Inhoudsopgave
Betekenis van de symbolen ...................................................................... 2
Telefoneren ................................................................................................. 2
Een nummer uit het geheugen bellen ...................................................... 2
Een nummer uit het telefoonboek bellen................................................. 2
Een gesprek beantwoorden ...................................................................... 2
Informatie inwinnen ................................................................................... 2
Nummer in het telefoonboek opslaan ...................................................... 3
Een nummer in het geheugen opslaan (max. 15 cijfers)........................ 3
Nummers langer dan 15 cijfers opslaan en bellen ................................. 3
Het laatstgekozen nummer herhalen ....................................................... 4
Huidig gesprek naar ander toestel overzetten ........................................ 4
Microfoon in de hoorn uitzetten (Mute) ................................................... 4
Huidig gesprek naar vooraf ingesteld nummer overzetten ................... 4
Zojuist gebeld nummer tijdelijk opslaan en later weer bellen............... 4
Nummer dat u belt in het geheugen of het telefoonboek opslaan........ 5
Belvolume wijzigen .................................................................................... 5
Beltoon wijzigen......................................................................................... 5
Kijken of er berichten zijn ......................................................................... 5
Instellingen bij het installeren................................................................... 5
Bericht aan de gebruiker ........................................................................... 6

Vox BaseLine

Betekenis van de symbolen
Het telefoonboek, om uw
meest gebruikte nummers
snel te kiezen
Om een nummer in het
geheugen of het
telefoonboek op te slaan
Om een nummer tijdelijk op
te slaan of het opgeslagen
nummer te bellen
Om het laatst gekozen
nummer te herhalen of een
pauze in te stellen in een
opgeslagen nummer
Doorverbinden. Om een
gesprek naar een ander
nummer over te zetten
Drie geheugentoetsen voor
rechtstreeks bellen. Onder
elke geheugentoets kan
een nummer van maximaal
15 cijfers worden
opgeslagen
Het belvolume. Kan op uit,
zacht of hard worden
ingesteld
De beltoon. Kan op laag,
midden of hoog worden
ingesteld
Voicemail bericht. Als het
lampje brandt, is er een
Voicemail bericht voor u
Het lampje knippert tijdens
een binnenkomend gesprek
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Telefoneren
Neem de hoorn op en kies het nummer
Plaats de hoorn na het gesprek terug om
de lijn weer vrij te maken

Een nummer uit het
geheugen bellen
Neem de hoorn op
Druk op de desbetreffende geheugentoets

Een nummer uit het
telefoonboek bellen
Neem de hoorn op
Druk op

(telefoonboek)

Druk op de toets met het nummer van de
vermelding in het telefoonboek

Een gesprek beantwoorden
Neem de hoorn op

Informatie inwinnen
Druk tijdens een gesprek op R en draai
het andere nummer.
Nadat de derde partij heeft opgenomen,
kunt u het gesprek weer terugnemen door
weer op de R te drukken.
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Nummer in het telefoonboek
opslaan
Neem de hoorn op
Druk op
Kies het nummer
Druk op
Druk op de toets met het nummer (0…9)
voor de vermelding in het telefoonboek

Een nummer in het geheugen
opslaan (max. 15 cijfers)
Neem de hoorn op
Druk op
Kies het nummer
Druk op de door u gewenste
geheugentoets

Een nummer van meer dan 15 cijfers kan
in het geheugen of telefoonboek worden
opgeslagen door voor het hele nummer
twee (of meer) telefoonboekposities te
gebruiken.
Opmerking: Nummers die moeten
worden herhaald of in het tijdelijke
geheugen staan, kunnen uit maximaal 31
cijfers bestaan.
U kunt het nummer bellen door
achtereenvolgens de opeenvolgende
delen te kiezen.
Voorbeeld:
In het volgende voorbeeld worden de
toegangscode en kiescode van het
nummer in geheugen 1 opgeslagen en
het nummer zelf in het telefoonboek.
Nummer opslaan:
Neem de hoorn op
Druk op
Voer de toegangscode en kiescode (en
ook eventuele pauzes) in

Opmerking: Soms moet u op een tweede
kiestoon wachten voordat een nummer
wordt gebeld. Dan kunt u een pauze in
te
het nummer instellen door op
drukken. Als één pauze niet voldoende is,
stelt u nog een of meerdere pauzes in. Let
op: elke pauze telt als een cijfer en er zijn
slechts 15 cijfers mogelijk.

Druk op M1

Nummers langer dan 15
cijfers opslaan en bellen

Nummer bellen:

Toelichting:
Een nummer dat in het geheugen of het
telefoonboek wordt opgeslagen, kan
maximaal uit 15 cijfers bestaan. Maar
soms is een nummer met de cijfers voor
toegangscode, kiescode en pauze langer.

Druk op
Voer het nummer in
Druk op
Druk op de toets met het nummer (0…9)
voor de vermelding in het telefoonboek

Neem de hoorn op
Druk op M1 voor de toegangscode enz.
Druk op

voor het telefoonboek

Druk op de toets met het nummer van de
desbetreffende vermelding in het
telefoonboek om het nummer te kiezen
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Het laatstgekozen nummer
herhalen

Huidig gesprek naar vooraf
ingesteld nummer overzetten

Neem de hoorn op

Hiervoor moet u eerst het nummer en de
doorverbindfunctie in het geheugen
opslaan.

Druk op

Huidig gesprek naar ander
toestel overzetten
Druk tijdens het gesprek op
Kies het desbetreffende nummer
Als degene die wordt gebeld opneemt,
kunt u de hoorn terugplaatsen

Microfoon in de hoorn
uitzetten (Mute)
Druk op
op de hoorn, om de microfoon
in de hoorn uit te zetten.
Zolang u deze knop ingedrukt houdt, kan
de andere partij niet horen wat u zegt.

Doorverbindfunctie en nummer opslaan:
Neem de hoorn op en druk op
Druk op

en dan het gewenste nummer

Druk op de gewenste geheugentoets

Vooraf ingesteld doorverbindnummer
gebruiken
Druk tijdens een gesprek op de
geheugentoets van dat nummer

Zojuist gebeld nummer
tijdelijk opslaan en later weer
bellen
Opmerking: Een in het tijdelijke
geheugen opgeslagen nummer kan uit
maximaal 31 cijfers bestaan.
Neem de hoorn op en kies het nummer
Druk op
Het nummer wordt tijdelijk in het
geheugen opgeslagen totdat u weer een
ander nummer tijdelijk opslaat.
Tijdelijk opgeslagen nummer bellen
Neem de hoorn op
Druk op
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Nummer dat u belt in het
geheugen of het telefoonboek
opslaan

Instellingen bij het installeren
Gedurende de installatie zijn er drie
schakelaars die moeten worden ingesteld
conform de configuratie van de
plaatselijke bedrijfstelefooncentrale.
Deze schakelaars zijn voor:

Neem de hoorn op en kies het nummer
Druk tweemaal op
Voor het geheugen drukt u op de
gewenste geheugentoets
Voor het telefoonboek drukt u op
en
daarna de toets van het nummer voor de
gewenste vermelding in het telefoonboek

Belvolume wijzigen
Gebruik de keuzeschakelaar met 3
standen aan de rechterkant van het

•

Bericht in de wacht
Deze functie kan ON of OFF worden
gezet

•

Manier van doorverbinden
Deze kan worden ingesteld op Earth
Recall (ETH) of Time Break Recall
(TBR)

•

Pulslengte TBR
De pulslengte bij TBR is instelbaar op
100, 300 of 600 ms

De drie schakelaars bevinden zich onder
het paneel met de nummers van het
geheugen en het telefoonboek.

toestel, onder de symbolen
De symbolen betekenen: uit, zacht en
hard

Mocht u vragen hebben over de
instellingen van deze schakelaars, neem
dan contact op met uw
telecommunicatiemanager of uw
dichtstbijzijnde servicedienst.

Beltoon wijzigen
Gebruik de keuzeschakelaar met 3
standen aan de rechterkant van het
toestel, onder de symbolen
De symbolen betekenen: laag, midden, en
hoog

Kijken of er berichten zijn
Controleer het lampje bij het symbool
Als het brandt, is er een bericht voor u

.
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Bericht aan de gebruiker
Voor aansluiting op bedrijfstelefooncentrales van KPN
Dit apparaat wordt geleverd met een
aansluitsnoer voorzien van RJ11 stekers
Hierbij verklaart KPN dat het product Vox
BaseLine in overeenstemming is met de
essentiële eisen van Directive 1999/5/EC.

Ordernr.: 3522 009 10953
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83 mm
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