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De ledbalk licht op zoals 
beschreven in de volgende tabel.

Inkomende  
oproep Knippert groen

Actieve oproep Ononderbroken 
groen 

Gesprek in wacht Pulserend groen

Gedempte  
oproep

Ononderbroken 
rood

Ledbalk

Vaste 
microfoonpoort

Volumetoets

Toets 
Dempen

Startscherm

Vaste 
microfoonpoort

Bellen Delen Deelnemen 
aan Webex
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Bellen

1. Tik op Bellen .

2. Tik op Zoeken of bellen.

3. Voer het nummer in en tik op Bellen.

Een contactpersoon bellen

1. Tik op Bellen .

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Voer de naam of het nummer in van uw 
contactpersoon in het veld Zoeken of bellen en 
selecteer de contactpersoon in het Adresboek.

• Selecteer een contactpersoon in de lijst met 
recente gesprekken.

3. Tik op Bellen.

Een gesprek beëindigen

Tik op Gesprek beëindigen .

Een gesprek beantwoorden
Tik op Beantwoorden.

Een oproep in de wachtstand zetten

1. Tik op In wacht .

2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, tikt u 

op Hervat .

Uw geluid dempen
1. Druk op Dempen  op de telefoon of 

Dempen  op de uitbreidingsmicrofoon.  

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

Het volume tijdens een gesprek 
aanpassen
Als u het volume wilt aanpassen wanneer de telefoon in 
gebruik is, drukt u op Volume  naar rechts of 
links. 

Het beltoonvolume aanpassen
1. Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2. Tik op Instellingen.

3. Blader door het menu en tik op Beltoon en volume.

4. Gebruik de schuifregelaar om het volume aan te 
passen.

De beltoon wijzigen
1. Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2. Tik op Instellingen.

3. Blader door het menu en tik op Beltoon en volume.

4. Tik op een beltoon.

De helderheid van het scherm aanpassen
1. Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm

2. Gebruik de schuifregelaar om de Helderheid van 
het scherm aan te passen.
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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)

Deelnemen aan een Webex-vergadering 
met het pictogram Deelnemen in Webex

1. Tik op Deelnemen in Webex
 

.

2. Voer het vergadernummer in dat in de uitnodiging 
van de Webex-vergadering is aangegeven en tik op 
Deelnemen.

Uw scherm draadloos delen vanuit de 
Webex Teams- of Webex Meetings-app
1. Neem deel aan uw vergadering vanuit de app op 

uw computer.

2. Selecteer Verbinden met een apparaat en 
selecteer de telefoon.

3. Selecteer vervolgens Delen > Scherm in de app.

Samenwerken met delen via de kabel
1. Sluit de HDMI-kabel aan op de Computerpoort op 

de telefoon.

2. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort op de 
computer.

3. Als delen niet automatisch wordt gestart, tikt u op 

Delen > Een gesprek delen.

Samen werken met delen voor gasten

1. Tik op Delen  en zie de koppelingscode onder aan 
het scherm van de telefoon.

2. Ga in de browser van de computer naar devices.webex.com 
en voer de koppelingscode in.

3. Voer de 4-cijferige pincode in die wordt weer gegeven op 
het scherm van de telefoon.

4. Selecteer in de browser het sitepictogram op de adresbalk 
en geef toestemming om uw scherm te delen.

5. (Optioneel) Selecteer Optimaliseren voor video om het 
delen van video's te verbeteren.

6. Selecteer Delen stoppen voordat u het browservenster of 
de laptop sluit.

Meer informatie
Zie https://help.webex.com.
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