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Mitel Dect 

Handleiding 

• Overzicht van het toestel 

• Aanmelden en afmelden 

• Inkomende oproep 

• Oproep starten 

• Opties tijdens een oproep 

• Volume regelen 

• Lijst van oproepen 

• Oproep doorschakelen 

• Doorschakeling annuleren 

• Conferentie / Vergadering 

• Berichten versturen 

• Berichten lezen 

• Overzicht van de ‘R’ opties 
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Uw toestel 

 Oproep toets: 

   • Een verbinding tot stand brengen 

   • Functie toets tijdens een gesprek 

 Stop toets: 

   • Een verbinding verbreken 

   • Annuleren zonder wijzigingen 

   • telefoon (de-)activeren door ingedrukt      

      te houden 

 Luidspreker toets: 

   • Handsfreemodus (de-)activeren 

 Softkeys: 

   • Voert de functie weergegeven boven  

      de toets uit 

 Navigatie toetsen: 

   • Navigeren 

   • Opgeslagen functies oproepen 

 Correctie toets: 

   • Wist het laatste karakter 

   • Navigeer één stap terug 

 Ster toets: 

   • ringtone (de-)activeren door ingedrukt   

      te houden 

 Hekje toets: 

   • toetsenbord vergrendelen door  

      ingedrukt te houden 

 Plus/min toets (zijkant van toestel): 

   • Volume aanpassen 
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Uw toestel 

 Kwaliteit verbinding 

 Status batterij capaciteit 

 Meer opties beschikbaar 

 Ringtone uit 

 Microfoon uit 

 Nieuw bericht in voicemailbox 

 Nieuwe tekstberichten 

 Lees tekstberichten 

Inkomende oproep 

beantwoor-

den D ruk op de groene oproep toets om de inkomende oproepen te beant-

woorden. 

Aanmelden en  

afmelden 

H et is mogelijk om zich af en aan te melden. 

 

• Aanmelden kan door te bellen naar *1<alias> waarna de pincode inge-

geven dient te worden (de pincode is uw alias gevolgd door het cijfer 0).  

• Afmelden kan door te bellen naar *2 waarna de pincode ingegeven dient 

te worden.  
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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 centrale telefoonboek kan u raadplegen door op de pijltjestoets naar bo-

ven te drukken. Nu kan u een naam ingeven om naar de gewenste contact-

persoon te zoeken. In het zoekresultaat selecteert u de juiste contactpersoon 

met de pijltjestoetsen en drukt u op de groene oproep toets om te telefone-

ren. Het is niet mogelijk om een tweede nummer te selecteren van een con-

tactpersoon in de centrale. 

Het lokale telefoonboek kan u raadplegen door op de pijltjestoets naar onder 

te drukken. Hier navigeert u naar de juiste contactpersoon en drukt u op de 

groene oproep toets. Indien u niet naar het voorkeursnummer wil bellen, kan 

u op de linker softkey drukken om alle nummers weer te geven, waarna het 

gewenste nummer gekozen kan worden. 

Opties tijdens een 

oproep 

T ijdens een oproep kan u verschillende handelingen uitvoeren. 

 

• Uw microfoon uitzetten kan door op de middelste softkey te drukken 

• De beller toevoegen aan uw lokale telefoonboek door op de rechtste soft-

key te drukken, waarna u op ‘Toevoegen’ drukt 

• Een oproep doorschakelen of een tweede oproep starten kan door op de 

linkse softkey te drukken. 

Vervolgens hoort u de opties die mogelijk zijn. 
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Volume Regelen 

D ruk op de + / - toets aan de zijkant van het toestel tijdens een gesprek 

om de persoon luider of zachter te horen. 

Druk op de middelste softkey om de microfoon uit of aan te zetten tijdens het 

gesprek. 

Lijst van oproepen 

D ruk op het startscherm op het linkse pijltje om de lijst van bellers en de 

lijst van uitgaande oproepen (‘Oproepherhaling’) te bekijken. 

Oproep doorscha-

kelen 
Blind doorschakelen 

Druk tijdens een oproep op de linkse softkey (R) en druk daarna op 1. 

Geef het nummer in en sluit af met een hekje. Van zodra het hekje is inge-

toetst, wordt de oproep blind doorgeschakeld met de derde partij. 

 

Aangekondigd doorschakelen 

Druk tijdens een oproep op de linkse softkey en druk daarna op 2. 

Geef het nummer in en sluit af met een hekje. Wanneer de derde partij op-

neemt en akkoord gaat met de doorschakeling, dient u nogmaals op de linkse 

softkey te drukken. Druk ditmaal op 1 om de doorschakeling te voltooien. 
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Doorschakelen 

annuleren 
Blind doorschakelen annuleren 

Er is geen mogelijkheid om een blinde doorschakeling te annuleren. 

 

Aangekondigd doorschakelen annuleren 

Indien u de oproep met de derde persoon wil verbreken (wanneer de tele-

foon van de derde partij over gaat of wanneer de derde partij reeds heeft op-

genomen), drukt u op de linkse softkey en drukt u daarna op 4 om de oproep 

te verbreken. Nu kan u op 0 drukken om de oorspronkelijke oproep terug te 

nemen. 

Conferentie  

Vergadering 

O m een gesprek te voeren met meer dan 1 persoon dient u eerst een 

verbinding te maken met deze twee personen, waarna u de vergade-

ringsfunctie start. 

Druk tijdens een oproep op de linkse softkey en druk daarna op 2. 

Geef het nummer in en sluit af met een hekje. Wanneer de derde partij op-

neemt en akkoord gaat met de conferentie drukt u op de linkse softkey en 

drukt u op 5 om de vergadering te starten. 

Wanneer u de vergadering gestart heeft, kan u extra personen toevoegen 

door via de linkse softkey terug op 2 te drukken en wanneer opgenomen is 

opnieuw op 5 te drukken. 
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Berichten  

versturen 

O m een bericht naar een collega te sturen, drukt u op de rechtse softkey 

en gaat u naar ‘Berichten’. Hier kan u kiezen om een <Nieuw Bericht> te 

versturen. Geef uw bericht in en druk op ‘Verder’. Geef als adres de naam in 

van de collega (gebruik het sterretje om te wisselen van invoermethode). 

Druk vervolgens op ‘Zenden’ en kies als het een normaal of dringend bericht 

is. 

Bij een dringend bericht krijgt de ontvanger een kort geluidssignaal te horen. 

Wanneer een dringend bericht gelezen wordt, krijgt u ook een melding dat 

deze gelezen is. 

Berichten  

lezen 

O m berichten uit uw postvak te lezen, drukt u op het linkse pijltje en gaat 

u naar ‘Berichten’. Hier kan u elk bericht lezen door de linkse softkey te 

gebruiken. Wanneer u een bericht gelezen heeft, kan u deze markeren als 

‘gelezen’ en daarna antwoorden op het bericht door opnieuw op de linkse 

softkey te drukken. 
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Tijdens een Oproep 

1 

Blind  

Door-

schakelen 

2 

Nieuwe 

Oproep 

Starten 

0 

Menu 

Verlaten 

Tijdens het doorschakelen 

1 

Lijnen 

Door- 

Schakelen 

4 

Huidige 

Oproep 

Verbreken 
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Activeren 

Van 

Vergadering 

Overzicht van de ‘R’ opties tijdens een gesprek 


