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Bladeren door 
het menu

Mitel6863i
Korte handleiding

• Bladeren door het menu
• Een gesprek starten
• Beantwoorden van een oproep
• Microfoon uitzetten
• Gesprek in de wacht zetten en 

terugnemen
• Doorschakelen
• Favorieten 
• Conferentie
• Gemiste gesprekken bekijken

Gebruik          om door de menu’s of berichten te bladeren. Gebruik             om 
de verschillende lijnen/bezet indicaties te bekijken of om, als u in het Optie 

menu bent, in of uit bepaalde menu’s te gaan. Als u invoer bewerkt en u drukt 
op de       toets dan wordt het teken links van de cursor gewist en als u op de       
toets drukt kiest u voor de optie. Als alternatief kunt u ook op de middelste   
toets        van de navigatietoets drukken om een instelling te programmeren op 
bepaalde menu’s.

Een gesprek 
starten

Toets het nummer in of kies één van uw favorieten door op de knop 
“favorieten” te drukken en bevestig op de centertoets. U belt nu via de 

speaker. Wanneer u de hoorn opneemt, gaat het gesprek verder via de hoorn.  
 
Neem de hoorn van de haak en volg de stappen zoals in vorig puntje 
beschreven. 

Door eerst op “L1” of L2” te drukken, opent u reeds de respectievelijke lijn en 
kan u de stappen volgen zoals voorgaand besproken. 
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Microfoon 
uitzetten

Gesprek in wacht 
zetten en
terugnemen

Doorschakelen

Beantwoorden van 
een  
oproep Neem de hoorn van de haak, druk op de lijntoets (L1 of L2). 

Voor handsfree gebruik, druk op            .

Druk op de             toets om de microfoon uit te zetten.

U kan door op de           toets te drukken tijdens een gesprek, het gesprek 
in wacht zetten. De persoon waarmee u aan de lijn bent, krijgt wachtmu-

ziek te horen. Ondertussen kan u via de ander lijn bellen door op de lijntoets 
te drukken en een gesprek te voeren. 

U kan het gesprek hervatten door (indien van toepassing) naar de lijn terug 
te keren en nogmaals op de           toets te drukken.

Doorschakelen met ruggespraak:  

Druk op “doorschakelen”, geef het nummer naar waar u wilt doorschakelen 
in of druk op “favorieten”, kies de bestemmeling en druk op de (V) toets. De 
persoon waarmee u in gesprek was krijgt een wachtmuziek en de telefoon 
van de bestemmeling rinkelt. 

Wanneer de bestemmeling opneemt, kan u een introductiegesprek voeren. 
Druk nogmaals op “doorschakelen” om het gesprek definitief door te scha-
kelen. 
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Doorschakelen annuleren terwijl bestemmeling 
nog niet heeft opgenomen: 

Druk op Pijltje links (Stop). De persoon waarmee u belt, blijft nog steeds in 
wacht geplaatst. U kan nu terug doorschakelen naar een andere persoon, of de 
lijn terugnemen door op “L1” te drukken, waarvan het lampje groen pinkt. 

Doorschakelen annuleren nadat de bestemmeling 
heeft opgenomen: 

1) Druk op Pijltje rechts (Verbreken). 
2) De bestemmeling kan de hoorn inhaken. 

De persoon waarmee u belt, blijft nog steeds in wacht geplaatst. U kan nu terug 
doorschakelen naar een andere persoon, of de lijn terugnemen door op “L1” te 
drukken, waarvan het lampje groen pinkt. 

Direct doorschakelen:

Druk op “doorschakelen”, geef het nummer naar waar u wilt doorschakelen in 
of druk op “favorieten”, kies de bestemmeling en druk nogmaals op “doorscha-
kelen”. Uw lijn blijft bezet en komt vrij van zodra de bestemmeling heeft opge-
nomen. 
U kan het doorschakelen niet meer annuleren.  

Favorieten

Druk op “favorieten” en blader via          door de door u ingestelde favorieten.
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Conferentie

U bent in gesprek met een persoon en wilt een extra persoon toevoegen. U 
drukt hiervoor op “conferentie”, voert het nummer van de extra persoon 

in of druk op “favorieten” en bevestigt op de         toets. 

Wanneer de persoon akkoord gaat met een conferentie, drukt u nogmaals op 
de conferentietoets en u bent in een gesprek met beide personen.

U kan zelf het gesprek verlaten door          te drukken. Iemand verwijderen 
uit de conferentie kan door de contactpersoon te selecteren met           en 
vervolgens         te drukken.

Wanneer u ophangt, stopt de volledige conferentie.

Gemiste gesprek-
ken bekijken

Indien u de verkeerde functietoets heeft gekozen, kan u via het rode telefoontje stappen 
terugkeren.

U  klikt op de           toets, en bladert via          éénmaal neerwaarts tot de 
functie “1. Services”, bevestig op de        toets. Blader dan verder neer-

waarts via          tot optie “5. Bellijst”, en bevestig op de       toets. U komt zo 
in “menu” terecht. Vervolgens bladert u éénmaal neerwaarts via  tot 
optie “1. Gemiste oproepen” en u bevestigt nogmaals via de       toets. Hier 
kan u door uw gemiste oproepen bladeren. U kan terugkeren naar het be-
ginscherm via het rode telefoontje. Na deze handeling is de melding van het 
aantal gemiste oproepen verwijderd van het beginschervm. 
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