
Oproep plaatsen

Druk op de 
overeenkomstige toetsen 
op de afstandsbediening 
om cijfers in te voeren.

Om het virtuele toetsenbord 
te gebruiken, gebruikt u de linker Cursortoets om naar 
het 123-veld te bewegen. U kunt het toetsenbord nu 
gebruiken en tekens selecteren. Druk op OK om een teken 
te selecteren.

Selecteer het groene veld Bellen op het scherm of druk 
op de groene knop Bellen op de afstandsbediening om de 
oproep te plaatsen.

Gebruik de Cursortoetsen 
van de afstandsbediening 
om het veld Zoeken of 
Kiezen te selecteren, zoals 
aangegeven.

Zorg ervoor dat Oproep 
is geselecteerd en druk 
op OK of op de groene 
knop Bellen op de 
afstandsbediening.

Oproep plaatsen vanuit lijst met 
contactpersonen

De schermweergave wijzigen

Oproepen ontvangen of weigerenZodra een vermelding is 
gevonden, drukt u op OK 
op de afstandsbediening 
om het menu Bellen te 
gebruiken. Druk vervolgens 
op de groene knop Bellen of op de knop OK op de 
afstandsbediening om de oproep te plaatsen.

Gebruik de Cursortoetsen 
van de afstandsbediening 
om  tussen Favorieten, 
Recenten en Directory 
te schakelen en daarna 
om in één van de lijsten 
te zoeken. 

Zorg ervoor dat Oproep 
is geselecteerd en druk 
op OK of op de groene 
knop Bellen op de 
afstandbediening.

Gebruik de Pijltjestoetsen 
van de afstandsbediening 
om horizontaal naar de 
nieuwe weergave die u wilt 
gebruiken, te bewegen en 
druk op OK. 

Navigeer naar Weergave 
( ) in de rechterbovenhoek 
en druk op OK op de 
afstandsbediening. Dit 
pictogram verschijnt alleen 
wanneer dit relevant is.
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Als u wordt gebeld, kunt 
u de oproep accepteren, 
weigeren of negeren. 

Als u de oproep weigert, 
wordt de informatie 
Bezet naar de beller 
verzonden.

U kunt de toetsen op de 
afstandsbediening ook 
rechtstreeks gebruiken.



Het scherm en de afstandsbedieningDelen van inhoud

Gebruik deze functie om inhoud op uw pc tijdens of buiten een 
gesprek te delen. 

Gebruik dit om 
oproepen te plaatsen

Gebruik dit om 
inhoud te delen

Open de Standby-mode, 
Systeeminformatie en de 
functie Niet storen

Open het menu 
Camerabeheer

Dit pictogram verschijnt 
om aan te geven dat 
Proximity is ingeschakeld 
voor uw systeem

Volumebediening en verlagen/verhogen

Veldkiezer/
cursortoetsen

Eén stap teruggaan
Microfoon dempen/
dempen opheffen

Binnenkomend 
gesprek weigeren/ 
Gesprek beëindigen/ 
Annuleren/Terug 
naar Startscherm 
(buiten gesprekken)

Oproep plaatsen/ 
Binnenkomend 

gesprek accepteren

OK/Enter

Toetsenblok
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ghi jkl mno

Gebruik de Cursortoetsen om over 
het scherm te bewegen en druk 
op OK/Enter op het geselecteerde 
menuveld te openen.

Gebruik de knop Annuleren om een 
menu af te sluiten (en terug te keren 
naar het Startscherm) en alle wijzigingen 
ongedaan te maken. Gebruik de toets 
Terug om één stap terug te gaan.

Wanneer Niet storen is ingeschakeld, 
worden beltonen gedempt en 
verschijnen pogingen u te bellen als 
gemiste oproepen. U kunt echter wel 
desgewenst oproepen plaatsen. 

Zorg ervoor dat uw 
presentatiebron 
verbinding heeft 
en is ingeschakeld. 
Selecteer Delen en 
druk op OK op de 
afstandsbediening.

Selecteer de bron 
om te delen en 
druk op OK op de 
afstandsbediening.

Het formaat van de 
gedeelde afbeelding 
wordt beheerd in 
het veld Verkleinen/
vergroten. Selecteer 
dit en druk indien 
nodig op OK op de 
afstandsbediening.

Om te stoppen met 
delen, selecteert 
u Delen stoppen 
drukt op OK op de 
afstandsbediening.
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