Handleiding Panasonic
Voor het Panasonic telefoontoestel met 8 toetsen.
Het afgebeelde toestel kan afwijken van uw toestel, de afgebeelde iconen zijn wel gelijk.
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Legenda
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LCD display
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Automatisch antwoorden / Mute

13

LED Boodschap / Beltoon
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Pauze
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Verkort kiezen / Opslaan
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Variabele toetsen
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Conferentie
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Intercom
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Navigatie
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Berichten
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Doorverbinden
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Microfoon
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Verbreken
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Wachtstand
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Headset ingang
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Herhalen
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Handsfree

Functietoetsen uitgelegd
Pauze Om tijdens het programmeren op toestel niveau uw programmering te
pauzeren. Tevens komt u door middel van deze toets in de programmeer stand van
uw toestel.
Conferentie Voor het opzetten van een gesprek met meerdere deelnemers. Dit geldt
voor interne gesprekken, evenals externe gesprekken en voor een combinatie van
beide.
Berichten Voor het aanzetten van het berichten indicatie lampje op een toestel dat
niet opgenomen wordt of om terug te bellen naar het toestel dat bij u het berichten
indicatie lampje heeft aangezet.
Verbreken Voor het verbreken van een telefoongesprek zonder de hoorn op de haak
te leggen. Wanneer u deze toets gebruikt kunt u direct het volgende telefoonnummer
bellen.
Herhalen Voor het nogmaals bellen van het laatst gekozen nummer.
Automatisch antwoorden / Mute Om het toestel interne oproepen automatisch
te laten aannemen of om tijdens een gesprek de microfoon van uw hoorn uit te
schakelen.
Verkort kiezen / Opslaan Voor het opnemen van het interne telefoonboek waarna
u met het alfanummerieke toetsenbord de eerste letter kan selecteren of voor het
opslaan van programmeer wijzigingen of ingevoerde telefoonnummers.
Intercom Voor het opzetten of beantwoorden van een interne oproep. Tevens een
indicatie LED wanneer er een interne oproep op uw toestel binnenkomt.
Doorverbinden Voor het doorverbinden van gesprekken naar een ander intern
toestel of naar een extern telefoonnummer. Tevens Kan met de toets het stand-by
display van uw toestel worden ingesteld.
Wachtstand Voor het in de wacht zetten van een telefoongesprek. Het
telefoongesprek is weer terug te halen door de knipperende netlijn toets te drukken.
Handsfree Voor het handen-vrij telefoneren of wanneer er een headset aangesloten
is kan deze toets geprogrammeerd worden als aanname toets voor de headsets.

Navigatie Voor het navigeren door het instellingen menu, de pijltjes toetsen dienen
ook voor het aanpassen van het volume.
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Variabele toetsen Zelf in te vullen, bijvoorbeeld als sneltoetsen voor collega’s.

