
Copyright © 2020 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. September 2020

Aan de slag met de Cisco IP DECT 6825 handset
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Legenda

 Indicator (LED)

 Noodknop

 Aansluiting voor hoofdtelefoon

 Schermtoetsen, telefoonbedieningsknoppen 
(Luidspreker, Menu), Navigatiecluster (navigatiering 
en de knop Selecteren), gespreksbeheerknoppen 
(Beantwoorden/Verzenden, Aan/uit/einde).

 Toetsenblok Knoppen 

 Volume en Dempen

Uw handset inschakelen 
Houd Aan/uit/einde  ingedrukt tot het scherm wordt 
ingeschakeld.

Uw handset uitschakelen 
Houd Aan/einde  ingedrukt tot het scherm wordt 
uitgeschakeld.

Toetsenblok van de handset 
vergrendelen 
U kunt het toetsenblok van de handset handmatig 
vergrendelen om ervoor te zorgen dat u niet per 
ongeluk oproepen plaatst. Wanneer u het toetsenblok 
vergrendelt, kunt u nog steeds noodnummers kiezen. Het 
schermtoetslabel wordt niet weergegeven wanneer u het 
toetsenblok vergrendelt.

Druk op nul (0)  totdat het bericht
 "Houd 0 ingedrukt" op het scherm wordt weergegeven. 

Toetsenblok van de handset 
ontgrendelen 
U moet het toetsenblok van de handset ontgrendelen 
om gesprekken te starten. U kunt echter noodnummers 
kiezen vanaf het vergrendelde toetsenblok. Wanneer u het 
toetsenblok ontgrendelt, worden de schermtoetslabels 
weergegeven.

Druk op nul (0)  totdat het bericht 

"Houd 0 ingedrukt" niet meer op het scherm wordt 
weergegeven. 

Een gesprek plaatsen 
1. Als uw handset inactief is, voert u het telefoonnummer 

in met het toetsenblok.

2. Druk op Beantwoorden/Verzenden  .

Een noodgeval rapporteren
(indien geconfigureerd)

Houd Noodoproep  gedurende 3 seconden 
ingedrukt.

Een gesprek beantwoorden 
Druk op Beantwoorden/Verzenden  .

Een gesprek in de wachtstand 
zetten en hervatten 
1. Druk tijdens een actieve oproep op Wacht.
2. Druk op Hervatten om de oproep opnieuw aan te 

nemen.

Een gesprek dempen 
1. Druk op Dempen  .
2. Om het dempen op te heffen, drukt u nogmaals op 

Dempen.

Een conferentiegesprek starten
1. Druk in een actief gesprek op Conf.
2. Voer het nummer van de collega in en druk op 

Beantwoorden/verzenden  .
3. Druk op Conf van zodra de collega opneemt.
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Een gesprek doorverbinden 
1. Druk tijdens een actieve oproep op Doorverbinden.
2. Voer het nummer van de collega in en druk op 

Beantwoorden/verzenden  .
3. Druk op Doorverbinden na de eerste beltoon of 

nadat uw collega antwoordt.

Een contactpersoon toevoegen
1. Druk op Recent en markeer de recente beller.
2. Druk op Meer, markeer Opslaan als contactpersoon 

en druk op Selecteren.
3. Markeer de categorie, druk op Selecteren en druk op 

Opslaan om het nummer op te slaan.
4. (Optioneel) Markeer een veld om andere informatie 

toe te voegen of te vervangen.
5. Druk op Opslaan en druk op Ja.

Een lokale contactpersoon 
bellen
1. Druk op Contactpersonen en markeer een invoer.

2. (Optioneel) Druk rechts op de navigatiering  om 
een alternatief nummer te kiezen.

3. Druk op Bellen.

Een contactpersoon bellen uit 
de telefoonlijst 
1. Druk op Telefoonlijst.
2. Schuif omlaag om een invoer te markeren of druk op 

Zoeken, voer een naam in en druk op Zoeken.
3. Druk op Lijn en selecteer een lijn om op te bellen.
4. Druk op Selecteren.

Uw recente gesprekken 
weergeven 
1. Druk op Recent.

2. Druk op de navigatiering  naar links of rechts om 

de verschillende lijsten te bekijken.

Push To Talk gebruiken 

1. Houd Dempen  ingedrukt.
2. Spreek in wanneer u bent verbonden en laat Dempen 

los aan het einde van uw bericht.

Een snelkiesnummer toewijzen
1. Druk op Menu  > Contactpersonen of 

Contactpersonen:
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op Meer en selecteer Snelkeuze.
4. Als u een bestaande indexinvoer voor een 

snelkeuzelijst opnieuw wilt gebruiken, markeert u een 
nummer, drukt u op Verwijderen en drukt u op Ja.

5. Markeer een vrij snelkiesnummer en druk op 
Toevoegen.

6. Druk op Aan/uit/einde  .

Uw voicemail openen 
1. Houd Eén  ingedrukt totdat u de beltoon 

hoort.
2. Volg de gesproken aanwijzingen.

Het volume wijzigen tijdens een 
gesprek 
Druk tijdens een gesprek op Volume  
omhoog of omlaag.

Niet storen instellen 
1. Druk op Menu  .
2. Selecteer Instellingen > Niet storen.
3. Selecteer Uitgeschakeld (standaard) om NST uit te 

schakelen of selecteer Ingeschakeld om NST in te 
schakelen.

4. Druk op Selecteren om de instelling op te slaan.

Bereikwaarschuwing instellen 
1. Druk op Menu  .
2. Selecteer Instellingen > Audio-instellingen.
3. Markeer Bereikwaarschuwing.
4. Druk op Uit om de toon te stoppen of druk op Aan om 

de toon af te spelen.

Gebruikershandleiding 
Zie de volledigegebruikershandleiding op https://www.
cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-
dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-
guide-list.html.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de 
V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken 
van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde 
handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke 
eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen 
samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. 
(1110R)
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