SoundPoint IP 450
Toestelnummer
Lijntoets(en)
Softkeys
Scroll o.a. door het menu
Gesprek aannemen op speaker
Gesprek aannemen op headset*
Gesprek in de wacht zetten
Toegang tot menu
(Voicemail) Berichten*
Laatst gekozen nummer bellen
Microfoon (in-) uitschakelen
Dial Pad
Hoorn/belvolume aanpassen

* Indien beschikbaar

www.aventel.nl

service@aventel.nl
088 - 8812345

SoundPoint IP 450
Een gesprek
doorverbinden:

Bel- en speaker
volume aanpassen:

- Druk tijdens een actief gesprek op
de softkey ‘Overzetten’,

- Wanneer uw toetsel rinkelt kunt
u het belvolume harder of zachter
zetten door op de ‘+’ en ‘-’ toets te
drukken.

- Kies het gewenste nummer en,
- kondig het gesprek aan en,
- leg de hoorn op de haak om het
gesprek door te verbinden.
Leg de hoorn direct neer na het
gewenste nummer te hebben
gekozen om zonder aankondiging
door te verbinden.

Een gesprek in de
wacht zetten:
- Druk tijdens een actief gesprek op
de ‘HOLD’ toets of op de softkey
‘HOLD’,
- Druk op de (rood knipperende)
lijntoets of op de softkey
‘HERVATTEN’ om het gesprek weer
uit de wacht te halen.

- Tijdens een actief gesprek kunt
u op de ‘+’ en ‘-’ toets drukken
om het volume van de luidspreker
harder of zachter te zetten.

Telefoonlijst:*
- Druk op de ‘Menu’ toets,
- kies ‘Kenmerken’ door op de
vinktoets te drukken of de softkey
‘Selecteren’ in te drukken,
- kies ‘Contactdirectory’ om toegang
tot de telefoonlijst te krijgen.
- Druk op de softkey ‘Bellen’ om het
gekozen nummer te bellen.

Een gesprek voeren:

U kunt de oproep niet opzetten door
de hoorn van de haak te nemen
nadat u het nummer in de telefoonlijst heeft geselecteerd.

Er zijn meerdere manieren om een
nummer te kiezen:

Bellijsten oproepen:

- Neem de hoorn van de haak en,
- kies het gewenste nummer.

Pijltoets naar boven:
Snelkieslijst weergeven,

- Kies het gewenste nummer en,
- neem vervolgens de hoorn van de
haak.

Pijltoets naar rechts:
Gekozen nummers weergeven,

- Druk op de ‘speaker toets’ en,
- kies het gewenste nummer.
- Kies het gewenste nummer en,
- druk op de ‘speaker toets’.

Pijltoets naar beneden:
Gemiste oproepen weergeven*,
Pijltoets naar links:
Ontvangen oproepen weergeven.
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* Indien beschikbaar
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