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Uw telefoon 
1  Indicator voor binnenkomend gesprek of voicemail

2  Lijn- en functietoetsen

3  Schermtoetsen

4  Navigatie

5  Toepassingen en Headset

6  Dempen en Luidspreker

7  Volume

 

Lijn- en functietoetsen 
Gebruik de lijn- en functieknoppen om gesprekken op een 
lijn weer te geven, toegang te krijgen tot functies zoals 
Snelkeuze en taken uit te voeren zoals het hervatten van 
een gesprek in de wacht.

De knoppen lichten op om een status aan te geven:

 x  Groen, onafgebroken: lijn is inactief

 x  Rood, onafgebroken: lijn is in gebruik

 x   Rood, knipperend: binnenkomend gesprek of 
gesprek in wachtstand

 x  Oranje, onafgebroken: lijn is niet geregistreerd

Een gesprek starten 
Voer een nummer in en neem de hoorn van de haak. 

Een gesprek beantwoorden 
Druk op de knipperende rode lijnknop.

Een gesprek in de wacht zetten 
1. Druk op Wacht. 
2. Als u een gesprek in de wacht wilt voortzetten, drukt 

u nogmaals op Wacht. 

Uw recente gesprekken weergeven 
1. Selecteer een lijn om deze weer te geven. 
2. Druk op Recent.

Een gesprek doorverbinden naar een 
andere persoon 
1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op 

Doorverbinden.
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in. 
3. Druk op Bellen.
4. Druk opnieuw op Doorverbinden (voor- of nadat de 

gebelde partij opneemt). 

Nog een persoon toevoegen aan een 
gesprek
1. Druk in een actief gesprek op Conf.
2. Voer het nummer in waaraan u wilt deelnemen en druk 

op Kies.
3. Druk opnieuw op Conf wanneer het gesprek is 

verbonden. 
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Een gesprek starten met een headset 
1. Sluit een headset aan.
2. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in. 

3. Druk op Headset .

Een gesprek starten met de luidspreker 
1. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in. 

2. Druk op Luidspreker .

Uw audio dempen 

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

schakelen. 

Spraakberichten luisteren 
Druk op Berichten en voer de gesproken instructies uit. 
Druk eerst op de lijnknop om berichten voor een specifieke 
lijn te controleren. 

Alle gesprekken doorschakelen 
1. Selecteer een lijn en druk op Doorschakelen.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of 

druk op Berichten.
3. Wanneer u terugkeert, drukt u op Doorschakelen 

wissen. 

Het volume aanpassen tijdens een gesprek 
Als u het volume van de hoorn, de headset of de 
luidspreker wilt aanpassen als de telefoon in gebruik 

is, drukt u Volume  naar boven of naar 
beneden. 

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. 

De beltoon wijzigen 

1. Druk op Toepassingen . 
2. Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Beltoon > 

Toestel (n) > Beltoon, waarbij n het toestelnummer is.
3. Blader door de lijst met beltonen en druk op Afspelen 

om een voorbeeld te horen. 
4. Druk op Selecteren en Instellen om een selectie op te 

slaan. 

5. Druk op Terug om te sluiten. 

Het contrast van het beeldscherm 
aanpassen 

1. Druk op Toepassingen . 
2. Selecteer Gebruikersvoorkeuren > 

Schermvoorkeuren > Contrastniveau.
3. Gebruik het toetsenblok om het contrastnummer te 

wijzigen.
4. Druk op Instellen.

De achtergrondverlichting aanpassen

1. Druk op Toepassingen . 
2. Selecteer Gebruikersvoorkeuren > 

Schermvoorkeuren > Timer achtergrondverlichting.
3. Druk op Selecteren om door de opties te schuiven.

4. Druk op Instellen om een selectie op te slaan.

5. Druk op Terug om te sluiten. 

Gebruikershandleiding 
Bekijk de volledige gebruikershandleiding op 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/ip-phone-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 
VS 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. 
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