
Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, an
registered trademarks or trademarks of 
affiliates in the United States and certa
trademarks mentioned in this document or 
respective owners. The use of the word part
relationship between Cisco and any other co

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserv

C
S
vo
C
M

To

Pic
tel

LE

ammen
e

preker

en

gatie

l

aal

erentie

vb

Alge
Een gesp
stand br

Een num
opnieuw

Tijdens 
oversch
de hoor

Tijdens 
oversch
de luidspreker

Geluid van de 
telefoon dempen

Druk o

Een gesprek in de 
wachtstand zetten 
en hervatten

Markee sprek en  
 
druk op .

Een gesprek 
doorschakelen naar 
een nieuw nummer

Druk o  en voer

het num  Druk

nogmaa  als de 
telefoo at.

Een (ad hoc) 
standaardconferen-
tiegesprek starten 
met drie deelnemers

Druk o  en kies

het num  de deelnemer.

Druk n  op .
p .

r een ge

 

p 

mer in.

ls op 
n overga

p 

mer van

ogmaals
d the Cisco Systems logo are 
Cisco Systems, Inc. and/or its 
in other countries. All other 
Website are the property of their 
ner does not imply a partnership 
mpany. (0705R)

ed.  
 OL-14793-01

Lo
sn

Ing

Al
isco Unified 
IP-telefoon 3911 
or Cisco Unified 

ommunications 
anager 6.0 en 5.1.

etspictogrammen

togrammen op het 
efoonscherm

D’s van telefoon

Annu

OK

Lijn 

Herh

Conf

Door

1

REFERENTIEKAART

Toetspictogr
Volum

Luids

Demp

Navi

mene telefoontaken
rek tot 
engen

Neem de hoorn van de haak 
voordat u een nummer kiest.

mer 
 kiezen

Druk op  of druk

op de navigatieknop, met de 
hoorn op de haak, om het 
logboek met gevoerde 
gesprekken weer te geven.

een gesprek 
akelen naar 
n

Neem de hoorn van de haak.

een gesprek 
akelen naar 

Druk op . 
gboeken met gesprekken en 
elkiesnummers

evoerde namen en nummers

gemene telefoontaken

Wacht/Hervat

Berichten



Picto
telefo
Lijn- e

Gesele

 
 
 

 • Aan (continu brandend)  

et gesprekken 
mmers

amen en 
nummers

een van de volgende 
lingen uit:
uk op  en kies Gemiste

sprekken, Ontvangen 
sprekken of Gevoerde 
sprekken en selecteer het 
wenste item.

uk op , kies 

Telefoonlijsten > Gemiste 
gesprekken, Ontvangen 

sprekken of Gevoerde 
sprekken en selecteer het 

em dat u wilt bewerken.

ruk op  om te 
ezen.

 een van de volgende 
elingen uit:
ruk op , kies  

elkiesnummers en selecteer 
t gewenste item. 

ruk op , 
es Telefoonlijsten > 
elkiesnummers en selecteer 
t gewenste item.

Druk op . 

s Druk op #.

ters Druk op #.
Luidspreker in gebruik
Een cijfer verwijderen

Wisselen van nummer
naar letters

Wisselen van hoofdlet
naar kleine letters
Conferentiegesprek in de wacht

Conferentiegesprek uitgeschakeld

Uitgaand gesprek

Uitgaand gesprek niet voltooid

Een gesprek doorverbinden

Lijn (inactief)

Lijn uitgeschakeld

cteerd apparaat

Hoorn in gebruik

— Actief gesprek
 • Knipperend (langzaam)  

— Gesprek in de wacht
 • Knipperend (snel)  

— Inkomend gesprek

Aan — Luidspreker in gebruik

Aan — Telefoon is gedempt

Aan — Conferentiegesprek actief

Aan — Nieuw voicemailbericht

1

Ingevoerde n

ge
ge
it

 • D
ki

Een 
snelkiesnummer 
gebruiken

Voer
hand
 • D

 
 
 
Sn
he

 • D
ki
Sn
he
grammen op het 
onscherm

n gespreksstatus

Doorschakelen gesprekken 
ingeschakeld

Gesprek in de wacht

Verbonden gesprek

Binnenkomend gesprek

Conferentiegesprek actief

LED’s van telefoon

Overige functies

Er zijn nieuwe berichten

Gemist gesprek

Voicemail-
notificatie

Indicator boven telefoonscherm:
 • Aan (continu brandend)  

— Nieuw voicemailbericht
 • Knipperend — Inkomend 

gesprek

Logboeken m
en snelkiesnu
Logboeken met 
gesprekken 
gebruiken

Voer 
hande
 • Dr
 

 
 
ge
ge
ge
ge

 • Dr


	Referentiekaart
	Algemene telefoontaken
	Toetspictogrammen
	Pictogrammen op het telefoonscherm
	LED’s van telefoon
	Logboeken met gesprekken en snelkiesnummers
	Ingevoerde namen en nummers


