
Schermbeveiligingsinstellingen configureren voor
SPA525G en SPA525G2 

Doelstellingen
 

Schermspaarders maken het mogelijk het scherm van het apparaat zwart, grijs of
voorbepaald foto's weer te geven, in plaats van actief te blijven als het gedurende een
bepaalde periode niet wordt gebruikt. Dit kan nuttig zijn om energie te besparen en om
persoonlijke informatie te verbergen terwijl de gebruiker weg is.
 
Het doel van dit document is om te verklaren hoe u de instellingen voor schermbesparing op
SPA525G en SPA525G2 kunt instellen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA525G
 
・ SPA525G2
  

Instellingen voor schermbeveiliging instellen
 

Stap 1. Druk op Setup aan de telefoon. Het scherm Informatie en Instellingen verschijnt:
 

 
 
Stap 2. Navigeer naar gebruikersvoorkeuren en druk op Selecteren. Het scherm 
Gebruikervoorkeuren verschijnt:
 



 
Stap 3. Klik op de pagina Gebruikervoorkeuren op Schermvoorkeuren en druk op Selecteren
. Het scherm Schermvoorkeuren verschijnt. Schakel de schermserver in of uit door naar 
Screen Saver te navigeren en druk op de navigatietoetsen rechts of links om het
selectieteken om te schakelen.
 

 
Stap 4. Als u de instellingen voor de schermserver wilt wijzigen, navigeer dan naar Scherm
met opslaan-instellingen en druk op de juiste navigatiesleutel. Het scherm Screen Saver
Settings verschijnt:
 

 



Stap 5. Druk op de rechterpijl om door de verschillende schermspaartypes te bladeren. De
beschikbare opties zijn:
 

・ Zwart - hiermee wordt een zwart scherm weergegeven
 
・ Grijs - Hiermee wordt een grijs scherm weergegeven
 
・ Draaiing zwart/grijs - het scherm wordt stapsgewijs van zwart op grijs geconverteerd.
 
・ Beeldrotatie - Het scherm roteert door beschikbare beelden die de telefoonbeheerder
aan de telefoon beschikbaar heeft gemaakt.
 
・ Digitaal frame - Geeft het achtergrondbeeld weer.
 
・ Illustratie downloaden - Hiermee wordt het downloadscherm weergegeven.
 
・ Kloktijd - Hier wordt een klok weergegeven.
 

Stap 6. Navigeer naar Trigger Interval en stel in hoe lang u de telefoon wilt wachten alvorens
de schermserver te activeren. De standaardwaarde is 300 seconden.
 
Stap 7. navigeren om Interval te versen en het aantal seconden in te voeren voordat de
schermserver het weergegeven scherm moet wijzigen (indien u bijvoorbeeld een rotatie van
illustraties hebt geselecteerd).
 
Stap 8. Druk op Set om de instellingen op te slaan.
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