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Nieuw gesprek opzetten 

 neem de hoorn van de haak 

 u hoort nu de kiestoon, de led van de           
betreffende lijn kleurt groen 

 toets het telefoonnummer in 

 druk op de knop “kiezen” of . 

Nummer bellen vanuit 

belgeschiedenis 

 Druk op de knop onder het 
beeldscherm waar “logboek” staat. Hier 
staan alle laatst gebelde, ontvangen of 
gemiste nummers.  

 Toets de knop “kiezen” of  om het 
geselecteerde nummer te bellen. 

Aannemen van gesprek 

Enkel inkomend gesprek 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn 
(led) knippert 

 Druk op de knop onder beeldscherm 
met “Beantw.” of neem de hoorn van de 
haak. 

Meerdere inkomende gesprekken 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn 
(led) knippert 

 Neem de hoorn van de haak en 
beantwoord het gesprek 

 Een eventuele 2e gesprek wordt nu in 
het scherm getoond en er wordt 
‘aangeklopt’ middels een toon. 

 Druk nu op “Beantw.” om het 2
de

 
gesprek op te nemen en het 1

ste
 

gesprek in de wacht te zetten.  
 Door op “Ruilen” te drukken onder het 

beeldscherm kan er gewisseld worden 
tussen de 2 gesprekken.  

Opties tijdens het gesprek 

Gesprek in de wacht zetten 

 Druk de knop “Wacht” in om het gesprek 
in de wacht te zetten 

 Het gesprek kan teruggepakt worden 
door de knop “Hervatten” onder het  
beeldscherm in te drukken. 

 

Tijdens gesprek microfoon uitzetten 

 Door de knop  in te drukken 
wordt de microfoon 
uitgeschakeld en hoort de 
andere partij niks meer 

 Druk nog een keer op de  knop om 
de microfoon weer aan te zetten. In het 
beeld scherm staan bij de betreffende 
lijn of het gesprek op stil staat 

Gesprek doorverbinden 

 Koud doorverbinden: Druk tijdens 
het gesprek op de knop “Doorv.” 
Toets het telefoonnummer in en druk 
op de knop “Doorv.”. Leg de hoorn nu 
op de haak en het gesprek wordt nu 
automatisch doorverbonden. 



 Warm doorverbinden: Druk tijdens het 
gesprek op de knop “Doorv.”, Toets het 

telefoonnummer in en druk op . 
Zodra er contact is kan het gesprek 
worden aangekondigd, om het gesprek 
door te verbinden druk op de knop 
“Doorv.”. 

Opzetten conference call 

 Zet een gesprek op met de eerst 
deelnemende partij. 

 Druk op de knop “Conf.” onder het 
display en zet een gesprek op naar de 
2e deelnemende partij. 

 Druk nu op de knop “Conf.” om beide 
partijen in 1 gesprek te krijgen. 

 Druk op de knop “Splitsen” onder het 
beeldscherm om de gesprekken te 
scheiden van de conference. 

Telefoon op niet storen zetten 

Druk de knop DND in. Er verschijnt de 
melding “DND” in het beeldscherm. De 
telefoon zal niet meer afgaan.  
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Volume van de telefoon 

harder/zachter zetten 

 Druk tijdens het gesprek op de 
volumetoetsen - / + 

Volume van telefoongerinkel 

harder/zachter zetten 

 Druk zonder actief gesprek op de 
volumetoetsen - / + 

 

Overname gesprek 

Wanneer er een toestel van een collega 
overgaat, maar deze is niet op zijn/haar plek, 

toets dan *21<extensienummer> + . 

Op deze manier is het mogelijk om een 
gesprek over te nemen.  

Als u een gesprek wilt overnemen zonder het 
extensienummer in te voeren kan dit met *21 + 

.Hou er wel rekening mee dat u 
hiermee binnen de hele telefoonomgeving 
gesprekken overneemt. 

 

Het opmaken van een 

telefoonboek in het toestel 

 Druk op de knop “Lijsten” onder het 
beeldscherm. 

 Kies voor de optie “Alle contacten”. 

 Druk op “Toevg.” onder het 
beeldscherm 

 Voeg de naam, het nummer, evt. 
mobiel nummer toe op de “sms”- 
manier. 

 Druk op “Toevg.” onder het 
beeldscherm om de contact op te 
slaan 

 

Het opmaken van een toets op het 

expansion-pack 

 Druk de toets op het expansion-pack in 
tot op het scherm de mogelijkheid 
verschijnt deze te bewerken 

 Kies het type lijn; BLF, sneltoets etc. 

 Voer het telefoon- of extensienummer 
in 

 
 
 

 
 
 Item Beschrijving 

1 LCD 
scherm 

Geeft de volgende informatie weer in het 
scherm: Gesprekken/berichten en softkeys 
datum en tijd  

2 Led 
lampje 

De status van het toestel weer  

3 Lijn-
toetsen 

Aan de lijnen worden een of meerdere 
accounts gekoppeld  

4 Mute/Hea
dset-
toetsen 
 

Onderdrukt de microfoon; de bellende partij 
is nog wel hoorbaar/ Aan-Uit zetten van de 
headset 

5 Berichten/
Redail 
toetsen 

Geeft berichten aan/Gekozen nummers 
worden getoond  

6 Speaker-
toets 

Handen vrij bellen of op de speaker zetten 

7 Volume-
toets 

Past het volume aan van de 
hoorn/headset/luidspeaker en het belsignaal  

8 Toetsenb
ord 

Biedt de cijfers, letters en speciale tekens in 
context-gevoelige toepassingen  

9 
 

Blader met de pijlen door de getoonde 
informatie/OK om te bevestigen en X om te 
annuleren  

10 Softkeys Label automatisch naar de identiteit van hun 
contextgevoelige functies  

 


