
Configuratie van de Instellingen van de
Schermspaarder met Zachte Toetsen op de
SPA500 en SPA300 IP-telefoons 

Doel
 

De schermserver is een energiebesparende modus die het leven van het telefoonscherm
vrijmaakt nadat de telefoon gedurende een bepaalde tijd inactief is geweest. De
schermserver kan worden gepersonaliseerd met een achtergrondafbeelding die door de
gebruiker is gekozen en die via de webinterface kan worden geüpload. 
 
Het doel van dit document is te verklaren hoe u de instellingen van de schermspaarder op
de SPA500 en SPA300 IP-telefoons kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA500 Series
 
・ SPA300 Series
  

Softwareversie
 

・ v7.5.3
  

Configuratie van instellingen voor schermbeveiliging
 

Stap 1. Druk op de knop Setup op de IP-telefoon en kies Schermspaarmodus.
 

 
 
Stap 2. Gebruik de navigatieknoppen om Schermserver inschakelen en druk op Bewerken.
 
Stap 3. Gebruik de knop Y/N om de schermserver in te schakelen of uit te schakelen. Als u
de schermserver uitschakelt, slaat u over op Stap 11.
 



 
 
Stap 4. Druk op OK.
 
Stap 5. Gebruik de navigatieknoppen om Schermserver te kiezen: Wacht tijd en druk op
Bewerken.
 

 
Stap 6. Gebruik de knoppen DelChar of Clear om de wachttijd voor het schermopslaan te
verminderen. Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in seconden in te voeren voordat de
telefoon de schermspaarder mogelijk maakt.
 

 
Stap 7. Druk op OK.
 
Stap 8. Gebruik de navigatieknoppen om het pictogram Schermserver te kiezen en druk op 
Bewerken.
 



 
Stap 9. Druk op Optie om door de beschikbare schermbesparende pictogrammen te
bladeren. Dit is het pictogram of het beeld dat wordt weergegeven wanneer de telefoon naar
de schermbesparende modus gaat.
 

 
・ Achtergrondbeeld — Hiermee wordt het vooraf ingestelde achtergrondbeeld
weergegeven als de schermserver.
 
・ Station Time — Hiermee wordt de stationstijd in het midden van het scherm
weergegeven als schermserver.
 
・ Vergrendelen — Hiermee wordt een bewegend vergrendeling weergegeven als
schermspaarder.
 
・ Telefoon — Toont een bewegende telefoon als schermspaarder.
 
・ Datum Tijd - Hiermee geeft u de stationstijd en -datum in het midden van het scherm
weer als schermserver.
 

Stap 10. Druk op OK.
 
Stap 1. Druk op Opslaan om de instellingen op te slaan of druk op Annuleren om de
instellingen weg te gooien.
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