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Bedieningselementen
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doorschakeling

LED
Konversationen

Display
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De lijn is vrij en bevindt zich in de ruststand.

Optietoetsen

Service/Settings

LEDs van de lijntoetsen
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Actief gesprek

Esc-toets

Geeft aan dat er een oproep is.
Functietoetsen

Numeriek
toetsenblok

De lijn staat in de wachtstand.

Navigatietoetsen

De lijn is uitgeschakeld (Wrap-Up tijd).

Volumetoetsen
Microfoon uit-/
aanzetten

Headsettoets
Luidsprekertoets
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1. Toets het telefoonnummer in of kies een nummer in het Telefoonboek.
2. Neem vervolgend de hoorn van de haak om het nummer te bellen.

Aanmelden
 Voer uw pincode in en bevestig met OK.
 U bent nu bereikbaar onder uw nummer en u kunt telefoneren.
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Oproep starten

 Druk alternatief op de Luidsprekertoets
te gebruiken.

Menunavigatie

of de OK-toets om het handsfreesystem

 Als er een headset is aangesloten, drukt u op de Headsettoets

.

 Gebruik de geconfigureerde functietoetsen om de volgende functies direct te starten:
Bij externe gesprekken moet u mogelijk vooraf het nummer voor de buitenlijn kiezen.
Oproep in de wachtstand zetten/voortzetten
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Oproep doorschakelen

 Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen.

Conferentie starten

 Druk alternatief op de Luidsprekertoets
te gebruiken.

 Gebruik de Navigatietoetsen om door het menu te navigeren:
Pijltoets omhoof
• Omhoog bladeren
Pijltoets terug
• Commando annuleren
• Teken wissen
• Niveau hoger
OK-toets
• Invoer bevestigen
• Commando uitvoeren
• Niveau lager

Oproep beantwoorden

Pijltoets vooruit
Eventueel:
• Niveau lager

OK

of de OK-toets om het handsfreesystem

 Als er een headset is aangesloten, drukt u op de Headsettoets
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Microfoon uitzetten
1. Druk op de toets Microfoon uit-/aanzetten
om de microfoon uit te zetten.
2. Druk opnieuw op de toets om de microfoon weer aan te zetten.

Pijltoets omlaag
• Omlaag bladeren
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Handsfreesysteem tijdens een gesprek inschakelen
U voert een telefoongesprek via de hoorn en wilt dit handsfree voortzetten.
 Druk op de Luidsprekertoets
en houd deze ingedrukt totdat u de hoorn op de
haak hebt gelegd.
 Uw gesprek wordt nu via het handsfreesysteem voortgezet.
 Neem de hoorn van de haak om het handsfreesysteem uit te schakelen en het gesprek
via de hoorn voort te zetten.
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Tweede telefoongesprek starten (lijnwissel)
1. Kies met de pijltoetsen de menuoptie Lijnwissel en druk op de OK-toets.
 Uw eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
2. Kies het nummer van de tweede deelnemer en bestig met OK.
 Schakel tussen de twee gesprekspartners door in het menu de optie Lijnwissel te kiezen.

10 Deelnemer doorverbinden
U hebt een actief gesprek en wilt de gesprekspartner naar een andere deelnemer doorverbinden.
1. Kies met de pijltoetsen de menuoptie Doorverbinden.
 Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
2. Kies het nummer van de tweede deelnemer of kies een nummer uit het telefoonboek
en bevestig met OK.
 Beide deelnemers zijn nu verbonden en u kunt opleggen.

11 Conferentie starten
U voert twee gesprekken op twee lijnen en wilt een conferentie starten.
 Kies met de pijltoetsen de menuoptie Conferentie en bevestig met OK.
 U bevindt zich nu in een conferentie met beide deelnemers.

12 Terugbellen bij in gesprek
Wanneer u bij een interne deelnemer de bezettoon hoort,
1. kiest u met de pijltoetsen de menuoptie Terugbelverzoek en bevestigt u met OK.
 Zodra de deelnemer klaar is met zijn gesprek, wordt dit aangeduid met een akoestisch signaal. In het display verschijnt Terugbeller accepteren.
2. Neem de hoorn van de haak om met de deelnemer verbonden te worden.
Indien u een terugbelverzoek bij bezet niet beantwoordt, verschijnt de lijst Gemiste terugbellers.
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13 Voicemails beluisteren
Nieuwe voicemails worden op het display weergegeven en via e-mail afgeleverd.
1. Kies met de pijltoetsen de optie Nieuw voicemail.
2. Bevestig met OK om de voicemails te beluisteren.

14 Doorschakelen intichten en activeren
1. Kies in het hoofdmenu de optie Doorschakeling.
2. Kies het type doorschakeling dat u wilt bewerken (direct, bij bezet, bij geen antwoord)
en bevestig met OK.
3. Leg vast of u een oproep wilt doorschakelen naar de voicemail of naar een ander nummer.
4. Bevestig met OK.
 U hebt het nummer vastgelegd waar naar moeten worden doorgeschakeld.

Direct doorschakelen snel deactiveren
 Druk op de toets Direct doorschakelen

en bevestig met OK.

15 Lijntoetsen
U kant vastleggen welke oproepen op welke lijn van uw SwyxPhone binnenkomen.
1. Kies in het hoofdmenu de optie Configuratie | Lijnen.
2. Kies de lijn die u wilt configureren en bevestig met OK.
 U kunt nu instellingen configureren voor inkomende en uitgaande oproepen en
elke lijn voor een bepaalde tijd blokkeren voor nawerk.

16 Functietoetsen configureren
Onder de Functietoetsen
1.
2.
3.
4.

van de kantoortelefoon en van de toetsmodule kunt u

gewenste functies opslaan.
Kies in het hoofdmenu de optie Configuratie | Functietoetsen.
Druk op de functietoets die u wilt configureren.
 Op het display wordt weergegeven welke functie de toets heeft.
Kies met die pijltoetsen de menuoptie Wijzijgen en daarna de nieuwe functie.
Bevestig met OK.
U kunt kiezen uit de volgende functies:
Functie

Uitleg

Lijntoets

Hiermee kunt u nog een lijn instellen

Sneltoets

Snelkeuzetoets

Doorverbinden

Verbindt de actieve lijn met een lijn in de wachtstand

Niet storen

Oproepen worden alleen visueel weergegeven

SwyxPhone L64

QUICKSTART

Functie

Uitleg

Wisselgesprek

Schakelt een inkomend wisselgesprek in- of uit tijdens een
gesprek

Oproepen

Toont de laatste 20 ontvangen oproepen

Wachtstand

Zet de actieve lijn in de wachtstand

Telefoonboek

Opent de telefoonboeken (persoonlijk en openbaar)

Herhalen

Toont de laatste 20 gekozen nummers

Luidspreker

Schakelt de luidspreker in- of uit, of activeert een lijn

Gesprek oppakken

Neem een gesignaleerde oproep over

Doorschakeling

Schakelt directe doorschakeling in of uit

Lijnwissel

Wisselt tussen meerdere lijnen

Geluid dempen

Zet tijdens een gesprek de microfoon uit

Headset toets

Activeert/deactiveert een headset

Verbreken

Verbreekt de actieve verbinding

Nummer verbergen

Verbergt uw telefoonnummer bij het volgende gesprek

Voicemail

Start de oproep voor het beluisteren van de voicemail

Conferentie

Start een conferentie

Terugbelverzoek

Verzoekt een gebruiker om terug te bellen

Gebruiker afmelden

Meldt de gebruiker af
(Alternatief kunt u in het hoofdmenu via optie Afmelden de
huidige gebruiker afmelden).

09/2019 - Alle product- en merknamen die hier worden genoemd, zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten. Technische
wijzigingen voorbehouden.

