SwyxPhone D765
1

4

Bedieningselementen+-Visueel signaal
(led)

SwyxPhone D765
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Menunavigatie
Om het hoofdmenu te openen, drukt u op de bevestigingstoets

.

Met de navigatietoets kiest u de gewenste menuoptie. Met de bevestigingstoets
bevestigt u uw keuze.

Handset

Om een actie te annuleren of om terug te keren naar het vorige menuniveau drukt u
op de toets
.

Statusbalk
Display

Menustructuur*:
Oproepen
Alle oproepen

Volumetoetsen
Messaging
Functietoetsen
Bevestigingstoets
Navigatietoets
Opneem-/handsfreetoets
Geluidsprofieltoets

Uitgaande oproepen
Beantwoorde oproepen

Voicemail

Aan-/uitzetten
Opleggen

Gemiste oproepen

Extra functies

Berichtentoets

Instellingen

Informatie
Zaklamp
Kalender

Numeriek toetsenblok
Asterisktoets
Microfoon

Toetsvergrendeling
Spatietoets
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Doorschakelen

Geluidsinstellingen
Display

Wisselgesprek

Aanmelden
Telefonie

Snelkiezen

Systeem

Gemiste alarmen

Pictogrammen op het display
* Uw menu kan afhankelijk van de firmwareversie verschillen.

Signaalsterkte

Gemiste oproep

Batterijniveau (vol)

Wekker aan

Toets via het numerieke toetsenblok het gewenste telefoonnummer in.
U kunt het nummer met de functietoets “<C” corrigeren.

Beltoon uit

Nieuwe voicemail(s)

Gemiste afspraak

Toetsenblok vergrendeld

Druk daarna op de toets
om de oproep te starten.
Op het display wordt het gekozen telefoonnummer resp. de naam van het contact
weergegeven.
Opmerking: Bij externe gesprekken moet u mogelijk vooraf een 0 kiezen.
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Volgende oproep anoniem

Datum en tijdstip

Taal

Wekker
Ruimtebewaking

Aansluitingen voor
hoofdtelefoon

Netwerkdiensten

Aan- en uitzetten
Houd de toets

Telefoneren

Een oproep beantwoorden
Druk bij een belsignaal op de toets
om de oproep te beantwoorden. Op het
display verschijnt het telefoonnummer. Wanneer een telefoonnummer in het
telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven.

zo lang ingedrukt tot de verlichting van het display aan- resp.

uitgaat.
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Een oproep beëindigen
Druk op de toets

om de oproep te beëindigen en de verbinding te verbreken.
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Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen
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Om te voorkomen dat de toetsen van de telefoon per ongeluk ingedrukt worden,
kunt u het toetsenblok vergrendelen:

Kies het nummer van een andere deelnemer en druk op de toets
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U voert een gesprek via de handset.
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Druk op de toets

om de luidspreker uit te zetten.
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U voert een gesprek.

11

om het geluidsvolume te verhogen.

Druk op de volumetoets

om het geluidsvolume te verlagen.

U voert een gesprek.
Druk op de navigatietoets
, op het display verschijnt de mededeling “Microfoon
is uit”. Uw gesprekspartner kan u niet horen.
Druk op de navigatietoets

.
Het gesprek wordt direct - zonder ruggespraak - doorverbonden.
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De microfoon uitzetten

om de microfoon weer aan te zetten.

Een gesprek doorverbinden zonder ruggespraak
U voert een gesprek met een deelnemer.
Druk op de functietoets “Rug spr.”.
De verbinding wordt in de wachtstand gezet. Uw gesprekspartner hoort
wachtmuziek.
Kies het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden. Druk op de toets

Het volume aanpassen
Druk op de volumetoets

.

Kies het nummer van een andere deelnemer en druk op de toets
. De tweede
verbinding wordt opgezet.
Kondig aan dat u een gesprek gaat doorverbinden en leg op.
Het gesprek wordt beëindigd. De deelnemers worden met elkaar verbonden.

Handsfree bellen

om de luidspreker aan te zetten en het handsfreesysteem te

Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op de toets
Een gesprek doorverbinden met ruggespraak

Druk tijdens een actief gesprek op de functietoets “Rug spr.”.
De verbinding wordt in de wachtstand gezet. Uw gesprekspartner hoort
wachtmuziek.

ingedrukt om het toetsenblok te ontgrendelen.

Druk op de toets
gebruiken.

. De

verbinding wordt opgezet.
Druk op de boven- of onderzijde van de navigatietoets om tussen de deelnemers
te wisselen.

Het toetsenblok ontgrendelen
Houd de toets

Een tweede gesprek voeren
U voert een gesprek met een deelnemer.
Druk op de functietoets “Rug spr.”.
De verbinding wordt in de wachtstand gezet. Uw gesprekspartner hoort
wachtmuziek.

ingedrukt.
Houd de toets
Op het display verschijnt het pictogram
. Alle toetsen zijn vergrendeld.
U kunt de toetsen ook automatisch vergrendelen:
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Display | Autotoetsenblok“ en bevestig met
de functietoets “Wijzigen”.
Wanneer er gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het
toetsenblok automatisch vergrendeld. Op het display verschijnt het pictogram
.
Opmerking: Wanneer er een oproep binnenkomt, wordt het toetsenblok automatisch
ontgrendeld. Na het beëindigen van de oproep wordt het toetsenblok weer vergrendeld.
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Een tekst invoeren
U gebruikt deze functie wanneer u bijvoorbeeld een naam in het telefoonboek
wilt toevoegen, zoeken of bewerken.
De toetsen van het numerieke toetsenblok zijn van verschillende tekens voorzien.
Druk een of meerdere keren op een toets om het gewenste teken in te voeren.
Voorbeeld: U wilt in de invoermodus de letter “B” intypen. Hiervoor drukt u twee keer op de

toets

.

• Met de toets

kiest u speciale tekens: . ! ? ,- ” @ + ; :

• Door kort op de toets

te drukken, activeert u kleine letters, hoofdletters of cij-

fers.

• Door kort op de toets

te drukken, voegt u een spatie toe.

• Met de functietoets “<C“ wist u een teken.

SwyxPhone D765
16

SwyxPhone D765

Q U I C K STA RT

Persoonlijke contacten bewerken

17

U kunt een lijst met vaak gebruikte contacten maken en bewerken. De contacten
worden alleen op uw SwyxPhone opgeslagen. De contacten worden in alfabetische
volgorde weergegeven.

Een contact toevoegen

Een contact bewerken

Kies met de navigatietoets de gewenste deelnemer en druk op de toets
Er verschijnt een lijst met alle telefoonnummers van de deelnemer.
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Een contact verwijderen
Kies in het geopende telefoonboek het contact.
Druk op de functietoets “Opties” en daarna op “Wis contactp.” en bevestig met de
functietoets “OK”.
Het contact is verwijderd en verschijnt niet meer in de lijst.
Een telefoonnummer vóór een oproep bewerken
U kunt vóór een oproep het telefoonnummer bewerken om bijvoorbeeld een
projectnummer toe te voegen.
Kies het gewenste contact. Druk op de functietoets “Opties” en kies daarna
“Nummer weergeven”.
Voeg het gewenste cijfer resp. teken toe en druk op de toets

.

om het gewijzigde telefoonnummer in uw

Een contact toewijzen aan een snelkeuzetoets
Kies een cijfertoets en houd deze lange tijd ingedrukt.
Kies in het geopende telefoonboek het gewenste contact en bevestig met de
functietoets “OK”.
Om snelkeuze te gebruiken, houdt u de snelkeuzetoets van het gewenste contact
zo lang ingedrukt tot de oproep start.

.

Kies met de navigatietoets het gewenste telefoonnummer en druk op de toets
De verbinding wordt opgezet.
Voicemails beluisteren
Bij nieuwe voicemails verschijnt in het display het pictogram

Kies in het geopende telefoonboek het contact.
Druk op de functietoets “Opties” en daarna op “Contactp. bewerken”.
Wijzig de naam resp. het telefoonnummer en druk op de functietoets “Opslaan”
om de wijzigingen op te slaan.

Druk op de functietoets
telefoonboek op te slaan.

Een contact uit het telefoonboek bellen
Met SwyxPhone D765 hebt u toegang tot het openbare telefoonboek.
Druk op de navigatietoets
.
Het openbare telefoonboek wordt geopend.
Druk op de functietoets “Opties” en daarna op “Verfijnen”.
Bevestig met de functietoets “OK”.
Voer een of meer letters van de voor- of achternaam van de gewenste deelnemer in.
Druk op de functietoets “Zoeken”.
Er verschijnt een lijst met deelnemers.

Druk op de navigatietoets
.
Het “Contactpersonen” (de lijst met persoonlijke contacten) verschijnt.

Kies “Contacten | Nieuwe invoer” en bevestig met de functietoets “OK”.
Voer de naam en een of meerdere telefoonnummers van het contact in. Gebruik de
navigatieknoppen om tussen de invoervelden te navigeren.
U kunt een specifieke beltoon aan het contact toewijzen. Kies CLIP-melodie en
gebruik de navigatietoets om de gewenste beltoon toe te wijzen.
Druk op de functietoets “Opslaan” om het nieuwe contact op te slaan.
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.

Druk op de berichtentoets
.
De oproep voor het beluisteren van de voicemail start.
Volg de aanwijzingen in het voicemailmenu.
Opmerking: Wanneer u oproepen omleidt, moet u voor het extern beluisteren van voicemails
speciale instellingen activeren. Raadpleeg voor meer informatie de SwyxIt!-documentatie.

.
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Overige functies
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Een telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen
Druk op de bevestigingstoets en kies in het menu de optie “Oproeplijsten”
Er wordt een lijst met uitgaande, gemiste en beantwoorde oproepen
weergegeven. U herkent de verschillende oproeptypes aan de volgende
pictogrammen:

.

, Uitgaande oproep
en Gemiste oproep
.
Beantwoorde oproep
Kies met de navigatietoets het gewenste telefoonnummer resp. de gewenste
naam en druk op de toets

.

De beltoon aan-/uitzetten
Om beltonen permanent uit te zetten, drukt u zo lang op de geluidsprofieltoets
tot het pictogram
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in het display verschijnt.

Daarna hoort u bij een oproep alleen nog een trilgeluid (zie ook Trilfunctie aan-/
uitzetten).
Geluidloos laden
Om beltonen alleen tijdens het opladen uit te zetten, kiest u in het hoofdmenu
“Instellingen | Geluidsinstellingen | Ringtones Handset | Stil in lader” en bevestigt u
met de functietoets “Wijzigen”.
Visueel signaal aan-/uitzetten
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Telefonie | Led oproep sign.” en bevestig met
de functietoets “Wijzigen”.
Inkomende oproepen worden gesignaleerd door de knipperende led.
Opmerking: Deze wijziging wordt alleen in het geluidsprofiel “Persoonlijk” permanent
opgeslagen.
Tijdens een actief gesprek door de contacten bladeren
U voert een gesprek.
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Instellingen
Het gespreksvolume aanpassen
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Geluidsinstellingen | Gespreksvolume” en
bevestig met de functietoets “OK”.
Stel met de navigatietoets het gewenste geluidsvolume in.
Druk op de functietoets “Opslaan” om de instelling op te slaan.
Het beltoonvolume aanpassen
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Geluidsinstellingen | Ringtones Handset |
Volume” en bevestig met de functietoets “OK”.
Stel met de navigatietoets het gewenste geluidsvolume in.
Druk op de functietoets “OK” om de instelling op te slaan.
Beltonen
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Instellingen | Geluidsinstellingen | Ringtones
Handset | Ringtones” en bevestig met de functietoets “OK”.
Kies met de navigatietoets de gewenste beltoon.
Druk op de functietoets “Opslaan” om de instelling op te slaan.
Trilfunctie aan-/uitzetten
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Geluidsinstellingen | Trilalarm” en bevestig
met de functietoets “Wijzigen”.
Opmerking: Deze wijziging wordt alleen in het geluidsprofiel “Persoonlijk” permanent
opgeslagen.
Opmerking: Wanneer u de trilfunctie permanent uitzet en de beltoon eveneens uit staat, ziet u
alleen op het display dat er een oproep is.

Een taal kiezen
Kies in het hoofdmenu “Instellingen | Taal” de gewenste taal en bevestig met de
functietoets “Kiezen”.
De taal is gewijzigd.

Druk op de navigatietoets
.
Het “Contacten” verschijnt. U kunt nu met de navigatietoetsen door uw contacten
bladeren en deze bekijken.
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