Verkorte handleiding Panasonic KX-TGP500


Automatisch opnemen als u de handset uit de
lader haalt:



U kunt deze functie zelf via het menu instellen:


Druk met de joystick op
en

en daarna met

naar

(Fabrieks-

Een gesprek doorverbinden:

instellingen)


Bevestig met OK



Ga met

Kies het telefoonnummer, wacht tot de oproep wordt
aangenomen
e
Als niet wordt aangenomen drukt u op
om het 2
gesprek te verbreken

naar Auto spreken, + OK zet
deze op ‘aan’ en bevestig met OK

 Verlaat het menu altijd met

of



Druk tijdens het gesprek op



Zoek met



Kies het telefoonnummer (corrigeer evt. met



Wacht tot de opgeroepene antwoord en verbindt

naar `Overbrenging`
)

door met
 U kunt het nummer ook uit het telefoonboek halen:

De microfoon uitschakelen:


Lees a.u.b. de uitgebreide handleiding voor
meer informatie!

om de

 U hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u
niet (en hoort ook geen wachttoon!)

 Toets het nummer in en druk op

of druk op de

in het display te activeren

 U kunt ook de toets



Druk tijdens het gesprek op softtoets



Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u
wederom op

gebruiken: handsfree

 Indien er meerdere lijnen op de handset zijn
geprogrammmerd maakt u een keuze
en

Kies opnieuw

> “Overbrenging” >

selecteer met

,

en druk op

Blind doorverbinden:


Om direct, en zonder aankondiging door te
verbinden, drukt u in het menu op ’Blind DVB’

 Zie voor gebruik telefoonboek bij Blind DVB de
opmerkingen bij Doorverbinden

.

Doorschakelen:

 Als u een nummer wilt corrigeren drukt u op

met softtoets



Een gesprek in de wachtstand zetten:

Zelf bellen:
Joystick om

Druk tijdens het gesprek op softtoets
microfoon uit te schakelen

Een wisselgesprek voeren


Druk, nadat u de interruptietoon hebt gehoord
op
om de nieuwe oproep aan te nemen



Druk op

+ OK

Als u een oproep direct, of bij in gesprek etc wenst door
te schakelen:
 U kunt kiezen tussen ‘Altijd’, ‘Bij Bezet’
of bij ‘Geen Antwoord’ (afwezig)
 Druk op

en ga met

naar

om te wisselen
’IP services’ + OK

Een oproep beantwoorden:
 Druk op toets

of

Een oproep beëindigen:
 Druk op

of voor handsfree

Een driegesprek voeren (vergadering)



Druk tijdens het gesprek op
van het 2e gesprek

voor het opzetten

Ga met
naar ‘Vergadering’ > OK
(het 1e gesprek komt in de wachtstand)
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Kies ‘Belfuncties’ + OK



Kies ‘Doorschakelen’ + OK



Maak keuze (altijd etc) + OK



Voer het telefoon- of voicemailnummer in + OK



Keer terug met

Verkorte handleiding Panasonic KX-TGP500
Contacten aanpassen/verwijderen:
Niet storen instellen:
 Zie hierboven, en maak keuze voor ‘niet
storen’
Niet storen opheffen:
 Idem en zet uit!

Druk op toets

en ga met

en druk op toets

Druk met de joystick op



Blader met



Druk weer op




Nummer herhalen:




en op

Beltoon (ringtone):
+ OK

door de lijst

‘Wijzigen’



Kies Beltoon Inst, + OK kies Beltoon + OK

Met de OK toets komt u in de volgende rubriek
Bevestig met



Kies met



Verlaat het menu altijd met



Druk met de joystick op

Voicemailberichten worden, indien dit geconfigureerd is,
doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres.



Kies voor ‘Snelkzn’ + OK. Kies een toets + OK

en

+ OK

Een nieuw contact toe voegen aan het lokale
telefoonboek: .



Druk op



Voer naam in met sms methode



Beltoon/Volume instellen



Instellen Datum en Tijd



Inkomende nummers blokkeren



Contact Intercom (met basisstation) (indien



Gebruik

aanwezig).

 Als u gebeld wordt:



Het schermcontrast instellen



Beweeg de joystick omhoog of omlaag



Toetstonen (aan of uit)

(let op, u neemt ook het gesprek met deze toets



Automatisch Spreken/Opnemen als u de hoorn van

+ OK

de oplader neemt haalt

aan)


 Via het menu:


Druk met de joystick op

voor de hoofdletters, cijfers etc)

contact. Bevestig met OK
Sla gehele invoer op met

Druk met de joystick op



Druk op

en daarna op

Kies Beltoon Inst, + OK



kies Belvolume + OK



Kies met



Verlaat het menu altijd met

+ OK

om te bellen
bepaalt u of uw scherm 1

weergave geeft, of een lijst
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De handset een naam geven

 Een taal instellen
 Verlaat het menu altijd met



Contacten zoeken:


en daarna op

+ OK

 Kies eventueel een specifieke beltoon voor dit

 Met softtoets

Met de menuoptie kunt u ondermeer de volgende items
aanpassen:

Volume aanpassen:

Het telefoonboek:

en

de gewenste toon + OK

Overige instellingen:

Snelkiesnummer maken:

Voicemail:

Druk met de joystick op

en daarna op

door de lijst

om te bellen



Druk met de joystick op
+ OK

en maak een keuze uit de lijst bv

 Om snel met één cijfertoets te kiezen:





het gewenste volume + OK
of

of

Veel succes met uw nieuwe telefoon.

