaten> Druk op de ‘R’ toets om direct uit het menu te gaan
Toetsblokkering> Om toetsblokkering in- en uit te schakelen toets ‘Menu’ en vervolgens
Oproeplijst> Voor het nummerherhalingsmenu toetst u de linker soft- of pijltjestoets.

*.

Volume regelen> Gebruik de toets aan de rechter zijkant van de handset om het volume te regelen.
Belvolume> Ga ‘Menu’, naar ‘Instellingen/Setup’ en ga naar ‘Belsignaal Volume’. Pas het volume aan naar wens.
Belsignaal uitschakelen> Druk de Stiltoets (#)
Luidspreker in- en uitschakelen> Bij type 4040 toetst u hiervoor de ‘INT’ toets, anders selecteert u het ‘Luid aan’
en om de luidspreker uit te schakelen toetst u ‘Luid uit’.
Microfoon in- en uitschakelen> Bij type 4020/4040/4080 toetst u hiervoor de ‘Mute’ toets. Bij type 5020/5040
toetst u tijdens het gesprek ‘Mic uit’ zodat de beller u niet meer kan horen en ‘Mic aan’ om dit weer in te schakelen.

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen
en ondersteuning van apparatuur. Belcentrale is telefonisch bereikbaar op
088 333 4446 (keuze 2) of mail naar support@belcentrale.nl
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