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1. Uw toestel

1.  Display
2.  Statusbalk
3.  Volumetoetsen
4.  Displaytoetsen
5.  Verbreektoets, aan/uit-toets
6.  Berichtentoets
7.  Profieltoets
8.  Hekjetoets

9.  USB-aansluiting
10.  Microfoon
11.  Stertoets
12.  Aansluiting voor headset
13.  Toets 1
14.  R- toets
15.  Verbindingstoets, handsfree-toets
16.  Navigatietoets, menutoets



2. Telefoneren met nummeringave

1. Geef het volledige of verkorte telefoonnummer in
2. Druk op de “Kies”-toets (toets 15)

4. Een contactpersoon opzoeken in het adresboek

1. Druk op de onderkant van de navigatietoets (toets 16)
2. Voer enkele karakters in van uw contactpersoon zijn of haar naam. Des te meer karakters je ingeeft, des te 

nauwkeuriger het toestel kan zoeken. Of selecteer een persoon met behulp van de navigatietoets (toets 16).
3. Gebruik de pijltjestoetsen om de juiste persoon te selecteren indien er meer dan 1 zoekresultaat is.
4. Druk op de groene verbindingstoets (toets 15) om de persoon te bellen.

7. Een oproep in wacht plaatsen en terugnemen

Dit toestel heeft geen aparte wachtstand. Een oproep wordt automatisch in wacht gezet indien u deze wenst door te 
schakelen of indien u een tweede oproep aanneemt.

Het is wel mogelijk om de microfoon tijdelijk uit te zetten door op navigatietoets (toets 16) naar rechts te drukken 
tijdens uw gesprek.

5. Een oproep ontvangen

Wanneer er een oproep binnenkomt, dan kan u deze oproep eenvoudig beantwoorden door op de groene verbindingstoets 
in te drukken (toets 15). 

3. Een contactpersoon toevoegen in het adresboek

1. Druk op de onderkant van de navigatietoets (toets 16)
2. Selecteer “<Nieuwe invoer>” en bevestig met “OK” (toets 4 rechts)
3. Vul alle gewenste gegevens in en bevestig met “Opslaan” (toets 4 rechts)

6. De luidspreker activeren/deactiveren

U kan de luidspreker activeren of deactiveren door tijdens een gesprek op de groene verbindingstoets (toets 15) te 
drukken.



10. Voicemail

U kan uw voicemail beluisteren door lang op de numerieke “1”-toets te duwen (toets 13). U wordt dan direct verbonden 
met uw persoonlijke voicemail.

Opmerking: Vooraleer u uw voicemail up dit toestel kan beluisteren, moet deze ingesteld staan op uw toestel:
1. Ga naar het menu via de menutoets (toets 16).
2. Ga naar de voicemailinstellingen
3. Selecteer “Toets 1 instellen”
4. Zet de status op “Aan” en vul het unieke voicemailnummer (default = 9999) in en druk op opslaan (toets 14 rechts).

Opmerking: Eens de berichten zijn beluisterd, kan u nadien uw berichten niet meer via deze manier beluisteren. 
De berichten zijn echter wel nog terug te vinden in uw persoonlijke inbox in uw persoonlijke webpagina, waar deze 
allemaal voor een bepaalde tijd worden opgeslagen.

8. Een oproep doorverbinden

1. Druk op de “R”-toets (toets 14) en vorm het nummer van de persoon waar u wenst naar door te schakelen of zoek 
een contactpersoon op in uw adresboek (volg hiervoor de stappen uit paragraaf 4: een contactpersoon opzoeken 
in het adresboek).

2. Druk op de op de groene verbindingstoets (toets 15) om deze persoon te bellen.
3. Wacht op antwoord van deze persoon.
4. Indien deze persoon de oproep wenst aan te nemen, drukt u op de rode verbreektoets (toets 5) om de oproep door 

te schakelen.

9. Een conference call opzetten

1. Bel de eerste persoon op (indien u zelf gebeld werd, negeer deze stap)
2. Druk op de “R”-toets (toets 14) en vorm het nummer van de persoon die u wenst te betrekken bij het gesprek 

of zoek een contactpersoon op in uw adresboek (volg hiervoor de stappen uit paragraaf 4: een contactpersoon 
opzoeken in het adresboek).

3. Druk op de op de groene verbindingstoets (toets 15) om deze persoon te bellen.
4. Wanneer deze heeft opgenomen en akkoord gaat met de conference call, druk op de “Conf.”-toets (toets 4 links). 

Beide personen worden nu aan het zelfde gesprek toegevoegd.

Opmerking: Indien u een derde persoon aan het gesprek toevoegt, dan bent u de beheerder van de conferentie. U kan 
de conferentie stopzetten door op de “Eindconf.”-toets te klikken (toets 4 links).


