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Nieuw gesprek opzetten 

• Toets een gewenst nummer in. 

• Druk op de knop . 

• De oproep wordt nu geplaatst. 

Nummer bellen vanuit belgeschiedenis 

• Druk vanuit het startscherm op de knop 

‘Oproepen’. U krijgt een overzicht van 

uw belgeschiedenis, of druk op de  

knop. 

• Druk op de knop  om het nummer te 

kiezen. 

Gesprek aannemen 

Enkel inkomend gesprek 

• Uw toestel rinkelt en het nummer van de 

beller is zichtbaar. 

• Druk op de  knop om het gesprek te 

beantwoorden. 

Meerdere inkomende gesprekken 

• U hoort een 2e gesprek ‘aankloppen’. 

• Druk nu op ‘Opnemen.’ om het 2e 

gesprek aan te nemen en het 1ste 

gesprek automatisch in de wacht te 

zetten. 

• Druk op de bovenste en onderste 

navigatie toetsen om te schakelen 

tussen de twee gesprekken. 

Opties tijdens het gesprek 

Gesprek in de wacht zetten 

• Druk tijdens een gesprek op de ‘R’ knop 

om het gesprek in de wacht te zetten. 

• Het gesprek kan teruggepakt worden 

door op ‘Einde’ te drukken. 

Microfoon uitzetten 

• Druk tijdens een gesprek op de  knop.  

• Door nogmaals op de  knop te 

drukken zet u de microfoon weer aan. 

Gesprek doorverbinden 

• Koud doorverbinden: druk tijdens een 

gesprek op de ‘R’ knop. De beller wordt 

nu automatisch in de wacht gezet. 

Toets een telefoonnummer in waar u 

naar wilt doorverbinden en wacht 3 

seconden totdat deze een kiestoon 

teruggeeft. Druk nogmaals op ‘R’ en het 

gesprek wordt direct koud 

doorverbonden. 

• Warm doorverbinden (aangekondigd): 

druk tijdens een gesprek op de knop ‘R’ 

De beller wordt nu automatisch in de 

wacht gezet. Toets een 

telefoonnummer in waar u naar wilt 

doorverbinden en wacht 3 seconden 

om het nummer te kiezen. Wacht totdat 

de ‘andere kant’ opneemt en kondig 
aan de beller aan. Druk nogmaals op ‘R’ 

en het gesprek wordt warm 

doorverbonden. 

Opzetten conference call 

• Zet een eerste gesprek op. 

• Druk tijdens het gesprek op de ‘R’ knop 

en kies een telefoonnummer van een 

deelnemer die u wilt toevoegen en 

wacht totdat deze opneemt. 

• Druk nu op de toets ‘Confer.’ om beide 
deelnemers in één gesprek te krijgen.  

• Druk op ‘EindConf.’ om te wisselen 

tussen de twee deelnemers met de 

pijltjestoetsen om eventueel overleg te 

plegen. Druk op ‘Confer.’ om deze weer 

samen te voegen. 

Volume aanpassen 

• Tijdens een gesprek past u het 

gespreksvolume aan met de 

pijltjestoetsen omhoog en omlaag of 
met de ‘+’ en ‘-‘ knoppen aan de 

zijkant. 

• U kunt met de  knop wisselen 

tussen te profielen ‘persoonlijk’, ‘luid’ en 

‘zacht’. 
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Beheren van telefoonboek 

• Druk op de ‘MENU’ knop. 

• Kies ‘Contactpersonen’ gevolgd door 

‘Contact’. 

• Druk op ‘Nieuwe invoer’. 

• U kunt nu de gewenste informatie 

invoeren. U kunt voor het invoeren 

wisselen tussen de modus '123' (alleen 

cijfers), 'abc' (alleen kleine letters) en 

'ABC' (alleen grote letters) door op de # 

knop te drukken. 

• Druk op ‘Opslaan’. 

Gespreksovername 

Om een gesprek naar u toe te halen van een 

ander toestel die rinkelt toetst u ‘*21’ + .  

Op deze manier haalt u een inkomend gesprek 

van een ander naar uw eigen toestel bij 

afwezigheid. 

 

 

 Item Beschrijving 

1 LCD-display Laat informatie zien 

over oproepen, 

berichten, context-

toetsen, tijd, datum en 

andere relevante items. 

2 Statusbalk Symbolen geven de 

actuele instellingen en 

de bedrijfstoestand van 

het toestel weer. 

3 Volumetoetsen Past het volume van de 

hoorn, headset of 

speaker instellen. 

4 Softkeys Voeren verschillende 

functies uit, afhankelijk 

van de situatie. 

5 Vebreektoets, 

aan/uit toets 

Beëindigt een gesprek 

en laat je terugkeren 

naar het hoofdscherm. 

6 Berichtentoets Geeft meldingen weer. 

7 Profieltoets Wisselt tussen profielen. 

8 Hekjetoets Vergrendelt het toestel 

wanneer lang 

ingedrukt. 

9 USB-aansluiting Opladen van handset 

via PC. 

10 Microfoon Uitgaand geluid. 

11 Stertoets Opent een tabel met 

speciale leestekens bij 

tekstinvoer. 

12 Headset aansluiting Aansluiting voor een 

2.5mm headset. 

13 Alpha numerieke 

toetsen 

Nummers, letters en 

speciale tekens voor 

tekst- en 

nummerinvoer. 

14 Doorverbindtoets Verbindt het gesprek 

door. 

15 Antwoordtoets Neemt gesprekken aan 

en zet gesprekken op. 

Zet tijdens het gesprek 

het toestel op de 

speakerfunctie. 

16 Navigatie toetsen Laat je door het menu 

navigeren. De 

middelste knop opent 

het menu.  
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