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Zelf bellen: 

 Bij gebruik van de hoorn: 

Neem de hoorn van het toestel en toets het 

nummer in of voer eerst het nummer in en neem 

daarna de hoorn van het toestel 

 Bij gebruik van de handsfree functie: 

Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt selecteer 

de lijntoets of selecteer de softtoest ‘Nieuw 

gesprek’ en voer het telefoonnummer in 

 Bij gebruik van een headset: 

Selecteer de  toets of 

Selecteer de lijntoets ‘Nieuw gesprek’. 

.Voer het gewenste telefoonnummer in. 

Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen 

naar de hoorn, de headset  of handsfree. 

 

Een oproep beantwoorden: 

    Bij gebruik van de hoorn: 

      Pak de hoorn van het toestel 

    Bij gebruik van de handsfree functie: 

Selecteer de ‘Speakertoets’,          de 

knipperende ‘Lijntoets’ of ‘Opnemen’ 

    Bij gebruik van de headset:  

Selecteer de ‘Headsettoets’ 

Een oproep weigeren:  
    Met de softtoets ‘weigeren’ laat u de  
      beller weten dat u niet bereikbaar bent 

    Oproepen kunnen ook worden genegeerd 
door  de  ‘Do Not Disturb’ toets 
te selecteren wanneer het toestel over gaat 

    De beller kan nu eventueel een bericht  
inspreken (indien voicemail is geïnstalleerd). 
Zie Voicemail hoe de berichten uitgelezen 

kunnen worden 

 

Een gesprek beëindigen: 

    Bij gebruik van de hoorn: 

      Plaats de hoorn terug op het toestel of    

      selecteer ‘Einde gesprek’ 

    Bij gebruik van de handsfree functie: 

      Selecteer de ‘Speakertoets’  

    Bij gebruik van de headset: 

      Selecteer de ‘Headset’ toets  

      of ‘Einde gesprek’ 

 

De microfoon uitschakelen: 

    Selecteer tijdens het gesprek de ‘Mute toets’  

om de microfoon uit te schakelen 

    Men hoort de gesprekspartner wel, maar deze 

hoort u niet 

 

Een gesprek in de wachtstand zetten: 

    Selecteer tijdens het gesprek op de ‘Hold’ 

toets of de softtoets ‘Hold’ in het display om 

het gesprek in de wachtstand te plaatsen 

    Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt 

u wederom op een van de ’Hold toetsen’ 

 

Een driegesprek voeren: 

Tijdens het gesprek:  

   Selecteer: ‘Verzamelen’ of de toets  

  voor het opzetten van het 2e gesprek (het 

  1e gesprek komt in de wachtstand) 

   Bel de tweede partij 

   Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer  

       dan nog een keer ‘Verzamelen’ om de   

             gesprekken samen te voegen 

Een gesprek doorverbinden: 

 Selecteer tijdens het gesprek ‘Overzetten’ of de 

‘Transfertoets’ 

 Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet. 

 Selecteer het nummer waar u naar wilt 

doorverbinden 

 Selecteer: ‘Blind’ om zonder aankondiging door te 

verbinden naar iemand anders 

 Wanneer men met vooraankondiging wil 

doorverbinden dan wacht u tot de andere partij de 

lijn aanneemt, selecteer nogmaals ‘Overzetten’ of 

de ‘Transfertoets’ 

 Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden 

      door ‘Annuleren’ te selecteren 

 

Doorzenden: 

 Selecteer de softtoets ‘Doorzenden’ 

 Maak een keuze wanneer u wilt dat een gesprek 

doorgezonden wordt 

 Vul het gewenste in- of externe nummer in bij 

verbinding 

 

Niet storen instellen: 

 Met het selecteren van  de ‘Do Not Disturb’ toets 

kan men alle oproepen direct doorschakelen naar 

voicemail 

 Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller 

een in gesprekstoon 

 

Niet storen opheffen: 

 Selecteer nog een keer ‘Do Not Disturb’ om de 
functie op te heffen 

 

   Een Nummer herhalen:  

 Selecteer de ‘Redial’ toets om het laatst gekozen 

nummer te herhalen 
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Informatie over de gesprekken.  

 Selecteer de ‘Menu’ toets 

 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 

 Selecteer: (3) ‘Telefoonlijsten’ 

 Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de 

pijltjestoetsen          één van de ‘gesprekken-lijsten’ 

 Met de toets ‘wissen’ wist u de betreffende lijst 

 

Voicemail: 
 Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is 

doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven  
@mailadres 
 

Het telefoonboek: 

Om een contact toe te voegen aan het lokale 

telefoonboek 

 Selecteer: ‘Directories’ 

 Selecteer: (1) ‘Contactdirectory’ 

 Selecteer: ‘Meer’ daarna ‘Toevoegen’ om een 

contact toe te voegen 

 Voer de voor- en/of achternaam in via het 

toetsenbord 

 Selecteer de toets ‘1/A/a’ om de tekst te wijzigen 

tussen cijfers, hoofdletters en kleine letters 

 Gebruik de pijltjestoetsen om te wijzigen 

 Selecteer: ‘Opslaan’ om de gemaakte instellingen 

op te slaan 

 Selecteer: ‘Terug’ om het menu te verlaten 

 

Contacten zoeken: 

 Selecteer de toets ‘Directories’. 

 Selecteer (1)  ‘Contactdirectory’ 

 Selecteer: ‘Meer’ en vervolgens ‘Zoeken’ 

 Gebruik het toetsenbord en voer de eerste letters 

      van de voor- of de achternaam in 

 Selecteer ‘Zoeken’ om in de gids te zoeken 

 Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen het  

gewenste contact om te bellen 

 

 

 

 

Contacten aanpassen: 

 Druk op de toets Directories 

 Selecteer: (1) ‘Contactdirectory’ 

 Zoek met de pijltjestoetsen de gewenste 

contactpersoon om aan te passen 

 Selecteer: ‘Bewerken’ om de gegevens van de 

contactpersoon aan te passen 

 Selecteer: ‘Opslaan’ 

 Selecteer: ‘Terug’ en vervolgens ‘Afsluiten’ om 

  terug te keren naar het hoofdscherm 

 

Volume aanpassen: 

 Wanneer er geen gesprek gevoerd wordt, dient de 

toets om het volume van de beltoon aan te passen 

 Druk op de + of de – om  tijdens een gesprek het 

volume van de hoorn, de headset of de speaker 

aan te passen 

 

Beltoon (ringtone): 

Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. 

Dit gaat via het ‘Menu’. U kunt selecteren met de 

softtoets ‘selecteren’ of het vinkje tussen de pijltjes 

toetsen.  

 Druk op de Menu toets. 

 Selecteer: (3)’Instellingen’ 

 Selecteer: (1)’Basis’ 

 Selecteer: (5)’Beltype’ en ‘selecteren’ 

 Gebruik de pijltoetsen om de gewenste beltoon te 

selecteren 

 Selecteer: ‘Afspelen’ om de beltoon te beluisteren 

 Druk op ‘Selecteren’ om de beltoon in te 

      stellen 

 Druk op ‘Menu’ om terug te keren naar het 

      hoofdscherm 

 

   

 

 

 

 

 Headset instellen:  

   Om met een headset gesprekken aan te kunnen 

   nemen dient u een aantal instellingen te wijzigen: 

 Druk op de menu toets  

 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 

 Selecteer: (1) ‘Basis’ 

 Selecteer: (1) ‘Voorkeuren’ 

 Selecteer: (1) ‘Headset’ 

 Selecteer: (1) ‘Headset instellingen’ 

 Selecteer: (2) ‘Ingeschakeld’ 

 Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u 

bovenstaande stappen en selecteert u 

‘Uitgeschakeld’ 

 

Toestel herstarten: 

Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden 

voor software updates, ophalen van configuraties, etc.  

Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. Selecteer Menu, 

Selecteer: (1) ‘Instellingen’ 

Selecteer: (3) ‘Basis instellingen’ 

Selecteer: (8) ‘Telefoon opnieuw starten’ 

2. Spanning uit en aan zetten.(aansluitsnoer tijdelijk 

losnemen)  

3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de 

      diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn 
 

Display contrast instellen: 

 Selecteer de ‘Menu’ toets 

 Selecteer: (1) ‘Instellingen’ 

 Selecteer: (1) ‘Basis’ 

 Selecteer: (2) ‘Contrast’ 

 Selecteer: ‘Omlaag, Omhoog’ of de pijltjestoetsen 

om het contrast bij te stellen 

 Selecteer: ‘Ok’ om de instellingen te accepteren 

 Selecteer: ‘Menu’ om terug te keren naar het 
hoofdscherm 
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