
Gesprek parkeren

 Druk op de funktietoets 

> U ziet welke lijn geparkeerd is (bijvoorbeeld L) 

 Leg de hoorn neer

Gesprek uit de parkeerstand halen

– Druk op de knipperende 

of

 Druk op de funktietoets 

 Blader met / naar de gewenste lijn (bijvoorbeeld

Lijn )

 Druk op Kies

Gesprek doorverbinden met aankondigen (intern/extern)

 Druk op de funktietoets 

 Kies een (telefoon/toestel nummer)

 Kondig het gesprek aan

 Leg de hoorn neer 

Gesprek doorverbinden zonder aankondigen (intern/extern)

 Druk op de funktietoets 

 Kies een (telefoon/toestel nummer) 

 Leg de hoorn neer 

Een e oproep beantwoorden

 Druk op de funktietoets 

 Druk op de knipperende 

of

 Druk op de softkey Antwoord

> Het eerste gesprek staat in de wacht en het tweede

gesprek is beantwoord. 

Wisselen tussen  gesprekken

– Druk beurtelings op de gewenste 

of

– Druk beurtelings op WACHT

NETLIJNTOETS

NETLIJNTOETS

WACHT

WACHT

WACHT

><

PARKEREN

NETLIJNTOETS

PARKEREN

Conferentiegesprek

> U bent in gesprek

 Druk op de funktietoets 

 Kies het gewenste (telefoon/toestel nummer)

 Blader met / naar Conferentie

 Druk op de softkey Conferentie

of

– Druk op de funktietoets 

Als u afwezig bent /als u terug komt

Doorschakelen direkt inschakelen 

 Druk op de funktietoets 

 Blader met / naar 

– Toestellijst of

– Algemeen tel.boek of

– Extern nummer of

– uw laatste keuze

 Selecteer één van de opties en druk op de softkey Kies

of

 Toets een extern nummer in en druk op de softkey

Opslaan

Doorschakelen direkt uitschakelen

 Druk op de funktietoets 

Doorschakelen vertraagd/bezet in-en uitschakelen

> Laat de hoorn op uw toestel liggen!

 Druk op de softkey Menu

 Blader met / naar Doorschakelen

 Druk op de softkey Kies

 Blader met / naar Doorsch.vertraagd

of

 Blader met / naar Doorsch.bezet

 Druk op de softkey Kies

 Blader met / naar Ingeschakeld

of

><

><

><

><

VOLGSTAND

><

VOLGSTAND

CONFERENTIE

><

WACHT

Als er geen centrale bediening is

Beantwoorden externe oproep voor de bediening

 Neem de hoorn op

 Druk op de knipperende netlijntoets

of 

 Neem de hoorn op

 Druk op ?710

Extra functies

Een gesprek van een antwoordapparaat afpakken

(CallPickOff)

> Het gesprek is door het antwoordapparaat beantwoord of

de bel van het antwoordapparaat  gaat nog over:

 Druk op de funktietoets 

 Blader met / naar een toestel/lijn

 Druk op de softkey Kies

of

– Druk op ?71 + toestelnummer

Een omroep plaatsen via luidsprekers en/of digitale 

toestellen

 Blader met / naar Omroepen

 Druk op de softkey Omroepen

 Maak met / gewenste keuze

 Druk op de softkey Kies

Beantwoorden van een omroep

 Druk op de softkey antwoord

 Neem de hoorn op

Beantwoorden van een oproep van de deurtelefoon

> Neem de hoorn op   

Buitendeur via deurtelefoon openen

> Druk tijdens het gesprek op de softkey Open

><

><

><

PICK UP

 Blader met / naar Uitgeschakeld

 Druk op de softkey Kies

 Blader met / naar een toestelnummer

 Druk op de softkey Kies

 Druk  x op softkey Terug

of 

– Druk op ?61? + toestelnummer / (Vertraagd

inschakelen)

– Druk op /61/ (Vertraagd uitschakelen)

– Druk op ?67? + toestelnummer / (Bij bezet

inschakelen)

– Druk op /67/

Niet Storen inschakelen 

– Druk op de funktietoets 

Niet Storen uitschakelen

– Druk op de funktietoets 

U heeft een bericht ontvangen

> Het lampje knippert

 Druk op de toets 

 Blader met / naar één van de berichten

 Druk op de softkey Kies

 Selecteer met / Afspelen of  Wissen

Gemiste oproepen

> Uw display geeft aan dat u één of meer oproepen heeft

gemist.

 Druk op de toets 

 Blader met / door de lijst met gemiste oproepen

 Druk eventueel op de softkey Kiezen

Doorschakelen naar voicemail 

Doorschakelen naar voicemail gaat via dezelfde procedures

als doorschakelen naar ‘Bij bezet’, ‘Vertraagd’ en ‘Direct’. 

><

BERICHT

><
><

BERICHT

BERICHT

NIET STOREN

NIET STOREN

><

><

Snel aan de slag met 

de d

Vox DaVo



Lijst met functies voor digitale toestellen en de bijbeho-

rende codes die gekozen kunnen worden

Telefoonfuncties Code
Buitenlijn (willekeurig) 0

Buitenlijn  t/m  ?91 t/m ?94

Buitenlijn  t/m  (CLIP) ?761 t/m ?764

PickUp buitenlijn ?710

PickUp toestel ?71 tt

PickOff toestel ?71 tt

Conferentie ?73

Omroepen extern ?77/

Omroepen alle toestellen ?77?

Omroepen intern toestel ?77 tt

Omroepen beantwoorden ?76 tt

Terugbellen bij bezet ?5

Algemeen verkort kiezen ?4100 t/m ?4199

Privé verkort kiezen ?800 t/m ?819

Buitendeur openen ?78

Voicemail ?99

Programmeerfuncties Code
Doorschakelen direct (aan) ?21? tt /

Doorschakelen direct extern (aan) ?210? tt / 

Doorschakelen direct (uit) /21/

Nummerweergave inschakelen ?31/

Nummerweergave uitschakelen ?30/

Doorschakelen vertraagd (aan) ?61? tt /

Doorschakelen vertraagd + tijd(aan) ?61? tt ? ss /

Doorschakelen vertraagd (uit) /61/

Doorschakelen bij bezet (aan) ?67? tt /

Doorschakelen bij bezet (uit) /67/

Niet storen (aan) ?62/

Niet storen (uit) /62/

Voicemailbericht (afspelen) ?991

Voicemailbericht (opnemen) ?992

Voicemailbericht (wissen) ?993

tt = toestelnummer

ss = tijd in seconden

Opschakelen

U heeft een bezet intern nummer gekozen en hoort bezet-

toon!

 Blader met / naar Opschak.

 Druk op de softkey Opschak.

> U wordt op de bezette verbinding geschakeld

Nummerherhaling

 Druk op 

 Blader met / naar het gewenste nummer

 Druk op de softkey Kiezen

Gebeld worden

De bel van uw toestel gaat over

 Neem de hoorn op 

of

 Druk op de 

De bel van een ander toestel gaat over

 Neem de hoorn op 

 Druk op de 

of

 Neem de hoorn op 

 Druk op de funktietoets 

 Selecteer een oproeper via uw display

 Druk op de softkey Kies

Tijdens het gesprek

Gesprek in de wachtstand plaatsen

– Druk op de funktietoets 

Gesprek uit de wachtstand halen

– Druk nogmaals op de funktietoets WACHT

WACHT

PICK UP

NETLIJNTOETS

NETLIJNTOETS

><

HERHAAL

><

Zelf bellen 

Extern nummer kiezen

> Neem de hoorn op 

– Druk op 0 + telefoonnummer

of 

– Druk op de + telefoonnummer

Uit het telefoonboek kiezen 

 Druk op de softkey Tel.boek

 Blader met / naar:

– Privé Tel.boek of

– Algemeen Tel.boek. of

– Toestellijst

 Druk op de softkey Kies

> In het display verschijnt:

Zoek:_ (en de lijst met namen verschijnt in het display)

Bijvoorbeeld:

_Aalbers

_Anders

 Toets de gewenste naam in of (A t/m Z) en druk op Kies.

of

 Blader met / naar de gewenste naam

 Druk op Kies (u ziet naam of nummer)

of

 Neem de hoorn op 

Terugbellen bij bezet (intern) 

U heeft een bezet toestel gekozen en hoort bezettoon!

 Druk op 5

> U wordt automatisch teruggebeld zodra het bezette 

toestel vrijkomt

><

><

NETLIJNTOETS

Overzicht van de d
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Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven

in stappen, genummerd , , , enzovoort. Het teken > geeft

aan wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uit-

voeren. Het teken kan ook aangeven wat er gebeurt als u

een instructie hebt uitgevoerd.

Als u leest: druk op de softkey Antwoord moet u op de soft-

key drukken die zich onder de displaytekst bevind.


