Hierbij de belangrijkste functies voor het bedienen van het
toestel.
1. Nieuw gesprek opzetten
- Neem de hoorn van de haak
- U hoort nu de kiestoon, de led van de betreffende lijn kleurt groen
- Toets het telefoonnummer in (LET OP: zonder extra ‘0’)
- Druk op de knop ‘kiezen' of gebruik # (SEND) of wacht 4 seconden om het nummer te bellen.

2. Nummer bellen vanuit belgeschiedenis
- Druk op de knop 'Log. B.'
- Hier staan alle laatst gebelde, ontvangen of gemiste nummers.
U kunt door de lijst bladeren middels de pijltjes omhoog en omlaag.
- Druk op de knop ‘kiezen’ om het geselecteerde nummer te bellen.

3. Aannemen van gesprek, enkel inkomend gesprek
- Ringtone gaat over en betreffende lijn (LED) knippert
- Neem de hoorn van de haak of druk op de luidsprekertoets; het gesprek is aangenomen

4. Aannemen van gesprek, meerdere inkomende gesprekken
- Ringtone gaat over en betreffende lijn (LED) knippert
- Neem de hoorn van de haak en beantwoord het gesprek
- Een 2e oproep wordt nu in het scherm getoond, als inkomende oproep gevolgd door het nummer
- Druk op de knop ‘beantwoorden’ om het gesprek aan te nemen,
het lopende gesprek wordt in de wacht gezet.
- Druk op de knop ‘wisselen’ om te wisselen tussen de 2 gesprekken.
- Druk op de knop ‘beëindigen’ om het lopende gesprek te beëindigen en druk op de knop ‘Verder’
om het andere gesprek te vervolgen.

Opties tijdens het gesprek
5. Gesprek in de wacht zetten
- Druk op de knop 'Wacht' in om het gesprek in de wacht te zetten
- Druk op de knop ‘Verder, om het gesprek te vervolgen
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6. Tijdens gesprek microfoon uitzetten
- Druk op de knop 'Mute' of

en de microfoon wordt uitgeschakeld, u kunt de tegenpartij nog

wel horen, maar zij u niet meer
- Druk nog een keer op deze knop om de microfoon weer in te schakelen
- In het display staat bij de betreffende lijn of het gesprek op

stil staat.

7. Gesprek doorverbinden
Direct doorverbinden
- Druk, tijdens het gesprek, op de knop ‘Doorverb.’. Toets het telefoonnummer in en druk nogmaals
op de knop ‘Doorverb.’ of leg de hoorn vervolgens op de haak. Het gesprek wordt nu automatisch
doorverbonden.
Doorverbinden met ruggespraak
-Druk tijdens het gesprek op de 'Doorverb.'.
Toets het telefoonnummer in en druk op # (SEND) of ‘OK’. Zodra er contact is kan er ruggespraak
plaats vinden.
-Druk op de knop ‘Doorverb.’ om het gesprek dan door te verbinden of leg de hoorn op de haak.

8. Telefoon op niet storen zetten
- Druk op de knop 'DND' onder het beeldscherm en kies voor ‘Alles aan’ en ‘Opslaan’
Indien Aan, staat dit in het display weergegeven

9. Volume van de telefoon harder/zachter zetten
- druk tijdens het gesprek op de volumetoetsen - / +

10. Volume van telefoongerinkel harder/zachter zetten
- druk als het toestel niet in gebruik is en de hoorn op de haak ligt, op de volume toetsen -/+.

11. Het opmaken van een lokaal telefoonboek in het toestel
- Druk op de knop ‘Menu’
- Selecteer met de pijltjes keuze ‘6. Lijsten’ en druk vervolgens op de knop ‘Enter’
- Kies ‘1. lokaal telefoonboek’ en druk op 'Enter'
- Kies vervolgens het telefoonboek waar u in wilt zoeken of een nieuw contact in wilt aanmaken
- Druk op de knop ‘Toevg.’ om een nieuw contact toe te voegen.
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