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Druk op Doorverbinden, voer 
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nogmaals op Doorverbinden.
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verhogen of op  om het volume te 
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Druk op  en houd deze toets 
even ingedrukt om verbinding te 
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weer te geven. Druk op  om het 
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Een telefoonnummer kiezen

s Een nummer kiezen met een 
snelkiescode

Ongewenste gesprekken melden

Een MeetMe-conferentiegesprek 
opzetten

Menu's van de telefoon openen

voor snelkies-
nummers 
instellen

Snelkeuze. Blader naar een 
snelkiesnummer zonder . Druk op 
Detail, vervolgens op Bewerken en 
geef een telefoonnummer op. 

Sneltoetsen 
voor snelkies-
nummers 
gebruiken

Druk op  (2-9) en houd de 
betreffende toets ingedrukt om het 
snelkiesnummer te gebruiken.
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Hoofdletters—Druk op 
kleine letters te schakelen
de rechterkant van het sch
Cijfers—Druk 4 keer op e
Symbolen—Druk op  v
Gebruik de pijltoetsen om
zoeken en druk op Gebru
voegen.

#

Een conferentiegesprek opzetten

Gegevens van een record weergeven

Twee gesprekken met elkaar 
doorverbinden

Een gesprek doorsturen naar uw 
voicemailsysteem

binden Een gesprek doorverbinden

Doorschakelen van gesprekken 
instellen of annuleren

De verbinding met het huidige 
gesprek verbreken

Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in een andere groep

Het laatst gekozen nummer 
herhalen

Een gesprek uit de wachtstand 
terugnemen

Inbreken in een bestaand gesprek op 
een gedeelde lijn

Een optie op het scherm selecteren

Sneltoetsen voor snelkiesnummers 
gebruiken

TelBoek Opties in het menu Telefoonboek 
openen

TrgBlln Een terugbelopdracht ontvangen 
wanneer een bezet toestel weer 
beschikbaar is

Verwdr De deelnemer verwijderen die het 
laatst is toegevoegd aan een 
conferentiegesprek

Verwijderen Tekens bij de cursor verwijderen 
wanneer u KiezBew gebruikt

Verwijderen Een deelnemer uit een 
conferentiegesprek verwijderen

Verzenden Een vermelding in een telefoonlijst 
zoeken

Volume Volume van de luidspreker 
aanpassen

Wissen Records of instellingen verwijderen

Vermeldingen in het te

Snelkiesnummer g

Services zijn gecon

BLF-lijn in gebruik

BLF-lijn is inactief

BLF-indicator niet

Kies Menu > Telefoonlijst 
Toevoegen. Blader naar de
deze. Druk vervolgens op B

Geef een naam en telefoon
toetsenblok en de volgende
Tekst—Druk 1 tot 3 keer o
juiste teken. Als u spaties w
icht van functietoetsen
Een actie annuleren of een scherm 
afsluiten zonder wijzigingen toe te 
passen

Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in een andere groep die 
aan uw groep is gekoppeld

orden Een gesprek beantwoorden

Inhoud vernieuwen

Inbreken in een gesprek op een 
gedeelde lijn en een 
conferentiegesprek tot stand 
brengen

Een lijst weergeven van de deelnemers 

MicrofoonUit/
MicrofoonAan

Het geluid van een gesprek 
uitschakelen/inschakelen

Nieuw Een nieuw gesprek tot stand 
brengen

Opnemen Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in uw groep

Opslaan De gekozen instellingen opslaan

Park Een gesprek opslaan met Gesprek 
parkeren

QRT Problemen met gesprekken 
doorsturen naar de systeembeheerder

Samenv Verschillende gesprekken op 
dezelfde lijn samenvoegen om een 
conferentiegesprek tot stand te 
brengen

Pictogrammen v
telefoonscherm
Lijn- en gespreksstat

Doorschakelen gesp

Gesprek in de wach

Verbonden gesprek

Inkomend gesprek

Telefoonlijn
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