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Opmerking Voor de beste resultaten drukt u af op 
papier van 8,5 x 14" (formaat Legal).
1  Kiezen
Als u wilt kiezen, neemt u de hoorn van de haak en voert 
u een nummer in of

 • Druk op een onverlichte lijnknop .

 • Druk op de schermtoets Nieuw.

 • Druk op de (onverlichte) toets voor de headset  
of op de toets voor de luidspreker .

Kiezen vanuit Gespreksgeschiedenis
1. Druk op de pijl omlaag op de navigatiebalk.

2. Blader naar het gewenste nummer en druk op 
de knop Selecteren op de Navigatietoets of druk 
op de schermtoets Bellen.

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

Snelkeuze
U kunt een snelkeuzecode invoeren als de hoorn op 
de haak ligt. Vervolgens drukt u op de schermtoets 
Snelkeuze. 

Uw systeembeheerder kan u helpen bij het instellen 
van snelkeuzenummers vanuit uw webpagina's met 
gebruikersopties.

2  Ophangen
Als u een gesprek wilt beëindigen, legt u de hoorn 
op de haak. of

 • Druk op de schermtoets Gesprek beëindigen.

 • Druk op de (verlichte) toets voor de headset  
of op de toets voor de luidspreker .
3  Beantwoorden
Als u een binnenkomend gesprek wilt aannemen , 
neemt u de hoorn van de haak. of

 • Druk op de oranje knipperende lijntoets .

 • Druk op de (onverlichte) toets voor de headset  
of op de toets voor de luidspreker .

 • Druk op de toets Selecteren van de  
Navigatietoets.      

Wachtend gesprek
Als er een tweede gesprek binnenkomt terwijl er een 
ander gesprek actief is, wordt de tweede lijn weergegeven.

Druk op de oranje knipperende sessietoets  om het 
tweede gesprek aan te nemen en het eerste gesprek 
automatisch in de wacht te zetten. 

Meerdere lijnen
Als u gebruikmaakt van meerdere lijnen, kunt u op de 
schermtoets Alle gesprekken drukken om alle gesprekken 
op alle lijnen weer te geven, waarbij de oudste gesprekken 
als eerste worden getoond. Gewoonlijk geeft uw telefoon 
alleen de gesprekken op de geselecteerde lijn weer.
U kunt zien welke lijn geselecteerd is aan het blauwe 
pictogram op het lijnlabel links in het scherm en het 
toestelnummer in de werkbalk boven aan het scherm. 
Wanneer u drukt op Alle gesprekken wordt uw primaire 
toestelnummer gebruikt.
4  Dempen
 • U kunt de functie voor dempen in- en uitschakelen 

met de toets Dempen . Als de functie voor 
dempen is ingeschakeld, brandt de toets Dempen 
rood.

 • U kunt de functie voor video dempen in- en 
uitschakelen met de toets Video dempen . 
Als de functie voor video dempen is ingeschakeld, 
brandt de toets Video dempen rood.

5  Omleiden 
Met de functie voor omleiden, kunt u een binnenkomend 
of een actief gesprek omleiden naar een ander 
telefoonnummer. (Dit nummer is vooraf ingesteld door 
uw systeembeheerder.) Als u een gesprek in de wacht 
heeft staan, moet u dit eerst hervatten voordat u de 
functie voor omleiden kunt inschakelen.
Het omleiden wordt alleen toegepast op het gemarkeerde 
gesprek. U kunt indien nodig naar het gewenste gesprek 
bladeren voordat u op Omleiden drukt.

6  Alles doorschakelen
1. Druk op de schermtoets Alles doorschakelen.
2. Voer een telefoonnummer in, selecteer een 

telefoonnummer uit uw gespreksgeschiedenis 
of druk op de toets Berichten  (voor het 
doorschakelen naar voicemail). 

3. Zoek op uw scherm naar het pictogram voor alles 
doorschakelen .

4. Als u het doorschakelen wilt uitschakelen, drukt 
u op de schermtoets Doorschakelen uit.

Uw systeembeheerder kan u helpen bij het 
doorschakelen van gesprekken vanuit uw webpagina's 
met gebruikersopties.

7  Wacht
1. Druk op de toets Wacht . 

Het pictogram voor in de wacht  wordt 
weergegeven en de lijntoets knippert groen.

2. Als u het gemarkeerde gesprek wilt hervatten, 
kunt u drukken op de groen knipperende toets , 
de schermtoets Hervatten of de toets Selecteren 
op de Navigatietoets. (Let op: u kunt het gesprek 
niet hervatten door nogmaals op de toets Wacht 
te drukken.)



8  Niet storen
Met de toets NST (indien beschikbaar) kunt u de functie 
Niet storen inschakelen  of uitschakelen .

Als Niet storen (NST) is ingeschakeld, wordt het 
beltoongeluid gedempt en worden visuele meldingen 
van binnenkomende nieuwe gesprekken mogelijk 
geblokkeerd. 

9  Conferentie
1. Druk tijdens een verbonden gesprek  

(niet in de wacht) op de toets Conferentie .

2. Breng een nieuw gesprek tot stand

3. Druk op de knop Conferentie (voor- of nadat 
de gebelde partij opneemt).

De conferentie wordt gestart en op de telefoon 
wordt 'Conferentie' weergegeven in plaats van 
de beller-id.

4. Herhaal deze stappen om meer deelnemers toe 
te voegen.

De conferentie wordt beëindigd wanneer alle deelnemers 
ophangen.

Een gesprek in de wacht toevoegen aan 
een conferentie
1. Druk tijdens een verbonden gesprek  

(niet in de wacht) op de toets Conferentie .
2. Druk op de groen knipperende lijntoets  

voor het in de wacht staande gesprek dat u wilt 
toevoegen. 
Als het in de wacht staande gesprek zich op een 
andere lijn bevindt, kunt u ook de schermtoets 
Actieve gesprekken gebruiken. Selecteer een gesprek 
in de lijst en druk vervolgens op de knop Conferentie. 

De conferentie wordt beëindigd wanneer alle deelnemers 
ophangen.
Conferentiedeelnemers weergeven 
en verwijderen
Druk tijdens een conferentie op de schermtoets Details 
weergeven. Als u een deelnemers uit de conferentie wilt 
verwijderen, selecteert u de naam van de gewenste 
deelnemer en drukt u op Verwijderen.

10  Doorverbinden
1. Druk tijdens een verbonden gesprek  

(niet in de wacht) op de toets Doorverbinden .

2. Brengt een verbinding tot stand met de ontvanger 
van het doorverbonden gesprek.

3. Druk op de knop Doorverbinden (voor- of nadat 
de gebelde partij opneemt).

Het gesprek wordt doorverbonden. Op het scherm 
van uw telefoon wordt een bevestigingsmelding 
weergegeven.

11  Gespreksgeschiedenis
Druk op de toets Toepassingen  en selecteer 
Gespreksgeschiedenis. 
De laatste 150 gesprekken worden weergegeven:
 • Gemiste gesprekken 
 • Gevoerde gesprekken 
 • Ontvangen gesprekken 
Als u een nummer wilt bellen, bladert u naar het 
gewenste gesprek en drukt u op de toets Selecteren 
van de navigatietoets of op de schermtoets Bellen. 
Als u specifieke details van een gesprek wilt weergeven, 
selecteert u het gewenste gesprek en drukt 
u achtereenvolgens op de schermtoetsen Meer > Details.

Nieuwe gemiste oproepen weergeven
1. Geef het gespreksoverzicht weer. 

2. Druk op de schermtoets Gemiste gesprekken.

12  Telefoonlijsten
1. Druk op de toets Contactpersonen  

en selecteer een telefoonlijst.

2. Voer de gewenste zoekcriteria in en druk 
op Verzenden.

3. Als u een nummer wilt bellen, bladert u naar het 
gewenste nummer en drukt u op de toets Selecteren 
van de Navigatietoets of op de schermtoets Kiezen. 
13  Gedeelde lijnen
Indien u een lijn deelt met een collega of een 
administratieve assistent:
 • Wanneer er een gesprek binnenkomt op de gedeelde 

lijn kan het gesprek worden aangenomen door 
zowel u als uw collega.

 • Als uw collega een actief gesprek heeft op de 
gedeelde lijn brandt uw eigen toets voor de gedeelde 
lijn  onafgebroken rood en wordt het gesprek 
weergegeven op uw scherm.

 • Als uw collega het gesprek in de wacht heeft gezet, 
zal de lijntoets  op uw telefoon gaan 
knipperen. Zowel u als uw collega kan het gesprek 
uit de wacht halen en hervatten. 

Privacy en Inbreken
Met behulp van de functie Privacy kunnen u of uw 
collega ervoor zorgen dat bepaalde gesprekken niet 
worden weergegeven op het scherm van de ander.

Als uw de collega de functie Privacy niet heeft 
ingeschakeld, kunt u ook 'inbreken' in een gesprek 
op een gedeelde lijn middels de lijntoets  op uw 
telefoon. U kunt uzelf dan toevoegen aan het gesprek 
en zo een conferentie tot stand brengen.

14  Voicemail
De volgende kenmerken geven aan dat er een nieuw 
bericht is:
 • Op het toestel brandt continu een rood lampje.
 • De kiestoon (indien ingeschakeld) is niet continu, 

maar intermitterend.
 • Er wordt een voicemailpictogram  weergegeven 

naast de lijntoets (hier wordt mogelijk ook het 
aantal berichten weergegeven).

Berichten beluisteren
Druk op de toets Berichten  en volg de gesproken 
aanwijzingen. 
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15  Tips
Welke functies hebben de toetsen aan 
weerszijden van mijn scherm?
De toetsen aan de linkerkant van uw scherm zijn lijn- en 
functietoetsen. Met lijntoetsen kunt u weergeven welke 
lijnen worden weergegeven. Deze toetsen hebben geen 
invloed op actieve gesprekken.

Waar zijn mijn schermtoetsen?
Er worden vier schermtoetsen weergegeven onder aan 
het scherm. Druk op de schermtoets Meer om extra 
schermtoetsen weer te geven.

Hoe kan ik het geluid van mijn 
overgaande telefoon uitschakelen?
Druk als de telefoon overgaat één keer op de linkerzijde 
van de volumetoets .

Hoe kan ik mijn beltoon wijzigen?
1. Selecteer achtereenvolgens Toepassingen  > 

Voorkeuren > Beltoon, selecteer een lijn en druk 
op Openen.

2. Selecteer een beltoon, druk op Afspelen druk 
vervolgens op Instellen.

Wat kan ik doen met de toets Terug?
Met de schermtoets Terug kunt u teruggaan binnen 
toepassingen en menu's.

Waar kan ik een volledige 
gebruikershandleiding vinden?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10451/ 
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10451/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10451/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com
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