
support@vcareconnect.nl | 088 4 800 911

MEER WETEN? GA NAAR

vcareconnect.nl

Beschikbaarheid instellen

06
20

20

01.02.2018    

987  Uw naam 

Druk op  gevolgd door 

Toets uw persoonlijke extensie in, 
gevolgd door “hekje” 
Indien er gekozen is voor een extra beveiliging 
middels persoonlijke pincode, hoort u nu de 
meldtekst “Toets uw pincode in”. Toets dan uw 
pincode in.

U bent ingelogd, uw naam en 
extensie zijn zichtbaar in het display

INLOGGEN

Druk op  gevolgd door 

U bent uitgelogd, uw naam en extensie verdwijnen
uit het display

UITLOGGEN

Verkorte handleiding 
Toestel VC505

Dvb

Ruggespraak
Als u tijdens een gesprek ruggespraak wilt houden met een collega.

WachtZet het huidige gesprek in wachtstand 
met de displaytoets Wacht

Toets het interne of externe telefoonnummer
van de collega in gevolgd door   Als de 
gebelde persoon uw gesprek beantwoordt, 
voert u nu ruggespraak.

Beëindig het ruggespraakgesprek met de -toets

Druk op de displaytoets Retrie om het 
oorspronkelijke gesprek weer voort te zetten

Retrie

Doorverbinden

Doorverbinden zonder aankondiging

Displaytoets Dvb indrukken 

Intern of extern telefoonnummer invoeren 
gevolgd door 

telnr + 

Wacht

Doorverbinden met aankondiging

Huidig gesprek in de Wacht  zetten

Intern of extern telefoonnummer invoeren 
gevolgd door 

telnr + 

DvbGesprek doorverbinden met displaytoets 
Dvb

telnr + 

Wachtstand

Druk tijdens het gesprek op de displaytoets
Wacht . De lijntoets van het gesprek en de grote 

rode lamp van het toestel gaan knipperen. In 
het display ziet u Wachtend  staan

Wacht

Heeft u meerdere gesprekken tegelijk, dan 
kunt u met de navigatietoets van links naar 
rechts wisselen

Voor het terugnemen van het gesprek drukt u 
op de displaytoets Retrie (Retrieve) Retrie
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Verkorte handleiding: Vcare 505 MICROFOON
· In- of uitschakelen van microfoon tijdens  
 een gesprek 

VOLUME
· Tijdens gesprek: audio harder en zachter zetten
· In rust: belsignaal harder of zachter zetten

SPEAKER
· In- of uitschakelen van luidsprekerstand 
· Oproep beantwoorden op luidspreker (speaker)

HEADSET
· Activeren van de headset-modus voorafgaand   
aan het telefoongesprek (indien aangesloten)

PROGRAMMEERBARE LED-TOETSEN
· Voorgeprogrammeerde lijntoetsen
· Vrij programmeerbare toetsen met LED 
· Inrichting hiervan is afhankelijk van klantwensen

WISSEN 
· Annuleren van een handeling
· Terugkeren vanuit een menu
· Wissen displaymelding bij gemiste oproepen
· Bij gebruik van headset: oproep beëindigen

Telb

Wis

Annul. Ok

DISPLAY NAVIGATIE
· Gebruik de pijlen om door het menu te navigeren
· Druk naar links voor ontvangen oproepen
· Druk naar rechts voor gemiste oproepen

BEVESTIGING
· Bevestigen van een handeling
· Herhaaltoets laatst gekozen nummer
· Bij gebruik van headset: oproep beantwoorden

Telb

Wis

Annul. Ok

DISPLAYTOETS
· Actuele functie zichtbaar in display

TELEFOONBOEK
· Telefoonboek instellen of gebruikenTelb

DOORVERBINDEN
· Het gesprek doorverbindenDvb

INSTELLINGEN
· Telefooninstellingen aanpassenInstell

DOORSCHAKELEN
· Inkomende oproepen doorschakelen naar ander toestelDoorsc

HISTORY
· GespreksgeschiedenisHist

WACHTSTAND
· Gesprek in of uit wachtstand zettenWacht

RETRIEVE
· Een “Wachtend” gesprek terugnemenRetrie

PROGRAMMEERBARE TOETS 
· Deze toets is naar keuze programmeerbaar
· Kan ingericht worden als paniek-/alarmknop

Overzicht meestgebruikte displaytoetsen


