Handleiding Panasonic
Voor de Panasonic DECT Draadloze Handset.
Modelnummer KX-TCA175.
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Legenda
1

Belsignaalindicator / Oplaadindicator

6

Koordgaatje

11

Linker- Rechts Soft toets

2

Ontvanger

7

Boodschap (verborgen op foto)

12

Power / Annuleren

3

Aansluiting headset

8

Oplaadcontact (verborgen op foto)

13

Navigatie

4

Spraak- / Luidspreker

9

Microfoon (verborgen op foto)

14

Doorschakelen / Wisselen

5

Wachtstand

Display

15

Intercom (verborgen op foto)

10

Functietoetsen uitgelegd
Belsignaalindicator / Oplaadindicator Dit signaal geeft aan of er gebeld wordt of
dat het toestel wordt opgeladen.
Aansluiting voor headset Open het klepje om de headset aan te sluiten. Een
optionele accessoire.
Spraak- / Luidspreker (Speakerphone) Hiermee begint of beantwoord u
gesprekken, of schakelt u tijdens een gesprek tussen Ontvanger-, en
Handen-vrijmodus.
Wachtstand Hiermee plaatst u een gesprek in de wachtstand.
Koordgaatje Hieraan kunt u een draagbandje bevestigen. De aansluiting bevindt
zich aan de zijkant van het toestel ter hoogte van de 7-toets. Er is tevens een
koordgaatje aan de achterzijde van het toestel.
Boodschap Hiermee kunt u een Boodschap wachtbericht achterlaten, of de persoon
die een boodschap insprak terugbellen. Deze toets is geplaatst onder de *-toets.
Oplaadcontact Dit contact zorgt voor opladen indien toestel in oplader is geplaatst.
Display Het display communiceert allerhande informatie. Zoals gespreksgegevens,
telefoonboek, bereik, niet beluisterde berichten, batterijduur etc.
Linker- / Rechter Soft toets Hiermee kunt u de functie selecteren die direct boven
de betreffende toets wordt weergegeven. Welke toets wordt weergegeven verschilt
per situatie / instelling.
Power / Annuleren Hiermee kunt u gesprekken beëindigen, het telefoonboek of de
functiemodus afsluiten of de handset in- of uitschakelen. Houd de Power-toets langer
dan 2 seconden ingedrukt om het toestel aan- of uit te zetten.

Doorschakelen / Wisselen Hiermee kunt u een gesprek doorschakelen naar een
ander toestel of cijfers of tekens op het display wissen.
Intercom Hiermee kunt u interne gesprekken voeren of ontvangen. Deze toets is
geplaatst onder de #-toets.
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Navigatie Hiermee kunt u het volume van de beltoon en ontvanger regelen, of de
cursor verplaatsen om een item te selecteren. Het indrukken van het midden van de
toets bevestigd de selectie.

