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Algemene telefoontaken

Een gesprek tot stand 
brengen

Kies het gewenste nummer en 
druk op . 

Een gesprek 
beantwoorden

Druk op , Beantw of op 
.

Een verbinding 
verbreken

Druk op  of Einde.

Een gesprek in de 
wachtstand zetten en 
hervatten

Druk op Wacht of Hervat.

Een gesprek 
doorschakelen naar 
een nieuw nummer

Druk op Opties > Doorvb, voer 
een doelnummer in en druk 
nogmaals op Opties > Doorvb.

Een nummer opnieuw 
kiezen 

Druk twee keer op  of 
druk op Opties > Herhaal. 

Uw toestel 
doorschakelen

Druk op Opties > DschakAll. 
Voer het telefoonnummer in 
waarnaar u alle gesprekken wilt 
doorschakelen. Als u wilt 
annuleren, kiest u  
Opties > DschakAll.

Logboeken met 
gesprekken gebruiken

Kies Telefoonlijst (boek) > 
Gemiste gesprekken, 
Ontvangen gesprekken of 
Gevoerde gesprekken.
Als u een nummer wilt kiezen, 
bladert u naar een naam en 
drukt u op Kies of .

Uw telefoonboek 
openen

Druk op Tel.boek of 
Telefoonlijst > Telefoonboek.
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De telefoon gebruiken

Snelkiestoetsen en knoppen

Overzicht van sneltoetsen

Tekst invoeren

Pictogrammen op het 
telefoonscherm
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De telefoon gebruiken

Snelkiestoetsen en knoppen

De telefoon 
in-/uitschakelen

Druk op  en houdt deze 
ingedrukt tot de telefoon in- of 
uitschakelt.

Telefoonfunctie 
openen

Druk op Opties om een lijst met 
functies weer te geven:
 • Druk op het nummer voor de 

bijbehorende functie of
 • Blader naar de gewenste functie 

en druk op .

Opties van het 
hoofdmenu 
openen

Druk op een navigatiepijl om een 
van de volgende opties te openen:
 • Telefoonlijstmenu (Boek)
 • Lijnweergave (Telefoon)
 • Menu Instellingen 

(Hulpmiddelen)
 • Menu Services (Wereld)
Druk op een nummer om de 
bijbehorende menuoptie weer te 
geven.

De helderheid 
van het scherm 
aanpassen

Selecteer Instellingen > 
Telefooninstellingen > 
Scherminstellingen en selecteer 
Helderheid scherm. Druk op  of  
en druk vervolgens op Opslaan.

Naar het 
hoofdscherm 
gaan vanuit de 
Lijnweergave

Druk op  (pijl-links).

De beltoon 
instellen op trillen 
of overgaan

Houd  ingedrukt.

Het volume 
aanpassen van de 
beltoon, de hoorn 
of de luidspreker

Druk  naar boven of beneden.

Het geluid van de 
telefoon dempen 
of het dempen 
opheffen

Druk op  om het dempen in of 
uit te schakelen.



Overzicht van sneltoetsen

De luidspreker of 
de hoorn activeren

Houd  ingedrukt. Als u de hoorn 
wilt gebruiken, houdt u de knop 
opnieuw ingedrukt.

Voicemailberichten 
openen

Houd  ingedrukt.

Het toetsenblok 
vergrendelen en 
ontgrendelen

Houd  ingedrukt.
Druk op Ontgrendelen en op OK 
om het toetsenblok te ontgrendelen.

Bericht Uw voicemail openen

ConfLst Een lijst weergeven van de deelnemers aan 
een conferentiegesprek

Confrn Een conferentiegesprek opzetten

dOml Een gesprek doorsturen naar uw 
voicemailsysteem

Doorvb Een gesprek doorverbinden

DschakAll Doorschakelen van gesprekken instellen 
of annuleren

GOpn Een gesprek aannemen dat binnenkomt in 
een andere groep of op een andere lijn

Inbrkn Inbreken in een bestaand gesprek op een 
gedeelde lijn

KiezBew Een nummer in een gesprekslogboek 
bewerken

KortKies Een nummer kiezen met een snelkiescode

MCID Verdachte oproepen melden

MeetMe Een Meet-Me-conferentiegesprek starten

NST Niet storen (NST) in-/uitschakelen

Opnemen Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in uw groep

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 

SLog Aan- en afmelden bij uw speurgroep
Tekst invoeren

Pictogrammen op het telefoonscherm

Tel.boek Uw telefoonboek openen 

TrgBlln Een terugbelopdracht ontvangen wanneer 
een bezet toestel weer beschikbaar is

Verwij Een deelnemer uit een conferentiegesprek 
verwijderen

Teken — Druk op de toets totdat het gewenste teken 
verschijnt.

Spatie — Druk op .

Cijfer — Druk op de cijfertoets. 

Symbool — Druk op een van de volgende toetsen:

 voor de tekens * + - / = \  en : ;

 voor de tekens spatie , en . ‘ “ | _ ~ ’ 

 voor de tekens # ? ( ) [ ] { }

 voor de tekens ! @ < > $ % ^ &

Lijn- en gespreksstatus
Gesprek in de wacht

Gedeelde lijn in gebruik

Doorschakelen gesprekken 
ingeschakeld
Binnenkomend gesprek, of een BLF-lijn 
gaat over (alleen BLF-Opnemen)
BLF-lijn is in gebruik

BLF-lijn is niet actief

BLF-lijn heeft de status Niet storen

Snelkiezen, logboek met gesprekken 
of telefoonlijst (BLF-status onbekend)
Intercomlijn niet-actief

+

+

Intercomlijn in 
eenrichtings-audiogesprek
Intercomlijn in 
tweerichtings-audiogesprek

Lijnkenmerken
Telefoonlijn

Service-URL

Spraakbericht

Overige functies
Dempen aan

Headset actief

Bluetooth ingeschakeld

Bluetooth-apparaat verbonden

Luidsprekermodus actief

Beltoon uit (stille modus)

Beltoon en trillen aan

Alleen trillen aan

Toepassing actief

Status radiosignaal

Geen radiosignaal

Status accu laden

Toetsenblok vergrendeld

Zakelijk nummer voor een 
contactpersoon
Privé-nummer voor een contactpersoon

Mobiel nummer voor een 
contactpersoon
Ander nummer voor een 
contactpersoon


	Referentiekaart
	Algemene telefoontaken
	De telefoon gebruiken
	Snelkiestoetsen en knoppen
	Overzicht van sneltoetsen
	Tekst invoeren
	Pictogrammen op het telefoonscherm


