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Nieuw gesprek opzetten 

 neem de hoorn van de haak en toets het 
telefoonnummer in, druk op de knop 

 
 
OF 
 

 toets het nummer in en neem de hoorn 
van de haak 

Nummer bellen vanuit 

belgeschiedenis 

 Druk op de knop . 

 Hier staan alle laatst gebelde, 
ontvangen of gemiste nummers.  

 Gebruik de pijltjestoetsen en druk op 

om het geselecteerde nummer te 
bellen. 

Aannemen van gesprek 

Enkel inkomend gesprek 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn 
(led) knippert 

 Druk op de knop of neem de hoorn 
van de haak. 

Meerdere inkomende gesprekken 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn 
(led) knippert 

 Neem de hoorn van de haak en 
beantwoord het gesprek 

 Een eventuele 2e gesprek wordt nu in 
het scherm getoond. Er gaat tevens een 
led knipperen op de telefoon. 

 Druk nu op de toets met de 
knipperende led om het 2de gesprek op 
te nemen en het 1ste gesprek in de 
wacht te zetten. De led van het 1ste 
gesprek gaat nu knipperen. Druk op 
deze led om weer naar het eerste 
gesprek over te gaan. 

 

 

 

 

 

 

Opties tijdens het gesprek 

Gesprek in de wacht zetten 

 Druk de knop “Wacht” in om het gesprek 
in de wacht te zetten 

 Het gesprek kan teruggenomen worden 
door weer op de knipperende led te 
drukken. 

Tijdens gesprek microfoon uitzetten 

 Door de MUTE knop (licht rood 
op) in te drukken wordt de 
microfoon uitgeschakeld en 
hoort de andere partij niks meer 

 Druk nog een keer op de MUTE knop 
om de microfoon weer aan te zetten. In 
het beeld scherm staan bij de 
betreffende lijn of het gesprek op stil 
staat 

Gesprek doorverbinden 

 Doorverbinden via snelkeuzetoets: 
Druk tijdens het gesprek op “Wacht”. 
Druk vervolgens op de led toets 
(sneltoets op de telefoon). Zodra er 
contact is kan het gesprek worden 
aangekondigd; om het gesprek door te 
verbinden, druk op “Dvb” en leg de 
hoorn op de haak. 
 

 Handmatig doorverbinden: Druk 
tijdens het gesprek op de knop “Wacht”. 
Toets het interne of externe nummer in 

en druk op . Zodra er contact is kan 
het gesprek worden aangekondigd; om 
het gesprek door te verbinden, druk op 
“Dvb” en leg de hoorn op de haak. 

Opzetten conference call 

 Zet beide gesprekspartners in wacht. 

 Druk op de knop “Confer” onder het 
display. 

Telefoon op niet storen zetten 

 Druk de knop “Niet S” in. Er 
verschijnt de melding “Niet storen” in 
het beeldscherm. De telefoon zal 
niet meer afgaan.  
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Volume van de telefoon 

harder/zachter zetten 

 Druk tijdens het gesprek op de 
volumetoetsen - / + 

 

Het opmaken van een 

telefoonboek in het toestel 

 Druk op de knop “Telb”. 

 Kies een optie en druk op . 

 Druk op “Wijzig” onder het beeldscherm 

 Voeg het nummer, de naam, evt. 
mobiel nummer toe op de “sms”- 
manier. 

 Het nummer komt nu in het 
telefoonboek. 

 Druk op  om uit het telefoonboek te 
gaan. 

Overname gesprek 

 Wanneer er een toestel van een 

collega overgaat, maar deze is niet op 

zijn/haar plek, druk op de knipperende 

led om het gesprek over te nemen. 

 

OF 

 Alternatieve wijze: toets *21 + .  

 Op deze manieren is het mogelijk 
om een gesprek over te nemen. 
Nummerweergave komt op deze 
manier van een gesprek aannemen 
te vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige tips voor doorschakelen 

Oproepen altijd doorschakelen 

 Druk op de knop “Doorsc.” onder 
het beeldscherm. 

 Toets het nummer in waarnaar altijd 
moet worden doorgeschakeld en 

druk op . 

Doorschakeling uitzetten 

 Druk op de knop “Geen d” onder het 
beeldscherm. 
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