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12.12 Modemconfiguratie – kiesparameters instellen 

Ruys Customer Support stelt bij de indienststelling van de ultimail de juiste kiespara-
meters in voor het ingebouwde modem. Na een verhuizing of na wijzigingen aan uw 
telefooninstallatie dient u de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren.

• Het SETUP-menu oproepen met de
toets .

• SYSTEEMINSTELLINGEN
 MODEM selecteren.

Het menu MODEMCONFIGURATIE 
INSTELLEN biedt de mogelijke para-
meterinstellingen aan. 
De tabel op pagina 101 toont en verklaart 
de parameters.

Tijdens het instellingsproces worden 
naargelang de keuze technisch niet 
relevante parameters uitgelicht of andere 
parameters ingevoegd.

• Zo vaak op de toegewezen toetsen
drukken, tot alle vereiste instellingen de 
gewenste waarde vertonen.

Kiezen van een buitenlijn met kengetal: 
Met KENGETAL wordt een menu
geopend voor het instellen/wijzigen van 
het aangeduide kengetal.

• Met OPSLAAN de ingestelde parame-
ters overnemen.

• De weergave van de nieuwe modemin-
stellingen beëindigen met
DOORGAAN.
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Uitgebreide instellingen en systeeminformaties 101

De mogelijke instellingen en hun betekenis: 

Modemconfiguratie afbreken: 

• Het menu MODEMCONFIGURATIE 
INSTELLEN met AFBREKEN verlaten.

De oorspronkelijke configuratie blijft 
behouden.

Regel Instelling Toelichting

TELEFOONLIJN HOOFDAANSLUIT. ultimail werkt via een hoofdaan-
sluiting.

NEVENAANSLTNG ultimail werkt via een verbin-
ding via de centrale.

BUITENLIJN KIEZEN
(Alleen voor aansluitwijze 
NEVENAANSLTNG)

KENGETAL Bepaalt hoe van de centrale 
een buitenlijn wordt opge-
roepen. In een normaal geval 
kiest u KENGETAL.

De HookFlash-tijd van de inge-
bouwde modem is vast 
ingesteld op 200 ms.

AARDKNOP

HOOK FLASH

KENGETAL
(Alleen bij buitenlijn kiezen 
met KENGETAL)

Het kengetal is afhankelijk 
van de centrale en kan ook 
uit meerdere cijfers bestaan. 
Gewoonlijk is dat 0.

Een W duidt aan dat op de 
kiestoon wordt gewacht.

Een komma (,) duidt op een 
kiespauze.

Voor het instellen van het 
kengetal opent de ultimail 
een menu.

Het kengetal invoeren met de 
cijfertoetsen.

Met WACHTEN INVOEGEN  
legt u vast dat er na het 
kiezen van het kengetal van 
de buitenlijn op de kiestoon 
moet worden gewacht.

Met PAUZE INVOEGEN  kunt 
u een kiespauze invoegen




