NEDERLANDS

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Systeemtelefoontoestellen voor MX-ONE™
Telephony System en MD110
Dialog 4223 Professional, uitsluitend voor D3-modus

Beknopte handleiding

Handsfree

In de wacht

(alleen bij Dialog 4222 en 4223)

Via hoorn:
Terug naar hoorn:

Doorschakelen
Instellen vanaf
eigen toestel:
Annuleren:

Interne volgstand

Free Seating1

Kiezen tijdens gesprek

Instellen vanaf uw
eigen toestel:

Afmelden:

Autorisatiecode
Eigen tst.nr.

Overschakelen
naar DTMF:

Handsfree:

Lopend gesprek:

u

Gesprek
beëindigen:

u

Bel naar overgaand tst.

d

of

8

í

u

Tst.nr.

Externe
gesprekken:

u

Code en nr. buitenlijn

Handsfree:
(alleen bij Dialog 4222
Kies nr.
en 4223)

Algemeen nummer
voor snelkiezen:
Kies nr. voor snelkiezen

Kiezen met
functietoets:
Laatste externe
nummer opnieuw
kiezen:

Naamkiezen1
Voorbeeld: ‘Eva’:

Lopend gesprek:

** 0 9
—

)

Druk op voorgeprogrammeerde toets,
bijv. Hoofdkantoor

Ô

***

*21# í
#21# í

Gesprek
hervatten op
eigen toestel:

Annuleren:
Doorschakelen
vanaf antwoordpositie:
Annuleren op
antwoordpositie:

ÕÔ

*21*
#21# í
*21* #

of

#í

Nieuw tst.nr.

Eigen tst.nr.
Nieuw tst.nr.

*

#21*

#í

í

Eigen tst.nr.

Gesprek
hervatten op
ander toestel:

í

Instellen:

Lijn 1

Annuleren:
Ruggespraak voeren
Verbind door (voor of nadat is opgenomen)

3

Ruggespraak voeren
(nadat is opgenomen)

Persoonlijk
(Ander) profiel
activeren vanaf
eigen toestel:
Annuleren:

Lijn

8

Bel toestel waar u gesprek in de wacht
hebt gezet

Lijn

Accountcode
Code en nr. buitenlijn

*61*

Instellen:

*23*
#23# í

#í

(Datum- en tijdvolgorde is systeemafhankelijk)

Annuleren:

Afwezigheidscode

Taalinstelling1

*# 0í
8*

Displaytaal
wijzigen:

Taalcode (

Inschakelen:

Kies voicemailnummer en volg de
opgenomen instructies

Belsignaal
uitschakelen:

Nieuw bericht
ontvangen:

Druk op de voorgeprogrammeerde
berichttoets en volg de opgenomen
instructies

Algemene uitschakeling

Alle terugbelaanvragen
annuleren:

Tst.nr.

#í

#37# í
5

Wisselgesprek
Activeren:

(Bij ingesprektoon) Blijf aan de lijn

0 9
—

)

Stil belsignaal

Alle geactiveerde
functies annuleren:

Functietoetsen programmeren
Een functie
programmeren
of wijzigen:

Lijn

*

Uw postbus
openen:

#37*

#

*23* #
í

Voicemail1

Individuele terugbelaanvraag
annuleren:

Accountcode

Met datum/tijd
Afwezigheidscode
van terugkomst: Datum/tijd

Terugbelaanvraag

6d

#

Afwezigheidsinformatie1

Zonder datum/
tijd van terugkomst:

)

8d

Lopend extern
gesprek:

nummer1
—

Lijn

*61*

Code en nr. buitenlijn

(

d

Nieuw extern
gesprek:

*# 2 2 #
í
#22# í

*10* 1 5 # í
#10# í

Lijn

Accountcode1

Externe volgstand

Doorzetten

Lopend gesprek:

Interne
gesprekken:

(

Terugkeren naar
eerste partij en
ruggespraak
beëindigen:

Conferentie

Gesprek plaatsen

Individueel nummer
voor snelkiezen:

Ruggespraak Bel 3de partij

Terugverwijzen: Lijn 1 of Ruggespraak

(alleen bij Dialog 4222
Druk op knipperende lijntoets
en 4223)

Op ander
toestel (gesprek
overnemen):

Kies de gewenste cijfers

Ruggespraak

Gesprek aannemen
Beantwoorden:

9

Gemeenschappelijk:

Ô

Doorschakelen

De volledige gebruikershandleiding is verkrijgbaar in elektronisch
formaat op de Enterprise Telephone Toolbox-cd-rom en op
http://www.aastra.com

*11* #
*
í
#11# í

Gesprek
hervatten:

Doorschakelen
of
(Doorschakeltoets is voorgeprogrammeerd)

In deze beknopte handleiding wordt in het kort het gebruik van de
basisfuncties beschreven. Zie de betreffende gebruikershandleiding
voor meer informatie over alle beschikbare functies.

Aanmelden:

Individueel:

Âd
u

Instellen Druk op de geselecteerde
functietoets
Nr. of code
Druk nogmaals op de functietoets
Instellen

É

#001# í

Afkortingen en toelichting
tst.

Toestel

Nr.

Nummer

1

Functie is mogelijk optioneel

33888

Zoek
Naam
(alleen bij Dialog 4223) Omhg of Omlg Bel

Wijzigingen voorbehouden. Neem voor meer informatie contact op met
uw Aastra Certified Sales Partner.
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