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Korte handleiding

Bellen
Voer een telefoonnummer in en druk op Bellen.

Antwoorden
Druk op Beantwoorden.

Een gesprek in de wacht zetten
1. Druk op Wacht.
1
2

2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten,
drukt u op Hervat.

2
3

Uw recente gesprekken weergeven
Druk op Recent of druk op de navigatietoetsen omhoog.

4

Uw favorieten weergeven
5

6

Uw telefoon
1

LED-balk

2

Poorten bekabelde microfoon

3

Dempbalk

4

Schermtoetsen

5

Navigatiebalk en knop Selecteren

6

Volumetoets
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Statussen LED-balk
De LED-balk licht op om de status aan te geven:
xx Groen, onafgebroken: actief gesprek
xx Groen, knipperend: inkomend gesprek

Druk op Favorieten of druk op de navigatietoets omlaag
om uw snelkiesnummers te zien.

Een persoon toevoegen aan een gesprek
1. Druk in een actieve oproep op Conferentie.
2. Geef een nummer op.
3. (Optioneel) Wacht totdat u de telefoon hoort overgaan
of totdat de ander het gesprek beantwoordt.
4. Druk op Conferentie.

xx Groen, pulserend: gesprek in de wacht
xx Rood, onafgebroken: gedempt gesprek
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Een gesprek doorverbinden naar een
andere persoon
1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat
op Doorvb.

Korte handleiding

Het beltoonvolume aanpassen
Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de
telefoon niet in gebruik is, drukt u Volume
naar boven of naar beneden.

2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. (Optioneel) Wacht totdat u de telefoon hoort overgaan
of totdat de ander het gesprek beantwoordt.
4. Druk opnieuw op Doorvb.

1. Selecteer Instellingen > Voorkeuren > Beltoon.
2. Blader door de lijst met beltonen en druk op Afspelen
om een voorbeeld te horen.

Uw gesprek dempen
1. Druk op Dempen
Dempen

De beltoon wijzigen

3. Druk op Instellen om een selectie op te slaan.
op de telefoon of

op de uitbreidingsmicrofoon.

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

Luisteren naar spraakberichten
Druk op Berichten en voer de gesproken instructies uit.

De helderheid wijzigen
1. Selecteer Instellingen > Voorkeuren > Helderheid.
2. Druk de navigatiebalk
omhoog om de
helderheid te verhogen en omlaag om de helderheid
te verminderen.
3. Druk op Opslaan.

Alle gesprekken doorschakelen
1. Druk op Alles doorschakelen.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen
in of druk op Bericht.
3. Als u weer terug bent, drukt u op Dschakel uit.

Het volume aanpassen tijdens een
gesprek
Als u het volume wilt aanpassen als de telefoon in
gebruik is, drukt u Volume
of naar beneden.

naar boven
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