
Office 60/Office 60IP

Naamkeuze 
Kies een naam uit alle namen die opgeslagen zijn 
in het telefoonsysteem.
Aan Ascotel® IntelliGate® systemen (Snelkeuze)2:
1. Druk op de overeenkomstige toetsen, telkens 

één keer, voor de eerste paar letters. De voor-
naam en achternaam worden gescheiden door 
een spatie (#-toets), bijvoorbeeld: "no s" (6 6 # 
7) voor Noble Stephen.

2.  Druk op de toets van het telefoonboek en se-
lecteer het toestel dat u wenst.

3. Druk op Oproep toets om in het geheugen op-
geslagen nummers te bellen.

Toegang tot de beschikbare externe 
telefoonboeken1: Druk op de toets van het tele-
foonboek, selecteer GEAVANCEERD ZOEKEN voor 
de eerste paar letters van de naam.
On NeXspan systemsen3:  
1. Druk op het Telefoonboek en geef de beginlet-

ters in aan de hand van de cijfertoetsen (bij-
voorbeeld: druj tweemaal op 6 om de letter N in 
te geven; éénmaal op 2 voor A...).

1 De implementatie en de beschikbaarheid van 
functies, eigenschappen en producten zijn af-
hankellijk van het aangesloten systeem.
2 alleen ondersteund door Ascotel® IntelliGate® 
Systemen
3 alleen ondersteund door NeXspan Systemen
Om te weten op welk systeem u aangesloten 
bent, druk op Foxmenu > MENU > INSTELLINGEN > 
ALGEMEENL > EIGEN ID. Naam, oproepnummer en 
communicatiesysteem worden weergegeven.

Indicatie LED: 
• Linker LED knippert: Binnenko-

mend gesprek.
• Rechter LED knippert: Voice Mail, 

Bericht of Terugbellen2.
Oproep toets: Een oproep starten of 
beantwoorden.
END toets 
• Het gesprek beëindigen.
• Beëindigen van de invoer, zonder 

opslaan.
• Tijdens een menu: terug naar rust-

situatie.
Volume/cursor toetsen: Stel het volu-
me van de bel en de hoorn.
Mute key: Handset microfoon uit/
aan. 
Luidspreker toets: Luidsprekerfunctie 
uit/aan. 

Telefoonboek toets: Beschikbare te-
lefoonboeken openen. 
Herhaal toets: Herhaal de laatst geko-
zen nummers. 
Afwezigheidstoets met LED. Voorge-
defineerd als oproepomleiding. In-
stelbaar als nummer en functie toets.
Foxmenu: Opent het menu of roept 
andere Foxkey functies op.
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Fox (display symbolen): Toegang tot 
het menu of de beschikbare Foxtoets 
functies.
Foxtoets: De weergegeven functie 
met de toets uitvoeren.

Navigatietoets Gaat één stap vooruit/
terug in het menu, navigeert in lijs-
ten.
Meerdere menu’s in de lijst kunnen 
gekozen worden door gebruik te ma-
ken van de omhoog/omlaag naviga-
tietoets.
Meerdere display teksten kunnen be-
keken worden door gebruik te ma-
ken van de links/rechts navigatie-
toets.
Correctietoets: wist het laatste karak-
ter of gaat één stap terug in de menu.

Programmeerbare toetsen:
Om een opgeslagen telefoonnum-
mer te bellen of om een opgeslagen 
functie te activeren:
• Druk 1x of 2x kort achter elkaar1.
Om een nummer of functie op te 
slaan:
• Drukken en ingedrukt houden2.
• Druk op Foxmenu > MENU > INSTEL-

LINGEN > TOETSEN3.



2. Selecteer Foxmenu > CONSULTEER dan VOLGENDE 
tot de overeenstemmende selectie verschijnt.

3. Selecteer Foxmenu > OPROEP.

Oproepdoorschakeling  
1. Druk op Foxmenu, druk vervolgens op MENU > 

OMLEIDEN.
2. Selecteer het type van forwarding1.
3. Selecteer de bestemming (abonnee).
4. Voer het nummer in en bevestig.

Desactiveert Call Forwarding
Druk op Foxmenu >  MENU > GEACTIVEERDE FUNC-
TIES > SELECTEER > RESET/WISSEN.

Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase
1. Druk op Foxmenu> DOORSCHAKEL. tijdens de 

oproepfase. 
2. Voer het nummer in en druk op Foxmenu > OK.

Een gesprek doorverbinden tijdens een actie-
ve Verbinding 
1. Druk op de Foxmenu > RUGGESPRAAK, kies het 

telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op de Foxmenu > VERBINDEN; en het ge-

sprek wordt doorverbonden. Als niemand ant-
woordt, annuleer met de Foxmenu > 
PENDELEN2/HERNEEM3 en neem de eerste op-
roep terug.

Pendelen
Tussen twee bellers wisselen zonder de oproe-
pen te onderbreken. U bent aan de lijn / een ge-
sprek aan het voeren:
1. Druk op de Foxmenu > RUGGESPRAAK, kies het 

telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op Foxmenu > PENDELEN  om te pendelen 

tussen deze twee partijen.

Conferentiegesprek
Conferentiegesprek met meerdere gebruikers. U 
bent aan de lijn / een gesprek aan het voeren:
1. Druk op de Foxmenu > RUGGESPRAAK, kies het 

telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op het Foxmenu > CONF.NR.
3. Voeg andere gesprekspartners toe door op de 

Foxmenu te drukken > RUGGESPRAAK1.
Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Druk op 
de END toets.

Terugbellen
De persoon is bezet of antwoordt niet. Druk op 
Foxmenu > TERUGOPROEP.

Reset van actieve functies
U kan alle omleidingen en andere tijdelijke func-
ties deactiveren: Druk op Foxmenu, druk vervol-
gens op MENU > ACTIEVE FUNCTIES og RESET/WIS-
SEN om de geselecteerde functie te deactiveren.

Installatie en aansluiten
U kunt het toestel gebruiken onder een hoek van  
40 of 25 graden voor een optimale afleesbaar-
heid en bediening:
1. Plaats de burostandaard zoals aangegeven in 

het installatieschema totdat het op zijn plaats 
klikt.

2. Verbindt de hoorn en de verbindingskabel en 
voer deze door de daarvoor bestemde kabelge-
leidingsgleuven van de burostandaard.

Aansluiten

Document toepassing
Quick User’s Guide Office 60/Office 60IP
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Geldig voor systemen: Ascotel®Intelligate® I7.6/
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Andere documenten
Verklaring van overeenkomst, Gebruiksaanwij-
zing en andere documenten kan u terugvinden 
op http://www.aastra.com/docfinder 2 of 
http://www.aastra.com 3.

Notitie
• U dient de verstelbare voet altijd eerst te in-

stalleren voordat u de kabels aansluit.
• Verwijder altijd de kabels eerst voordat u de 

burostandaard demonteert.

Verbinden met het IP netwerk 
(alleen Office 60IP)
Aansluiten van de netadapter 
(alleen Office 60IP)
De telefoon aansluiten 
(alleen Office 60)
Aansluiten van de hoorn
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