Toestel overzicht
Herhalen van een nummer
Druk op de

toets om het laatst gekozen nummer te herhalen.

Wachtstand
Druk op de

toets om het gesprek in de wacht te zetten.

Druk nogmaals op de

toets om het gesprek uit de wacht te halen.

Doorverbinden
Direct doorverbinden
toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.

1) Druk op de

2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden.
3) Druk op de

Doorverbinden met vooraankondiging (minstens een lijntoets dient op auto te staan)

Netspanning Indicate: Continue groen bij ingeschakeld toestel, knippert bij inkomend gesprek.

2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden, en druk op de

Knipperend rood: Het gesprek wordt opgezet.

3) Start het tweede gesprek, druk op de

Uit: Geen functie.

Handset: Pak de handset op, kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op

Notitie:

toets om het gesprek door te verbinden.

toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.

1) Druk op de

Er zijn drie manieren om een nummer te bellen:

2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden, en druk op de

.

of de lijn toetsen, kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op

; kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op

toets.

Semi-doorverbinden met ruggespraak (minstens een lijntoets dient op auto te staan)

Kiezen van een nummer

Headset: Druk

toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.

1) Druk op de

Lijn/BLF toetsen: Continue groen: Tijdens een gesprek, of bij het kiezen van een nummer.

Handenvrij: Druk op

toets, en het gesprek is doorverbonden.

.

Om een nummer te kiezen kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek of

de herhaal toets.

.

telefoon overgaan. Druk op de

toets. Daarna hoort u de

toets, en het gesprek is doorverbonden.

Conferentie gesprek
Uitgaande van het feit dat A en B in gesprek zijn. A wil C (of D & E) in een conferentie brengen:
1) Selecteer lijn 2, het gesprek wordt in de wacht gezet.
2) Kies het nummer van C en druk op de

toets, C wordt gebeld.

Gesprek beëindigen

3) Druk op de

Er zijn drie manieren om een gesprek te beëindigen:

4) Voor meer deelnemers D of E, selecteer lijn 3, de huidige conferentie staat in de wacht, kies D

Handset: Leg de hoor terug op het toestel, of druk op de annuleer toets ( functie toets ).
Handenvrij: Druk op de

toets, of druk op de annuleer toets ( functie toets ).

Headset: Druk op de annuleer toets ( functie toets ).

toets, daarna zijn A, B en C in conferentie.

en druk op de
op de
Notitie:

, toets, daarna zijn A, B, C en D in conferentie. Selecteer lijn 4, en kies E, druk

, toets, daarna zijn A, B, C, D en E in conferentie.
1) Als C het gesprek niet beantwoord, kan A teruggaan om het gesprek door
te gaan met B. 2) Nadat de opoep verbroken is, wordt de conferentie

Gesprek beantwoorden

beëindigd, terwijl als B of C de oproep beëindigen, gaat de conversatie voor

Handset: Pak de handset op.
Handenvrij: Druk op de
Headset: Druk op de

A en C of B en C gewoon door.

toets.
toets.

Notitie: U kunt het gesprek ook weigeren door op de annuleer toets ( functie toets ) te
drukken.

Microfoon uit/inschakelen
Druk op de

toets om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek.

Druk nogmaals op de

toets om de microfoon weer in te schakelen.

Installatie Instructies

IP telefoon

tiptel

Notice
Bij muurbevestiging, dient u de adapter bij de hoorn 180 graden te draaien, zo blijft de handset
vergrendelt

Configuratie
Configuratie via de UC 926 IP telefoon
1) Druk op Menu → Setting → Advanced Settings (Standaard passwoord: admin)
2) Selecteer Network: Configureer de Wan Port (DHCP/Static/PPPoE), PC Port etc.
3) Selecteer Accounts: Om te configureren, account inschakelen; Vul de SIP
server, Outbound Proxy, ID, enz. en bewaar de configuratie
Configuratie via de web interface
1) Haal het IP-adres van de telefoon: Druk op Menu → Status.
2) Login: Voer het IP-adres in de webbrowser in. De pc en telefoon moeten in hetzelfde netwerk
3) zijn (login naam: admin; standaard wachtwoord: admin)
4) Configureer: Selecteer netwerk / Account ... om de betreffende waarden in te vullen.
Bewaar de configuratie, of klik op de herstart toets. om opnieuw te starten.
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