KX-TGP600 referentie document

IP DECT basisstation

Softkeys

Status LED

Gesprek/handenvrij toets

IP DECT zender waar de
handset op is aangemeld

Deze toetsen worden gebruikt om
de items te selecteren welke op
de onderste regel van het display
worden weergegeven
Toets om gesprek te beginnen of
te beantwoorden. Toets tijdens een
gesprek om handen vrij modus in te
schakelen

De LED geeft de status van
het DECT systeem aan. Kijk
voor de statusindicator in de
KX-TGP600 handleiding

Power/cancel toets

Hiermee kunt u gesprekken
beëindigen, het telefoonboek of de
functiemodus afsluiten. Houd de
toets ingedrukt om de handset in- of
uit te schakelen

Navigatie toetsen

Met de pijltoetsen kan het belsignaal / ontvanger volume worden
aangepast of de cursor naar het gewenste item worden verplaatst. Met
de centrale toets kan een selectie
worden bevestigd

Doorverbinden/clear toets
Hiermee kunt u een gesprek
doorverbinden naar een intern of
extern telefoonnummer of cijfers of
tekens op het display wissen

Wacht/voicemail* toets

Toets om een beller in de wacht
te zetten of uit de wacht te halen.
Toets in standby-modus om achtergelaten berichten te beluisteren*

* Deze functie is niet standaard beschikbaar
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Een gesprek doorverbinden
Druk tijdens een actief gesprek op de
doorverbinden toets. De beller wordt
nu automatisch in de wacht gezet.
Toets het extensienummer of het
externe telefoonnummer in waar u
naar wilt doorverbinden en druk op
de softkey ‘Kies’. Wacht tot de andere
kant de oproep heeft beantwoord,
kondig het gesprek aan en verbreek
de verbinding om door te verbinden.
Wordt het toestel waar u naar wilt
doorverbinden niet beantwoord? Druk
dan op de softkey ‘Cancel’ gevolgd
door de wacht toets om het gesprek
weer terug te nemen.
Wilt u doorverbinden zonder
aankondiging? Druk dan op de
softkey ‘Blind’. Toets het nummer in
en druk vervolgens op de softkey
‘Kies’.

Wachtstand gebruiken
Druk tijdens een actief gesprek op de
wacht toets.
Om het gesprek weer voort te zetten
drukt u nogmaals op de wacht toets.

Aanpassen volumes
Met de op- en neerwaardse
navigatietoetsen kan het volume
worden geregeld van de beltoon en
beide luidsprekers.
Beltoon
Druk in standby-modus op de
opwaardse navigatietoets om het
volume te verhogen en op de
neerwaardse navigatietoets om het
volume te verlagen.
Luidspreker
Druk in standby-modus 2 x op de
handenvrij toets. Er klinkt een kiestoon door de luidspreker. Druk op de
opwaardse navigatietoets om het
volume te verhogen en op de
neerwaardse navigatietoets om het
volume te verlagen.
Luidspreker hoorn
Druk tijdens een actief gesprek op de
opwaardse navigatietoets om het
volume te verhogen en op de
neerwaardse navigatietoets om het
volume te verlagen.

Toetsenslot

Gesprek overnemen*

Houd de middelste navigatietoets ca.
2 seconden ingedrukt om de handset
op slot te zetten. Herhaal dit om het
toestel weer van het slot af te halen.

Deze functie werkt alleen wanneer
uw Panasonic KX-TGP600 staat
ingesteld als Shared Call Appearance
(SCA). Met SCA krijgt de Panasonic
handset hetzelfde toestelnummer als
uw vaste bureautoestel.

Wisselgesprekken
Wanneer u in gesprek bent en er
komt een tweede oproep binnen hoort
u herhaaldelijk 3 keer een korte toon
door de luidspreker. Tevens wordt de
inkomende oproep herhaaldelijk korte
tijd in het display van uw telefoon
getoond. Gedurende deze weergave
kunt u op de linker softkey drukken
om het tweede gesprek aan te namen
en het initiële gesprek in de wacht te
zetten.
Maar makkelijker is wellicht om de
wacht toets in te drukken. Ook
hiermee neemt u de tweede oproep
aan en zet u de initiële beller in de
wacht.

Toets op de handset *11 in. Druk
vervolgens op de gesprek/handenvrij
toets om de verbinding tot stand te
brengen. Het gesprek is nu verplaatst
naar de handset.
Wanneer u weer terug bent bij uw
bureau kunt u het gesprek eventueel
weer voortzetten op uw vaste toestel.
Toets hiervoor wederom *11 in (op
uw vaste toestel) en neem de hoorn
van de haak. Het gesprek is nu weer
verplaatst.

Door nu op de wacht toets te drukken
kunt u zo vaak als u wilt makelen
tussen beide gesprekken.
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Wanneer u in gesprek bent op uw
vaste bureautoestel, maar u moet
even van uw bureau weg dan kunt u
de oproep overnemen en voortzetten
op uw Panasonic handset.
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