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Uw toestel 

1. Hoorn 12. Lijntoetsen 

2. HQ Luidspreker 13. Luidspreker / hoofdtelefoon 

3. Indicatie lampje 14. Adresboek 

4. Oproep beëindigen 15. Navigatie / selecteer 

5. Wachttoets 16. Doorschakelen 

6. Opties 17. Conferentie 

7. Microfoon aan/uit 18. Infotoets 

8. Volumeregeling 19. Programmeerbare toetsen 

9. Nummertoetsen 20. Status / Kies 

10. Bellijsten 21. Favorieten 

11. Herhaaltoets 22. Menu 
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Telefoneren 

G eef het volledige of verkorte nummer in. 

Neem de hoorn van de haak of druk op de Kies-toets. 

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. 

Kies 

Navigeren in  

het toestel 

E r kan enerzijds genavigeerd worden in het toestel door gebruik te maken 

van de toetsen met een icoontje op en anderzijds met de toetsen waar 

geen icoontje op staat.  

De toetsen met een icoontje op hebben een vaste functie. Doorschakelen is 

bijvoorbeeld de toets met het            -icoontje op. 

De toetsen zonder icoontjes onder het scherm worden gebruikt om keuzes te 

maken die op het scherm komen. 

Het is ook mogelijk dat er meerdere pagina’s aan keuzes op het scherm zijn, 

dan kan er genavigeerd worden tussen deze pagina’s met de toets onder de 

bolletjes. 
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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 Keuze te drukken, belt u onmiddellijk naar deze persoon. 

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. 

Status aanpassen 

D ruk op de status-toets om de geprogrammeerde statussen te bekijken. 

Kies via de pijltjestoetsen de correcte status en bevestig.  

Deze gaat onmiddellijk van kracht. 

Status 

Gemiste gesprek-

ken bekijken 

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

de oproepen en uitgaande oproepen te bekijken. 
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Favorieten 

raadplegen 

D ruk op de favorieten-toets en blader via de pijltjestoetsen door de favo-

rieten die u zelf heeft toegevoegd. Druk op de Kies-toets om onmiddel-

lijk te telefoneren met deze persoon. 

Contactpersonen 

opzoeken 

W anneer u een contactpersoon wilt opzoeken in uw telefoonboek klikt 

u op de adresboek-toets. Hier geeft u een (deel van de) naam op via 

de nummertoetsen waarna u bevestigt met de bevestigen-toets. Uit het zoek-

resultaat kan u de juiste persoon selecteren via de pijltjestoetsen indien er 

meer dan één zoekresultaat is. 

Helderheid scherm 

en screensaver 

aanpassen D ruk op de opties-toets en navigeer met de pijltjestoetsen naar display 

(2x rechts) en druk op de bevestigen-toets. Met de pijltjestoetsen en 

nummertoetsen kan u hier de helderheid en screen saver timer aanpassen. 

Favorieten 

Info 

toets O m de details te bekijken van een contactpersoon die in een voorgepro-

grammeerde toets opgeslagen is, drukt u op de info-toets en dan op de 

contactpersoon waarvan u alle details wil zien. 
 

Fig. 1 - Bekijk details via de info-toets 
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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 favorieten, te se-

lecteren 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 favorieten, te selecteren via de herhaal-toets of door op een van de 

voorgeprogrammeerde toetsen te drukken. 

Nu drukt u echter niet op doorschakelen, maar op de kies-toets 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 gesprek defini-

tief 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 stop te drukken. Hierbij kan er terug contact ge-

maakt 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 verbreken drukken. De beller blijft in wacht. U kan nu 

kiezen deze beller terug te nemen met L1 of een tweede poging tot doorscha-

kelen naar een andere derde partij ondernemen. 

Fig. 2 - annuleer de doorschakeling Fig. 3 - Schakel opnieuw door  

Fig. 4 - annuleer de doorschakeling naar de 

derde partij 
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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 favorieten, te selecte-

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

sen 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 

personen. 

U kan zelf het gesprek verlaten door op Verlaten te drukken. Iemand verwij-

deren uit de conferentie kan door de persoon te selecteren met de pijltjes-

toetsen en vervolgens op verbreken te drukken. 

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

stopt de volledige conferentie. 

Fig. 5 - verwijder persoon uit gesprek Fig. 6 - verlaat zelf de conferentie 


