1.1 Installeren van de PhoneManager

De PhoneManager app is gratis verkrijgbaar in de Apple of Google store.
Zoek op"phonemanager"om de app in de store te vinden.

Na installatie van de Phonemanager app op de divice is deze klaar voor gebruik.

De PhoneManager gebruiken.
2.1 Inloggen
Als de PhoneManager App wordt gestart verschijnt het login scherm.

Voer het vaste nummer account in (31?????????) en het bijbehorende wachtwoord!
(verkrijgbaar via TCE products). Klik op inloggen om toegang te krijgen tot de PhoneManager.

3.1 Nummer doorschakelen
De PhoneManager heeft vier moods waarmee u het vaste nummer doorschakeld.
1. Standaard (geen doorschakeling):
Deze mood gebruikt de Forward settings die door TCE products zijn ingesteld.

2. Mobiel
Indien u het telefoonnummer doorschakeld naar mobiel gebruikt u deze mood!
ALLEEN GEBRUIKEN INDIEN MOBIELE NUMMERS OOK BIJ TCE OP TELEFOON PLATFORM ZIT!

3. Voicemail
Deze mood schakelt het vaste nummer door naar voicemail.
Als de voicemail optie van het vaste nummer NIET is geactiveerd is de Voicemail-symbool niet selecteerbaar.
In dat geval is het voicemail-symbool donkerblauw in plaats van wit.

4.Doorschakelen
Deze mood schakeld het vaste nummer door naar een ander vast of mobiel nummer naar keuze.

Inschakelen van de PhoneManager.

U schakeld de PhoneManager heel eenvoudig in door het pictogram van uw keuze kort aan te raken.
Uw huidige instelling herkent u aan het witte vlak.
Onderaan het scherm verschijnt kortstondig de gegevens over de ingestelde doorschakeling.

Doorschakeling instellen en aanpassen.
Doorschakeling.
U kunt de doorschakeling naar vast of mobiel eenvoudig zelf aanpassen.
Dit doet u door het Doorschakel pictogram twee seconden ingedrukt te houden.
Er verschijnt dan een invulscherm, waarin u
1.Een nieuw nummer kunt invoeren.
2.Een bestaand nummer uit de lijst kunt kiezen.
3.Een nummer uit het telefoonboek van de smartphone kunt kiezen.

Na selectie wordt de doorschakeling naar het gekozen nummer direct actief.

Helaas is het niet mogelijk om doorschakelingen in te stellen naar buitenlandse nummers.
Doorschakelnummers die niet actief zijn kunnen worden verwijderd uit de lijst.
Druk op het kruis-symbool achter het nummer om het nummer uit de lijst te verwijderen.

4.1 Informatie pagina
Door op het logo onderaan het hoofdmenu te drukken wordt de informatie-pagina getoond.

Afhankelijk van de keuze, Bezoek Website, Bel ons, of mail ons wordt respectievelijk de browser gestart, een nummer
gebeld of een nieuwe e-mailbericht geopend.
Klik op de terug-knop (linksboven) om terug te keren naar het hoofdmenu.

5.1 Uitloggen
Houd de standaard pictogram 2 seconden ingedrukt om uit te loggen.

