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1. Telefoneren met nummeringave
1. Geef het volledige of verkorte telefoonnummer in
2. Druk op de verbindingstoets

2. Een contactpersoon toevoegen in het adresboek
1.
2.
3.
4.

Ga naar het menu door op de linker schermtoets te drukken
Selecteer “Telefoonboek” en bevestig met “Kies” (linker schermtoets)
Selecteer “Naam/Nr. toevoegen” en bevestig met “Kies” (linker schermtoets)
Vul alle gegevens in en bevestig met “Opslaan” (linker schermtoets)

3. Een contactpersoon opzoeken in het adresboek
1. Druk op de onderkant van de navigatietoets
2. Gebruik de navigatietoets om de juiste persoon te selecteren.
3. Druk op de verbindingstoets
om de persoon te bellen.

4. Een oproep ontvangen
Wanneer er een oproep binnenkomt, dan kan u deze oproep eenvoudig beantwoorden door op verbindingstoets
drukken.

5. De luidspreker activeren/deactiveren
1. Druk tijdens een gesprek op “Opties” via de rechter schermtoets
2. Selecteer “Luid aan” en bevestig met “Kies” (linker schermtoets)

6. Een oproep in wacht plaatsen en terugnemen
1. Druk tijdens een gesprek op “Opties” via de rechter schermtoets
2. Selecteer “In wacht” en bevestig met “Kies” (linker schermtoets)
3. Druk op “Hervatt.” via de rechter schermtoets om de oproep terug te nemen

te

7. Een oproep doorverbinden
Er zijn twee methodes waarop u een oproep kan doorverbinden. U kan dit enerzijds blind doen, of anderzijds via
ruggespraak:
Blind doorschakelen:
Wanneer een oproep blind wordt doorgeschakeld, wordt de beller direct doorverbonden met de derde partij zonder dat
u deze op voorhand gesproken of verwittigd heeft.
1. Druk tijdens een oproep op de “R”-toets en vorm het nummer van de persoon waar u wenst naar door te schakelen
of zoek een contactpersoon op in uw adresboek via de “Zoek”-functie (linker schermtoets)
2. Druk op “Doorverb.” (linker schermtoets
) om de oproep naar deze persoon door te schakelen.
Aangekondigd doorschakelen:
Een aangekondigde doorschakeling maakt het mogelijk een oproep door te schakelen en deze doorschakeling eerst
aan te kondigen bij de derde partij.
1. Druk tijdens een oproep op de “R”-toets en vorm het nummer van de persoon waar u wenst naar door te schakelen
of zoek een contactpersoon op in uw adresboek via de “Zoek”-functie (linker schermtoets)
2. Druk op de op de verbindingstoets
om deze persoon te bellen.
3. Wacht op antwoord van deze persoon.
4. Indien deze persoon de oproep wenst aan te nemen, druk op “Doorverb.” (linker schermtoets
) om de oproep
door te schakelen.

8. Een conference call opzetten
Het samenvoegen van twee gesprekken is niet mogelijk met dit toestel.

9. Voicemail
U kan uw nieuwe voicemail berichten beluisteren via dit toestel door het nummer “9999” te bellen.
Opmerking: Eens de berichten zijn beluisterd, kan u nadien uw berichten niet meer via deze manier beluisteren.
De berichten zijn echter wel nog terug te vinden in uw persoonlijke inbox in uw persoonlijke webpagina, waar deze
allemaal voor een bepaalde tijd worden opgeslagen.

