Na druk van de handleiding zijn de volgende functies nog aan het toestel
toegevoegd:

Gesprekskosten
Als er op uw telefoonaansluiting het abonnement "kostenpuls" beschikbaar
is, dan wordt na het programmeren van een kosteneenheid, aan het eind
van een extern gesprek, de gemaakte kosten weergegeven. De weergave
van de kosten blijft telkens gedurende ca. 3 seconden na het beëindigen
van het gesprek zichtbaar. Bovendien kunt u, indien gewenst, de kosten
van het laatste gesprek of de totale kosten bekijken. Bij gebruik van een
alternatieve telefoon provider zal deze functie niet beschikbaar zijn.

Bij beschadigingen (kabelbreuk/zichtbare draadjes) mag de headset
onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden. De headset mag
niet gebruikt worden als de handset nog in een basis of een losse
lader staat.
Bij inpluggen van de headset aansluitplug (rechterzijde handset, ter
hoogte van toets 3) schakelt automatisch de microfoon uit. De luidspreker wordt niet uitgeschakeld, zodat een andere persoon tijdens
het gesprek kan meeluisteren via de luidspreker van de handset.
Programmeercodes headset:
Programmering opstarten
Headseat displaymelding inschakelen
Headseat displaymelding uitschakelen

shift 0
28
29

Programmeercodes gesprekskosten:
shift 0
58
66
67
69

Gebruik van een headset (HS)
U heeft de mogelijkheid om op uw handset een headset aan te sluiten,
om op die manier het mogelijk te maken met uw handen vrij te houden tijdens het telefoneren. Let bij gebruik op het volgende:
Gebruik slechts de orginele hagenuk Topas headset.
Controleer voor elk gebruik of de kabel van de headset niet
beschadigd is.

Gebruik van een vibra-alarm
Oproepsignalering kan ook plaats vinden via een vibra-alarm (optioneel
verkrijgbaar). Na het inbouwen van het vibra-alarm, kunt u deze inschakelen, bij binnenkomende oproepen worden dan naast het oproepsignaal
tevens het vibra-alarm ingeschakeld. Het geluid van oproepsignaal is
tevens uit te schakelen, zodat de binnenkomende oproep alleen gesignaleerd word via het vibra-alarm.
Programmeercodes vibra-alarm:
Programmering opstarten
Vibra-alarm inschakelen
Vibra-alarm uitschakelen

shift 0
26
27

Mat.No 3300.923

Programmering opstarten
Wissen totale gesprekskosten
Weergave gesprekskosten laatste gesprek
Weergave totale gesprekskosten
Programmering gesprekskosten kosteneenheid

