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In dit document worden de diensten beschreven die worden aangeboden door de 8244 DECT-

handset indien deze is verbonden met een OXO Connect- of OXO Connect Evolution-systeem. 

Afhankelijk van het telefoonsysteem van het bedrijf kan uw telefoon worden verbonden met een IBS-, IP-

xBS- of IP-DECT-radiobasisstation. Sommige functies hangen af van het type basisstation waarmee u bent 

verbonden. In het hoofddocument worden de functies van de telefoon beschreven wanneer deze is 

verbonden met een IBS- of IP-xBS-radiobasisstation. Er wordt een specifiek hoofdstuk gebruikt om functies 

te beschrijven wanneer de telefoon in E-GAP-modus (IP DECT) is verbonden met een GAP-compatibel 

radiobasisstation (zie hoofdstuk: Gebruik van de telefoon in E-GAP- of GAP-modus). 

 

Gebruiksvoorschriften  

Deze goedgekeurde DECT-telefoon is bedoeld voor gebruik met een Alcatel-Lucent Enterprise draadloze 
PABX. De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name met het oog op 
het gebruik van radiofrequenties: 

• Door wijzigingen van of aanpassingen aan de apparatuur kan de bevoegdheid van de gebruiker tot 
gebruik van de apparatuur komen te vervallen. 

• Om het risico op interferentie te beperken, dienen personen met pacemakers de draadloze telefoon 
uit de buurt van hun apparatuur houden (op een afstand van tenminste 15 cm). 

• Het wordt aangeraden de standaard accepatieprocedures op te volgen alvorens deze apparatuur te 
gebruiken in gebieden waar de veiligheid van mensen essentieel is (ziekenhuizen...). 

• DECT-apparaten kunnen alleen worden gebruikt om koppelingen tot stand te brengen tussen vaste 
punten als deze koppelingen tijdelijk zijn. 

• De toegangsvoorwaarden tot een telepoint-netwerk van de DECT inrichtingen dienen opgenomen te 
zijn in een met de bevoegde en betrokken exploitant van het telepoint-netwerk ondertekende 
overeenkomst. 

• Uw apparaat voldoet aan IP40. Stel de uitrusting niet bloot aan zware omstandigheden (regen, 
zeelucht, stof, etc.). 

• Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt. 
• U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen. 
• De headset bevat magnetische onderdelen die scherpe metalen objecten kunnen aantrekken. 
• Om gehoorbeschadiging te voorkomen, niet luisteren op hoog volume gedurende langere tijd. 
• Er kan een explosie ontstaan als de batterij onjuist wordt vervangen. Gebruik alleen de aanbevolen 

batterij: Alcatel-Lucent Enterprise 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX 
- Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh). 

• Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig 
bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker. 

• Laad de batterij gedurende 16 uur op voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt. 
• Gebruik alleen de aanbevolen laders: 

o 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA). 
o 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA). 

In combinatie met de volgende netadapters: 
o 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA) 

Ten Pao (Model S005AYV0500100) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; 
O/P: DC 5V, 1A). 

o 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA) 
Ten Pao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiëntieniveau VI (rating 
I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A). 

o DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA) 
Ten Pao (Model S005AYI0500100) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; 
O/P: DC 5V, 1A).     

 

De labels en symbolen in dit document zijn niet contractueel bindend en kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. De op uw telefoon weergegeven labels en symbolen zijn afhankelijk van 

het systeem waarmee u verbinding hebt en kunnen afwijken van de in dit document weergegeven labels en 

symbolen. 
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1 Telefoon leren kennen  

1.1 Beschrijving van de telefoon  

  

 
 

• Oproep. 

• Beantwoord de oproep. 

• Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer 

herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. 

• Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / 

wisselgesprek). 

 
 

• Geluidssignaal verbreken. 

• Opgehangen. 

• Lang indrukken: de telefoon inschakelen / de telefoon uitschakelen. 

 
 

• Toegang tot het MENU. 

 
 

• Terugkeren naar het vorige menu. 

• Wissen van een teken. 

• Een compleet veld wissen. 
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• Druk kort op de OK-toets: bevestigen. 

• Houd de OK-toets lang ingedrukt: noodoproep indien alarmen zijn 

geconfigureerd. 

• Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. 

• Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen 

dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde 

statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 

  

• Vaste softkeys.  

De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de 

status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang 

te krijgen tot de functie. Kort drukken tijdens communicatie: de 

luidspreker activeren/deactiveren. 

  
• Kort indrukken: de bedrijfstelefoongids openen (open de functie voor 

het kiezen op naam). 

  
• Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon 

vergrendelen/ontgrendelen. 

  
• Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren (kort 

indrukken). Geen functionaliteit toegekend aan deze toets in vrij stand. 

  

• Kort drukken in niet-actieve stand: de afstelfunctie voor beltoon en 

trilfunctie openen.  

• Lang drukken in niet-actieve stand: trilfunctie activeren/deactiveren (1). 

  

• Kort drukken tijdens inkomende oproep (gaat over): de inkomende 

oproep beantwoorden in luidsprekermodus.  

• Kort drukken tijdens communicatie: de luidspreker activeren/deactiveren  

  

• Lang indrukken (functies afhankelijk van het systeem): toegang tot persoonlijke 

lijst. 

  
• Terug naar beginpagina. 

 

 

• Programmeerbare toetsen (P1- en P2-toetsen). 

 
 

• Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een inkomende 

oproep (8 stappen) of verhoog het volume van de oormicrofoon of de 

luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren. 

  

• Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende 

oproep (8 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de 

luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de dempfunctie (mute) 

activeren/deactiveren. 

 

 

• Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-

actieve status van de telefoon. 

• Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. 
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  • Noodoproepen. 

 

 

• 3.5 mm, 4-polige stekker (TRRS normen: CTIA). 

 Lampje  

• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is 

volledig opgeladen. 

• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt 

opgeladen. 

• Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen 

bericht, gemiste oproep, etc. 

• Snel oranje knipperen: inkomende oproep. 

• Langzaam rood knipperen: geen dekking. 

• Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag batterijniveau 

wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). Plaats de handset in 

de lader. 

• Snelle kleurverandering: upgradeversie (knippert). 

• Langzaam blauw knipperen: Bluetooth® is geactiveerd. 

 
• Vastklemmen om de telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip verwijderen en in 

plaats daarvan een afdekking gebruiken (apart verkocht).  

 • De batterijklep. 

 • Breedband-oorstukje. 

 • Breedband-microfoon. 
(1) Afhankelijk van de instellingen van de handset. 
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1.2 Statuspictogrammen  

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het 

toestel. 

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven:  -> . 

  Oplaadniveau van de batterij (  >  >  > ). 

  In charge (Symbool knippert). 

  Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, tekstbericht, gemiste oproep. 

  Triller ingeschakeld. 

  Beltoon ingeschakeld. 

  Beltoon uitgeschakeld. 

  Progressief bellen ingeschakeld. 

  Luidspreker aan (tijdens gesprek). 

  Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek). 

  Toestel vergrendeld. 

  Volgstand ingeschakeld. 

  
Geeft een lopende kalendernotificatie aan. 

  
Afspraak geprogrammeerd. 

  
Pictogram alarm actief. 

  
Bluetooth® ingeschakeld. 

  
Bluetooth® verbonden met een apparaat. 

  
Bluetooth®-audio actief met een verbonden apparaat. 

  Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus. 

  Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand. 

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere 

inlichtingen verkrijgen over de statusiconen. 
 

Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort 

(afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 
 

In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven. 
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1.3 MENU-iconen   

Het MENU is toegankelijk vanaf het welkomscherm door op de Menu-toets te drukken. 

 

Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.  

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven: → . 

 

  

Contacten 

Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.  

  

Gekozen  

Een van de laatst gekozen nummers terugbellen. 

  

Doorsch  

Uw oproepen doorschakelen naar voicemail of een ander nummer. Alle 

doorschakelingen annuleren. 

  

Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

• Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten. 

• Toegang tot oproeplog. 

  

Opnemen  

Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel. 

  

Alarmen  

Een afspraak of een vaste afspraak inplannen. 

  

Vergrendelen  

Telefoon vergrendel/ontgrendel. 

  

Diensten 

Toegang tot de dienstenconfiguratie van de handset (melodie, belniveau, automatisch 

antwoord, taal, wachtwoord). 

  

Instellingen  

Toegang tot de algemene instellingen van de telefoon (audio-instellingen, toetsen, 

schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, systeem selecteren, instellingen resetten, 

status). 

  

Kalender 

Kalender openen. 

  

Installeren (password-beveiligd) 

Installatie. 

  

Alarm instellingen (password-beveiligd) 

menu alarminstellingen. 

In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven. 
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1.4 Oproeppictogram  

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven: → . 

  
Opbellen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1). 

  
Een oproep ontvangen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1). 

 
 

Oproep in de wacht. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1). Als u 
een tweede telefoontje pleegt, wordt uw eerste contact in de wacht gezet.  

  
Tekstberichten verzenden. 

  
Berichten lezen. 

  
Verkortkieslijsten. 

  
Doorverbinden van een gesprek. 

  
TDK-zenden. 

  
Een vergadering instellen. 

  
Onmiddellijk doorschakelen. 

  
Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail. 

  
Doorschakelen annuleren. 

  
Parkeren (externe verbinding). 

  
Extra opties (Functies afhankelijk van het systeem). 

  
Maak een opname van het gesprek. 

  
Handmatig vasthouden.  

  
Einde ruggespraak.  

 

In geval van meerdere gesprekken, staan symbolen (zoals cijfers) bij de pictogrammen om onderscheid te 

maken tussen de verschillende bellers.  

Voorbeeld: eerste gesprek staat in de wacht, het tweede gesprek is actief / . 

In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven. 
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1.5 Toegang tot het MENU en bladeren  

De schermbeschrijvingen worden als voorbeeld gegeven en zijn geen exacte weergave van wat er op uw 

handset kan worden weergegeven. 

Toegang tot het menu verkrijgen.  

Druk op de toets Menu openen (kort 

indrukken). 

 

 

Selecteer een functie in het 

MENU. 
 

Gebruik de navigatietoetsen en druk 

op de toets OK om een functie te 

selecteren. 

Navigeren binnen een functie. 

 

Binnen de functie kunt u in 

horizontale richting de gewenste 

iconen kiezen. 

OF  

 

U kunt verticaal scrollen langs de 

diverse labels binnen de functie. 

 

Druk op de toets OK om uw keuze 

te bevestigen. 

 

 

 

Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort 

(afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 
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1.6 Handset in stand 'pictogrammen weergeven'  

Uw telefoon kan worden geconfigureerd om pictogrammen of labels weer te geven. Alle beschrijvingen in 

deze gebruikerhandleiding hebben betrekking op een handset in stand 'pictogrammen weergeven'. Om 

ervoor te zorgen dat uw handset overeenkomt met de documentatie, moet u controleren of deze correct is 

geconfigureerd. 

De stand 'pictogrammen weergeven' activeren: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 
• Instellingen 

 
• Toetsen 

 
• Softkeys 

 
• Symbool 

1.7 Alfabetisch toetsenbord 

Uw telefoon is uitgerust met een alfanumeriek toetsenbord. 

• Letters invoeren: het numerieke toetsenbord heeft letters die u kunt weergeven door herhaaldelijk 

op dezelfde toets te drukken.  

Voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te brengen. 

• Druk lang op de toets # om van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers te 
gaan. 

• Symbol: selecteer deze softkey om speciale tekens weer te geven. Gebruik de navigatietoetsen om 
een teken te selecteren en voeg het in door op de OK-toets te drukken. 

• Beweeg de cursor met de navigatietoetsen in de tekst.  

•   Het laatst ingevoerde teken wissen.  
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2 De eerste stappen  

Om ervoor te zorgen dat de 8244 DECT-handset naar behoren functioneert, hebt u de volgende items 

nodig voor uw handset: de batterij, de AC/DC-adapter en de voeding. 

2.1 Uitpakken 

 
 

• De 8244 DECT Handset met de 

vaste riemclip. 

• De batterij. 

• De batterijklep. 

De veiligheids- en 

regelgevingsinstructies die 

zorgvuldig moeten worden 

gelezen. 

U hebt een bureaulader nodig voor uw telefoon (enkele of dubbele lader). De lader wordt apart verkocht. 

2.2 Aanbrengen van de batterij  

Als de riemclip is geïnstalleerd, moet u deze optillen en tijdens 

gebruik in deze positie houden.  
 

  

Til het klepje op. 

 

De batterij plaatsen:  

• Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals 

is aangegeven in de tekening (A).  

• Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door 

op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de 

tekening (B). 
 

Plaats het klepje terug. 

 

 

A B 
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2.3 Geheugenkaart installeren  

Op de SD-kaart van de handset worden configuratiegegevens van de handset en, afhankelijk van uw 
systeem, tevens abonnementsgegevens opgeslagen. Neem contact op met de systeembeheerder voor 
meer informatie. 
Als de handset is geregistreerd in EGAP/GAP-modus, biedt de SD-kaart ruimte voor maximaal 500 
contactpersonen en 200 berichten.  

U dient in het bezit te zijn van de geheugenkaart voor uw telefoon. 

De ondersteunde Micro SD-geheugenkaarten zijn:  

• Kingston: 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10, 

• Trancend 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10. 

De SD-kaart moet in FAT-formaat zijn. Formatteer indien nodig de SD-kaart. Als een SD-kaart voor het 

eerst in de handset wordt geïnstalleerd (kaart is nooit gebruikt met de handset), is het raadzaam om een 

lege SD-kaart te gebruiken of een die het OPT.bin-bestand bevat. Anders kunnen de gegevens op de SD-

kaart door de handset worden verwijderd. 

 

Handset uitschakelen. 
 

Als de riemclip is geïnstalleerd, moet u deze optillen en tijdens 

gebruik in deze positie houden.  
 

 

Til het klepje op. 

 

Verwijder de batterij uit het vak zoals is aangegeven in de 

tekening. 

 

Schuif de geheugenkaart naar binnen bij de twee kleine 

uitsparingen en druk deze in zoals getoond in de afbeelding. 

 

Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals is 

aangegeven in de tekening (A). Voltooi het plaatsen van de 

batterij in het batterijvak door op de batterij te drukken zoals is 

aangegeven in de tekening (B). 
 

A B 

A B 
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Plaats het klepje terug. 

 

Handset inschakelen  
 

Als u de handset laat vallen, kan de geheugenkaart in de handset klem komen te zitten. Wanneer dit 

gebeurt, wordt de gebruiker iedere 5 seconden gewaarschuwd via een hoorbaar waarschuwingssignaal en 

wordt het bericht 'Controleer MEM kaart' weergegeven. Plaats de geheugenkaart correct in de handset. 

2.4 Opladen van het toestel  

De lader wordt apart verkocht. 

  

2.4.1 De batterij opladen in een enkelvoudig laadstation  

Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht, zoals op de foto te zien is. Sluit de USB-kabel aan 

op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het elektriciteitsnet. 

De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter. 

Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden begint. 

Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. 

• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen. 

• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen. 

• U kunt met behulp van het instellingenmenu configureren hoe de handset zich gedraagt wanneer deze 

op de oplader is geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk over configureren van de telefoon: Instellen van 

uw toestel . 
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2.4.2 De batterij opladen in een dubbel laadstation  

Plaats de handset in de sleuf voor de dubbele lader aan de voorkant, met de voorkant naar u toe.  

Als u een reservebatterij hebt, kunt u deze tegelijkertijd opladen. Plaats een 

reservebatterijpack in de achtersleuf met de laadcontacten omlaag. Duw de 

reservebatterij naar voren en naar beneden onder de clip om deze op te laden (A).  

De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een 

gepaste AC/DC-adapter. 

Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer 

het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. Als er 

een reservebatterij wordt opgeladen, gaat er een speciale LED op de lader branden. 

• Groen continu: de batterij is volledig opgeladen. 

• Rood continu: batterij laadt op. 

Om de reservebatterij te verwijderen, duwt u deze naar beneden en naar achteren om deze los te maken. 

• U kunt met behulp van het instellingenmenu configureren hoe de handset zich gedraagt wanneer deze 

op de oplader is geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk over configureren van de telefoon: Instellen van 

uw toestel . 

2.4.3 Lampje  

• Groen continu: de batterij is volledig opgeladen. 

• Rood continu: batterij laadt op. 

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. 

Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader 

opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op. 

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron 

waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, …). 

De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur. 

2.4.4 Levensduur van uw toestel  

Stand-by in de dekkingszone  Tot zo'n 160 uur. 

Bij voortdurend gesprek  Tot 17 uur. 

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt. 

A 



De eerste stappen 

 

8AL90396NLAAed02 
 

19 /98 

2.5 Inschakelen van het toestel  

• Toets voor in-/uitschakelen indrukken lang indrukken. 

• Uw toestel is ingeschakeld.  

 

Wanneer het scherm niet oplicht of het pictogram dat het laadniveau van de batterij aangeeft begint te 

knipperen, moet u de batterij opnieuw opladen. 

Wanneer het zend-en ontvangstbereik status-icoon niet op het scherm van de telefoon verschijnt: 

• Controleer of zich binnen het bereik van een basisstation bevindt. 

• Controleer of de telefoon op de juiste manier op het systeem is aangemeld. 

Auto install.?: als het display dit bericht toont, neem dan contact op met uw installateur of raadpleeg het 

volgende hoofdstuk: Registreren van het toestel . 

2.6 Uitschakelen van uw toestel  

• Toets voor in-/uitschakelen indrukken lang indrukken. 

• Uitschakelen bevestigen: Ja. 

• Uw telefoon is nu uitgeschakeld.  
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3 Telefoon gebruiken  

3.1 Berichtenportal 

Met het berichtenportaal heeft u toegang tot functies zoals het oproeplogboek, tekstberichten en 

ingesproken berichten, en kunt u deze ook beheren.  

 

 

 

Als u een nieuwe gebeurtenis heeft ontvangen (een nieuw ingesproken bericht of een nieuwe 

gemiste oproep), verschijnt het icoon Berichten op de statusbalk. Informatie over de 

gebeurtenis wordt op het scherm weergegeven. De oranje led op uw telefoon knippert om 

aan te geven dat er een nieuwe gebeurtenis is. U wordt gewaarschuwd door een speciale 

toon. De prioriteit van de gebeurtenis is (van hoog naar laag): terugbelverzoek, ingesproken 

bericht, tekstbericht en gemiste oproep. 

 

Toegang tot de berichtenportal 

 

 

• Als het berichtpictogram in de statusbalk van het welkomstscherm niet is 

geselecteerd, selecteer het dan met de navigatietoetsen links/rechts. Druk op de OK-

toets om toegang te krijgen tot het berichtenportaal. Nieuwe gebeurtenissen worden 

automatisch weergegeven. 

of  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten  

Ga naar de berichtenportal. 

 

Opties op de berichtenportal aan het ophalen 

 

• Gebruik de linker/rechter navigatietoetsen om de gewenste tab te selecteren. 

 

• Oproeplog: toegang tot oproeplogboek. 

Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw 

voorkeuren). 

  
 

Gemiste oproepen inzien. 

  
 

Alle gesprekken inzien  

 

• LsBer: toegang tot voicemail (Inbox). 

Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw 

voorkeuren). 

 

• Stuur ber: toegang tot voicemail (verzendvak). 

Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw 

voorkeuren). 

 

• Lees bericht?: toegang tot tekstberichten (Inbox). 

Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw 

voorkeuren). 
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• Stuur ber: toegang tot tekstberichten (verzendvak). 

Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw 

voorkeuren). 

 

 

• Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om een gebeurtenis te selecteren en 

druk op OK om het te openen. 

 

Ongelezen gebeurtenissen staan in het vet. 

 

Beschikbare handelingen vanuit het berichtenportaal 

 

De handelingen die u via het berichtenportaal kunt uitvoeren, zijn afhankelijk van de geselecteerde tab en 

de status van de gebeurtenis (nieuw of bevestigd). 

 

 

• Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om de handeling te selecteren en druk 

op OK  

 

• LsBer: De geselecteerde gebeurtenis lezen.  

• Bevestigen: Alle gebeurtenissen van de geselecteerde tab als gelezen markeren. 

• Alles verwijderen: Alle gebeurtenissen van de geselecteerde tab wissen. 

• Zend: Een gesproken bericht of tekstbericht versturen. 

• BelAfz: De contactpersoon, afzender of de gebeurtenis bellen. 

• Wissen: Eén gebeurtenis verwijderen uit het oproeplog. 

• Schrm': Aanvullende informatie over de oproep weergeven. 

• IndVK-lijst: De contactpersoon in uw persoonlijke telefoonboek opslaan. 

 

Zodra u een nieuw event opvraagt (oproepenhistorie, gesproken berichten en IM-berichten), wordt dat 

automatisch bevestigd. U kunt ook ervoor kiezen om alle events te bevestigen zonder deze eerst op te 

vragen. 

 

Als u een event (oproepenhistorie, gesproken berichten en IM-berichten) heeft opgevraagd, kunt u dit 

daarna wissen. U kunt er echter ook voor kiezen om alle events ineens te wissen. 

De verificatie activeren of deactiveren 

Als de verificatie is geactiveerd, moet u uw persoonlijke wachtwoord invoeren wanneer u het 

oproeplogboek, de ingesproken berichten of tekstberichten raadpleegt, een nieuw ingesproken bericht 

verstuurt of alle nieuwe gebeurtenissen bevestigt of verwijdert. 

Het wachtwoord wordt een aantal seconden onthouden. Wanneer u het berichtenportaal verlaat en u dit na 

een paar seconden opnieuw wilt oproepen, heeft u dus direct opnieuw toegang zonder dat u het 

wachtwoord opnieuw moet invoeren. Deze time-out is afhankelijk van de configuratie van het systeem. 

Neem voor aanvullende informatie contact op met uw installateur of netwerkbeheerder. 

U kunt de instelling zodanig wijzigen dat u niet steeds een password hoeft in te toetsen als u naar de 

berichtenportal-functies wilt gaan.  
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Om de verificatie te activeren of te deactiveren als dit is toegestaan door de administrator: 

 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Diensten 

 

 

• Gebr opties  

 

• Auth  

 

• De verificatie activeren of deactiveren. U moet uw persoonlijke wachtwoord invoeren 

om het te deactiveren. 

• OK indrukken of selecteren om te bevestigen. 

3.2 Bellen  

 

• Nummer kiezen. 

 

• Verzend het gesprek. 

Om een externe oproep te doen, draait u de toegangscode voor buitenlijnen alvorens u het nummer van uw 

contactpersoon draait.  

U bent verbonden: 

 

• Ophangen. 

3.3 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers  

 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 
lang indrukken  

 

• Contacten  

 

• Ind VK-lijst  

• Toegang tot de ´persoonlijke adressenlijst´ valideren. 

 

• Selecteer de naam van degene die u op wilt bellen. 

 

• Verzend het gesprek. 

 g i  kl

 p r s t u 
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3.4 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)  
 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 
 

• Contacten  

 

• Tel. gids  

 

• Voer de eerste letters van de achternaam van uw contactpersoon in. 

• Bevestigen. 

 

• Selecteer de gewenste naam. 

 

• Verzend het gesprek. 

* Wanneer er di erse mogeli k eden zi n, kunt u  erder zoeken door meerdere (tweede, derde…) letters 

voor de gezochte naam in te voeren.  

Druk op 1 wanneer u geen enkele letter van de naam kent.  

 U kunt deze functie snel oproepen door op de toets telefoonboek te drukken wanneer het scherm 

op stand-by staat... 

3.5 Bellen met behulp van de snelkiestoets 

 

• Als u een snelkeuzetoets op P1 of P2 hebt gedefinieerd, kort of lang indrukken, kunt u 

deze gebruiken om het gekoppelde nummer te bellen (zie hoofdstuk: Definieer 

snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken)). 

3.6 Een oproep ontvangen  

Inkomende oproep. 

 
of 

  

Gebruik een van de volgende opties: 

• Beantwoord de oproep door de toets 'beantwoorden' of de toets 'OK' te selecteren. 

• Neem de telefoon uit de lader (afhankelijk van de instellingen van de handset). 

 

• Uitschakelen van de beltoon: Druk op ophangen wanneer uw toestel overgaat: het is 

nog mogelijk om te antwoorden door te drukken op de toets beantwoorden.  

Spreken. 

 

• Ophangen. 

De beltoon is niet hoorbaar als: 

• De triller ingeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon triller ingeschakeld weergegeven. 

• De beltoon uitgeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon beltoon uitgeschakeld 

weergegeven. 

U kunt een headset gebruiken in combinatie met uw telefoon. Als u wilt dat alleen de headset belt bij een 

inkomend gesprek, moet u de headset-modus activeren: 

 g i  kl

 p r s t u 
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3.7 Nummerherhaling  

3.7.1 Een van de laatst gekozen nummers terugbellen  

 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 
Lang indrukken (1) 

 

• Gekozen  

 

• Selecteer het nummer in de lijst. 

 

• Toon informatie over het geselecteerde contact (nummer, datum van de laatste 

oproep). 

 
of 

  

• Verzend het gesprek. 

(1)Afhankelijk van de systeemconfiguratie. 

3.8 Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in 

gesprek is  

 

• Auto terugb. ? 

Kies om het verzoek om teruggebeld te worden op te heffen de functiecode 'opheffen auto terugb.'.  

3.9 Oproepenhistorie  

3.9.1 Toegang tot oproeplog.  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

 

• Oproeplog  

• Bevestigen. 

 

• Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig. 

 

• Alle gesprekken inzien. 

x: Gemiste oproepen. 

<: Inkomende oproepen. 

>: Uitgaande oproepen. 

 

• Gemiste oproepen inzien. 

 g i  kl

 p r s t u 
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3.9.2 Het contact terugbellen  

 

• Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen. 

Informatie over de oproep wordt weergegeven. 

 

• Druk op de toets OK om het menu te openen. 

• Oproep 

3.9.3 Eén gebeurtenis verwijderen uit het oproeplog  

 

• De te verwijderen contactpersoon selecteren. 

Informatie over de oproep wordt weergegeven. 

 

• Druk op de toets OK om het menu te openen. 

• Wissen 

3.9.4 Een nummer aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen 

 

• Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht. 

Informatie over de oproep wordt weergegeven. 

 

• Druk op de toets OK om het menu te openen. 

• IndVK-lijst  

3.9.5 Aanvullende informatie over de oproep weergeven 

 

• Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht. 

Informatie over de oproep wordt weergegeven. 

 

• Druk op de toets OK om het menu te openen. 

• Lees+  

3.9.6 Alle gemiste oproepen bevestigen 

 

• Bevestigen 

3.9.7 Alle gebeurtenissen verwijderen uit de oproeplog  

 

• Alles Wissen 

3.10 terugbelverzoeken  

 

Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het beginscherm 

weergegeven. De oranje LED op uw toestel knippert om aan te geven dat er een bericht is. 

 

 

 

• Terugbelverzoeken weergeven. 

 

 

Het icoon Berichten verdwijnt wanneer alle nieuwe gebeurtenissen zijn bekeken. 
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3.11 Voicemailberichten beluisteren  

 

Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het beginscherm 

weergegeven. De oranje LED op uw toestel knippert om aan te geven dat er een bericht is. 

 

 

 

• Het aantal nieuwe gesproken berichten wordt weergegeven in de zone voor 

meldingen op de telefoon. 

OF   

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

 

  

• Voice berichten 

• Bevestigen. 

 

• Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig. 

Aantal nieuwe en oude berichten weergeven.  

 

• Speel nieuwe  

Toegang tot voicemailfuncties: binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Speel nieuwe: beluisteren van de berichten.  

 

• Wissen: het huidige bericht wissen.  

 

• Bel afzender: terugbellen naar degene die het bericht achtergelaten heeft.  

 

• Stuur kopie: een kopie van het bericht verzenden.  

* • Pauze/Speel: pauzeer tijdens het luisteren naar een bericht.  

* • Terug: 10 seconden terug.  

* • Vooruit: 10 seconden vooruit.  

*Weergegeven tijdens het beluisteren van een bericht. 

 

Het icoon Berichten verdwijnt wanneer alle nieuwe gebeurtenissen zijn bekeken. 

 g i  kl

 p r s t u 
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3.12 Tekstberichten raadplegen  

 

Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het beginscherm 

weergegeven. De oranje LED op uw toestel knippert om aan te geven dat er een bericht is. 

 

 

 

• Het aantal nieuwe gesproken berichten wordt weergegeven in de zone voor 

meldingen op de telefoon. 

OF   

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

 

• Tekstberichten  

• Bevestigen. 

 

• Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig. 

Lees de berichten: 

 

• Selecteer een bericht om te lezen.  

• Bevestigen. 

 

• Lees bericht ? 

Bevestig de toegang tot de optie 'berichten lezen'.  

 

• Vanuit het menu 'opties' kunt u het bericht wissen, de afzender van het bericht 

terugbellen, het bericht beantwoorden of het telefoonnummer van de afzender van het 

bericht opslaan in uw persoonlijke lijst met contactpersonen.  
 

 

Het icoon Berichten verdwijnt wanneer alle nieuwe gebeurtenissen zijn bekeken. 
 

3.13 Een tekst naar een persoon binnen het bedrijf sturen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten  

Ga naar de berichtenportal. 

 

• Tekstberichten  

• Bevestigen. 

 

• Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig. 

 

Als u een of meerdere ongelezen berichten heeft, selecteer dan het volgende menu: 

• Zend bericht  

• Bevestigen. 

 

• Nummer kiezen. 
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• Bevestigen. 

 

• Selecteer het te verzenden bericht. 

 
• Bevestigen. 

Dit zijn de 27 voorgeprogrammeerde berichten:  

1 BEL ME TERUG  15 BESPREKING XX.XX.XX (*)  

2 BEL MORGEN TERUG  16 BESPREKING XX.XX.XX OM XX: XX (*)  

3 BEL ME TERUG OM XX: XX (*)  17 EVEN AFWEZIG  

4 BEL TERUG NR. XX XX XX (*)  18 REST VAN DE DAG AFWEZIG  

5 BEL DE OPERATOR  19 IK BEN TERUG OM XX: XX (*)  

6 BEL DE SECRETARESSE  20 AFWEZIG, TERUG XX.XX.XX OM XX: XX 

(*)  

7 IK BEL TERUG OM XX: XX (*)  21 OP VAKANTIE, TERUG XX.XX.XX (*)  

8 BEREIKBAAR VIA PAGER  22 EXTERNE BESPREKING  

9 S.V.P. FAX OPHALEN  23 EXTERNE BESPR. - TERUG XX.XX.XX (*)  

10 S.V.P. POST OPHALEN  24 IN BESPREKING - KAMER XXXX (*)  

11 SCHAKEL VOLGSTAND UIT  25 IN BESPREKING - NIET STOREN  

12 BEZOEKERS WACHTEN  26 LUNCH  

13 U WORDT VERWACHT  27 AFWEZIG WEGENS ZIEKTE  

14 BESPREKING OM XX: XX (*)  (*) Berichten aan te vullen via de cijfertoetsen  
 

Als het bericht aangevuld dient te worden: 

 

• Bevestig de toegang tot het aan te vullen bericht.  

 

• Het bericht voltooien. 

• Bevestigen. 

 

 

Bij het opstellen van een bericht kunt u ingevoerde lettertekens met de toets wissen uitwissen. 

Met de navigatietoetsen kunt u de cursor in een invoerveld verplaatsen. 
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3.14 Een kopie van een gesproken bericht verzenden  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten  

Ga naar de berichtenportal. 

 

 

• Voice berichten  

• Bevestigen. 

 

• Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig. 

 

• Selecteer het te kopiëren bericht. 

 

 

• Stuur kopie  

 
• Uw keuze inschakelen. 

 

• Nummer kiezen. 

 
• Druk op de OK-toets om de invoer te bevestigen.* 

 

• Bevestigen. 

• Druk op de OK-toets om het bericht te versturen. 

* Wanneer u een kopie van het bericht stuurt, kunt u ook een opmerking aan het bericht toevoegen: 

 

 

• Intro inspr. 

• Bevestigen. 

 

• Opname 

• Bevestigen. 

• Start opname.  

Opname bezig.  

 

• Stop  

 

Gebruik een van de volgende opties: 

• Ok: het bericht bevestigen. 

• Luister: beluisteren van het opgenomen bericht. 

• Opname: een nieuwe boodschap opnemen. 

Tijdens de opname van het bericht, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies 

selecteren (Stop, Pauze, Opname).  
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3.15 Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten  

Ga naar de berichtenportal. 

 

 

• Voice berichten  

• Bevestigen. 

 

• Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig. 

 

 

• Stuur ber  

• Bevestigen. 

 

• Bel het bestemmingsnummer.  

• Bevestigen. 

 

• Selecteer het te verzenden bericht.  

• Bevestigen. 

Distributielijsten:  

• 000: het bericht wordt naar alle voicemail-bussen gezonden.  

• 001 tot 050: het bericht wordt naar een groep voicemail-bussen gezonden.  

Om het bericht op te nemen: 

 

• Opname  

• Bevestigen. 

Opname bezig.  

 

• Stop  

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Ok: het bericht bevestigen. 

o Luister: beluisteren van het opgenomen bericht. 

o Opname: een nieuwe boodschap opnemen. 

• Het bericht wordt verzonden.  

 Tijdens de opname van het bericht, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies 

selecteren (Stop, Pauze, Opname).  
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3.16 Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Doorsch  

 

 

• Kies welke oproepen worden doorgeschakeld (alle soorten oproepen, interne of 

externe oproepen).  

o Alle oproep.  

o Externe opr.  

o Interne opr.  

3.17 Oproepen doorschakelen naar een ander nummer (onmiddellijke 

doorschakeling)  

Dit nummer kan uw privénummer, uw mobiele nummer, uw voicemail of een intern toestel (telefoniste, etc.) 

zijn.  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Doorsch  

• Selecteer de toegang tot de onmiddellijke volgstand.  

 

 

• Direct + nr  

• Bevestigen. 

 

• Bel het bestemmingsnummer.  

• Bevestigen. 

U kunt zelf nog steeds anderen opbellen wanneer uw toestel in de volgstand staat.  

Algemene opmerking betreffende de volgstanden: u kunt slechts één type volgstand kiezen op uw toestel. 

Tijdens de programmering van een nieuwe volgstand, wordt de vorige automatisch opgeheven.  

3.18 Verschillende soorten volgstanden / Voorbeeld van een volgstand bij 

bezet toestel  

3.18.1 Verschillende soorten volgstanden  

U kunt verschillende manieren van doorschakelen kiezen in de doorschakellijst. 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Doorsch  

 

 

• Selecteer de icoon 'Lijst van de volgstanden'. 
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Bezet + nr  
Als u in gesprek bent en alle lijnen bezet zijn, worden alle oproepen 

doorgeschakeld naar het gedefinieerde nummer. 

Niet storen  Uw toestel kan tijdelijk niet bereikt worden.  

VolgFollowMe  
De voor u bestemde oproepen worden doorgeschakeld naar een 

ander toestel.  

Radio pag.  De voor u bestemde oproepen worden doorgeschakeld naar uw pager.  

Ber. serv.  
Als een contactpersoon u probeert te bellen, verschijnt het door u 

geselecteerde tekstbericht op het scherm van zijn of haar telefoon.  

3.18.2 Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Doorsch  

 

 

• Selecteer de icoon 'Lijst van de volgstanden'. 

 

• Bezet + nr  

• Bevestigen. 

 

• Bel het bestemmingsnummer.  

• Bevestigen. 

3.19 Oproepen doorschakelen naar voicemail  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Doorsch  

 

 

• DirVlg VM  

• Bevestigen. 

3.20 Alle doorschakelingen annuleren  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Doorsch  

 

 

• Oph. volgst  

• Bevestigen. 
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3.21 Activeren / Deactiveren van de persoonlijke assistent  

Dankzij de persoonlijke assistent kan de opbeller niet alleen een bericht in de voicemail-bus achterlaten, 

maar ook met een intern, extern, mobiel nummer of met de telefoniste worden doorverbonden.  

 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Diensten  

 

 

• Perso assist  

 

• Volgst. AAN: om de 'persoonlijke assistent' te activeren.  

• Volgst. UIT: om de 'persoonlijke assistent' te deactiveren.  

• Bevestigen.  

Wanneer u de persoonlijke assistent en vervolgens een andere volgstand activeert worden de functies van 

de persoonlijke assistent uitgeschakeld.  

3.22 De persoonlijke assistent: slechts één nummer om u te bereiken  

 

• Toegang tot het MENU.  

 

• Diensten  

 

 

• Perso assist  

 

 

• Menu  

Om het type doorschakeling te kiezen.  

 

• Nr collega  

• Voer het nummer van bijvoorbeeld een collega, of een assistent in.  

 

• Externe nr  

• Voer een extern nummer in.  

 

• Mobiele nr  

• Voer het nummer van uw mobiele telefoon in.  
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• Keuze AAN / Keuze UIT  

• Schakel de doorschakeling naar de telefoniste in/uit.  

 

• Kies het nummer.  

• Bevestigen.  

3.23 Beantwoorden van een algemene oproep  

Bij afwezigheid van een telefoniste kunnen de externe oproepen worden verbonden met een extern 

signaleringssysteem. U kunt deze oproepen beantwoorden: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Pick-up  

 

 

• Antw alg opr  

 

• Bevestigen. 

3.24 Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel  

U hoort een telefoon in een ander kantoor rinkelen waar niemand kan opnemen. Als u hiervoor de toelating 

heeft, kunt u vanaf uw eigen telefoon de oproep beantwoorden. 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Pick-up  

 

 

• Pick-up Ind  

 

• Toets het nummer in van het toestel dat belt.  

 

• Bevestigen. 

 

Als het toestel niet tot dezelfde groep hoort als de uwe: 

 

• Grp Pick-up  

Door de programmering van het systeem kunnen bepaalde toestellen beschermd zijn tegen pickup-

mogelijkheden.  
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3.25 Toestelgroepen  

Naar toestellen van een groep bellen:  

Toestellen kunnen tot een groep behoren. U kunt door het kiezen van een nummer van een toestelgroep 

een toestel uit deze groep bereiken. 

Het feit dat een toestel tot een toestelgroep behoort, is van geen enkele invloed op de rechtstreekse 

oproepen. U kunt nog altijd een specifiek toestel binnen een groep bellen, door het eigen toestelnummer 

hiervan te kiezen. 

Tijdelijk uw toestellengroep verlaten:  

 

• Code van de functie 'Groep verlaten' (standaardcode: 796).  

 
• De toepassing activeren. 

 

• Voer uw groepsnummer in.  

 

• Aanvraag acc: uit groep acc. 

 

Naar uw groep terugkeren:  

 

• Functiecode 'Terug in de groep' (standaardcode: 797). 

 
• De toepassing activeren. 

 

• Voer uw groepsnummer in.  

 

• Aanvraag acc: in groep acc. 

3.26 Volgstand voor groepsoproepen  

U kunt de oproepen die bestemd zijn voor uw groep in volgstand zetten:  

 

• Functiecode 'Volgstand voor groepsoproepen' (standaardcode: 795). 

 
• De toepassing activeren. 

 

• Nr. van bestemming van de volgstand.  

 

• Op het display wordt de aanvaarding van de volgstand getoond.  

Om deze functie te annuleren, zie hoofdstuk: Alle doorschakelingen annuleren.  
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4 Ti dens een gesprek  

Tijdens een gesprek kunt u, zonder de verbinding te verbreken, op verschillende manieren de door uw 

systeem geboden opties activeren via: 

• De pictogrammenreeks, bovenaan op het scherm (gebruik de navigatietoetsen links/rechts). 

• De itemreeks, onderaan op het scherm (gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag wanneer het 

lopende gesprek of het gesprek in wacht is geselecteerd). 

 
 

 

 

 

  

 

            

  

 

  

 

     

 

   

  

 

Gesprek gaande. 

 

Plaats van de tweede oproep (gesprek gaande. / oproep in wachtstand - als er een 

tweede oproep aanwezig is.). 

 

Contacten. 

 

Doorverbinden. 

 Opheffen van de tweede oproep. 

 

Een tweede oproep maken.  

 

TDK zenden. 

 

Conferentie. 

 

Handmatige wachtstand.  

 Doorschakelen naar voicemail.  

 Maak een opname van het gesprek.  

 Parkeer de opr. 

4.1 Een tweede oproep maken  

 

• U bent in gesprek met een beller. 

 

• Nummer kiezen. 

 

• Verzend het gesprek. 

 

• De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet. 

U kunt ook een tweede gesprek starten door de functie 'Tweede gesprek' te gebruiken.  
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Herstel de relatie in de wachtstand: 

 

• Ophangen. 

 
• Uw toestel belt. 

 

• Herstel de relatie in de wachtstand. 

4.2 Een tweede oproep ontvangen  

Tijdens een gesprek probeert een tweede persoon u te bereiken: er wordt een bieptoon verzonden en de 

naam van de beller wordt gedurende 3 seconden weergegeven. 

 

• Beantwoord de oproep.  

 

• De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet. 

Wanneer de 3 seconden verstreken zijn, kunt u de cursor met de toets links-rechts-navigeren op het 

pictogram tweede oproep ontvangen plaatsen om de identiteit van de tweede opbeller te zien (en zo nodig 

te beantwoorden): . 

4.3 Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / 

wisselgesprek)  

Om tijdens het gesprek naar de gesprekspartner in wachtstand over te gaan:  

 

• Herstel de relatie in de wachtstand. 

U kunt de identiteit van de in wachtstand geplaatste opbeller zien zonder de oproep aan te nemen door op 

de toets links-rechts-navigeren te drukken. 

Wanneer u de identiteit van het gesprek in wacht toont, kunt u deze ook terugroepen: 

 

• Druk op volgend totdat de juiste naam verschijnt. 

 

• Herstel de relatie in de wachtstand. 

4.4 Doorverbinden van een gesprek  

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden. 

U staat in verbinding met een eerste relatie: 

 

• Bel de ontvanger van de doorverbinding. 

 

• Verzend het gesprek. 

U bent in verbinding met het toestel van bestemming: 

 g i  kl

 p r s t u 



Tijdens een gesprek 

 

8AL90396NLAAed02 
 

38 /98 

 

 

• Transfer  

• Bevestigen. 

De twee relaties zijn verbonden. 

Blind doorschakelen 

Na het kiezen van het nummer van degene die u wilt bereiken, kunt u 'doorschakelen' gebruiken om het 

gesprek direct door te verbinden zonder te hoeven wachten tot degene die u belt, antwoordt. Het 

doorschakelen tussen twee externe partijen en het doorschakelen via de toets ophangen, zijn afhankelijk 

van de systeemconfiguratie. 

4.5 Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners 

(conferentie)  

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern): 

 

• □Conferentie  

• U bent in conferentiegesprek. 

Opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner of functiecode (Als de 

conferentie is ingeschakeld.): 

 

• ■Conferentie  

• Bevestigen dat de conferentie wordt geannuleerd. 

Beëindig het conferentiegesprek met alle deelnemers.  

 

Het conferentiegesprek is beëindigd.  

4.6 Een gesprek parkeren  

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten. 

U bent in gesprek met een externe gesprekspartner. 

 

• Park  

 

• Nr. van het toestel van bestemming. 

Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort de wachtmelodie. 

Als u te telefoon ophangt zonder het toestelnummer voor het parkeren op te geven, wordt de oproep op uw 

toestel geparkeerd. 

Om het geparkeerde gesprek te hervatten (terugnemen geparkeerd gesprek): 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Pick-up  

 

• Parkeren  

 

• Bel het nummer van de handset waarop het gesprek is geparkeerd.  
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Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard ingesteld op 90 

seconden), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden. Deze vooringestelde tijd kan 

echter door uw beheerder worden aangepast. 

4.7 Activeer/deactiveer toonfrequentie  

Deze functionaliteit hangt af van de systeemconfiguratie. Neem zo nodig contact op met uw 

systeembeheerder. Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij 

bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen: 

 

• U bent in gesprek met een beller. 

De DTMF-modus activeren: 

 

 

• ■ TDK zenden ? 

 

• Om te activeren. 

 

• DTMF-signalen versturen. 

De DTMF-modus deactiveren: 

 

• □ TDK zenden ? 

 

• Om te deactiveren. 
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5 Telefoon programmeren  

5.1 Instellen van uw voicemail  

Controleer voor initialisatie of de systeembeheerder een voicemailbox heeft aangemaakt.  

 

 

• Door middel van het icoon Berichten op het beginscherm kunt u uw voicemail instellen. 

OF   

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten  

 

 

 

• Bevestig de toegang tot uw voicemail. 

 

• Volg de vocale instructies op om uw wachtwoord in te voeren en uw naam te 

registreren.  

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.  

Een zwakke persoonlijke code met 6 gelijke cijfers (000000, 111111 enz.) of een eenvoudige reeks van 6 

cijfers (012345, 123456 enz.) wordt geweigerd door het systeem. De lijst met zwakke wachtwoorden bevat 

niet alle mogelijkheden. 

5.2 Programmeren van uw persoonlijke begroeting  

U kunt de standaard begroeting wijzigen door een persoonlijk bericht.  

 

• Toegang tot het MENU.  

 

• Diensten  

 

 

• Pb begroet.  

• Bevestigen.  

 

 

• Andere ? 

• Bevestigen.  

 

• Opname  

• Bevestigen.  

Tijdens de opname van de inleiding, kunt u andere functies selecteren met de toets bladeren-omhoog-

omlaag.  
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Om naar de standaardmededeling terug te keren:  

 

• Toegang tot het MENU.  

 

• Diensten  

 

 

• Pb begroet.  

• Bevestigen.  

 

 

• Standaard ? 

• Bevestigen. 

 

• Ja  

• Bevestig het standaard bericht.  

5.3 Uw persoonlijke wachtwoord wijzigen  

Uw persoonlijke wachtwoord wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het berichtenportaal en om uw 

telefoon te vergrendelen. 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Diensten  

 

 

• Gebr opties  

 

• Passwoord  

 

• Oud password (4 cijfers). 

• Nieuw password (4 cijfers). 

• Bevestigen. 

Uw default wachtwoord wordt bepaald door de beheerder totdat uw voicemail is geïnitialiseerd. Neem 

contact op met de beheerder. 

Elk cijfer van de code wordt weergegeven als een asterisk.  

 

Een zwakke persoonlijke code met 6 gelijke cijfers (000000, 111111 enz.) of een eenvoudige reeks van 6 

cijfers (012345, 123456 enz.) wordt geweigerd door het systeem. De lijst met zwakke wachtwoorden bevat 

niet alle mogelijkheden. 

 g i  kl

 p r s t u 



Telefoon programmeren 

 

8AL90396NLAAed02 
 

42 /98 

5.4 Beltoon aanpassen  

U kunt de beltoon voor uw telefoon selecteren (6 mogelijkheden) en het volume aanpassen (4 niveaus). 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Diensten  

 

• Toestel  

5.4.1 Kies de beltoon  

 

 

• Ext. melodie  

• Tsl. melodie  

• Selecteer de beltoon voor interne of externe inkomende oproepen.  

 

• Selecteer de door u gewenste melodie. 

• Bevestigen. 

5.4.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon  

 

• Bel volume  

 

• Selecteer het door u gewenste geluidsniveau. 

• Bevestigen. 

 

 

• Om terug te keren naar de russtand. 

5.4.3 De zoemer-/beltoonmodus aanpassen aan uw behoeften  

 

• Toets voor beltoon/trilfunctie indrukken (niet-actieve stand). 

 

• Uit: Beltoon en zoemer zijn gedeactiveerd. 

• Alleen beltoon: Alleen beltoon. 

• Alleen trillen: De handset trilt maar belt niet. 

• Trillen dan beltoon: De handset trilt en belt daarna. 

• Trillen en beltoon: De handset trilt en belt tegelijk. 

 
• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 
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5.4.4 Snel overschakelen van bel- naar trilmodus en omgekeerd 

Deze functie is beschikbaar als de sneltoetsoptie voor bellen is geactiveerd in de instellingen van de 

handset (Zie: instellen van uw toestel ). 

 

• Lange druk op de beltoon-/triltoets. 

 

U schakelt snel over van de huidige belmodus naar de trilmodus en omgekeerd. Deze functie 

is afhankelijk van de huidige beltoon-/trilstand van de handset. De eerste keer dat u lang 

drukt, schakelt de handset over naar de bijbehorende modus. Als u een tweede keer lang 

drukt, schakelt de handset terug naar de huidige modus. 

Huidige modus  
→ Eerste lange druk op de beltoon-/triltoets 
 Tweede lange druk op beltoon-/triltoets 

Uit → Alleen trillen 
Trillen dan beltoon → Alleen trillen 
Alleen trillen → Alleen beltoon 
Trillen en beltoon → Alleen trillen 
Alleen beltoon → Alleen trillen 

 

 

Wanneer u de handset weer inschakelt, zal de huidige modus dezelfde zijn als de modus die 

werd geselecteerd voordat hij werd uitgeschakeld. U bevindt zich bijvoorbeeld in de volgende 

modus: alleen trillen. U schakelt de handset uit. Wanneer u de handset opnieuw opstart, is de 

huidige modus: alleen trillen. Druk lang op de beltoon-/triltoets om de handset alleen te laten 

overgaan. 

5.5 Automatisch oproepen beantwoorden op headset activeren  

Door middel van deze functie kan men automatisch oproepen beantwoorden (zonder hiervoor handelingen 

te verrichten) en het gesprek over een hoofdtelefoon volgen.  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Diensten  

 

• Toestel  

 

• Autom. antwoord  

 

• Selecteer desgewenst actief/inactief. 

• Bevestigen. 
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5.6 De headsetmodus activeren.  

U kunt een headset gebruiken in combinatie met uw telefoon. Als u wilt dat alleen de headset belt bij een 

inkomend gesprek, moet u de headset-modus activeren: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen  

 

• Audio-instellingen 

• Headset-modus  

 

• Aan  

Indien geactiveerd, belt alleen de headset (indien aangesloten). 

5.7 Instellen van uw toestel  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen  

 

 

• Kies de functie* die u wilt gebruiken en gebruik de On/Off-softkeys om de betreffende 

functie te activeren resp. deactiveren. 

OF   

 

• Kies de functie* die uw wilt gebruiken en druk op de toets OK om naar het 

functiemenu te gaan om de functie te configureren. 

 

• Om terug te keren naar de russtand. 

* U kunt de volgende functies inschakelen of uitschakelen: 

5.7.1 Audiofuncties aanpassen  

 

• Selecteer het menu: Audio-instellingen 

• Selecteer de instellingen die u wilt activeren/deactiveren. 

 

• Trillen/Beltoon: u kunt de modus zoemer/beltoon aanpassen aan uw wensen. 

• Toon luider: de oplopende beltoon activeren of deactiveren (Toenemende beltoon) (Aan / 

Uit). 

• Toetsgeluid: definieer de toetstoon (uit, klik of toon). 

• Bericht geluid → Bericht beltoon: bepaal de beltoon wanneer u een nieuw bericht 

ontvangt. 

• Bericht geluid → Belvolume Bericht: bepaal het beltoonniveau wanneer u een nieuw 

bericht ontvangt. 

• Geluid bevestiging: zodra een instelling wordt bijgewerkt, wordt een bevestigingssignaal 

gegeven. 

• Waarsch. dekking: activeer of deactiveer een Bip-emissie wanneer uw telefoon buiten het 

DECT-bereik valt (Aan / Uit). 

• Waarsch. lader: bip-emissie activeren of deactiveren wanneer u de handset in de lader 

plaatst (Aan / Uit). 

• Signal. lage batterij: biepsignaal activeren of deactiveren zodra de accu bijna leeg is (Aan 

/ Uit). 
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• Headset-modus: de headsetmodus activeren of deactiveren (Aan / Uit). Indien 

geactiveerd, belt alleen de headset (indien aangesloten). 

• AGC: activeer of deactiveer Automatische volumeregeling, om het geluid te verbeteren, 

afhankelijk van de kwaliteit van het audiosignaal (Aan / Uit). 

• shortcut Beltoon: de beltoon-/triltoets activeren of deactiveren om de beltoon-/trilstand 

snel te verwisselen (Aan / Uit). 

• Force calendar ring: een audiosignaal activeren/deactiveren ongeacht beltooninstelling 

als u een afspraakherinnering ontvangt. 

5.7.2 Toetsenbord afstellen 

 

• Selecteer het menu: Toetsen 

• Selecteer de instellingen die u wilt activeren/deactiveren. 

 

• Aut. toet. vergr: activeer of deactiveer de automatische toetsenbordvergrendeling. Stel de 

vertraging in voordat het toetsenbord wordt vergrendeld (15, 30 of 45 seconden en 1, 2, 

3, 4 of 5 minuten). Om het toetsenbord te vergrendelen als het scherm niet actief is, 

selecteert u: Lock op scherm af. 

• 2s. Toetsherhaling: verhoogt de vertraging van de herhaaltoets voor de functie Kiezen op 

naam voor mensen met een handicap. 

• Softkeys: geef symbolen of labels voor softwaresleutel weer (standaard symbolen worden 

weergegeven). 

• Line key 1 / Line key 2 / Line key 3 / Line key 4: define how your phone behaves when 

you short or long press on P1 or P2 keys (Geen, Oproep, Slot/ontsluiten, 

Alarmbevestiging, Event toets). 

• Chamar configura: definieer snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken). 

5.7.3 Andere instellingen 

 

• Selecteer de instellingen die u wilt activeren/deactiveren. 

 

• Bluetooth: open naar de Bluetooth®-functie (inschakelen/uitschakelen, zoeken naar 
apparaten enz.). 

• Schermbeveiliger: activeer of deactiveer de schermbeveiliging (Aan / Uit). Als de 

screensaver is geactiveerd, worden de tijd en datum weergegeven als de handset op de 

lader staat. 

• Laderinstelling → In Dock: definieer het gedrag van uw telefoon indien geïnstalleerd op 

het laaddock (Schakelen in lader, Displayverlichting, Stil laden). 

• Laderinstelling → Lader uitgang: define how your phone behaves when you pick-up it 

during charging (place on the charging holder (Licht op de output, Antwrd op output). 

• Taal: kies een taal anders dan de systeemtaal. 

• selecteer System: selecteren van uw vaste systeem. Uw toestel kan geprogrammeerd 

worden voor het beheer van maximaal 4 verschillende DECT-systemen. Om de telefoon 

het beste systeem te laten kiezen, selecteert u: Auto selecteren. 

• Reset instellingen: voor resetten van de instelling en instellen van de standaard 

instellingen. 

• Status: handset-informatie zoals software-versie en batterijniveau weergeven 
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5.8 Systeemtaal selecteren  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Diensten  

 

 

• Gebr opties  

 

• Talen  

 

• Selecteer uw taal.  

• Bevestigen (Ok). 

De eerste taalkeuze wordt automatisch door het systeem uitgevoerd. 

5.9 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen  

Uw persoonlijke map kan tot 10 nummers bevatten. 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Contacten  

 

• Ind VK-lijst  

 

• Selecteer de door u gewenste ingang. 

 

• Bevestigen (lang indrukken).  

 

• Invoeren van een nieuwe naam. 

• Bevestigen (Ok). 

 

• Voer het nummer in. 

• Bevestigen (Ok). 

Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm 

kunt brengen. 

Voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te brengen. 

Druk lang op de toets # om van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers te gaan. 

 Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken). Als u een veld vol tekens wilt 

wissen, houdt u de wistoets ingedrukt (lang indrukken).  

 g i  kl

 p r s t u 

 g i  kl

 p r s t u 
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5.10 Een kaart in de persoonlijke telefoonlijst wijzigen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Contacten  

 

• Ind VK-lijst  

 

• Selecteer de kaart die moet worden gewijzigd. 

 

• Bevestigen (lang indrukken).  

 

• Wijzigen van de naam.  

• Bevestigen (Ok). 

 

• Wijzigen van het nummer. 

• Bevestigen (Ok). 

Druk lang op de toets # om van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers te 

gaan.Gebruik de navigatietoetsen om het te wijzigen teken of cijfer te positioneren. 

 Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken). Als u een veld vol tekens wilt 

wissen, houdt u de wistoets ingedrukt (lang indrukken). 

5.11 Een record uit de persoonlijke telefoonlijst wissen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Contacten  

 

• Ind VK-lijst  

 

• Selecteer de te wissen record. 

 

• Bevestigen (lang indrukken).  

 

 

• Wis alle karakters.  

• Bevestigen (Ok). 

 

• Wis alle nummers.  

• Bevestigen (Ok). 

 g i  kl

 p r s t u 

 g i  kl

 p r s t u 
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5.12 Programmeren van een afspraak  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Alarm  

 

• Eenm. Afspr - Tijdelijke afspraak: afspraak binnen de komende 24 uur. 

• Vaste Afspr - Vaste afspraak: dagelijkse afspraken op hetzelfde tijdstip. 

 

 

• Intoetsen van de tijd van de afspraak. 

• Bevestigen (Ok). 

 

 

Op het geprogrammeerde tijdstip belt uw toestel: druk op de OK-toets om de afspraak te 

bevestigen. De handset stopt met rinkelen. Indien u in gesprek bent, knippert het display en 

is er een attentiesignaal hoorbaar. Wanneer er na de derde keer nog niet wordt bevestigd, 

wordt een eenmalige herinnering opgeheven, maar blijft een vaste afspraak in het 

geheugen.Als uw toestel in volgstand staat, wordt de afspraakherinnering niet bij de 

bestemming gesignaleerd. 

 

Om een verzoek om een afspraakherinnering op te heffen:  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Alarm  

 

• Selecteer de afspraak om te annuleren.  

 

• Wis het tijdstip van de afspraak.  

 

• Bevestigen. 

5.13 Configureer de P1/P2-toetsen  

Aan de functietoetsen P1 en P2 kunnen een vergrendelfunctie, verkort kiezen-functie, alarmbevestiging of 

notificatie-event (indien toegestaan) worden toegekend. Zodra deze functionaliteiten zijn geconfigureerd, 

zijn deze op te roepen door kort of lang op de functietoets te drukken. 

Voor meer informatie over alarmbevestiging of meldingen, raadpleeg: Live signaal en notificatiebeheer. 

5.13.1 Functionaliteit koppelen aan functietoets definiëren (P1/P2)  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Toetsen  

 g i  kl

 p r s t u 
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• Line key 1 / Line key 2 / Line key 3 / Line key 4: selecteer de toets om te configureren. 

 

• Stel het functietype in (oproep, vergrendeling, alarmbevestiging, melding) dat u aan 

elke toets wilt koppelen en aan elke druk op een toets (kort of long). De lijst van de 

beschikbare functie is afhankelijk van de telefoonconfiguratie (alarmbevestiging, 

melding).  

Als u de oproepfunctie hebt gekoppeld aan een P1- of P2-toets, moet u de oproepfunctie configureren (zie 

het volgende hoofdstuk). 

5.13.2 Definieer snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken) 

Met dit menu kan de oproepfunctie geconfigureerd worden door de naam en het nummer van uw contact te 

definiëren, gekoppeld aan een P1- of P2-toets, lang of kort indrukken. De oproepfunctie (snelkeuze) moet 

gekoppeld zijn aan de P1- of P2-toets om geactiveerd te worden (zie hoofdstuk hierboven). 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Toetsen  

 

• Chamar configura.  

 

• Voer per toets en duur van indrukken (kort of lang) de naam en het telefoonnummer 

van degene die u wilt opslaan onder de betreffende functietoets (P) in. 

5.14 Kalender  

U kunt een agenda op uw telefoon raadplegen en beheren. 

5.14.1 Het agendaformaat wijzigen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Meer  

• Week weergeven > weekoverzicht. 

• Maand weergeven > maandoverzicht. 

5.14.2 Programmeren van een afspraak  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 
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• Gebruik een van de volgende opties: 

o Toev (of toets 'OK') 

o Selecteer met de navigatietoets een datum in het maandaanzicht 

Toev (of toets 'OK') 

 

• Datum invoeren (de datum is al ingesteld als u deze in het maandaanzicht hebt 
geselecteerd).  

• Opslaan  

• Begintijd invoeren. 

• Opslaan  

 

• De duur van de afspraak kiezen. 

• Select.  

 

• Onderwerp van de afspraak invoeren (dit veld hoeft niet te worden ingevuld). 

• Opslaan  

• Plaats van de afspraak invoeren (dit veld hoeft niet te worden ingevuld). 

• Opslaan  

 

• Instellen of een reminder moet worden gegeven kort voor de afspraak. 

• Select.  

 

In het maandaanzicht wordt een dat met geprogrammeerde afspraak in blauw weergegeven. 

Tekst die wordt ingevoerd, moet minimaal 1 karakter lang zijn. Symbolen kunnen worden ingevoegd door 

gebruik te maken van de symboolsoftwaretoets en karakter kunnen worden gewist met de toets Terug of 

de toets Software wissen. 

5.14.3 De details van een afspraak bekijken  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Afhankelijk van het agenda-aanzicht (maand of week), selecteer de 

dag of week indien de afspraak is gedefinieerd. 

o Meer, Ga naar vandaag: geef de huidige dag of week weer. 

o Meer, Ga naar datum: geef de dag of de weer van de ingevoerde 

datum weer. 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

In het maandaanzicht wordt een dat met geprogrammeerde afspraak in blauw weergegeven. 
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5.14.4 Een afspraakherinnering wijzigen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Datum selecteren (alleen maandweergave). 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

• Bewerk  

• Afspraak wijzigen door de velden zoals vermeld bij het aanmaken van de afspraak in te 

vullen. 

5.14.5 Een afspraakherinnering kopiëren  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Datum selecteren (alleen maandweergave). 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

• Meer  

• Kopiëren  

• Afspraak wijzigen door de velden zoals vermeld bij het aanmaken van de afspraak in te 

vullen  
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5.14.6 Een afspraakherinnering verwijderen  

Verwijder een geselecteerde afspraak 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Datum selecteren (alleen maandweergave). 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

• Meer  

• Wissen  

 • Verwijdering bevestigen. 

 

Verwijder oude afspraken / alle afspraken voor een dag, een week of een maand / alle afspraken 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• U kunt met de navigatietoetsen een datum selecteren (alleen 

maandweergave). Als u geen datum selecteert, wordt de huidige datum 

standaard geselecteerd. 

 

• Meer  

 

• Wissen  

 

• Oude afspr. verw. / Afsprak. dag verw. / Afspr. week verw. / Afspr. maand 

verw. / Alle afsprak. verw. 

Afhankelijk van uw selectie, kunt u alle oude afspraken verwijderen, alle 

afspraken van de huidige of geselecteerde dag, alle afspraken van de huidige 

of geselecteerde week, alle afspraken van de huidige of geselecteerde maand 

of alle afspraken. 

 

• Verwijdering bevestigen. 



Telefoon programmeren 

 

8AL90396NLAAed02 
 

53 /98 

5.15 Toestel op slot / van slot  

Functies vergrendelen op uw toetsenbord (Systeemvergrendeling) 

Met deze functie kunt u uw toestel beveiligen tegen uitgaande externe gesprekken en tegen wijzigingen in 

de programmering van uw toestel: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Slot  

 • Toestel password (voor uw wachtwoord contact opnemen met de beheerder). 

 

• Bevestigen. 

Functies ontgrendelen op uw toetsenbord: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Slot  

 

• Bevestigen. 

 

• Toestel password (voor uw wachtwoord contact opnemen met de beheerder). 

 

• Bevestigen. 

Toestel 'op slot / van slot' (Toetsvergrendeling) 

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om te voorkomen dat uw telefoon wordt gebruikt door anderen. 

 

Of

 

Lang indrukken. 

 
Bevestigen. 

Toestel ont-grendelen: 

 

Of

 

Lang indrukken. 

 g i  kl

 p r s t u 

 g i  kl

 p r s t u 
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5.16 Bluetooth® configureren  

5.16.1 Bluetooth® inschakelen/uitschakelen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Bluetooth®  

 

• Activer. Bluetooth  

 

• Ja / Nee  

Indien ingeschakeld wordt het pictogram voor niet verbonden Bluetooth® weergegeven () en knippert de 

LED langzaam blauw.  

5.16.2 Bluetooth®-apparaten koppelen.  

Deze functie wordt gebruikt om Bluetooth®-apparaten te detecteren en te koppelen.  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 
• Bluetooth®  

 

• Zoek naar apparat.  

 Nadat het apparaat in de lijst is opgenomen en een naam heeft gekregen, kunt u koppelen 

starten op het apparaat. 

 

• Koppel.  

 
Na het koppelen wordt het bericht 'BT app. gekoppeld' weergegeven op het scherm en wordt 

het pictogram voor Bluetooth® verbonden weergegeven.  

De Bluetooth®-apparatuur moet in detecteerbare modus staan om de koppeling te kunnen doen. zie de 

documentatie van het Bluetooth®-apparaat over het activeren van de detecteerbare modus. 
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5.16.3 Gekoppelde apparaten beheren  

Via deze optie kunt u aan de telefoon gekoppelde apparaten in een lijst opnemen en beheren (tot 4 

compatibele apparaten).  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Bluetooth®  

 

• Gepaarde apparat.  

 
De gekoppelde apparaten worden weergegeven op het scherm. Het apparaat met rasterlijnen 

is het verbonden apparaat. Bij het selecteren van apparaten kunt u verbinden/ontkoppelen of 

naam wijzigen, wissen, alles wissen en informatiegegevens bekijken via het menu Meer. 

5.17 Stationinstellingen configureren  

U kunt definiëren hoe de telefoon zich gedraagt nadat deze in het oplaadstation is geplaatst.  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Laderinstelling 

 

• selecteren uit: 

o In Dock  

- Schakelen in lader: indien ingesteld op Ja wordt de handset ingeschakeld 

wanneer deze op de oplader wordt geplaatst (indien telefoon is 

uitgeschakeld). 

- Displayverlichting: indien ingesteld op Uit blijft het scherm uit, ongeacht de 

gebeurtenis (inkomende oproep, bericht, voicemail, opnieuw starten). 

- Stil laden: indien geactiveerd blijft de handset stil, ook al is de 

laadwaarschuwing ingesteld op Aan. 

o Lader uitgang  

- Licht op de output: indien ingesteld op Ja wordt de achtergrondverlichting 

van de display ingeschakeld wanneer de handset uit de oplader wordt 

genomen. 

- Antwrd op output: indien ingesteld op Ja beantwoordt de handset een 

oproep wanneer deze uit de oplader wordt genomen. 

 

• Toestel password. 

 

• Bevestigen. 
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6 Li e signaal en notificatiebe eer  

6.1 Inleiding  

Uw handset biedt diensten met betrekking tot netwerkgebaseerde geautomatiseerde DECT-

monitoringsystemen. Deze diensten moeten worden geactiveerd en geconfigureerd door uw 

systeembeheerder. Neem contact op met uw systeembeheerder alvorens deze diensten te gebruiken. 

• Live signalen:  

Live signalen zijn gesprekken die automatisch worden gevoerd (standaard elke 90 seconden) door 

de handset naar de notificatieserver. Op basis van de informatie die naar de notificatieserver wordt 

gestuurd, is de server in staat om te bepalen of de handset bereik heeft en aan staat. 

• Noodoproepen of meldingsoproepen: 

Noodoproepen worden geïnitieerd door de gebruiker van de handset. Deze worden gebruikt om de 

server op de hoogte te stellen van noodgevallen zoals letsel of materiële schade nadat specifieke 

toetsen zijn ingedrukt. 

Kennisgevingsoproepen zijn berichten die door de server naar de handset worden gestuurd om de 

gebruiker te waarschuwen. 

• Key event gesprekken: 

Key event gesprekken worden ook door de gebruiker geïnitieerd ook nu moet deze daartoe 

bestemde toetsen op het numerieke toetsenbord indrukken. Dit type gesprek is bedoeld om de 

server te laten weten dat bepaalde taken zijn afgerond, bijv. 'kamer gereed' in een hotelomgeving. 

• Statusgesprekken: 

Statusgesprekken worden automatisch opgebouwd door de handset telkens wanneer deze wordt 

verbonden met, resp. verwijderd van het laadstation resp. telkens wanneer de handset wordt in- en 

uitgeschakeld. 

• Smart Beacon: 

De handset kan een signaal naar de server sturen wanneer de gebruiker in een Beacon gebied is. 

 

Er kunnen alleen nood- en gebeurtenisoproepen worden gemaakt door de gebruiker. Live signals, status 

calls and smart Beacon alarms are visible to the user as these events are automatically made by the 

handset. 

U kunt het alarm stoppen tijdens een door de beheerder ingestelde pre-alarmtijd door op de knop 

'annuleren' te klikken. Als een alarm door de gebruiker wordt gestopt, kan er geen alarm worden 

geactiveerd tot de set weer in een door de beheerder ingestelde alarmtoestand is (0, 5, 10 of 15 minuten). 

 

Om uw handset te configureren voor het ontvangen van een melding, contacteer uw beheerder of adviseur: 

 AL9032 ENAB “ 2  / 2  / 262/ 262Ex DECT Handset Alarms: Geolocation and notification Installation 

Manual”. 
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6.2 Noodoproepen  

Deze gesprekken zijn bedoeld om op eenvoudige wijze alarmmeldingen te kunnen versturen in geval van 

nood. In de regel betekenen noodsituaties persoonlijk letsel en/of materiële schade en hebben prioriteit 

boven alle overige alarmeringen en gesprekken. 

Noodoproepen worden gemaakt door op de volgende toetsen te drukken: 

 

Druk op de functietoets (tweemaal of ingedrukt houden) om de noodmeldingsoproep te 

activeren.  

OF  

 

Druk lang op de OK toets om de noodmeldingsoproep te activeren (afhankelijk van 

configuratie). 

 

De handset bouwt de verbinding op met de alarmserver. Het bericht dat op de handset-display verschijnt, 

verschilt per systeemconfiguratie. 

Het normale bericht voor oproepafhandeling wordt weergegeven op het scherm en afhankelijk van de 

configuratie ontvangt de gebruiker een bevestiging of een in conference bericht. 

De noodoproepen zijn prioriteitsoproepen en kunnen in elke handsetstatus worden uitgevoerd. De 

statussen van de handset zijn: inactief, gesprek, kiezen, bellen, configuratie, in de oplader gezet, uit de 

oplader gehaald. Elke actieve oproep zal worden beëindigd zodra een noodoproep wordt geïnitieerd. 

Noodoproepen zullen ook alle oproepen onderbreken zoals live, belangrijke gebeurtenis of statusoproepen. 

Tijdens het notificatieproces worden alle acties van de gebruiker verder genegeerd totdat de communicatie 

is opgebouwd met de alarmserver. Daarna kan of de gebruiker of de alarmserver het gesprek beëindigen, 

waarna de handset naar 'niet bezet' zal gaan en weer beschikbaar is voor andere gesprekken. 

6.3 Key event gesprekken  

Via deze functionaliteit kunt u een informatiebericht verzenden naar een notificatieserver door op de 

betreffende toetsen op het numerieke toetsenbord te drukken. Een Key event gesprek kan uitsluitend 

worden gevoerd als de handset niet bezet is. Een voorbeeld van een toepassing van deze functionaliteit is 

via een druk op de betreffende knop laten weten dat een hotelkamer gereed is. Telkens wanneer een van 

de betreffende toetsen lang wordt ingedrukt, wordt het daaronder geprogrammeerde bericht naar de server 

verzonden.  

 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (lang indrukken). 

Na het activeren van het key event-proces moet de gebruiker wachten met het indrukken van verdere 

toetsen totdat de verbinding tot stand is gebracht met de alarmserver, om ervoor te zorgen dat de 

verbinding correct tot stand komt. Daarna kan of de gebruiker of de alarmserver het gesprek beëindigen, 

waarna de handset naar 'niet bezet' zal gaan en weer beschikbaar is voor andere gesprekken. 

Indien geconfigureerd in de toetsinstellingsopties, kunnen toets P1 en P2 worden gebruikt als 

toetsgebeurtenissen. Het gebruik van deze toetsen is vergelijkbaar met:  

P-toetsen  vergelijkbare toetsen  

P1 kort indrukken  1 

P1 lang indrukken  2 

P2 kort indrukken  3 

P2 lang indrukken  4 
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6.4 Notificatiegesprekken 

Terwijl de telefoon zo'n gesprek voert, verschijnt de normale 'aan het bellen' melding op de display en kunt 

u geen andere gesprekken ontvangen of voeren. 

Notificatiegesprekken hebben voorrang op alle overige gesprekken. In geval van een notificatiegesprek 

worden andere gesprekken onderbroken. Alle toetsen worden vergrendeld tijdens het notificatieproces om 

te voorkomen dat terugbellen, consultatieoproep, etc., worden geactiveerd. 

6.5 Alarmbevestiging  

Als alarm wordt geslagen, kan de alarmserver een localiseringssignaal weergeven via de handset. Dit 

signaal is bedoeld om reddingsteams te helpen de handset en de gebruiker te lokaliseren. 

De telefoon geeft een localiseringssignaal. 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Alarmbev.  

 

• Indien geconfigureerd. Voer de PIN-code van het apparaat in (de standaardwaarde is 

0000). 

 

• Sturen bevestiging  

 Het localiseringssignaal eindigt. 

Indien de bevestiging op het scherm is geconfigureerd, kunt u direct bevestigen door op de 

bevestigingstoets te drukken wanneer de pop-up 'Sturen bevestiging' wordt weergegeven. 

 

Afhankelijk van de configuratie van de telefoon, kunt u P1 of P2 gebruiken om een bevestiging te sturen 

(zie hoofdstuk: Configureer de P1/P2-toetsen). 
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7 Registreren  an  et toestel  

7.1 Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik  

Om te kunnen werken dient het toestel eerst op minstens één Alcatel-Lucent Enterprise- of GAP-systeem 

geregistreerd te worden (registratieprocedure). Uw telefoon is nog op geen enkel systeem geregistreerd 

als u bij de eerste keer inschakelen het volgende ziet op het display: Auto install.?  

 

• Auto install.?  

• Bevestigen. 

 
• Registreren 

 

• Selecteer een systeem (Het wordt aanbevolen om het eerste lege systeem te 

selecteren). 

• Bevestigen (Ok). 

 
• PARK-code invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). 

• Bevestigen (Ok). 

 
• Toegangscode invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). 

• Bevestigen (Ok). 

 

• Energiestand 

Selecteer de energiemodus met de bijbehorende softkeys: Normaal / Vermogen 50 

mW (geadviseerd wordt de 50 mW energiemodus alleen te gebruiken indien dit 

vereist is. De 50mW energiemodus'' is bedoeld voor gevaarlijke locaties, zoals 

kerncentrales, waar emissies niet hoger dan deze maximumwaarde mogen zijn. '). 

 

• Enhanced Security  

• Ja / Nee 

Oproep van beveiligd systeem naar onbeveiligd systeem wordt geaccepteerd (ja) of 

afgewezen (nee). 

 

• Selecteer de modus 'Modic': 

o Selecteer '8244 Modic' als u de handset verbindt met een OXO Connect R4.0 

ogf hoger, of selecteer '8242 Modic' als dat niet het geval is. 

o Selecteer '8242 Modic' als u de handset in de IP-DECT-modus verbindt. 

De registratieprocedure kan tot 2 minuten duren. 

• Als de registratie correct is uitgevoerd (Subscription accepted), kan de telefoon worden gebruikt. 

Het icoon zend-en ontvangstbereik verschijnt op het scherm. 

• Als de registratieprocedure niet goed verlopen is, stelt het toestel voor om de registratie opnieuw uit 

te voeren. 

Het gebruik van het toestel in de GAP mode kan functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen 

aanleiding kunnen geven tot garantieclaims. 
 

Om de veiligheid en registratie in een omgeving met meerdere systemen te optimaliseren past het toestel 

tijdens de registratie een minimaal toegestaan niveau van de signaalsterkte toe dat nodig is om een 

basisstation te registreren. Om deze omstandigheden te bereiken is het raadzaam de registratie uit te 
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voeren op een plaats binnen een bereik van 20 m waar de basisstation direct zichtbaar is. Als het 

basisstation niet zichtbaar is, zal het bereik kleiner zijn. Tijdens de registratiefase in een omgeving meer 

meerdere systemen, worden alle systemen zonder prioriteit gescand. Het systeem wordt geselecteerd als 

de signaalsterkte boven een bepaald niveau lift en de registratie overeenkomt. 

7.2 Registreren van het toestel op andere systemen  

De telefoon kan worden aangemeld bij verschillende systemen (max. 4).  

Opmerking: ingang 1 wordt meestal voor gebruik met uw Alcatel-Lucent Enterprise-hoofdsysteem 

voorbehouden. U kunt andere ingangen selecteren om uw telefoon bij een ander systeem (Alcatel-Lucent 

Enterprise of overige systemen) te registreren. 

Om uw telefoon op een ander systeem aan te melden, moet u als volgt te werk gaan:  

1. Bereid het systeem voor op de registratieprocedure (zie installatiehandleiding van uw systeem of 

raadpleeg de systeembeheerder van de installatie). 

2. Wanneer het systeem gereed is:  

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Installeren 

 
• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). 

• Bevestigen. 

 
• Registreren 

 
• Selecteer een systeem. 

 
• PARK-code invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). 

• Bevestigen. 

 
• Toegangscode invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). 

• Bevestigen  

 

• Energiestand 

Selecteer de energiemodus met de bijbehorende softkeys: Normaal / Vermogen 50 

mW (geadviseerd wordt de 50 mW energiemodus alleen te gebruiken indien dit 

vereist is. De 50mW energiemodus'' is bedoeld voor gevaarlijke locaties, zoals 

kerncentrales, waar emissies niet hoger dan deze maximumwaarde mogen zijn. '). 

 

• Enhanced Security  

• Ja / Nee 

Oproep van beveiligd systeem naar onbeveiligd systeem wordt geaccepteerd (ja) of 

afgewezen (nee)  

 

• Selecteer de modus 'Modic': 

o Selecteer '8244 Modic' als u de handset verbindt met een OXO Connect R4.0 

ogf hoger, of selecteer '8242 Modic' als dat niet het geval is. 

o Selecteer '8242 Modic' als u de handset in de IP-DECT-modus verbindt. 

Starten van de registratieprocedure. 

• Als de registratieprocedure goed is verlopen (Aanmelden geaccepteerd), is het toestel klaar voor 

gebruik en wordt de icoon van het zend- en ontvangstbereik weergegeven. 

• Als de registratieprocedure niet goed verlopen is, stelt het toestel voor om de registratie opnieuw uit te 

voeren. 
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• Naargelang van het beoogde systeemtype, moet u een of meerdere extra bewerkingen op het systeem 

uitvoeren om uw telefoon te registreren. 

Om de veiligheid en registratie in een omgeving met meerdere systemen te optimaliseren past het toestel 

tijdens de registratie een minimaal toegestaan niveau van de signaalsterkte toe dat nodig is om een 

basisstation te registreren. Om deze omstandigheden te bereiken is het raadzaam de registratie uit te 

voeren op een plaats binnen een bereik van 20 m waar de basisstation direct zichtbaar is. Als het 

basisstation niet zichtbaar is, zal het bereik kleiner zijn. 

Tijdens de registratiefase in een omgeving meer meerdere systemen, worden alle systemen zonder 

prioriteit gescand. Het systeem wordt geselecteerd als de signaalsterkte boven een bepaald niveau lift en 

de registratie overeenkomt. 

7.3 Selecteren van uw vaste systeem  

Uw toestel kan geprogrammeerd worden voor het beheer van maximaal 4 verschillende DECT-systemen 

(Alcatel-Lucent Enterprise of GAP). 

 
• Toegang tot het MENU  

 
• Instellingen  

 
• Selecteer System 

 

• Selecteer de positie van uw keuze (de gekozen optie wordt weergegeven door de 

radioknop met een punt in het midden). 

De selectie wordt bewaard zelfs na de uitschakeling en inschakeling van het toestel. De keuze van een 

bepaald systeem houdt in dat men zich verbindt op een specifiek systeem. Deze keuze dient gewijzigd te 

worden als men van systeem wil veranderen. Door middel van de keuze 'Auto selecteren' kan het toestel 

een automatische verbinding maken wanneer het in het dekkingsgebied van een systeem komt. Als de in 

het toestel geprogrammeerde systemen over gemeenschappelijke zend- en ontvangstzones beschikken, 

schakelt het toestel in op het eerst gevonden systeem. 

7.4 Toon of wijzig de naam van het verbonden systeem (netwerk) 

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Installeren 

 
• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). 

• Bevestigen (Ok). 

 

• Bewerk-netwerk 

De naam van het netwerk wordt weergegeven. 

 

• Netwerknaam 

Wijzig de naam van het netwerk. 

 

• Netwerknummer 

Wijzig het netwerknummer. 

 • Om terug te keren naar de russtand. 
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7.5 Afmelden  

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Installeren 

 
• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). 

• Bevestigen (Ok). 

 
• Afmelden 

 
• Selecteer het netwerk. 

 

• Wissen registratie? 

• Ja (Nee: om te annuleren). 

• Bevestigen (Ok). 

7.6 Energiemodus 

Geadviseerd wordt de 50 mW energiemodus alleen te gebruiken indien dit vereist is. De 50mW 

energiemodus'' is bedoeld voor gevaarlijke locaties, zoals kerncentrales, waar emissies niet hoger dan 

deze maximumwaarde mogen zijn. ' 

De verandering van modus wordt uitgevoerd volgens het verbonden systeem. Wanneer de handset met 

een systeem is verbonden, zal deze de gedefinieerde modus op dit systeem gebruiken. Als de handset 

buiten het dekkingsbereik valt, moet u ervoor zorgen dat het gewenste systeem is geselecteerd voordat u 

de wijziging doorvoert. Als de handset is geconfigureerd om verbinding te maken met een beschikbaar 

systeem kunt u deze configuratie herstellen nadat u de energiemodus hebt gewijzigd (Auto selecteren). 

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Installeren 

 
• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). 

• Bevestigen. 

 
• Energiestand 

 
• Selecteer de energiemodus met de bijbehorende softkeys: Normaal / Vermogen 50 

mW. 
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7.7 Wijzig de pincode 

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Installeren 

 
• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). 

• Bevestigen. 

 
• PIN wijzigen 

 

• Voer de huidige pincode in. 

• Voer de nieuwe pincode in. 

• Bevestig de nieuwe pincode. 
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8 Gebruik  an de telefoon in E-GAP- of 

GAP-modus 

Uw telefoon voldoet aan de E-GAP/GAP-norm en kan worden gebruikt zoals beschreven in dit hoofdstuk. 

In dit hoofdstuk worden de functies beschreven wanneer de handset is verbonden met een OXO Connect 

IP-DECT radiobasisstation of een compatibel GAP-systeem. 

Sommige functies hangen af van het type basisstation waarmee u bent verbonden. Bepaalde functies, 

zoals conferentie, zijn niet beschikbaar als uw telefoon is aangesloten met een IP-DECT-basisstation. 

Tenzij anders vermeld, heeft de onderstaande beschrijving betrekking op de mogelijkheden van uw toestel 

in combinatie met de verplichte noodzakelijke functies van uw vaste GAP systeem. 

Automatische overschakeling tussen cellen:  

Door middel van deze functie van uw toestel kunt u zich verplaatsen van de ene naar de andere cel zonder 

dat de gesprekken onderbroken worden. Deze mogelijkheid hangt echter af van de beperkingen van het 

GAP systeem en met name van de capaciteit om meer dan één verbinding te beheren. 

Functie van het display:  

Wanneer u opbelt met behulp van het toestel, worden de op het toetsenbord ingedrukte cijfers 

weergegeven. Wanneer u opgebeld wordt, wordt op het display het nummer van de gesprekspartner 

weergegeven, mits het vaste systeem over deze functie beschikt. 

Dit gebruik kan echter functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen aanleiding kunnen geven tot 

garantieclaims. 

8.1 Beschrijving van de telefoon  
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• Oproep. 

• Beantwoord de oproep. 

• Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer 

herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. 

• Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / 

wisselgesprek). 

 
 

• Geluidssignaal verbreken. 

• Opgehangen. 

• Lang indrukken: De telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen. 

 
 

• Toegang tot het MENU. 

 
 

• Terugkeren naar het vorige menu. 

• Wissen van een teken. 

• Een compleet veld wissen. 

 

 

• OK: bevestigen. 

• Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. 

• Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te 

openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het 

geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 

  

• Vaste softkeys.  

De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de 

status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang te 

krijgen tot de functie. 

  
• In de niet-actieve stand of in de communicatiemodus: toegang tot het 

persoonlijke of bedrijfsadresboek. 

  
• Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon 

vergrendelen/ontgrendelen. 

  • Op vrij stand: de afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen. 

  • Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren. 

  • Op in gesprek stand: de luidspreker activeren/deactiveren. 

  

• Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. 

• Wordt gebruikt om de eerste beller uit de wacht te halen terwijl u met de 

tweede beller spreekt. 

  
• Terug naar beginpagina. 

 

 

• Programmeerbare toetsen (P1- en P2-toetsen). 

 

 

• Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een 

inkomende oproep (8 stappen) of verhoog het volume van de 

oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren. 
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• Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een 

inkomende oproep (8 stappen) of verlaag het volume van de 

oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de dempfunctie (mute) 

activeren/deactiveren. 

 

 

• Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in 

niet-actieve status van de telefoon. 

• Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. 

  
• Deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve 

status van de telefoon. 

 

 

• 3.5 mm, 4-polige stekker (TRRS normen: CTIA). 

 Lampje  

• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is 

volledig opgeladen. 

• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt 

opgeladen. 

• Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen 

bericht, gemiste oproep, etc. 

• Snel oranje knipperen: inkomende oproep. 

• Langzaam rood knipperen: geen dekking. 

• Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag 

batterijniveau wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). 

Plaats de handset in de lader. 

• Snelle kleurverandering: upgradeversie (knippert). 

 
• Clip om uw telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip losmaken en in plaats 

hiervan een afdekking aanbrengen, die in het telefoonpakket wordt meegeleverd. 

 • De batterijklep. 

 • Breedband-oorstukje. 

 • Breedband-microfoon. 
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8.2 Display-pictogrammen  

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven:  -> .  

In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven. 

8.2.1 Statuspictogrammen  

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het 

toestel. 

  Oplaadniveau van de batterij (  >  >  > ). 

  In charge (Symbool knippert). 

  Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, tekstbericht, gemiste oproep. 

  Gemiste oproepen. 

  Volgstand ingeschakeld. 

  Triller ingeschakeld. 

  Beltoon ingeschakeld. 

  Beltoon uitgeschakeld. 

  Progressief bellen ingeschakeld. 

  Luidspreker aan (tijdens gesprek). 

  Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek). 

  Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus. 

  Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand. 

 

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere 

inlichtingen verkrijgen over de statusiconen. 
 

Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort 

(afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 
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8.2.2 MENU-iconen  

Het MENU is toegankelijk vanaf het welkomscherm door op de Menu-toets te drukken (kort 

indrukken). 
 

Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.  

  

Berichten 

Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten. 

  

Oproepenhistorie  

Toegang tot het logboek met alle inkomende, uitgaande en gemiste oproepen. 

  

Contacten 

Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.  

  

Instellingen 

Toegang tot de algemene instellingen zoals automatische toetsenvergrendeling, 

schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, tijd en datum, naam van de handset enz. 

  

Audio-instellingen 

Toegang tot beltoon, toetstoon en waarschuwingsinstellingen. 

  

Installeren (password-beveiligd) 

Installatie-instellingen. 

  

kalender herinnering 

Kalender openen. 

8.2.3 Oproeppictogram  

  
Opbellen. 

 

 Een oproep ontvangen. 

  
Oproep wordt beëindigd. 

  
Oortelefoon- en luidsprekerniveau. 
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8.3 Toegang tot het MENU en bladeren  

De schermbeschrijvingen worden als voorbeeld gegeven en zijn geen exacte weergave van wat er op uw 

handset kan worden weergegeven. 

Toegang tot het menu verkrijgen. 
 

Druk op de toets Menu openen. 

 

 

Selecteer een functie in het MENU.  

Gebruik de navigatietoetsen en druk 

op de toets OK om een functie te 

selecteren. 

Navigeren binnen een functie. 

 

Binnen de functie kunt u in 

horizontale richting de gewenste 

iconen kiezen  

Druk op de toets OK om uw keuze te 

bevestigen.  
 

 

 

 OF  

 

.  

U kunt verticaal scrollen langs de 

diverse labels binnen de functie.  

Druk op de toets OK om uw keuze te 

bevestigen. 

Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort 

(afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 
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8.4 Bellen  

 • Nummer kiezen. 

 
• Verzend het gesprek. 

 U bent verbonden. 

 
• Ophangen. 

8.5 Een oproep ontvangen  

Inkomende oproep. 

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Beantwoord de oproep door de toets 'beantwoorden' te selecteren. 

o Neem de telefoon uit de lader (afhankelijk van de instellingen van de handset). 

 
• Uitschakelen van de beltoon: Druk op ophangen wanneer uw toestel overgaat: het is nog 

mogelijk om te antwoorden door te drukken op de toets beantwoorden. 

Spreken. 

 
• Ophangen. 

8.6 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers  

 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 
 

• Contacten  

 
• Contacten 

 

• Selecteer de naam van degene die u op wilt bellen. 

 

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Druk op de toets 'hoorn opnemen'. 

o Druk op de softkey onder het volgende label: Oproep. 

o Druk op de OK-toets. 

Om het nummer van uw contactpersoon te bekijken voordat u belt, selecteert u: Meer of toets 'OK' → Bew 

voor oproep 

 g i  kl

 p r s t u 



Gebruik van de telefoon in E-GAP- of GAP-modus 

 

8AL90396NLAAed02 
 

71 /98 

8.7 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)  
 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

  

• Contacten  

 

• Centraal directory  

 

• Typ de eerste letters van de naam, naam-voornaam of de initialen van uw 

gesprekspartner. 

• Ok  

 

• Selecteer het gewenste type zoekactie (op naam, op naam en voornaam* of op 

voorletters*). 

 

• Selecteer de gewenste naam. 

 

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Druk op de toets 'hoorn opnemen'. 

o Druk op de softkey onder het volgende label: Oproep. 

o Druk op de OK-toets. 

8.8 Bellen met behulp van de snelkiestoets 

Gebruik een van de volgende opties: 

 

• Als u een snelkeuze-toets definieert (cijfer 1 tot 9), koppelt het lang drukken op de 

snelkeuze-toets uw oproep aan het gekozen contact. 

 • Toegang tot de persoonlijke snelkeuze (kort drukken) 

8.9 Herhalen laatst gekozen nummer.  

 

• Druk lang op de antwoordtoets. 

U kunt ook het oproeplogboek gebruiken om de laatst gekozen nummers opnieuw te kiezen. 

8.10 Oproepenhistorie  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Oproeplog  

 

•  Alle oproepen. 

•  Inkomende oproepen. 

•  Uitgaande oproepen. 

•  Gemiste oproepen. 
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8.10.1 Het oproeplog beheren 

 

• Selecteer een vermelding. 

 

• Oproep 

De contactpersoon bellen. 

 

• Zien 

Toon de historie. 

 

• Meer of toets 'OK' 

o Contact opslaan  

Als het contact niet in uw lokale directory staat, kunt u dit opslaan als een 

nieuw lokaal contact. 

o Contact toev 

Voeg het nummer toe aan een bestaand lokaal contact. 

o Bericht verzenden 

Stuur een bericht naar de contactpersoon. 

o Bew voor oproep  

Bekijk het nummer alvorens de oproep te maken. 

o Verwijder artikel 

Verwijder het geselecteerde item uit het oproepenlogbestand. 

o Wis alle artikel  

Verwijder het hele oproepenlogbestand. 

8.11 DTMF-signalen versturen 

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten 

in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen. Ga hiertoe als volgt te 

werk:  

 • Voer DTMF-code in. 

8.12 Uitzenden van een flash  

De flash-functie kan noodzakelijk blijken om bepaalde functies uit te voeren, bijvoorbeeld doorverbinden 

van een gesprek naar een ander toestel. Uitzenden van een flash:  

• Druk lang op de 0-toets (2 seconden ingedrukt houden). 

8.13 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen  

Uw lijst kan tot 50 contacten bevatten. 

 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

 

• Contacten  
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8.13.1 Nieuw contact toevoegen  

 • Meer 

 

• Contact toev 

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 

• Naam: 

Om de tekst te bewerken, gebruikt u de OK-toets of de volgende softkey: Bewerk. 

 
• Voer de naam in van uw gesprekspartner (max. 24 tekens)(1). 

• Bevestigen. 

 • Opslaan 

 
• Werk: / Mobiel: / Thuis: / Andere: selecteer het type contact. 

 
• Voer het nummer in (max. 32 cijfers). 

• Bevestigen. 

 • Opslaan 

 

• Beltoon: bepaal de beltoon wanneer dit contact u belt (standaard of specifieke beltoon)  

• Bevestigen. 

 • Opslaan 

 • Ja (Nee: om te annuleren). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

 

(1) Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het 

scherm kunt brengen (voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te 

brengen.). Druk lang op de toets # om te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters 

naar cijfers (abc → ABC → 123 → abc). Beweeg de cursor met de navigatietoetsen in de tekst. 

Wissen: druk op deze softkey om een teken te verwijderen. 

8.13.2 Een contactpersoon wijzigen  

 
• Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen. 

 • Bewerk 

 
• Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen. 

 • Bewerk of toets 'OK' 

 
• Wijzigen van de naam (max. 24 tekens)(1).  

• Bevestigen. 

 • Opslaan 

 
• Wijzigen van het nummer (max. 32 cijfers). 

• Bevestigen. 

 • Opslaan 

 

• Bepaal de beltoon wanneer dit contact u belt (standaard of specifieke beltoon). 

• Bevestigen. 

 • Opslaan 
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 • Ja (Nee: om te annuleren). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

 
(1) Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het 

scherm kunt brengen (voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te 

brengen.). Druk lang op de toets # om te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters 

naar cijfers (abc → ABC → 123 → abc). Beweeg de cursor met de navigatietoetsen in de tekst. 

Wissen: druk op deze softkey om een teken te verwijderen. 

8.13.3 Een contactpersoon verwijderen 

 

• De te verwijderen contactpersoon selecteren. 

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 • Meer 

 

• Verwijder contact  

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 • Ja (Nee: om te annuleren). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

Om alle contacten te wissen, selecteert u: Alle contact. ver. 

8.14 Snelkeuzebeheer 

8.14.1 Voeg een contact toe aan een snelkiestoets 

 Snelle toegang: 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

 

• Contacten  

 

• Selecteer het contact om aan een snelkiestoets toe te wijzen. 

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 • Meer 

 

• Snelkiezer  

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 
• Selecteer een lege snelkiestoets.  

 

• Voeg het contact toe aan de geselecteerde snelkiestoets (druk op de OK-toets of de 

softkey: Toev.). 
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8.14.2 Geprogrammeerde snelkeuze-toetsen verwijderen  

 • Ga naar de persoonlijke snelkiesnummers (lang indrukken).  

 
• Selecteer de snelkiestoets om te wissen. 

 • Wissen 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

8.15 Een tweede oproep maken  

Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. Gebruik één van de volgende opties op een 

tweede oproep te maken:  

• Nummer bellen  

 • U bent in gesprek met een beller. 

 

• Druk op de toets 'hoorn opnemen'. 

 

• Nummer kiezen. 

 

• Verzend het gesprek. 

• De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet. 

• Bellen vanuit het persoonlijke adresboek  

 

• Toegang tot mappen. 

 

• Contacten  

• Toegang tot de ´persoonlijke adressenlijst´ valideren. 

 

• Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen. 

 

• Verzend het gesprek. 

• Bellen vanuit het bedrijfsadresboek  

 

• Toegang tot mappen. 

 

• Centraal directory  

• Toegang tot centraal adresboek valideren. 

 

• Voer de eerste letters van de achternaam van uw contactpersoon in. 

• Bevestigen. 

 

• Selecteer de gewenste naam. 

 

• Verzend het gesprek. 

* Wanneer er di erse mogeli k eden zi n, kunt u  erder zoeken door meerdere (tweede, derde…) letters 

voor de gezochte naam in te voeren. 
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8.16 Schakelen tussen gesprekken (Schakelfunctie)  

 

• Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. 

8.17 Een oproep doorsturen  

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden. 

U staat in verbinding met een eerste relatie. Een tweede oproep staat in de wacht. 

 

• Hang op. 

8.18 Een tweede oproep ontvangen  

U bent in gesprek en een andere persoon probeert contact met u op te nemen. 

 

• Druk op de toets met het sterretje. 

• De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet. 

 

• Druk op de startknop als u de eerste beller in de wacht wilt zetten. 

8.19 DTMF-signalen versturen  

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten 

in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen. Ga hiertoe als volgt te 

werk: 

 

• Druk op de ster-toets (lang drukken). 

8.20 Nieuwe tekstberichten lezen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

 

• Selecteer het pictogram 'te lezen berichten'. 

 

• Selecteer een bericht om te lezen.  

• Bevestigen. 

8.21 Nieuwe tekstberichten versturen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

 

• Nieuwe bericht  

 

• Schrijf uw bericht. 
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• Zenden  

 

• Voer nummer in: voer het telefoonnummer van de persoon direct in,.  

• Contacten: selecteer de persoon uit de lijst met contacten,. 

• Oproeplog: selecteer de persoon in de oproeplog. 

8.22 Vooraf gedefinieerde tekstberichten versturen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten  

Ga naar de berichtenportal. 

 

• Selecteer het vooraf gedefinieerde berichtenpictogram. 

 

• Selecteer het vooraf gedefinieerde te versturen bericht.  

 

• Voer nummer in: voer het telefoonnummer van de persoon direct in,.  

• Contacten: selecteer de persoon uit de lijst met contacten,. 

• Oproeplog: selecteer de persoon in de oproeplog. 

8.23 Nieuwe gesproken berichten beluisteren  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Berichten 

Ga naar de berichtenportal. 

 

 

• Selecteer het pictogram voor gesproken berichten. 

 

• Voicemail luisteren  

 • Volg de opgenomen instructies. 

Om gesproken berichten te beluisteren moet het voicemailnummer worden ingevoerd in de optie 

Voicemailnummer. Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder. 

8.24 Direct doorschakelen naar een nummer  

 

 

 

• Voer de functiecode in: Onmiddellijk doorschakelen. 

 

• Typ het nummer van degene die u wilt spreken. 

 

Afhankelijk van uw systeem en de configuratie wordt er een bepaald toonsignaal gegeven als u ophangt nadat u de 

doorschakelfunctie heeft ingesteld. 

Code behorende bij een snelkiestoets: Onmiddellijk doorschakelen. + Nr. van bestemming van de volgstand. 
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Met de set kunt u andere doorschakeltypen programmeren afhankelijk van de ingevoerde code: Doorz. duur geen 

antwoord., Selectief doorschakelen. 

8.25 Oproepen doorsturen naar de service Gesproken berichten  

 

 

 

• Voer de functiecode in van het type doorschakelen dat u wilt programmeren. 

 

• Het nummer van de mailbox invoeren. 

wanneer de set is doorgeschakeld, hoort u een specifieke toon na het oppakken van de set. 

Code behorende bij een snelkiestoets: Doorsturen. + Voicemail number. 

8.26 Doorschakelen deactiveren  

 

 

 

• Voer de code in van het doorschakeltype dat u wilt annuleren. 

Wanneer u een doorschakeltype heeft gedefinieerd onder een snelkiestoets, kunt u dit type annuleren door lang op 

deze toets te drukken. 

U kunt tevens een volgstand opheffen door een ander type volgstand te programmeren. 

8.27 Aanpassen en instellen van uw toestel  

8.27.1 Beltoon aanpassen  

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Audio-instellingen 

 

• Externe beltoon / Interne beltoon  

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 

• Selecteer de door u gewenste melodie (U kunt de beltoon afspelen/stoppen en 

selecteren). 

• Bevestigen. 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

8.27.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon  

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Audio-instellingen 

 

• Belvolume  

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 

• Verhoog / Verlaag het volume. 

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Ok). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 
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8.27.3 Taal selecteren 

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Instellingen 

 

• Taal  

• Selecteer de door u gewenste taal. 

• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

8.27.4 Andere functies  

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Audio-instellingen 

 

• Trillen/Beltoon: u kunt de modus zoemer/beltoon aanpassen aan uw wensen. 

• Toon luider: de oplopende beltoon activeren of deactiveren (Toenemende beltoon) (Aan 

/ Uit). 

• Toetsgeluid: definieer de toetstoon (uit, klik of toon). 

• Bericht geluid→ Bericht beltoon: bepaal de beltoon wanneer u een nieuw bericht 

ontvangt. 

• Bericht geluid → Belvolume Bericht: bepaal het beltoonniveau wanneer u een nieuw 

bericht ontvangt. 

• Waarsch. dekking: activeer of deactiveer een Bip-emissie wanneer uw telefoon buiten 

het DECT-bereik valt (Aan / Uit). 

• Waarsch. lader: bip-emissie activeren of deactiveren wanneer u de handset in de lader 

plaatst (Aan / Uit). 

• Signal. lage batterij: biepsignaal activeren of deactiveren zodra de accu bijna leeg is 

(Aan / Uit). 

• Headset-modus: de headsetmodus activeren of deactiveren (Aan / Uit). Indien 

geactiveerd, belt alleen de headset (indien aangesloten). 

• AGC: activeer of deactiveer Automatische volumeregeling, om het geluid te verbeteren, 

afhankelijk van de kwaliteit van het audiosignaal (Aan / Uit). 

• Shortcut Beltoon: de beltoon-/triltoets activeren of deactiveren om de beltoon-/trilstand 

snel te verwisselen (Aan / Uit). 

• Force calendar ring  een audiosignaal activeren/deactiveren ongeacht beltooninstelling 

als u een afspraakherinnering ontvangt. 

 
• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

 
• Toegang tot het MENU. 

 
• Instellingen 

 

• Toetsen → Aut. toet. vergr: activeer of deactiveer de automatische 

toetsenbordvergrendeling. Stel de vertraging in voordat het toetsenbord wordt 
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vergrendeld (15, 30 of 45 seconden en 1, 2, 3, 4 of 5 minuten). Om het toetsenbord te 

vergrendelen als het scherm niet actief is, selecteert u: Lock op scherm af. 

• Toetsen → 2s. Toetsherhaling: verhoogt de vertraging van de herhaaltoets voor de 

functie Kiezen op naam voor mensen met een handicap. 

• Softkeys: geef symbolen of labels voor softwaresleutel weer (standaard symbolen 

worden weergegeven). 

• Line key 1 / Line key 2 / Line key 3 / Line key 4: define how your phone behaves when 

you short or long press on P1 or P2 keys (Geen, Oproep, Slot/ontsluiten, 

Alarmbevestiging, Event toets). 

• Chamar configura: definieer snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken). 

• Screensaver: activeer of deactiveer de schermbeveiliging (Aan / Uit). Als de screensaver 

is geactiveerd, worden de tijd en datum weergegeven als de handset op de lader staat. 

• Laderinstelling → In Dock: definieer het gedrag van uw telefoon indien geïnstalleerd op 

het laaddock (Schakelen in lader, Displayverlichting, Stil laden). 

• Laderinstelling → Lader uitgang: define how your phone behaves when you pick-up it 

during charging (place on the charging holder (Licht op de output, Antwrd op output). 

• Tijd & datum: bepaal formaat voor tijd en datum (Tijdnotatie / Datumnotatie). 

• Naam handset: u kunt een naam voor uw handset invoeren. 

• Autom. antwoord: definieer hoe u inkomende oproepen wilt beantwoorden: door te 

drukken op de toets Opnemen of een andere toets, OF door automatisch de oproep te 

beantwoorden via de oortelefoon of in de hands-free modus (Normaal, Elke toets, De 

oortelefoon, Op Handsfree). 

• Selecteer System: Selecteren van uw vaste systeem. Uw toestel kan geprogrammeerd 

worden voor het beheer van maximaal 4 verschillende DECT-systemen (Alcatel-Lucent 

Enterprise of GAP). Om de telefoon het beste systeem te laten kiezen, selecteert u: Auto 

selecteren. 

• Reset instellingen: voor resetten van de instelling en instellen van de standaard 

instellingen. 

• Status: handset-informatie zoals software-versie en batterijniveau weergeven. 

 
• Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: Select.). 

 • Om terug te keren naar de russtand. 

De selectie wordt bewaard zelfs na de uitschakeling en inschakeling van het toestel. De keuze van een 

bepaald systeem houdt in dat men zich verbindt op een specifiek systeem. Deze keuze dient gewijzigd te 

worden als men van systeem wil veranderen. Door middel van de keuze 'Auto selecteren' kan het toestel 

een automatische verbinding maken wanneer het in het dekkingsgebied van een systeem komt. Als de in 

het toestel geprogrammeerde systemen over gemeenschappelijke zend- en ontvangstzones beschikken, 

schakelt het toestel in op het eerst gevonden systeem. 
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8.28 Configureer de P1/P2-toetsen  

Als een slot- of snelkeuzefunctie gekoppeld kan worden aan de P1 en de P2-toetsen. Eenmaal 

geconfigureerd kunnen deze functies geopend worden door kort of lang te drukken. 

8.28.1 Functionaliteit koppelen aan functietoets definiëren (P1/P2)  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Toetsen  

 
• Line key 1 / Line key 2 / Line key 3 / Line key 4: selecteer de toets om te configureren. 

 

• Stel de vergrendeling of oproep (snelkeuze) in, die u aan elke toets en aan elke druk op 

een toets wilt koppelen (kort of lang).  

Als u de oproepfunctie hebt gekoppeld aan een P1- of P2-toets, moet u de oproepfunctie configureren (zie 

het volgende hoofdstuk). 

8.28.2 Definieer snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken) 

Met dit menu kan de oproepfunctie geconfigureerd worden door de naam en het nummer van uw contact te 

definiëren, gekoppeld aan een P1- of P2-toets, lang of kort indrukken. De oproepfunctie (snelkeuze) moet 

gekoppeld zijn aan de P1- of P2-toets om geactiveerd te worden (zie hoofdstuk hierboven). 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Instellingen 

 

• Toetsen  

 

• Chamar configura.  

 

• Voer per toets en duur van indrukken (kort of lang) de naam en het telefoonnummer 

van degene die u wilt opslaan onder de betreffende functietoets (P) in. 

 • Opslaan  

 

• Ga verder met de configuratie of keer terug naar inactief. 
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8.29 Kalender  

U kunt een agenda op uw telefoon raadplegen en beheren. 

8.29.1 Het agendaformaat wijzigen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Meer  

• Week weergeven > weekoverzicht. 

• Maand weergeven > maandoverzicht. 

8.29.2 Programmeren van een afspraak  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Toev (of toets 'OK') 

o Selecteer met de navigatietoets een datum in het maandaanzicht 

Toev (of toets 'OK') 

 

• Datum invoeren (de datum is al ingesteld als u deze in het maandaanzicht hebt 
geselecteerd).  

• Opslaan  

• Begintijd invoeren. 

• Opslaan  

 

• De duur van de afspraak kiezen. 

• Select.  

 

• Onderwerp van de afspraak invoeren (dit veld hoeft niet te worden ingevuld). 

• Opslaan  

• Plaats van de afspraak invoeren (dit veld hoeft niet te worden ingevuld). 

• Opslaan  

 

• Instellen of een reminder moet worden gegeven kort voor de afspraak. 

• Select.  

 

In het maandaanzicht wordt een dat met geprogrammeerde afspraak in blauw weergegeven. 

Tekst die wordt ingevoerd, moet minimaal 1 karakter lang zijn. Symbolen kunnen worden ingevoegd door 

gebruik te maken van de symboolsoftwaretoets en karakter kunnen worden gewist met de toets Terug of 

de toets Software wissen. 
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8.29.3 De details van een afspraak bekijken  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Gebruik een van de volgende opties: 

o Afhankelijk van het agenda-aanzicht (maand of week), selecteer de dag of week 

indien de afspraak is gedefinieerd. 

o Meer, Ga naar vandaag: geef de huidige dag of week weer. 

o Meer, Ga naar datum: geef de dag of de weer van de ingevoerde datum weer. 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

In het maandaanzicht wordt een dat met geprogrammeerde afspraak in blauw weergegeven. 

8.29.4 Een afspraakherinnering wijzigen  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Datum selecteren (alleen maandweergave). 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

• Bewerk  

• Afspraak wijzigen door de velden zoals vermeld bij het aanmaken van de afspraak in te vullen. 

8.29.5 Een afspraakherinnering kopiëren  

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Datum selecteren (alleen maandweergave). 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 
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• Zien  

• Meer  

• Kopiëren  

• Afspraak wijzigen door de velden zoals vermeld bij het aanmaken van de afspraak in te vullen  

8.29.6 Een afspraakherinnering verwijderen  

Verwijder een geselecteerde afspraak 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• Datum selecteren (alleen maandweergave). 

 

• Zien (alleen maandweergave). 

• Agenda voor bepaalde datum inzien (alleen maandweergave). 

 

• Kies de afspraken voor die dag (in maandweergave) of voor die week (in 

weekweergave). 

 

• Zien  

• Meer  

• Wissen  

 • Verwijdering bevestigen. 

Verwijder oude afspraken / alle afspraken voor een dag, een week of een maand / alle afspraken 

 

• Toegang tot het MENU. 

 

• Agendamenu openen. 

 

• U kunt met de navigatietoetsen een datum selecteren (alleen maandweergave). Als u 

geen datum selecteert, wordt de huidige datum standaard geselecteerd. 

 

• Meer  

 

• Wissen  

 

• Oude afspr. verw. / Afsprak. dag verw. / Afspr. week verw. / Afspr. maand verw. / Alle 

afsprak. verw. 

Afhankelijk van uw selectie, kunt u alle oude afspraken verwijderen, alle afspraken van 

de huidige of geselecteerde dag, alle afspraken van de huidige of geselecteerde week, 

alle afspraken van de huidige of geselecteerde maand of alle afspraken. 

 

• Verwijdering bevestigen. 
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8.30 Toestel 'op slot / van slot' (Toetsvergrendeling) 

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om te voorkomen dat uw telefoon wordt gebruikt door anderen. 

 

Of

 

Lang indrukken. 

 

• Selecteer de optie Vergrendelen. 

• Bevestigen. 

Toestel ont-grendelen: 

 

Of

 

Lang indrukken. 

 voer de ontgrendelcode in (als een vergrendelcode is ingevoerd). 

 

 g i  kl

 p r s t u 
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9 Li st met accessoires  

9.1 Riemclip 

 

 

Bij aankoop van uw telefoon is deze uitgerust met een 

op de achterzijde gemonteerde riemclip. 

U kunt deze riemclip verwijderen en vervangen door 

een specifieke afdekking. De afdekking wordt niet 

meegeleverd met de handset. Neem contact op met uw 

dealer voor meer informatie. 

Om de riemclip te verwijderen, moet u twee schroeven 

verwijderen met behulp van een Phillips-

schroevendraaier. 

Plaats de afdekking op de plaats van de riemclip met 

behulp van de twee schroeven. 

9.2 Riemclipafdekking 

 

De afdekking van de riemclip wordt gebruikt in plaats van de 

riemclip. De verpakking bevat 10 riemclipafdekkingen en 20 

schroeven (3BN67376AA - apart verkocht). 

9.3 Reservepakket met draaibare clip 

 

De draaibare clip kan worden gebruikt in plaats van de 

riemclip. Hiermee kunt u de handset snel van de riem 

losmaken of eraan bevestigen. De verpakking bevat een 

afdekking voor de draaibare clip, de draaibare clip en 2 

schroeven (3BN67375AA - apart verkocht). 

9.4 Reserveriemclip 

  

De verpakking bevat een riemclip en 2 schroeven 

(3BN67374AA - apart verkocht). 
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9.5 Verticale buidel 

  

 

 

U kunt uw telefoon ook meenemen in een 

beschermhoesje met draaibare clip. Wanneer uw 

telefoon in een industriële omgeving wordt gebruikt, is 

het aanbevolen om deze in de beschermende hoes te 

plaatsen (door het stof, spanen, dampen van 

verschillende oorsprongen of omdat de telefoon kan 

vallen). De verpakking bevat een beschermhoes, een 

draaibare clip, een riemclipafdekking en 2 schroeven. 

De afdekking van de riemclip wordt gebruikt in plaats 

van de riemclip. 

Het verticale zakmodel is afhankelijk van uw handset en 

wordt apart verkocht. Om een referentie van uw 

verticale zak te vinden, raadpleeg het hoofdstuk: 

Informatie bestellen. 

9.6 Opladers  

U kunt twee soorten laders gebruiken voor uw handset. De laders worden apart verkocht. 

 

Een enkele bureaulader met geïntegreerde USB-kabel voor het 

aansluiten/opladen van uw telefoon (3BN67371AA - apart 

verkocht). 

 

Een dubbele bureaulader met geïntegreerde USB-kabel voor het 

aansluiten/opladen van uw telefoon en een reservebatterij 

(3BN67372AA- apart verkocht). 
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9.6.1 Uw telefoon op de bureausteun opladen  

 

Plaats uw telefoon op de houder. Sluit de USB-kabel aan op een 5V-

aansluiting (AC/DC-adapter, computer, …). 

De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider 

voor een gepaste AC/DC-adapter. 

 

De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-

adapter, …). De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de 

stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, …). 

9.7 Voedingsbron  

 

Gebruik de aanbevolen AC/DC-adapter met de enkele of dubbele lader. 

Lees het hoofdstuk 'Bedrijfsomstandigheden' aan het begin van deze 

handleiding. 

 

Technische gegevens van de adapter  

• Ingang: 100-240V ~50/60Hz 200 mA. 

• Uitgang: 5.0V – 1000mA. 

Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig 

bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker. 

9.8 Presentatie van de batterijset  

9.8.1 Levensduur van uw toestel  

Stand-by in de dekkingszone  Tot zo'n 160 uur. 

Bij voortdurend gesprek. Tot 17 uur. 

9.8.2 Eerste oplaadproces  

Plaats het toestel in de opladerhouder. 

 

De batterij wordt opgeladen. 

 

De batterij is opgeladen.   
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De batterij bereikt pas zijn optimale rendement na een tiental laad-/ontladingscycli. 

Deze batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Werp de batterijen daarom niet weg in 

de vuilnisbak, maar breng ze naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval. 

9.8.3 Oplaadniveau van de batterij  

 
> 66% 

 
33% - 66% 

 
10% - 33% 

 

< 10% 

Wanneer het laadniveau van de batterij lager is dan 5% kunt u alleen oproepen ontvangen. 

9.8.4 Plaats of verwijder de batterij in de telefoon 

Als de riemclip bevestigd is, dient u deze op te tillen en in deze 

positie te houden tijdens het aanbrengen of vervangen van de 

batterij.  

   

Til het klepje op. 

 

De batterij verwijderen: Til de batterij uit het compartiment. 

 

Om de batterij te plaatsen:  

• Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals 

is aangegeven in de tekening (A).  

• Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door 

op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de 

tekening (B). 
 

Plaats het klepje terug. 

 

A B 

A B 
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9.9 Hoofdtelefoon / externe microfoon  

Aan de zijkant van de telefoon bevindt zich een 3,5 mm aansluiting voor een koptelefoon / externe 

microfoon. Neem contact op met uw dealer voor informatie over de verkrijgbare koptelefoonmodellen. 

De krik wordt beschermd door een afdekking. Til de afdekking op om de jackconnector aan te sluiten. De 

jackconnector is een 4-polige stekker van 3,5 mm (TRRS-normen: CTIA).  

Stekkeraansluiting - CTIA normen 

 

A Microfoon 

B Aarde 

C 
Audio 

(rechts)  

D Audio (links) 
 

 

9.10 Uw telefoon schoonmaken en desinfecteren  

In dit hoofdstuk vindt u richtlijnen voor het reinigen of desinfecteren van Alcatel-Lucent Enterprise-terminals 

om de producten te beschermen en de prestaties te optimaliseren. Het eindresultaat is afhankelijk van de 

persoonlijke procedures van elke gebruiker. ALE kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.  

• Draag handschoenen bij het reinigen van producten.  

• Gebruik geen agressieve chemicaliën zoals bleekmiddel, peroxide, aceton, ethylzuur, 

methylchloride, ammoniak of multifunctionele reinigingsmiddelen voor het reinigen van plastic, 

metaal, rubber of schermoppervlakken. 

• Veeg de producten af met een schone, droge, niet-schurende microvezeldoek. 

• Spuit reinigingsvloeistof op de doek alvorens het product te reinigen. 

• Gebruik vochtige doekjes of bevochtig een zachte steriele doek (maar maak deze niet nat) met het 

goedgekeurde middel. Spuit of giet chemische middelen nooit rechtstreeks op het apparaat, want 

de vloeistof kan het product besmeuren of binnensijpelen en de hardware beschadigen. 

• Zorg dat geen vloeistof op het toestel blijft liggen. 

• ALE raadt aan een oplossing met 70% ethanol te gebruiken voor alle bedrade en draadloze ALE-

terminals. 

• Dagelijkse desinfectie: tot 5 desinfecties per dag. 

• Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd raken als u er overmatig over veegt tijdens het 

reinigen of desinfecteren.  

• ALE raadt aan een speciale draadloze terminal toe te wijzen aan elke werknemer in plaats van 

diensten te delen op de terminals en om de handset op bekabelde terminals te vervangen voor elke 

werknemer. 
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10 Tec nisc e gege ens 

 8244 DECT Handset 

Hoogte 140 mm (5,51 in) 

Breedte - bovenkant 53.5 mm (2,11 in) 

Breedte - onderkant 48.3 mm (1,89 in) 

Diepte 21 mm (0,83 in) 

Gericht 155 g 

Kleur Blauw 

Weergave 

2.4 inch TFT-kleurendisplay met achterlicht, 

240x320 pixels bij minimaal (166 dpi), tot 65k 

kleuren 

Bluetooth 4.2 

Gebruiksomstandigheden -15° C to +55° C (5° F to 131° F) 

Laadtemperatuur +5°C to +40°C (41°F to 104°F) 
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11 Informatie bestellen 

Deze lijst is niet uitputtend en kan op elk moment gewijzigd worden.  

8244 DECT Handset 3BN67380AA 

82x4 DECT Handset desktop charger 3BN67371AA 

82x4 DECT Handset dual desktop charger 3BN67372AA 

82x4 DECT Handset belt clip 3BN67374AA 

82x4 DECT Handset swivel clip 3BN67375AA 

82x4 DECT Handset belt clip cover (doos van 10) 3BN67376AA 

8244 DECT Handset vertical pouch 3BN67381AA 

Battery 3BN67332AA 

Power Supply Europe 3BN67335AA 

Power Supply WW 3BN67336AA 
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12 Conformiteits erklaring  

Deze apparatuur gebruikt een DECT-frequentiebereik dat verschilt per land: 18801900 MHz in Europa, 

19201930 MHz in VS/Canada, 19101930 MHz in Latijns-Amerika en 19101920 MHz in Brazilië. Het 

equivalent isotroop uitgestraald vermogen bij de antenne is minder dan 110 mW of 250 mW (afhankelijk 

van het land). Deze uitrusting ondersteunt ook Bluetooth® 4.2: frequentiebereik 2402-2480 MHz, 

uitgestraald vermogen 2,43 mW. 

De verklaring van conformiteit kan verkregen worden van:  

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France 

ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com 

EUROPA  

Deze uitrusting voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende 

richtlijnen: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) en wijziging 2015/863 (EU).  

VS en Canada.  

Handset voldoet aan deel 15 van de FCC-regels, met Innovation, Science and Economic Development 

Canada's licentie-uitzondering RSS, met deel 68 van de FCC-rgels en met IC CS-03 Part V can Industry 

Canada (FCC ID: T7HCT8244 IC ID: 4979BCT8244). Laders voldoen aan deel 15 van de FCC-regels met 

ICES-003 van Industry Canada.  

Het gebruik moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke 

interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie accepteren, 

inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Deze apparatuur is getest en voldoet aan 

de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze 

limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een 

woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als 

deze apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan ze 

schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing 

zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met 

radio- of televisieontvangst, hetgeen men kan bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen, kan de 

gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door de dealer te raadplegen. 

 Californië - Waarschuwing: dit product kan u blootstellen aan checmicaliën, waaronder 

antimoontrioxide, wat this product can expose you to chemicals including Antimony trioxide, waarvan de 

staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt, en diisodecylftalaat (DIDP), waarvan de staat Californië 

weet dat het geboorteafwijkingen of andere schade voor de voortplanting veroorzaakt. Ga voor meer 

informatie naar www.P65Warnings.ca.gov. 
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Blootstelling aan radiofrequentiesignalen.  

Dit apparaat is zodanig ontworpen en geproduceerd dat de SAR-stroomlimieten (specifiek 

absorptiepercentage) van uitgezonden radiofrequenties, vastgesteld door de verschillende betrokken 

landen, niet worden overschreden.  

Voor Europa/Australië: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.016 W/kg (hoofd SAR) / 0.004 W/kg 

(lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 2 W/kg over 10g is).  

Voor VS/Canada: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.062 W/kg (hoofd SAR) / 0.112 W/kg (lichaam 

SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 1,6 W/kg over 1g is).  

Gebruikersinstructies  

Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen van -15° C tot +55° C (5° F tot 131° F). Laad de batterij niet op 

als de omgevingstemperatuur boven 40º C of onder 5º C (boven 104º F of onder 41 ºF) ligt.  Dit apparaat is 

compatibel met gehoorapparaten. 

Beveiliging tegen akoestische pieken  

Het maximale geluidsdrukniveau van de handset voldoet aan Europese, Amerikaanse en Australische 

normen. 

Richtlijn 2003/10/EC voor risico´s verbonden aan lawaai op de werkplek  

'De beltoon draagt bij aan het dagelijkse geluidsniveau. Om het geluidsniveau te reduceren, wordt het 

volgende aanbevolen: verlaag de instelling, programmeer. 

Verwijdering  

De apparatuur dient naar een verzamelpunt voor afvalverwijdering van elektronische apparatuur 

worden gebracht. 

Defecte batterijen dienen naar een verzamelpunt voor chemisch afval worden gebracht. 

Gerelateerde documentatie  

deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen 

beschikbaar op de volgende website: https://www.al-enterprise.com/products. 

 

 

 

 

 

 

 

www.al-enterprise.com De Alcatel-Lucent naam en het logo zijn handelsmerken van Nokia en worden 

onder licentie gebruikt door ALE. Voor andere handelsmerken verbonden aan dochterondernemingen van 

ALE Holding gaat u naar: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Alle andere 

handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. De weergegeven informatie kan 

zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ALE Holding en zijn dochterondernemingen 

accepteren geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten hierin. © Copyright 2021 ALE International, 

ALE USA Inc. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

https://www.al-enterprise.com/products
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Snelgids  

Beschrijving van de telefoon  

  

• Oproep. 
• Beantwoord de oproep. 
• Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer 

herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. 
• Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / 

wisselgesprek). 

  

• Geluidssignaal verbreken. 
• Opgehangen. 
• Lang indrukken: de telefoon inschakelen / de telefoon uitschakelen. 

  • Toegang tot het MENU. 

  

• Terugkeren naar het vorige menu. 
• Wissen van een teken. 
• Een compleet veld wissen. 

 
 

• OK: bevestigen. 
• Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. 
• Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te 

openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het 
geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 

  

• Vaste softkeys. De volgende pictogrammen worden weergegeven, 
afhankelijk van de status van de handset. Selecteer de bijbehorende 
softkey om toegang te krijgen tot de functie. 

  
• Kort indrukken: de bedrijfstelefoongids openen (open de functie voor het 

kiezen op naam). 

  • Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon vergrendelen/ontgrendelen. 

  
• Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren (kort 

indrukken). Geen functionaliteit toegekend aan deze toets in vrij stand. 

  
 

• Kort drukken in niet-actieve stand: de afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie 
openen. 

• Lang drukken in niet-actieve stand: trilfunctie activeren/deactiveren (1). 

  

• Kort drukken tijdens inkomende oproep (gaat over): de inkomende oproep 
beantwoorden in luidsprekermodus. 

• Kort drukken tijdens communicatie: de luidspreker activeren/deactiveren. 

  
• Lang indrukken (functies afhankelijk van het systeem): toegang tot 

persoonlijke lijst / toegang tot de DTMF-functie tijdens een gesprek. 

  • Terug naar beginpagina. 

 
 

• Programmeerbare toetsen (P1- en P2-toetsen). 

 
 

• Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een inkomende 
oproep (8 stappen) of verhoog het volume van de oormicrofoon of de 
luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren. 

  

• Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende 
oproep (8 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de 
luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de dempfunctie (mute) 
activeren/deactiveren. 

 
 

• Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in 
niet-actieve status van de telefoon. 

• Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. 

  • Noodoproepen. 

  
• 3.5 mm, 4-polige stekker (TRRS normen: CTIA). 

 Lampje  

• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is 
volledig opgeladen. 

• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt 
opgeladen. 

• Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen 
bericht, gemiste oproep, etc. 

• Snel oranje knipperen: inkomende oproep. 
• Langzaam rood knipperen: geen dekking. 
• Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag batterijniveau 

wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). Plaats de handset 
in de lader. 

• Snelle kleurverandering: upgradeversie (Knippert). 
• Langzaam blauw knipperen: Bluetooth® is geactiveerd. 

 
• Vastklemmen om de telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip verwijderen en in 

plaats daarvan een afdekking gebruiken.  

 • De batterijklep. 

 • Breedband-oorstukje. 

 • Breedband-microfoon. 
(1) Afhankelijk van de instellingen van de handset. 

Opladen van het toestel  
Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht. Als u een dubbele lader en een reservebatterij 

hebt, plaats dan een reservebatterijpack in de achterste sleuf met de laadcontacten naar beneden. 

Duw de reservebatterij naar voren en naar beneden onder de clip om deze op te laden. Sluit de USB-

kabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het elektriciteitsnet. De AC/DC-

adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter. 

Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden 

begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. Laad het toestel regelmatig 

op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het 

toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en 

berg de batterij apart op.  

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de 

stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, …). 

De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur. 
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Statuspictogrammen  

De statusiconen worden weergege en op  et beginsc erm en 
ge en informatie o er de toestand  an  et toestel.  

 
Oplaadniveau van de batterij (  >  >  >

). 

 
In charge (Symbool knippert). 

 
Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, 
tekstbericht, gemiste oproep. 

 
Triller ingeschakeld. 

 
Beltoon ingeschakeld. 

 
Beltoon uitgeschakeld. 

 
Progressief bellen ingeschakeld. 

 
Luidspreker aan (tijdens gesprek). 

 
Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek). 

 
Toestel vergrendeld. 

 
Volgstand ingeschakeld. 

 
Geeft een lopende kalendernotificatie aan. 

 
Afspraak geprogrammeerd. 

 
Pictogram alarm actief. 

 
Bluetooth® ingeschakeld. 

 
Bluetooth® verbonden met een apparaat. 

 
Bluetooth®-audio actief met een verbonden apparaat. 

 
Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus. 

 
Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand. 

 

In  et beginsc erm kunt u door middel  an de 
na igator in de  orm  an tekstballonnen nadere 
inlic tingen  erkri gen o er de statusiconen.  

 

 

MENU-iconen  

 

Toegang tot het MENU. Via dit menu verkrijgt men 
toegang tot de functies van uw systeem. 

De pictogrammen zijn afhankelijk van het verbonden systeem. 
Sommige pictogrammen worden mogelijk niet weergegeven op 
uw telefoon. Alle pictogrammen worden beschreven in niet-
geselecteerde stand. Als ze geselecteerd zijn, worden de 
pictogrammen in het wit op een blauwe achtergrond 
weergegeven. 

 

Contacten: 
Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot 
de telefoongids.  

 

Gekozen:  
Een van de laatst gekozen nummers terugbellen. 

 

Uw oproepen doorschakelen naar voicemail of een 
ander nummer. Alle doorschakelingen annuleren. 

 

Ga naar de berichtenportal. 
Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en 
tekstberichten. 
Toegang tot oproeplog. 

 

Beantwoorden van een oproep bestemd voor een 
ander toestel. 

 

Een afspraak of een vaste afspraak inplannen. 

 

Telefoon vergrendel/ontgrendel. 

 

Toegang tot de dienstenconfiguratie van de handset 
(melodie, belniveau, automatisch antwoord, taal, 
wachtwoord). 

 

Toegang tot de algemene instellingen van de telefoon 
(audio-instellingen, toetsen, schermbeveiliging, 
aansluitinstellingen, taal, systeem selecteren, 
instellingen resetten, status). 

 
Kalender openen. 

 
Installatie (password-beveiligd). 

 
Menu alarminstellingen (password-beveiligd). 

Oproeppictogram  

 

Opbellen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste 
oproep (lijn 1). 

 

Een oproep ontvangen. Het voorbeeld heeft betrekking 
op de eerste oproep (lijn 1). 

 

Oproep in de wacht. Het voorbeeld heeft betrekking op 
de eerste oproep (lijn 1). Als u een tweede telefoontje 
pleegt, wordt uw eerste contact in de wacht gezet.  

 

Tekstberichten verzenden. 

 
Berichten lezen. 

 

Verkortkieslijsten. 

 

Doorverbinden van een gesprek. 

 

TDK-zenden. 

 

Een vergadering instellen. 

 

Onmiddellijk doorschakelen. 

 

Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail. 

 
Doorschakelen annuleren. 

 
Parkeren (externe verbinding). 

 
Extra opties (Functies afhankelijk van het systeem). 

 
Maak een opname van het gesprek. 

 
Handmatig vasthouden.  

 
Einde ruggespraak.  

 

Functies  

Ga naar de berichtenportal 
 

Alle aangenomen inkomende oproepen. 
Nummerherhaling (Lang indrukken).  
De oproep uitzenden.  
Omschakelen tussen twee uitgaande gesprekken.  

 

Oproep negeren.  
Het gesprek beëindigen.   

Bellen vanuit uw persoonlijke telefoonlijst 
(PersSpDial).  
Uw gesprekspartner bellen op naam 
(bedrijfsadresboek).  
Programmeren van uw individuele 
verkortkiesnummers (Ind VK-lijst).  

 

Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle 
inkomende, uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde 
oproepen). 

  

Tekstberichten raadplegen.  
Tekstberichten verzenden.   

Voicemailberichten beluisteren.  
Een gesproken bericht versturen naar een toestel / 
Distributielijst.  

 

Oproepen doorschakelen naar ander nummer.  
 

Oproepen doorschakelen naar voicemail.  
 

Verschillende soorten volgstanden. 
 

Alle doorschakelingen annuleren.  
 

Doorverbinden van een gesprek. 
 

Een vergadering instellen. 
 

TDK-zenden. 
 

Persoonlijke assistent  
 

Wijzigen van uw toestel password. 
 

Taalkeuze. 
 

Kies de beltoon.  
 

Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon. 
 

De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen.  
 

Uw telefoonnummer.  
 

Programmeren van een afspraak.  
 

Functies vergrendelen op uw toetsenbord.  
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Beschrijving van de telefoon  

  

• Oproep. 
• Beantwoord de oproep. 
• Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer 

herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. 
• Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / 

wisselgesprek). 

  

• Geluidssignaal verbreken. 
• Opgehangen. 
• Lang indrukken: De telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen. 

  
• Toegang tot het MENU. 

  

• Terugkeren naar het vorige menu. 
• Wissen van een teken. 
• Een compleet veld wissen. 

 

 

• OK: bevestigen. 
• Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. 
• Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te 

openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het 
geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). 

  

• Vaste softkeys.  
De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de 
status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang te 
krijgen tot de functie. 

  
• In de niet-actieve stand of in de communicatiemodus: toegang tot het 

persoonlijke of bedrijfsadresboek. 

  
• Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon 

vergrendelen/ontgrendelen. 
  • Op vrij stand: de afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen. 
  • Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren. 

  • Op in gesprek stand: de luidspreker activeren/deactiveren. 

  

• Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. 
• Wordt gebruikt om de eerste beller uit de wacht te halen terwijl u met de 

tweede beller spreekt. 

  
• Terug naar beginpagina. 

 

 

• Programmeerbare toetsen (P1- en P2-toetsen). 

 
 

• Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een 
inkomende oproep (8 stappen) of verhoog het volume van de 
oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren. 

 
 

• Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende 
oproep (8 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de 
luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). 

• Lang indrukken tijdens gesprek: de dempfunctie (mute) 
activeren/deactiveren. 

 
 

• Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in 
niet-actieve status van de telefoon. 

• Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. 

  
• Deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve 

status van de telefoon. 

 
 

• 3.5 mm, 4-polige stekker (TRRS normen: CTIA). 

 Lampje  

• Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is 
volledig opgeladen. 

• Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt 
opgeladen. 

• Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen 
bericht, gemiste oproep, etc. 

• Snel oranje knipperen: inkomende oproep. 
• Langzaam rood knipperen: geen dekking. 
• Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag 

batterijniveau wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). 
Plaats de handset in de lader. 

• Snelle kleurverandering: upgradeversie (knippert). 

 
• Clip om uw telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip losmaken en in plaats 

hiervan een afdekking aanbrengen, die in het telefoonpakket wordt meegeleverd. 

 • De batterijklep. 

 • Breedband-oorstukje. 

 • Breedband-microfoon. 

Opladen van het toestel  
Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht. Als u een dubbele lader en een 

reservebatterij hebt, plaats dan een reservebatterijpack in de achterste sleuf met de laadcontacten 

naar beneden. Duw de reservebatterij naar voren en naar beneden onder de clip om deze op te 

laden. Sluit de USB-kabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het 

elektriciteitsnet. De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een 

gepaste AC/DC-adapter. Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon 

gegeven wanneer het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. 

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. 

Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader 

opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.  

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de 

stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, …). 

De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur.
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Statuspictogrammen  

De statusiconen worden weergege en op  et beginsc erm en 

ge en informatie o er de toestand  an  et toestel.  

 
Oplaadniveau van de batterij (  >  >  >

). 

 
In charge (Symbool knippert). 

 
Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, 
voicemail, tekstbericht, gemiste oproep. 

 
Volgstand ingeschakeld. 

 
Triller ingeschakeld. 

 
Beltoon ingeschakeld. 

 
Beltoon uitgeschakeld. 

 
Progressief bellen ingeschakeld. 

 
Luidspreker aan (tijdens gesprek). 

 
Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek). 

 
Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus. 

 
Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand. 

 

In  et beginsc erm kunt u door middel  an de 

na igator in de  orm  an tekstballonnen nadere 

inlic tingen  erkri gen o er de statusiconen.  
 

 

 

 

 

 

 

MENU-iconen  

 
Toegang tot het MENU. Via dit menu verkrijgt men 

toegang tot de functies van uw systeem. 

De pictogrammen zijn afhankelijk van het verbonden systeem. 

Sommige pictogrammen worden mogelijk niet weergegeven op 

uw telefoon. Alle pictogrammen worden beschreven in niet-

geselecteerde toestand. Zodra geselecteerd, worden de 

pictogrammen in paars weergegeven. 

 

Berichten 
Raadplegen en verzenden van gesproken berichten 
en tekstberichten. 

 

Oproepenhistorie  
Toegang tot het logboek met alle inkomende, 
uitgaande en gemiste oproepen. 

 

Contacten 
Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang 
tot de telefoongids.  

 

Instellingen 
Toegang tot de algemene instellingen zoals 
automatische toetsenvergrendeling, 
schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, tijd en 
datum, naam van de handset enz. 

 

Audio-instellingen 
Toegang tot beltoon, toetstoon en 
waarschuwingsinstellingen. 

 

Installeren (password-beveiligd). 

Installatie. 

 
Kalender openen. 

 

Oproeppictogram  

 

Opbellen. 

 

Een oproep ontvangen. 

 
Einde ruggespraak.  

 

 

 

 

 

Functies  

Ga naar de berichtenportal.  

Raadplegen en verzenden van gesproken berichten 

en tekstberichten. 
 

Alle aangenomen inkomende oproepen. 

Nummerherhaling (lang indrukken).  

De oproep uitzenden.  
 

Beltoon uitschakelen.  

Het gesprek beëindigen.   

Bellen vanuit uw persoonlijke telefoonlijst 

(PersSpDial).  

Uw gesprekspartner bellen op naam 

(bedrijfsadresboek).  

Programmeren van uw individuele 

verkortkiesnummers (Ind VK-lijst).  

 

bellen met behulp van de snelkiestoets (lang drukken 

op snelkiestoets (1 tot 9). 

Snelkeuzebeheer (lang drukken op softkey).  
Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle 

inkomende, uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde 

oproepen). 
  

Een tweede oproep ontvangen  

 
Audio-instellingen (Trillen/Beltoon, Toon luider, 

Toetsgeluid, Bericht geluid, Waarsch. dekking, 

Waarsch. lader, Signal. lage batterij, Headset-modus, 

AGC, Shortcut Beltoon) 

Beltoon aanpassen. 

Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon. 

  

De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen.  
 

Taal selecteren.  

Open het menu met instellingen van de handset 

(Naam handset, Automatische toetsvergrendeling, 

Schermbeveiliging, Laderinstelling, Autom. antwoord, 

…). 

 

Programmeren van een afspraak.  
 

 

 

 g i  kl

 p rs t u 


	1 Telefoon leren kennen
	1.1 Beschrijving van de telefoon
	1.2 Statuspictogrammen
	1.3 MENU-iconen
	1.4 Oproeppictogram
	1.5 Toegang tot het MENU en bladeren
	1.6 Handset in stand 'pictogrammen weergeven'
	1.7 Alfabetisch toetsenbord

	2 De eerste stappen
	2.1 Uitpakken
	2.2 Aanbrengen van de batterij
	2.3 Geheugenkaart installeren
	2.4 Opladen van het toestel
	2.4.1 De batterij opladen in een enkelvoudig laadstation
	2.4.2 De batterij opladen in een dubbel laadstation
	2.4.3 Lampje
	2.4.4 Levensduur van uw toestel

	2.5 Inschakelen van het toestel
	2.6 Uitschakelen van uw toestel

	3 Telefoon gebruiken
	3.1 Berichtenportal
	3.2 Bellen
	3.3 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers
	3.4 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)
	3.5 Bellen met behulp van de snelkiestoets
	3.6 Een oproep ontvangen
	3.7 Nummerherhaling
	3.7.1 Een van de laatst gekozen nummers terugbellen

	3.8 Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is
	3.9 Oproepenhistorie
	3.9.1 Toegang tot oproeplog.
	3.9.2 Het contact terugbellen
	3.9.3 Eén gebeurtenis verwijderen uit het oproeplog
	3.9.4 Een nummer aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen
	3.9.5 Aanvullende informatie over de oproep weergeven
	3.9.6 Alle gemiste oproepen bevestigen
	3.9.7 Alle gebeurtenissen verwijderen uit de oproeplog

	3.10 terugbelverzoeken
	3.11 Voicemailberichten beluisteren
	3.12 Tekstberichten raadplegen
	3.13 Een tekst naar een persoon binnen het bedrijf sturen
	3.14 Een kopie van een gesproken bericht verzenden
	3.15 Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst
	3.16 Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren
	3.17 Oproepen doorschakelen naar een ander nummer (onmiddellijke doorschakeling)
	3.18 Verschillende soorten volgstanden / Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel
	3.18.1 Verschillende soorten volgstanden
	3.18.2 Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel

	3.19 Oproepen doorschakelen naar voicemail
	3.20 Alle doorschakelingen annuleren
	3.21 Activeren / Deactiveren van de persoonlijke assistent
	3.22 De persoonlijke assistent: slechts één nummer om u te bereiken
	3.23 Beantwoorden van een algemene oproep
	3.24 Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel
	3.25 Toestelgroepen
	3.26 Volgstand voor groepsoproepen

	4 Tijdens een gesprek
	4.1 Een tweede oproep maken
	4.2 Een tweede oproep ontvangen
	4.3 Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)
	4.4 Doorverbinden van een gesprek
	4.5 Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)
	4.6 Een gesprek parkeren
	4.7 Activeer/deactiveer toonfrequentie

	5 Telefoon programmeren
	5.1 Instellen van uw voicemail
	5.2 Programmeren van uw persoonlijke begroeting
	5.3 Uw persoonlijke wachtwoord wijzigen
	5.4 Beltoon aanpassen
	5.4.1 Kies de beltoon
	5.4.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon
	5.4.3 De zoemer-/beltoonmodus aanpassen aan uw behoeften
	5.4.4 Snel overschakelen van bel- naar trilmodus en omgekeerd

	5.5 Automatisch oproepen beantwoorden op headset activeren
	5.6 De headsetmodus activeren.
	5.7 Instellen van uw toestel
	5.7.1 Audiofuncties aanpassen
	5.7.2 Toetsenbord afstellen
	5.7.3 Andere instellingen

	5.8 Systeemtaal selecteren
	5.9 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen
	5.10 Een kaart in de persoonlijke telefoonlijst wijzigen
	5.11 Een record uit de persoonlijke telefoonlijst wissen
	5.12 Programmeren van een afspraak
	5.13 Configureer de P1/P2-toetsen
	5.13.1 Functionaliteit koppelen aan functietoets definiëren (P1/P2)
	5.13.2 Definieer snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken)

	5.14 Kalender
	5.14.1 Het agendaformaat wijzigen
	5.14.2 Programmeren van een afspraak
	5.14.3 De details van een afspraak bekijken
	5.14.4 Een afspraakherinnering wijzigen
	5.14.5 Een afspraakherinnering kopiëren
	5.14.6 Een afspraakherinnering verwijderen

	5.15 Toestel op slot / van slot
	5.16 Bluetooth® configureren
	5.16.1 Bluetooth® inschakelen/uitschakelen
	5.16.2 Bluetooth®-apparaten koppelen.
	5.16.3 Gekoppelde apparaten beheren

	5.17 Stationinstellingen configureren

	6 Live signaal en notificatiebeheer
	6.1 Inleiding
	6.2 Noodoproepen
	6.3 Key event gesprekken
	6.4 Notificatiegesprekken
	6.5 Alarmbevestiging

	7 Registreren van het toestel
	7.1 Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik
	7.2 Registreren van het toestel op andere systemen
	7.3 Selecteren van uw vaste systeem
	7.4 Toon of wijzig de naam van het verbonden systeem (netwerk)
	7.5 Afmelden
	7.6 Energiemodus
	7.7 Wijzig de pincode

	8 Gebruik van de telefoon in E-GAP- of GAP-modus
	8.1 Beschrijving van de telefoon
	8.2 Display-pictogrammen
	8.2.1 Statuspictogrammen
	8.2.2 MENU-iconen
	8.2.3 Oproeppictogram

	8.3 Toegang tot het MENU en bladeren
	8.4 Bellen
	8.5 Een oproep ontvangen
	8.6 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers
	8.7 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)
	8.8 Bellen met behulp van de snelkiestoets
	8.9 Herhalen laatst gekozen nummer.
	8.10 Oproepenhistorie
	8.10.1 Het oproeplog beheren

	8.11 DTMF-signalen versturen
	8.12 Uitzenden van een flash
	8.13 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen
	8.13.1 Nieuw contact toevoegen
	8.13.2 Een contactpersoon wijzigen
	8.13.3 Een contactpersoon verwijderen

	8.14 Snelkeuzebeheer
	8.14.1 Voeg een contact toe aan een snelkiestoets
	8.14.2 Geprogrammeerde snelkeuze-toetsen verwijderen

	8.15 Een tweede oproep maken
	8.16 Schakelen tussen gesprekken (Schakelfunctie)
	8.17 Een oproep doorsturen
	8.18 Een tweede oproep ontvangen
	8.19 DTMF-signalen versturen
	8.20 Nieuwe tekstberichten lezen
	8.21 Nieuwe tekstberichten versturen
	8.22 Vooraf gedefinieerde tekstberichten versturen
	8.23 Nieuwe gesproken berichten beluisteren
	8.24 Direct doorschakelen naar een nummer
	8.25 Oproepen doorsturen naar de service Gesproken berichten
	8.26 Doorschakelen deactiveren
	8.27 Aanpassen en instellen van uw toestel
	8.27.1 Beltoon aanpassen
	8.27.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon
	8.27.3 Taal selecteren
	8.27.4 Andere functies

	8.28 Configureer de P1/P2-toetsen
	8.28.1 Functionaliteit koppelen aan functietoets definiëren (P1/P2)
	8.28.2 Definieer snelkeuzetoetsen P1/P2 (lang en kort indrukken)

	8.29 Kalender
	8.29.1 Het agendaformaat wijzigen
	8.29.2 Programmeren van een afspraak
	8.29.3 De details van een afspraak bekijken
	8.29.4 Een afspraakherinnering wijzigen
	8.29.5 Een afspraakherinnering kopiëren
	8.29.6 Een afspraakherinnering verwijderen

	8.30 Toestel 'op slot / van slot' (Toetsvergrendeling)

	9 Lijst met accessoires
	9.1 Riemclip
	9.2 Riemclipafdekking
	9.3 Reservepakket met draaibare clip
	9.4 Reserveriemclip
	9.5 Verticale buidel
	9.6 Opladers
	9.6.1 Uw telefoon op de bureausteun opladen

	9.7 Voedingsbron
	9.8 Presentatie van de batterijset
	9.8.1 Levensduur van uw toestel
	9.8.2 Eerste oplaadproces
	9.8.3 Oplaadniveau van de batterij
	9.8.4 Plaats of verwijder de batterij in de telefoon

	9.9 Hoofdtelefoon / externe microfoon
	9.10 Uw telefoon schoonmaken en desinfecteren

	10 Technische gegevens
	11 Informatie bestellen
	12 Conformiteitsverklaring

