
Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
V.S.
http://www.cisco.com
Tel: +1 408 526-4000

+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883
Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of van zijn 
dochterondernemingen in de VS en andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden 
op www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband 
tussen Cisco en een andere onderneming. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

OL-24630-01

 u de 
de 

 

e 
 het 

. 

de functietoets. 

Stap 3 Druk op de functietoets en volg de gesproken 
aanwijzingen. 

5  Alle gesprekken doorsturen

Stap 1 Druk in het midden van de navigatiebalk 
op de functietoets. 

Stap 2 Selecteer Alle gespr doorstrn (gebruik de 
navigatietoets om te bladeren) en druk op 
de functietoets.

Stap 3 Wacht op de bevestigingstoon en geef 
vervolgens het telefoonnummer op waar 
u gesprekken naar wilt doorsturen.

Stap 4 Als u het doorsturen wilt annuleren, herhaalt 
u stap 1 en 2. 
Als de hoorn van de haak neemt, hoort u de 
bevestigingstoon totdat u het doorsturen van 
gesprekken uitschakelt.
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Stap 2 Voer het telefoonnummer van de ontvanger 
van de doorverbinding in.

Stap 3 Druk opnieuw op de toets Doorverbinden 
of hang op (voor of nadat de ontvanger 
opneemt).
Het doorverbinden is voltooid.

9  Volume-instellingen
De volumetoets bevindt zich onder het toetsenblok.

 • Als u het volume van de handset wilt aanpassen, 
drukt u wanneer de telefoon van de haak is op 
de volumetoets om het volume te verhogen of te 
verlagen.

 • Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen, 
drukt u wanneer de telefoon op de haak ligt op 
de volumetoets om het volume te verhogen of te 
verlagen.

10  Tips
Hoe gebruik ik de functietoets?
Met de functietoets kunt u verschillende functies 
inschakelen, zoals het doorsturen van gesprekken, 
opnemen en groep opnemen. Als u op de functietoets 
hebt gedrukt, kunt u met de navigatietoets bladeren 
door de beschikbare functies.

Waar kan ik een volledige 
gebruikershandleiding vinden?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/produ
cts_user_guide_list.html
Stap 2 Selecteer Voicemail (gebruik de 
navigatietoets om te bladeren).
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Opmerking Voor de beste resultaten drukt u af 
op papier van 8,5 x 14" (formaat 
Legal).

3  Dempen

Stap 1 Wanneer u in gesprek bent, drukt u op 
Dempen .

Stap 2 Druk nogmaals op Dempen om Dempen uit 
te schakelen.

4  Voicemail
Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, geeft uw 
telefoon dit als volgt aan:
 • De lichtstrip op uw telefoon brandt 

onafgebroken rood.
 • Er klinkt een geluidssignaal ter indicatie van een 

wachtend bericht (indien beschikbaar).

Berichten beluisteren

Stap 1 Druk in het midden van de navigatiebalk op 

6  Wacht

Stap 1 Druk nogma
in de wacht 

Stap 2 Als u een ges
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Snel aan de slag

1  Kiezen
Als u een gesprek tot stand wilt brengen, neemt
hoorn van de haak of drukt u op de toets voor 
luidspreker , en kiest u een nummer.

Het laatst gekozen nummer opnieuw
kiezen
Druk op de toets Herhaal . 

2  Beantwoorden
Als er een nieuw gesprek binnenkomt, begint d
lichtstrip van uw telefoon te knipperen. U kunt
gesprek op een van de volgende manieren 
beantwoorden:
 • Neem de hoorn van de haak.
 • Druk op de toets voor de luidspreker 
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