
PANASONIC INSTRUCTIE voor STERDIENSTEN en VOICEMAIL
Sterdiensten:
Er zijn drie vormen van doorschakelen:
-- ✱ 210 direkt
-- ✱ 610 vertraagd
-- ✱ 630 bij in-bezet

Deze codes kunnen worden gebruikt voor het doorschakelen van gesprekken naar een ander telefoonnummer en voor voicemail.
Voorbeeld:
-- ✱ 210✱telefoonnummer# doorschakelen direkt
-- ✱ 210✱0842333# doorschakelen naar voicemail; direkt
-- ✱ 610✱0842333# doorschakelen naar voicemail; vertraagd

Voor ✱210/✱610/✱630 dient de dienst ’bereikbaarheid’ aktief te zijn (KPN-dienst; dit werd vroeger niet standaard op een ISDN-lijn gezet)

Een middels ✱210 doorgeschakelde netlijn herkent u aan een onderbroken kiestoon; dit geldt niet voor middels ✱610/✱630
doorgeschakelde lijnen.

Indien u veelvuldig naar een beperkt aantal bestemmingen doorschakelt, kunt u dit mogelijk het beste onder een vrije netlijn-toets
(’button’) programmeren (zie direkt hieronder)
Voor éénmalig gebruik treft u verderop de procedure aan.

STERDIENSTEN PROGRAMMEREN ONDER EEN BUTTON OP EEN SYSTEEMTOESTEL:

✱210 (doorschakelen)

programmeren button ’inschakelen sterdienst-210’
1- toets "program 99"
2- druk op de te programmeren button/CO-toets
3- toets "89✱210✱(telfnr.)#"
4- toets "Auto kiezen Opslag"
5- u hoort een acceptatie toon

programmeren button ’uitzetten sterdienst-210’
6- druk op de te programmeren button/CO-toets
7- toets "89#210#"
8- toets "Auto kiezen Opslag"
9- u hoort een acceptatie toon
10- toets op "program"

Dagelijkse bediening:

AANZETTEN sterdienst-210
1- druk op de "netlijn toets" van de netlijn waarvoor u doorschakelen wilt aktiveren
2- druk op de "inschakelen-sterdienst-210-toets" (hierboven onder 3 aangemaakt)

3- druk op "HANDEN-VRIJ"
NB: Bij het openen van de netlijn dient u nu een onderbroken kiestoon te krijgen

UITZETTEN sterdienst-210
1- druk op de "netlijn toets" van de netlijn waarvoor u doorschakelen wilt uitzetten
2- druk op de "uitschakelen-sterdienst-210-toets" (hierboven onder 7 aangemaakt)

3- druk op "HANDEN-VRIJ"
NB: Bij het openen van de netlijn dient u nu een stabiele kiestoon te krijgen



DOORSCHAKELEN NAAR VOICEMAIL

programmeren button ’inschakelen voicemail’
1- toets op "program 99"
2- druk op de te programmeren button/CO-toets
3- toets "89*610*0842333#"
4- toets "Auto kiezen Opslag"
5- u hoort een acceptatie toon

programmeren button ’uitzetten voicemail’
6- druk op de te programmeren button/CO-toets
7- toets "89#610#"
8- toets "Auto kiezen Opslag"
9- u hoort een acceptatie toon
10- toets op "program"

Dagelijkse bediening:

AANZETTEN voicemail
1- druk op de "netlijn toets" van de netlijn waarvoor u voicemail wilt aktiveren
2- druk op de "voicemail-inschakelen-toets" (hierboven onder 3 aangemaakt). De netlijn wordt hierbij vrijwel onmiddellijk verbroken.
3- druk op "HANDEN-VRIJ"

UITZETTEN voicemail
1- druk op de "netlijn toets" van de netlijn waarvoor u voicemail wilt uitschakelen
2- druk op de "voicemail-uitschakelen-toets" (hierboven onder 7 aangemaakt). De netlijn wordt hierbij vrijwel onmiddellijk verbroken.
3- druk op "HANDEN-VRIJ"

UITLUISTEREN voicemail (0-) 0842333



Om een sterdienst éénmalig te activeren (als voorbeeld ✱210; u kunt i.p.v. ✱210 ook de andere codes geven):

OP HET SYSTEEMTOESTEL:
1- druk op "HANDEN-VRIJ"
2- toets "netlijntoets"
3- toets "DNS-toets"
4- toets "✱210✱(telfnr.)#"
5- toets "DSN-toets"
6- druk op "HANDEN-VRIJ"

Om direct doorschakelen te de-activeren (als voorbeeld #210; u kunt i.p.v. #210 ook de andere codes geven):

OP HET SYSTEEMTOESTEL:
1- druk op "HANDEN-VRIJ"
2- toets "netlijntoets"
3- toets "DNS-toets"
4- toets "#210#"
5- toets "DSN-toets"
6- druk op "HANDEN-VRIJ"

Let op: dit moet snel ingetoetst worden.

Als u geen DNS toets op uw toestel heeft, kunt u deze op de volgende wijze aanmaken:

1-toets op "program"
2-toets "99"
3-druk op de te programmeren CO-toets
4-toets "4"
5-toets "Auto kiezen Opslag"
6-u hoort een acceptatie toon


