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SwyxPhone D310/D311

QUICKSTART

Bedieningselementen

Menustructuur*:

Scherm inschakelen; door de
gebruiker in te stellen
multifunctionele knop (bovenop)

LED

Systeem

Contact bew.

Headset-aansluiting

In lader

Contact verw.

Scherm

Profielen

Volumeregelaar (zijkant)
Schakelen tussen
akoestische belsignalen of
microfoon aan/uit (zijkant)
Enter-toets

Functietoetsen scherm

Oproeplijst oproepen;
Hoorn van de haak

Aan/uit; Hoorn op de haak

Toetsblokkering; Hoofd-/
kleine letters

Beltoon; mic. aan/uit
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Snelkoppelingen

Oproep aannemen

Gemiste oproepen

Navigatietoetsen

*Taal

Multifunc. toets

Eigenaar-ID
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om het gesprek te starten.
Op het scherm wordt het gekozen nummer weergegeven, samen met de duur van het
gesprek.

Gemiste oproep

Batterijstatus (volledig
opgeladen)

Telefoonmodel actief

Geluid uit

Voicemail

Microfoon uit

Toetsvergrendeling

Bluetooth ingeschakeld*

Headset aangesloten

Opmerking: Voor een extern nummer moet u mogelijk eerst 9 bellen voor een
buitenlijn.
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U bent aan het bellen en gebruikt de hoorn.

ingedrukt totdat het displaylampje aan of uit gaat. U moet het

t Druk op de functietoets
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uitschakelen bevestigen met de toets "Ja".

Ik wil een telefoongesprek beëindigen.
t Druk op

Hoe gebruik ik het menu?
Druk op de functietoets "Menu" om het menu te openen. Gebruik de navigatietoetsen
om de afzonderlijke menuopties te selecteren. Bevestig de selectie van een optie
.

Als u op de toets "Terug" drukt, keert u terug naar de vorige stap. Druk op
te verlaten.
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08

om het gesprek te beëindigen. De verbinding wordt verbroken.

Ik wil het toetsenblok blokkeren.
U kunt voorkomen dat toetsen per ongeluk worden geactiveerd terwijl u het toestel bij u
draagt door de toetsen te blokkeren.

t Druk eerst op de toets
om het menu

en vervolgens op de functietoets "Blok.".

Op het scherm staat het symbool . Alle toetsen zijn geblokkeerd.
U kunt ook instellen dat toetsen automatisch worden geblokkeerd:

Ik wil het volume aanpassen.
t Druk op de volumeregeling

om het volume te verhogen.

t Druk op de volumeregeling

om het volume te verlagen.

Ik wil de microfoon dempen.
U bent aan het bellen.

t Druk op de functietoets "Meer" en kies "Microf. uit".
t Druk op de toets "Select" of op de invoertoets
.

wanneer een oproep wordt gesignaald om de oproep te
beantwoorden. Het nummer wordt weergegeven in het scherm. Als het nummer is
opgeslagen in het telefoonboek, wordt tevens de naam van de beller weergegeven.
t Als u de handsfree-functie wilt gebruiken, beantwoordt u de oproep met de functietoets
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om de luidspreker uit te schakelen.

U bent aan het bellen.

Het toestel gaat over en ik wil de oproep beantwoorden.

.

te drukken. U kunt nu handsfree

bellen.

t Druk op de knop

In- en uitschakelen

Ik wil handsfree bellen.
t Activeer de luidspreker door op de functietoets

Instellingen

Ik wil een telefoongesprek gaan voeren.

en bevestigt u met de

functietoets “Ja”.

t Druk vervolgens op

Signaalsterkte

met de functietoets "Select" of met de invoertoets

Oproeplijst

t Als u de toetsblokkering wilt opheffen, drukt u op de toets

Het nummer kan worden gecorrigeerd met de functietoets “Wis” .

* Bluetooth wordt alleen ondersteund door de SwyxPhone D311.
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Tijd & datum

t Voer het nummer in dat u wilt bellen.

Iconen op het scherm

t Houd de toets

Progr. toets (Softkey)

Toetsblokkering opheffen

* Uw menu kan anders zijn gedefinieerd, afhankelijk van de configuratie van de klant.

Spatie

Microfoon

Gel. & waarschuw.
Scherm

Gespreksservices

Batterijhouder
(achterkant)

Num. toetsenblok

Opmerking: Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch
opgeheven. De blokkering wordt 30 seconden na het beëindigen van het
gesprek weer geactiveerd.

Snelkoppelingen

Oproeptijd

Voicemail controleren
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Centr telefoonboek

Oproepen

Functietoetsen (Softkeys)

Navigatietoets

Contact toev.

Headset

Oortelefoon

Als er dan 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok automatisch
weergegeven.
geblokkeerd. Op het scherm wordt het symbool

Contact bellen

Bluetooth (alleen D311)

QUICKSTART

t Selecteer onder Menu --> Instellingen --> Blokkeringen de optie Auto toetsblok.
t Kies "Aan" en bevestig met de functietoets "Select".

Contacten

Verbindingen

Luidspreker (achterkant)
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SwyxPhone D310/D311

QUICKSTART

Het icoon

wordt weergegeven. Uw gesprekspartner kan u niet horen.

t Als u de microfoon weer wilt inschakelen, drukt u op de functietoets "Meer" en kiest u
"Microf. aan".

t Druk op de toets "Select" of op de invoertoets
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.

Ik wil een tweede telefoongesprek starten.
U voert al een telefoongesprek met een abonnee.
.
Het gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort drie korte tonen.

t Druk op de functietoets

t Voer het nummer van de desbetreffende andere abonnee in. Het gesprek wordt opgezet.
t U schakelt tussen abonnees met behulp van de toetscombinatie
t Als u het huidige gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toetscombinatie

.
.

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

SwyxPhone D310/D311
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SwyxPhone D310/D311

QUICKSTART

Ik wil een telefoongesprek doorschakelen.

Contact verw.
t Voer het eerste teken van de desbetreffende naam in of selecteer het gewenste contact met

t Druk tijdens een gesprek op de functietoets

.
Het gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort drie korte tonen.
t Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden.
U hoort een kiestoon.

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

Voorbeeld: U wilt de leter "B" invoeren in de invoermodus. Druk hiervoor twee keer op
de toets

.
en

bevatten speciale tekens: + * en . , ? ! - ” ‘

• 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

.

.

• Als u een teken wilt verwijderen: Druk heel even op de functietoets "Verw.".
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Ik wil mijn persoonlijke contacten bewerken.
U kunt een lijst van regelmatig gebruikte contacten maken en bewerken. De contacten
worden alleen opgeslagen op uw SwyxPhone. Alle ingangen zijn alfabetisch gerangschikt.
t Selecteer Menu --> Contacten
De volgende menuopties worden weergegeven:
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t Houd de toets

weergegeven in het

ingedrukt totdat de oproep voor het opvragen van voicemail is

gestart.

t Volg nu de instructies van de voicemailserver.
Opmerking: Als u hiervan gebruik wilt maken, moeten Voicemailserver en
Doorschakelen voor u zijn geconfigureerd. Raadpleeg voor meer informatie
hierover de Online Help of neem contact op met uw systeembeheerder.

.

t Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoets

indien de abonnee op

verschillende nummers kan worden gebeld.

t Druk op de functietoets "Bellen".
Het gesprek wordt opgezet.

Contact toev.

t Selecteer Nieuw om een nieuw contact toe te voegen.
t Selecteer Van bellijst om een contact uit de bellijst toe te voegen. Bevestig telkens de
selectie met de functietoets "Select"

Contact bew.

t Voer het eerste teken van de desbetreffende naam in of selecteer het gewenste contact
met de navigatietoets
.
t Druk op de functietoets "Wijzig".
t Bewerk de naam of het nummer en bevestig de wijzigingen met de toets "OK".

t Druk op de functietoets "Opsl." om de wijzigingen op te slaan.
Het bericht "Contact opgeslagen" wordt weergegeven.

Ik wil mijn voicemailberichten beluisteren.
Als er nieuwe voicemailberichten voor u zijn, wordt het symbool
scherm.

Contact bellen

t Selecteer het gewenste contact met de navigatietoets

U wordt verbonden met de abonnee.
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Akoestische waarschuwingstonen in-/uitschakelen
t Als u de beltonen permanent wilt uitschakelen, houdt u de toets

Tips & Trucks
Nummer selecteren uit de lijst van oproepen
t Druk op de knop

. Er wordt een lijst weergegeven van de gebelde, gemiste en
beantwoorde oproepen. U kunt de verschillende typen oproepen onderscheiden door de
en Gemiste oproep
.
volgende iconen: Inkomende oproep
, Uitgaande oproep

t Gebruik de navigatietoetsen

om het gewenste nummer of de gewenste naam te

kiezen en druk op de toets "Bellen".

Snel bellen met behulp van een naam

t Houd de toets met de eerste letter van de gewenste abonnee ingedrukt tot er een lijst
wordt weergegeven van namen van abonnees die met deze letter beginnen. U kunt de
desbetreffende abonnee selecteren met de navigatietoets.

of de toets

ingedrukt totdat het icoon
wordt weergegeven op het scherm.
Een oproep wordt gesignaleerd met het trilalarm en het knipperende LED-lampje. (zie ook
Trilalarm in-/uitschakelen)

Contacten uit het openbare telefoonboek
Met de SwyxPhone D300/D311 kunt u gebruikmaken van het centrale telefoonboek. De
contacten in dit telefoonboek bevinden zich op de SwyxServer (openbaar telefoonboek)
en zijn beschikbaar voor alle interne abonnees.
t Selecteer Menu --> Contacten --> Centr. telefoonboek
U kunt zoeken op gebruikersnaam of telefoonboek.
t Selecteer de gewenste optie en voer de zoekterm in.
Het is voldoende om slechts een deel van de zoekterm in te voeren.
t Druk op de functietoets "Zoek".
Het zoekresultaat wordt weergegeven|. Als u slechts een deel van de zoekterm hebt
ingevoerd, worden alle contacten die deze tekenreeks bevatten weergegeven.
t Druk op de functietoets "Bellen".
Het gesprek wordt opgezet.

QUICKSTART

t Druk op de functietoets "Bellen".

.
de navigatietoets
t Druk op de functietoets "Verw.".
De volgende vraag wordt weergegeven: "Contact verwijderen?".
t Druk op de functietoets "Ja" om het contact te verwijderen.
Het contact is verwijderd en wordt niet meer weergegeven in de lijst.

. Het gesprek wordt automatisch doorverbonden zonder navraag.

Ik wil tekst invoeren.

• De toetsen

SwyxPhone D310/D311

QUICKSTART

t Als u het belsignaal weer wilt inschakelen, houdt u de toets

nogmaals ingedrukt.

t Wanneer u het belsignaal hoort, drukt u kort op de toets

om het geluid van de
telefoon tijdelijk te dempen. Voor de volgende oproep wordt het belsignaal weer
weergegeven.
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Instellingen
Het belvolume wijzigen
t Selecteer Menu--> Instellingen --> Gel. & waarschuw. --> Volume.
t Selecteer het gewenste volume met behulp van de navigatietoets
t Druk op de toets "OK" om de instelling te bevestigen.

.

Beltonen
t Selecteer Menu--> Instellingen --> Gel. & waarschuw. --> Beltonen.
t Kies of u een beltoon wilt instellen voor interne of externe oproepen of terugbelverzoeken
en bevestig uw selectie met de toets "Select".

t Selecteer het gewenste belsignaal met de navigatietoets

. U kunt de beltoon

beluisteren met de functietoets "Test".
t Druk op de toets "Select" om de instelling te bevestigen.

Trilalarm in-/uitschakelen
t Selecteer Menu--> Instellingen --> Gel. & waarschuw. --> Triltoon.
U kunt het trilalarm permanent in- of uitschakelen, of zodanig instellen dat het alleen wordt
geactiveerd wanneer het akoestische belsignaal is uitgeschakeld.

Opmerking: Als u het trilalarm permanent uitschakelt, wordt een oproep alleen
aangeduid met het knipperende LED-lampje wanneer het akoestische
belsignaal is uitgeschakeld.
t Selecteer uw gewenste menuoptie met de navigatietoets

en druk op de

functietoets "Select" om de selectie te bevestigen.

Taalselectie
t Selecteer de gewenste taal in het menu onder Instellingen --> *Taal.
t Druk op de toets "Select" om de instelling te bevestigen.
De gebruikerstaal wordt gewijzigd.
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