
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL1100 Toestel verkorte handleiding 
Dank u voor de aankoop van uw NEC SL1100-systeem. 
Door de flexibiliteit van dit communicatiesysteem kunnen de in deze handleiding genoemde functiecodes en functionaliteit 
afwijken van uw systeem. Neem contact op met uw leverancier / systeembeheerder en noteer de verschillen. 
  
.   

HOLD (Wachtstand) 
Druk deze toets om een 
intern of extern gesprek 
in wacht te zetten. 

Speaker (Luidspreker)  
De luidspreker voor handenvrij 
telefoneren of de meeluisterfunctie 
in- en uitschakelen. LED licht op als 
de toets actief is. 
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Bevestig toets 

Uitgaande 
gespreks- 
geschiedenis 

Volume (omhoog) toets 

Inkomende 
gespreks- 
geschiedenis 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
NEC Corporation behoudt zich het recht voor om specificaties en functies aan te passen zonder dit te melden, Alle rechten voorbehouden. 
NEC Corporation heeft dit document in samenwerking met Nextel gemaakt en mag gebruikt worden door werknemers en klanten. De 
inhoudelijke informatie blijft eigendom van NEC Corporation en mag niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van NEC 
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* 12 Programmeerbare functi toetsen zijn beschikbaar voor de IP4WW-12TXH-B TEL. 
   24 Programmeerbare functietoetsen zijn beschikbaar voor de IP4WW-24TXH-B TEL. 
 De tekening toont een IP4WW-24TXH-B TEL. 

Gespreksindicatielamp 
Dit lampje knippert om een binnenkomend gesprek aan 
te geven. Het lampje knippert trager als een bericht is 
ingesproken.  

LCD scherm 
Het LCD heeft 3 regels met 24 karakters en 
achtergrondverlichting. 

Softtoetsen 
Op het display worden de functies van de vier 
softtoetsen aangegeven. De status van het toestel is 
bepalend voor de verschillende softtoetsen. 

Help 
Druk op deze toets om informatie over de getoonde 
softtoetsen te tonen.  

Programmeerbare toetsen 
Dit kunnen additionele lijntoetsen of functietoetsen zijn. 
Druk op een toets om de kiestoon voor die lijn te krijgen 
of de geprogrammeerde functie uit te voeren.  

Flash (opnieuw kiestoon vragen)  
De huidige oproep beëindigen en opnieuw een interne 
kiestoon vragen.  

Transfer (Doorverbinden) 
Gesprekken doorschakelen naar een ander toestel.  
Mute Mic (Microfoon)  
De ingebouwde microfoon, die wordt gebruikt om 
handenvrij te bellen, in- of uitschakelen. Als het lampje 
brandt, is de microfoon uitgeschakeld.  

DND toets (niet storen) 
Zet het toestel in niet storen. 

Clear/Terug toets 
Druk deze toets om de huidige actie te wissen of wis 
een karakter. 

Navigatietoets  
Verschaft op eenvoudige wijze toegang tot diverse 
functies.  

- Telefoongids functie 
 
-Volume (omlaag) Toets 

Toestel layout 

 IP4WW-( )*TXH-B TEL 

Het hoornvolume instellen 
Druk op Volume (omhoog) of (omlaag) toets als de 
hoorn van de haak is of gedurende het gesprek. 
 
Luidspreker volume instellen 
Druk op Volume (omhoog) of (omlaag) toets tijdens 
handen vrij gesprek. 
 
Beltoon volume instellen 
Druk op Volume (omhoog) of (omlaag) toets als het 
toestel over gaat. 
 

Programmeerbare functietoetsen 
Neem contact op met uw leverancier / systeem 
beheerder. Dit is per klant anders ingesteld. 
 
Intern gesprek opzetten 
1. Neem de hoorn op of druk op de luidspreker 

toets om een kiestoon te krijgen. 
2. Toets het gewenste toestelnummer.   
 
Uitgaand gesprek opzetten 
1. Druk op een lijntoets om toegang te krijgen tot 

een buitenlijn 
    of 
Neem de hoorn op 
    of 
Druk op de luidsprekertoets 

2. Toets de lijn toegangscode* (standaard ‘0’) 
3. Toets het telefoonnummer. 
 

*Neem contact op met uw leverancier / systeem 
beheerder voor de toegangscode. 

 
Uitgaande nummers terugbellen 
1. Druk de uitgaande gespreksgeschiedenis toets.  

Het laatst getoetste nummer komt op het scherm. 
2. Druk de (omhoog) of (omlaag) cursor toets om de 

lijst met de 10 laatst gebelde nummers te 
doorlopen. 

3. Neem de hoorn op of druk de luidspreker toets om 
het gesprek op te zetten. 

 

Laatste inkomende gesprekken 
1. Druk de inkomende gespreksgeschiedenis 

toets. Het laatst binnengekomen nummer   
komt op het scherm. 

2. Druk de (omhoog) of (omlaag) Cursor toets   
om de laatste nummers te doorlopen. 

3. Neem de hoorn op of druk luidspreker toets 
om het gesprek op te zetten. 

Gesprek aannemen 
Uw toestel zal rinkelen en de gespreksindicatie 
lamp zal knipperen. 

1. Neem de hoorn op 
of 

2. Druk op de luidspreker toets om 
handenvrij te antwoorden. 

Een gesprek in de wacht zetten 
1. Druk de Hold (wachtstand) toets tijdens het 

gesprek. 
2. Externe gesprekken lijn toetsen zullen 

knipperen, interne gesprekken zullen op de 
Hold toets knipperen. 

3. Druk de knipperende toets om het in wacht 
geplaatste gesprek terug te nemen. 

Gesprekken doorverbinden 
1. Druk gedurende het gesprek op de     

doorverbinden toets  
2. Kies het nummer waar u naar wilt 

doorverbinden en hang op  
   of   

1. Druk op de doorverbinden toets en 
2. Wacht op antwoord, kondig de beller aan en 

druk de doorverbinden toets om het gesprek 
door te zetten. 

Niet storen 
Sper de inkomende gesprekken naar uw toestel. 
1. Druk de DND toets. 
2. Druk ‘1’ om externe gesprekken te sperren. 

Druk ‘2’ om interne gesprekken te sperren. 
Druk ‘3’ om alle gesprekken te sperren. 
Druk ‘4’ om doorverbonden gesprekken te 
sperren. 
Druk ‘0’ om DND te annuleren. 

 
 
 
 

Basis handelingen 

Handset 

Luidspreker 
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Exit (uit) 
Verlaat elk menu en keert 
weer terug naar het 
beginscherm “tijd & datum”. 


