INTRODUCTIEHANDLEIDING

MITEL 5340e IP-TELEFOON

Een oproep plaatsen

Oproep doorschakelen











Druk op



Leg de hoorn neer of kondig de
doorschakeling aan en leg de hoorn
vervolgens neer.

Neem de hoorn van het apparaat of
Druk op

.

Kies het gewenste nummer of
Druk op een verkortkiestoets of
Druk op

of

Kies het prefix voor externe gesprekken
(bijv. 9) gevolgd door het nummer.

Druk op






Druk op




Druk op

en begin te spreken.

Druk op

of

Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten
Vaste functietoetsen



Druk op
.
De lijntoets knippert.



Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.



Scherm

Luidspreker



Oproep/bericht-indicator

Dempen









Toetsen voor volume, luidspreker en dempen

Toepassingen

Een gesprek uit de wacht halen

Vaste functietoetsen

Annuleren

Toetsenblok

Opnieuw kiezen





Navigatietoetsen

Wachten

Persoonlijke toetsen

Doorverbinden/Conferentie

Luidspreker

Bericht

Hoorn

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 5340e IP-telefoon op www.mitel.com of
neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de functie Dempen of
andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5330e/5340e IP-telefoons.

Een telefonische conferentie opzetten




Een gesprek beëindigen

De Mitel 5340e IP-telefoon

Kies het gewenste nummer. Wacht op een
antwoord.

Een oproep beantwoorden
Neem de hoorn van het apparaat of

Neem de hoorn van het apparaat of
Druk op

.

Kies het gewenste nummer. Wacht op een
antwoord.
.

Een verkortkiesnummer programmeren



Druk op Toepassingen of
Druk op Intellingen.
Druk op Programmeerbare toetsen
Druk op de toets die u wilt programmeren.
Druk op Verkort kiezen.
Druk op Label bewerken en voer het label
voor Verkort kiezen in.
Druk op Opslaan
Druk op Nummer bewerken en voer het
telefoonnummer in voor Verkort kiezen.
Druk op Opslaan en druk vervolgens
opnieuw op Opslaan.
Druk op Sluiten en druk vervolgens
opnieuw op Sluiten.

.

Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen



.

Druk op
. Deze knippert wanneer u
een bericht hebt ontvangen.
Volg de voicemailaanwijzingen om het
bericht op te halen.
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Volume aanpassen
Het volume aanpassen van het belsignaal
wanneer de telefoon overgaat. Het volume
aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer
u de hoorn of luidspreker gebruikt.

 Druk meerdere malen op

om het
volume harder te zetten of meerdere malen
op
om het volume zachter te zetten.

 Druk op

om de microfoon te dempen.

