Beknopte Handleiding Cp600 (OSBIZ)
Audio Toetsen

Softkeys
het toestel heeft 5 softkeys met LED, deze kunnen voor verschillende doeleinden
dienen afhankelijk van de situatie.

1∙Verhoog/Verlaag Volume
2∙Dempt de microfoon tijdens het bellen
3∙Activeer/Deactiveer de luidspreker
4∙Activeer/Deactiveer de Headset

voorbeeld: telefoonmenu

voorbeeld: gespreksmenu

door het drukken op de oproep omleidingstoets kan u de oproepen van u
toestel omleiden naar een collega, Uw Circuit of uw Gsm Nummer

Navigatie toetsen

Sneltoetsen

1∙Menutoets
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2∙toets om naar boven te scrollen
inhouden om meteen naar boven te gaan in een menu
3∙OK-toets dient om iets te bevestigen
4∙toets om de cursor naar rechts te verplaatsen
5∙toets om naar beneden te scrollen als je de toets
inhoudt scrolt hij meteen hellemaal naar beneden

1∙bellen naar voicemail bij inhouden toets
2∙Activeer/Deactiveer het oproepsignaal
3∙Toestel Vergrendelen/ontgrendelen

6∙ Cancel toets dient om terug te keren in een menu of
als je iets verkeerd hebt ingegeven om dit te
verwijderen

Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be
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Notificatie LED

Functie Iconen

Met de notificatie Led kunnen verschillende statussen van uw toestel worden
weergegeven:

Icoon

Uitleg
Oproep aannemen en oproep maken

1∙ Uit = Standby
2∙ Groen continue = er is een gesprek aan de gang
3∙ Groen pulserend = er komt een oproep binnen op het toestel
4∙ Amber continue = er staat een oproep in de wacht
5∙ Amber pulserend = Heroproep
6∙ Rood Vast = u heeft een nieuwe gemiste oproep
7∙ Rood pulserend = u heeft een nieuw voicemail bericht

Oproep afwijzen
Oproep afleiden
Oproep in wacht plaatsen ( Ruggespraak )
Oproep doorverbinden naar een collega zonder consultatie

Status Iconen
Icoon

Oproep doorverbinden naar een collega met consultatie
Uitleg

Makelen = wisselen tussen 2 actieve gesprekken

Inkomende oproep

Verder gaan met een oproep die je in de wacht had geplaatst

Uitgaande oproep
Als je jouw collega belt en hij/zij is bezet en je drukt hier op dan zal
de centrale automatisch de oproep maken van zodra je collega
terug vrij is
Extra persoon toevoegen aan een conferentie

Actieve oproep
Je hebt de oproep in wacht geplaatst ( Ruggespraak )
Jouw Collega heeft jou in wacht geplaatst

Bekijk de details van een persoon die zich in de conferentie bevind

Beveiligde oproep

Alle deelnemers bekijken die in de conferentie zitten

Nieuwe gemiste oproep/ gemiste oproep
Nieuw Voicemail bericht/Voicemail bericht

Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be

~2~

S.Busselot

Beknopte Handleiding Cp600 (OSBIZ)
Gebruik van jouw Cp600
een oproep maken
•
•
•

een oproep in de wacht plaatsen en hem terugnemen

hef de hoorn omhoog, druk het nummer in dat je wil bellen ( met een
extra nul voor de nummer voor de buitenlijn ) en druk op
Of druk meteen de nummer in ( met extra nul ) en hef daarna de hoorn
op
Voor handsfree modus of als er een headset verbonden is druk je
gewoon de nummer in ( met extra nul )

•
•

een conferentie maken
1.

Een oproep beantwoorden
•
•
•

2.
hef de hoorn omhoog of
voor handsfree modus: druk
,
of op de softkey
als er een headset aangesloten is druk je op

of

3.

een oproep beëindigen
•
•
•
•

leg de hoorn neer of
voor handsfree modus druk je op
of
al er een headset aangesloten is druk je op
druk op de softkey

3.

tijdens een oproep met partij A, druk je op de softkey
je hoort
dan meteen kiestoon en partij A word automatisch in de wacht gezet
druk de telefoonnummer van partij B in of selecteer/zoek voor partij B
en druk op
Eens geconnecteerd met partij B druk je op de softkey
je bent nu geconnecteerd en in een conferentie met Partij A en Partij B

Een oproep doorschakelen
1.
2.
3.

of

een oproep maken vanuit de gesprekken lijst
1.
2.

terwijl je in gesprek bent druk je op de softkey
op een oproep die in de wacht staat terug te nemen druk je op de
softkey

druk op de softkey “gesprekken” uit het menu scherm
druk op
en
en kies het gewenste gesprek of geef de
naam in van de persoon/bedrijf
druk op
en hef de hoorn op

Tijdens een oproep met Partij A druk je op de softkey
Druk nu het nummer in van partij B en druk op
Je mag dan ofwel:
drukken op de softkey
terwijl de oproep met partij B nog aan het
rinkelen is, of je wacht tot Partij B opneemt vertelt aan partij B dat je
hem de oproep met Partij A gaat doorgeven en dan druk je op de
softkey

Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be
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Tijdens een gesprek met de hoorn, naar handenvrij modus gaan
•

hou de knop

Nog vragen ?
Als je nog vragen hebt kan je of wel de uitgebreide handleiding downloaden op
onze website : www.ip-communications.be
of wel stuur je ons een mailtje op support@ip-communications.be en dan helpen
wij jou zo spoedig mogelijk verder

ingedrukt tot als je de hoorn hebt ingehaakt

jouw microfoon dempen tijdens een gesprek
•
•

druk op
om jouw microfoon te dempen
druk nogmaals op
om dit ongedaan te maken

verander de bestemming voor het doorschakelen van alle oproepen voor het
toestel
1.
2.
3.
4.
5.

druk op
Kies voor alle oproepen met de
toets
Druk op de softkey
Druk het nummer in waar je naar wil doorschakelen ( met een extrq nul
voor de buitenlijn ) en druk op
Druk

Oproepomleiding inschakelen voor alle oproepen voor het toestel
1.
2.

Druk
Druk op de softkey “alle oproepen” om te switchen tussen aan/uit

Doorschakeling van alle lijnen naar een gsm nummer ( voor als je weet dat de
stroom of internet voor een tijdje uitgaat )

•

•

Omleiding van de lijnen aanschakelen : 0*21(en dan de bestemming
zonder een extra nul ) bv ik wil doorschakelen naar gsm 0470795928 dan
druk ik op mijn toestel 0*210470795928 en bel dan dit nummer
( als het goed is hoor je in het Engels call forwarding )
Om uit te schakelen bel je naar 0*21
( als het goed is hoor je in het Engels call forwarding cancelled )

Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be
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