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Snel aan de slag

Beschrijving
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Telef.Boek

Luidspreker (achterkant)
Display
"Hoorn van de haak"
en "Bevestigen" knop

Zoek&Bel
Opslaan
Zoek&Wijzig
WisAlles

"Hoorn op de haak"
knop, "Aan/Uit" knop
"Belsignaal uit"/
"Verwijderen" knop

Numerieke
toetsenblok

Navigatieknoppen
Batterijhouder
(achterkant)

Iconen op het display
Signaalsterkte

Batterij icoon (batterij leeg)
Beltoon/microfoon uitgeschakeld
Hoorn van de haak / beltoon telefoon (icoon
knippert)
Toetsenblok uitgeschakeld
Nieuwe ingang in de lijst van gemiste oproepen

In- en uitschakelen
ingedrukt totdat het displaylampje aan of uit gaat.

Babyfoon
Belsignalen
HsBlokkeren
HoofdReset
AutoIntern
Taal
Direct.Nr.

Netwerk

Informatie

SelectNet
Hernoem
Verwijder
Prioriteit*
Aanmelden

GesprekLyst
VorigGespr.
AlleGespr.
ToonIPEI
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Ik wil het toetsenblok blokkeren.

Opmerking: Bij een binnenkomend gesprek wordt de toetsblokkering automatisch
opgeheven. De blokkering wordt 30 seconden na het gesprek weer geactiveerd.

Toetsblokkering opheffen
t U kunt de toetsblokkering opheffen door eerst op de toets * te drukken en vervolgens op
.
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Ik wil een telefoongesprek gaan voeren.
t Voer het nummer in dat u wilt bellen. U kunt het nummer corrigeren met
.
t Druk vervolgens op de knop
om het gesprek te starten. Op het display wordt het
gekozen nummer weergegeven, naast een teller die de duur van het gesprek aangeeft.

* wordt alleen weergegeven als u zich
aanmeldt bij verschillende netwerken

Voorbeeld: U wilt de taal voor de SwyxPhone D200 instellen op Italiaans. Hiertoe
drukt u op de knop
om het menu te activeren. Druk op
om naar de ingang
Instelling te gaan. Bevestig de selectie van Instelling door op
te drukken. De
opties voor Instelling worden weergegeven. Druk vervolgens op
om door de
opties te schuiven tot aan Taal. Selecteer de optie Taal door op
te drukken. Druk
op
om naar Italiano te schuiven. Bevestig de selectie door op
te drukken.
De geselecteerde taal wordt meteen geactiveerd.

R/Berichten knop

Batterij icoon (volledig opgeladen)

AutToetsBlk

Display

Handsfree-modus
Microfoon

Instelling

Snel aan de slag

Als u de SwyxPhone D200 in uw zak draagt, kan het gebeuren dat per ongeluk knoppen
worden ingedrukt, waarmee een gesprek wordt gestart. U kunt dit voorkomen door een
toetsblokkering te activeren.
t Selecteer in het menu onder Instelling-->AutToetsBlk de optie Aan en druk op
.
De automatische toetsblokkering wordt geactiveerd. Dit betekent dat als er 30 seconden
geen toets van de SwyxPhone D200 wordt ingedrukt, het toetsenblok automatisch wordt
geblokkeerd. Als u op een toets drukt, gebeurt er niets.
De toetsblokkering wordt aangeduid op het display met het icoon
"Toetsenblok
uitgeschakeld".

te drukken.
U gaat rechtstreeks naar de eerste menu-ingang: Telef.Boek. Gebruik de knoppen
om tussen de menu-ingangen Telef.Boek, Instelling, Netwerk en Informatie te
navigeren. Elke menu-ingang beschikt over een aantal opties. U selecteert de ingang of
de optie door op de desbetreffende knop
te drukken.

Oortelefoon

Volume verlagen

t Houd de knop
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t Open het menu door op de knop

Volume verhogen
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Hoe gebruik ik het menu?
U kunt verschillende functies activeren in het menu. Het volgende schema geeft een
overzicht van de menustructuur.

LED
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Ik wil tekst invoeren.
Deze functie is noodzakelijk als u bijvoorbeeld een naam in het telefoonboek wilt
toevoegen, zoeken of bewerken.
t De toetsen in het toetsenblok zijn aan een of meerdere tekens toegewezen. Druk
meerdere malen op een toets om een ander teken met de toets op te halen.

Voorbeeld: U wilt de leter "E" invoeren in de invoermodus. Druk hiervoor twee keer
op de toets "3DEF". De toetsen "0" en "1" bevatten speciale tekens.

• U activeert als volgt hoofdletters/kleine letters: druk heel even op de toets *.
• Als u spaties in de tekst wilt invoegen: druk heel even op de toets "1".
• Als u een teken wilt verwijderen: druk heel even op de toets
.

Opmerking: Voor een buitenlijn is het wellicht nodig eerst een extra 0 te toetsen.
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Het toestel gaat over en ik wil de oproep beantwoorden.
t Druk op de knop

als u een belsignaal hoort om de oproep te beantwoorden. Het
nummer wordt weergegeven in het display. Als het nummer is opgeslagen in het
telefoonboek, wordt tevens de naam van de beller weergegeven.
t Als u de luidsprekerfunctie wilt activeren, drukt u op
.
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Ik wil het gesprek beëindigen.
t Druk op de knop
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, om de hoorn op te hangen. Het gesprek is beëindigd.

Ik wil een nummer uit een telefoonboek bellen.
t Druk op
om het menu te openen.
t Selecteer onder Telef.Boek de optie Zoek&Bel.
t Bevestig de selectie door op
te drukken. Er wordt een invoerprompt weergegeven:
VoerNaam in:.

t Voer met behulp van het toetsenblok de naam in die u wilt zoeken en bevestig de invoer
door op

te drukken. De naam wordt gezocht en weergegeven.

t Als u nogmaals op
drukt, wordt een verbinding gemaakt.
Snel kiezen door een naam in te voeren
t Houd de knop met de eerste letter van de naam ingedrukt. Druk even op dezelfde knop
om door de tekens van de knop te schuiven. Gebruik
selecteren.

om de gewenste naam te
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Voorbeeld: U zoekt de naam Eva. Houd eerst de toets 3DEF ingedrukt. De
weergegeven lijst begint vervolgens met de letter D. Druk nog een keer op dezelfde
toets om de letter E te selecteren. De voornamen die beginnen met een E worden
weergegeven. Schuif met behulp van
naar de gewenste naam. Druk vervolgens
op
om het nummer te kiezen.
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VoerNaam in:.
t Voer met behulp van het toetsenblok de naam in die u wilt bewerken en bevestig de
invoer door op
te drukken. De naam wordt gezocht en weergegeven.
t Druk nogmaals op
om naar de bewerkingsmodus te gaan. De invoerprompt
WijzigNaam: wordt weergegeven.
t Wijzig de naam en bevestig de wijzigingen door op
te drukken. De invoerprompt
WijzigNr.: wordt weergegeven.
t Sla het gewijzigde nummer op door opnieuw op
te drukken.

De verbinding die eerder in de wachtstand is geplaatst, wordt automatisch geactiveerd.

Ik wil een gesprek doorverbinden.
Doorverbinden met navraag
t Tijdens een gesprek drukt u op
. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
t Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden.
t Als de bestemming beschikbaar is, drukt u op de toetscombinatie
, om het
gesprek door te verbinden.

t Als u wilt terugkeren naar de beller, drukt u op de toetscombinatie

.

Gesprek blind doorverbinden

. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
t Tijdens een gesprek drukt u op
t Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden.U hoort een kiestoon.
t Druk op de toetscombinatie
. Het gesprek wordt automatisch doorverbonden
zonder navraag.
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Heb ik ook een antwoordapparaat?

Ik wil de luidspreker aanzetten.
U bent aan het bellen en gebruikt de hoorn.

t Druk op de knop
om de luidspreker aan te zetten.
t Door nogmaals op de knop te drukken komt het gesprek weer terug op de hoorn.

Schakel de microfoon uit om bijvoorbeeld te voorkomen dat de bestemming aan de
telefoon het gesprek dat u met uw collega voert kan horen.

t Tijdens het gesprek, drukt u op

. Op het display wordt het teken "Microfoon uit"
weergegeven.
t U schakelt de microfoon weer opnieuw in door nogmaals op de knop te drukken.

Opmerking: Als u voicemail wilt gebruiken moet het optiepakket SwyxVoicemail zijn
geïnstalleerd. Daarnaast is het tevens noodzakelijk dat uw netwerk beschikt over een
e-mailserver om voicemail te kunnen activeren.
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Ik wil naar mijn voicemail luisteren vanaf een ander toestel.
t Bel uw eigen nummer en druk op * bij het horen van uw welkomstbericht.
t Voer uw pincode in en sluit af met een #.
t Volg nu de instructies van de Voicemail Server.
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geeft aan de batterij

Tips & Trucks
Nummer selecteren uit de lijst van oproepen
. Er wordt een lijst weergegeven van de laatste 20 gebelde, gemiste
t Druk op de knop
en beantwoorde oproepen. U kunt de verschillende typen oproepen onderscheiden door
, Uitgaande oproep
en gemiste
de volgende symbolen: Ontvangen oproep
oproep
.

t Scroll met de knoppen

in de lijst met oproepen om het gewenste nummer te
zoeken. Bevestig uw keuze door te drukken op de knop
. Het nummer wordt
gekozen.

t Druk op de knop

, om tijdelijk geen belsignaal te horen als u wordt gebeld. Voor de
volgende oproep wordt het belsignaal weer weergegeven.

t Als u het belsignaal permanent wilt uitschakelen, drukt u op de knop

(in standbymodus). In het display staat de vraag "Belsignaal uitschakelen?" Om te bevestigen,
. Het teken "Geluid uitgeschakeld" wordt weergegeven in het
drukt u op de knop
display. Het belsignaal is uitgeschakeld.

Snel een taal selecteren
t Druk 7 seconden lang op de knop

Het belvolume wijzigen
t Selecteer in het menu onder Instelling--> Belsignalen de optie Belvolume. De
volumeconfiguratie wordt weergegeven. U kunt het gewenste volume selecteren door
op de knoppen
te drukken.
t Bevestig de selectie door op
te drukken.

Beltonen
U kunt verschillende beltonen instellen voor elk type oproep (bijv. interne oproepen,
externe oproepen, terugbelverzoeken, berichten en zoekopdrachten).
t Selecteer in het menu Instelling --> Belsignalen de optie BelType en druk op
.
t Gebruik de navigatieknop
om het desbetreffende beltype te selecteren (bijv. extern)
waarvoor u de beltoon wilt instellen. Druk op de knop
.
t De beltonen (bijv. gemengd, melodie1, enz.) worden kort afgespeeld nadat het beltype is
geselecteerd.
t Druk op
om de beltoon in te stellen.

Trilalarm in-/uitschakelen
t Selecteer in het menu onder Instelling--> Belsignalen de optie Trilalarm.
U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Uitschakelen
Het trilalarm is uitgeschakeld.

Schakel het belsignaal in of uit (Belsignaal uit)

t Als u het belsignaal weer wilt inschakelen, drukt u opnieuw op de knop

Instellingen
volumeknop om het volume te verlagen.

Ik wil de batterij opladen.
Plaats de telefoon in de oplader. Een volle-batterij icoon
volledig is opgeladen.
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Volume van de hoorn aanpassen (tijdens het gesprek)
t Druk op de bovenste volumeknop om het volume te verhogen en op de onderste

Opmerking: Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de Voicemail Server,
moeten de toegang voor de Voicemail Server en standaard doorschakelingen goed
zijn ingesteld. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de Online Help of neemt u
contact op met de beheerder.
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Microfoon in-/uitschakelen

Opmerking: Terwijl de telefoon wordt opgeladen is deze volledig gebruiksklaar.

U voert al een telefoongesprek met een bestemming.
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U beschikt over een eigen antwoordapparaat met "Voicemail". Voicemails worden per email bezorgd. U kunt ook op afstand naar uw voicemail luisteren via de voicemail server.

Ik wil een tweede gesprek starten.
t Tijdens het gesprek drukt u op
. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
t Kies nu het nummer van de volgende bestemming. Het gesprek wordt opgezet.
t Overschakelen tussen bestemmingen met de toetscombinatie
.
t Het huidige gesprek beëindigen met de toetscombinatie
.
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Ik wil het telefoonboek bewerken.
t Druk op
om het menu te openen.
t Selecteer onder Telef.Boek --> Zoek&Wijzig de optie Wijzig.
t Bevestig de selectie door op
te drukken. Er wordt een invoerprompt weergegeven:
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• Inschakelen

Het trilalarm is altijd ingeschakeld.

• Inschakelen als stil (AanAlsStil)

Het trilalarm is alleen ingeschakeld als de SwyxPhone D200 is ingesteld op Geluid uit.

Opmerking: Let op dat de SwyxPhone D200 niet wordt ondersteund door het
optiepakket SwyxCTI.

.

. Het taalmenu wordt weergegeven. Selecteer de
gewenste taal met behulp van de navigatieknoppen
. Bevestig uw keuze door te
.
drukken op de knop

Alle product- en merknamen in dit document
zijn door de fabrikant geregistreerde merken.
12/2006 – Onderhevig aan technische
wijzigingen.

