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Panasonic DECT 

Korte Handleiding 

 Inkomende oproep beantwoorden 

 Oproep starten 

 Oproep doorschakelen 

 Gemiste oproep bekijken 

 Contactpersoon toevoegen 

Inkomende oproep 

beantwoor-

den D ruk op de groene toets om de inkomende oproepen te beantwoorden. 

Oproep starten 

T oets het nummer in of selecteer de contactpersoon in het telefoonboek 

en druk op de groene toets om naar de gekozen contactpersoon te bel-

len.  

Het telefoonboek kan u raadplegen door op de linkse -toets te drukken 

(u selecteert hiermee het telefoonboek-icoon linksonder op het scherm). Nu 

kan u een naam ingeven om gericht te zoeken of onmiddellijk op OK drukken 

om alles weer te geven. In het zoekresultaat selecteert u de juiste contactper-

soon met de pijltjestoetsen en drukt u op de groene knop om te bellen. In-

dien deze persoon meer dan één nummer heeft, kan u op OK drukken en het 

juiste nummer selecteren met de pijltjestoetsen waarna u terug op de groene 

toets drukt om te bellen. 
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Oproep doorscha-

kelen 
Blind doorschakelen 

Druk tijdens het bellen op de rechtse -toets. De persoon die u aan de 

lijn heeft, wordt in wacht gezet. Nu kiest u de contactpersoon naar wie u 

wilt doorschakelen via het telefoonboek of u geeft het nummer in. Vervol-

gens bevestigt u met de center -toets. 

 

Aangekondigd doorschakelen 

Druk tijdens het bellen op de doorschakelen -toets .De persoon die u 

aan de lijn heeft, wordt in wacht gezet. Nu kiest u de contactpersoon naar 

wie u wilt doorschakelen via het telefoonboek of door het nummer in te ge-

ven, waarna u op de groene toets drukt. Wanneer de derde partij akkoord 

gaat om de oproep te ontvangen, drukt u nogmaals op de doorschakelen-

toets. 

Gemiste oproepen 

bekijken 

D ruk tweemaal op OK (menu -> Inkomende LOG) en selecteer met de pijl-

tjestoetsen “Gem. Oproepen”. Via de rechtse toets kan u onmiddellijk 

de gemiste oproep terugbellen. 

Contactpersoon 

toevoegen 

D ruk op OK om naar het menu te gaan. Vervolgens gaat u met de pijl-

tjestoetsen naar het telefoonboek-icoontje rechtsboven (Nieuw 

tel.boek) en selecteert deze met de OK toets. Wanneer u twee seconden 

wacht, kan u de naam invoeren waarna u op OK drukt om te bevestigen. Nu 

kan u tot 5 nummers toevoegen met de pijltjes- en OK toetsen. Indien u alle 

nummers hebt toegevoegd, drukt u op de rechtse -toets om deze op te 

slaan (OPSL). 


