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Uw toestel 

1. Hoorn 10. Volumeregeling 

2. HQ Luidspreker 11. Microfoon aan/uit 

3. Indicatie lampje 12. nummertoetsen 

4. Oproep beëindigen 13. Bellijsten 

5. Wachttoets 14. Herhaaltoets 

6. Navigatie / selecteer 15. Lijntoetsen 

7. Doorschakelen 16. Luidspreker / Hoofdtelefoon 

8. Conferentie 17. Scherm 

9. Opties 18. Programmeerbare toetsen 
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Telefoneren 

G eef het volledige of verkorte nummer in. 

Neem de hoorn van de haak of druk op het rechterpijltje (“Kies”). 

Handsfree bellen kan door op de luidspreker-toets te drukken. 

Wanneer u tijdens het bellen met de hoorn overschakelt op handsfree, kan u 

de hoorn inhaken. 

Beantwoorden van 

een oproep 

N eem de hoorn van de haak of druk op de lijntoets. 

Handsfree telefoneren kan door op de luidspreker-toets te drukken. 

Volume  

regelen 

D ruk op de volumeregeling-toets tijdens een gesprek om de persoon lui-

der of zachter te horen. Buiten een oproep kan u met deze toets het vo-

lume van de ringtone aanpassen. 

Druk op de Microfoon aan/uit-toets om de microfoon aan of uit te zetten tij-

dens het gesprek. 

Gemiste oproepen 

bekijken 

U  kan op de bellijsten-toets drukken om de gemiste oproepen, inkomen-

de oproepen en uitgaande oproepen te bekijken. 
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Gesprek in wacht 

plaatsen en  

terugnemen U kan een gesprek in wacht plaatsen door op de wacht-toets te drukken. 

De persoon waarmee u aan de lijn bent, krijgt wachtmuziek te horen. 

Ondertussen kan u via de andere lijn bellen door op de L2 toets te drukken. 

De lijn terugnemen kan u door op de corresponderende lijn-toets te drukken. 

Herhaal  

toets O m snel terug te kunnen telefoneren naar een persoon die u eerder ge-

beld heeft, kunt u op de herhaal-toets drukken. Hier kan u een lijst van 

alle uitgaande oproepen bekijken. 

Door op het rechterpijltje (“invoer”) te drukken, belt u onmiddellijk naar deze 

persoon. 

Conferentie 

U bent in gesprek met een persoon en wilt een derde partij toevoegen 

aan het gesprek. 

Tijdens een gesprek drukt u op de conferentie-toets, waarna u de derde partij 

kiest door: het nummer in te geven, te selecteren via de herhaal-toets of door 

op een van de voorgeprogrammeerde toetsen te drukken.  

Wanneer de derde partij opneemt en akkoord gaat met een conferentie, 

drukt u nogmaals op de conferentie-toets en u bent in gesprek met beide per-

sonen. 

U kan zelf het gesprek verlaten door op het linker pijltje (“Verlaten”)  te druk-

ken te drukken. Iemand verwijderen uit de conferentie kan door de persoon 

te selecteren met de pijltjestoetsen en vervolgens op het rechterpijltje 

(“Verbreken”)  te drukken. 

Wanneer de persoon - die de conferentie opgestart heeft - ophangt dan 

stopt de volledige conferentie. 
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Doorschakelen 

E r zijn twee methodes waarop een oproep doorgeschakeld kan worden. 

Dit kan blind of aangekondigd (met ruggespraak). 
 

Blind Doorschakelen: 

Wanneer een oproep blind wordt doorgeschakeld, wordt de beller onmiddel-

lijk doorverbonden met de derde partij zonder dat u deze op voorhand gesp-

roken of verwittigd heeft via de telefoon. 

Tijdens een gesprek drukt u op de doorschakelen-toets waarna u de derde 

partij kiest door: het nummer in te geven, te selecteren via de herhaal-toets 

of door op een van de voorgeprogrammeerde toetsen te drukken en bevestig 

door nogmaals op de doorschakelen-toets te drukken. 

Uw lijn blijft bezet en komt vrij van zodra de derde partij heeft opgenomen. 

Het doorschakelen is niet meer te annuleren. 

 

Aangekondigd doorschakelen: 

Wanneer een oproep aangekondigd wordt doorgeschakeld, wordt de beller 

eerst in wacht gezet met een wachtmuziekje. Ondertussen rinkelt de telefoon 

van de derde partij. Wanneer er opgenomen wordt, kan er met de derde par-

tij een introductiegesprek gevoerd worden alvorens de effectieve doorschake-

ling gebeurt. 

Analoog aan blind doorschakelen, drukt u tijdens een gesprek op de doorscha-

kelen-toets en kiest u de derde partij door: het nummer in te geven, te selec-

teren via de herhaal-toets of door op een van de voorgeprogrammeerde toet-

sen te drukken. 

Nu drukt u echter niet op doorschakelen, maar op het rechterpijltje (“Kies”) 

om de derde partij te bellen. Wanneer de derde partij opneemt en de oproep 

wenst aan te nemen, drukt u nogmaals op de doorschakelen-toets om het ge-

sprek definitief door te schakelen. 
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Doorschakelen 

annuleren Doorschakelen annuleren terwijl de derde partij nog niet 

heeft opgenomen: 

Wanneer de derde partij de telefoon niet opneemt, kan de doorschakeling ge-

annuleerd worden door op het linker pijltje (“Stop”) te drukken. Hierna kan er 

terug contact gemaakt worden met de beller door op L1 te drukken. Er kan 

ook onmiddellijk een nieuwe poging tot doorschakelen naar een andere derde 

partij uitgevoerd worden terwijl de beller nog steeds in wacht staat. 

 

Doorschakelen annuleren nadat de derde partij heeft op-

genomen: 

Wanneer de derde partij de telefoon opneemt, maar de oproep niet wenst 

aan te nemen, kan u op het rode telefoontje drukken. De beller blijft in wacht. 

U kan nu kiezen deze beller terug te nemen met L1 of een tweede poging tot 

doorschakelen naar een andere derde partij ondernemen. 


