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BELLEN 

Via de hoorn: 
1. Neem de hoorn van de haak en kies het gewenste nummer. 
2. Toets de meest linker Soft-button (“bel”), of wacht 3 seconden. 

Handsfree (Speaker-functie):  
1.            Selecteer de Hands-free functie (knop 10) en toets het gewenste nummer in. 
2. Toets de meest linker Soft-button (“bel”), of wacht 3 seconden. 

Headset functie: 
1.            Selecteer de Headset-functie (knop 9) en toets het gewenste nummer in. 
2. Toets de meest linker soft-button (“bel”), of wacht 3 seconden. 

Òf u toetst eerst direct het telefoonnummer in en neemt daarna de hoorn van het toestel. 
 
Gedurende het gesprek kunt u van wisselen tussen de hoorn, speaker en headset. 
Om van Hoornmodus naar Hands-free of Headset te gaan toetst u eerst resp. de            Hands-free knop (10) of 
de            Headset knop (9) en legt u daarna de hoorn terug op de telefoon. Om terug te gaan van Hands-

free/Headset naar Hoornmodus neemt u eerst de hoorn van het toestel en schakelt u daarna de Hands-

free/Headset  functie uit met knop 10/9. 

OPROEP BEANTWOORDEN 

Via de hoorn:    Hoorn van het toestel opnemen. 
Handsfree (Speaker-functie): Toets de Hands-free           knop (10). 
Headset:    Toets de Headset           knop (9). 

MICROPHONE UITSCHAKELEN (MUTE) 

Ongeacht of het gesprek via Hoornmodus, Hands-free of Headset loopt kan uw microphone worden 
uitgeschakeld d.m.v. de Mute            knop (7). Als deze rood brandt zal de andere kant u niet kunnen horen. 
Toets nogmaals de Mute           knop (7) om de microphone weer in te schakelen. 

1 Verbindingsindicator, indien symbool “gebroken” 
is betekend dit dat de verbinding met de 
PayEasy centrale verstoord is.  

2 Toestelnummer 

3 Soft-button functie: Niet storen (do not disturb) 

4 Soft-buttons, betekenis afhankelijk van soft-
button functie (3) 4 

5 Menu-toets (Laat het menu zien) 

6 Andere kant in de wachtstand zetten. 

7 
Mute (Microfoon uit indien rood gekleurd: 
andere kant kan u niet horen!) 

  

8 Hoorn, speaker en belsignaal volume 

9 Headset uitgang selecteren 

10 Speaker-functie selecteren (Hands-free) 
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GESPREK IN DE WACHT PLAATSEN / UIT DE WACHT HALEN. 

Toets tijdens het gesprek de Wachtstand         knop (6). De beller aan de andere kant van de lijn zal een 
wachtmuziekje te horen krijgen.  
Toets de meest linker Soft-button (“hervatten”) om het gesprek weer uit de wacht te halen. 

GESPREK DOORVERBINDEN 

Zonder ruggespraak (blind-transfer): 
1. Toets tijdens het gesprek de meest rechter soft-button “verbinden” (4). 

De beller is nu in de wachtstand gezet en hoort muziek. 
2. Toets het nummer waarnaar u de beller wilt doorverbinden en toets de linker soft-button “bel” (4) of 

wacht 3 seconden.  
3. Zodra de andere kant overgaat toetst u opnieuw de meest rechter soft-button “verbinden” (4). 

Met ruggespraak: 
1. Toets de meest rechter soft-button “verbinden” (4). 

De beller is nu in de wachtstand gezet en hoort muziek. 
2. Toets het nummer waarnaar u de beller wilt doorverbinden en toets de linker soft-button “bel” (4).  
3. Wanneer de kant waarmee u wilt doorverbinden antwoordt kunt u direct direct met hem/haar spreken. 

Om vervolgens de beller naar deze persoon door te verbinden toetst u opnieuw de meest rechter soft-
button “Verbinden” (4). 

4.  Indien de andere kant niet beantwoordt of niet het gesprek wenst te hebben dan kunt u de huidige 
verbinding verbreken door de hoorn neer te leggen (of bij Hands-free of Headset modus de betreffende 
knop (10 resp. 9) in te toetsen). Vervolgens toetst u de meest linker soft-button “hervatten” (4) en 
neemt u de hoorn weer op.  

3-WEG CONFERENTIE STARTEN 

In plaats van een gesprek doorverbinden kunt u ook een 3-partijen conferentie starten. U zelf 

bent eigenaar van de conferentie. Dit houdt in dat wanneer u de verbinding verbreekt de andere 

partijen automatisch verbroken worden. 
1. Leg eerst contact met één van de andere partijen. Deze mag u bellen of u belt zelf. 
2. Toets tijdens het gesprek eerst de pijltoets naar rechts en selecteer dan de soft-button “tel.ver, 

telefonische vergaderen". De ander hoort nu wachtmuziek. 
3. Kies nu het telefoonnummer van de derde partij. 
4. Nadat deze heeft beantwoord toetst u nogmaals de “tel.ver, telefonisch vergaderen”. 
5. U kunt nu u drieën een gesprek voeren. Beëindig door de verbinding te verbreken. Indien u zelf als 

deelnemer wilt afhaken zonder de andere 2 partijen te verbreken, toets dan de 3e soft-button van links 
“deelname beëindigen”. De andere 2 partijen blijven met elkaar in contact. 

GESPREK OP ANDER TOESTEL AANNEMEN 

U kunt een gesprek dat voor uw collega bedoeld is op uw toestel aannemen. Bijvoorbeeld omdat 

uw collega even niet op zijn plaats zit. 
1. Terwijl de telefoon van uw collega rinkelt. 
2. Neem de hoorn van het toestel en toets “*8”, gevolgd door de meest linker soft-button “bel” (4). 
3. U hebt nu het gesprek bestemd voor uw collega aangenomen. 
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HERHAAL BELLEN (REDIAL) 

1. Toets de meest linker soft-button “herhalen” (4).  
2. U krijgt nu een lijst met de laatst gekozen nummers te zien. Selecteer met behulp van de pijltoets-cirkel 

het gewenste nummer. 
3. Neem de hoorn van het toestel of toets de meest linker soft-button “bel” (4) voor Hands-free mode. 

GESPREKKEN DOORSTUREN 

U kunt alle gesprekken die naar uw telefoontoestel worden geleid automatisch doorsturen naar 

een door u op te geven telefoonnummer of extensie. 
1. Toets de 3e soft-button “doorsturen”. U krijgt nu een kiestoon te horen en op het display ziet u “Nr 

alles doorsturen in:”. 
2. Toets het nummer waar u de gesprekken naartoe wenst te sturen en toets de 1e soft-button “bel” (4). 
3. U hoort nu een aantal korte tonen gevolgd door een kiestoon. Verbreek nu de verbinding (hoorn 

neerleggen / hands-free of headset knop intoetsen). 
4. Op het scherm verschijnt de boodschap “Calls Forwarded” en boven de 3e soft-button verandert het 

scherm in “-doorst.” (let op het “-“ teken). 
5. Door de 3e soft-button “-doorst.” opnieuw in te toetsen beëindigd u de functie. 

NIET STOREN 

In de “Niet Storen” stand zal het toestel geen gesprekken doorgeven/rinkelen. U kunt nog wel 

uitgaande gesprekken voeren. (Bellers zullen enkel naar andere telefoontoestellen worden 

doorgezet of komen in de voice-mail). 
1. Toets de meest linker soft-button “nStor, Niet Storen” (4). 
2. Op het scherm verschijnt de boodschap “Niet storen” en boven de 4e soft-button verandert het scherm 

in “-nStor” (let op het “-“ teken). 
3. Door de 2e soft-button “-nStor” opnieuw in toetsen beëindigd u de functie. 

KIESHULP 

Op het moment dat u een nummer gaat kiezen kan de telefoon u al een lijst met suggesties aan de 

hand van recent gekozen nummers presenteren waaruit u het nummer kunt selecteren.  

Kieshulp aan of uitzetten:  
1. Toets de menu            knop  (5). 
2. Toets het cijfer “5” of selecteer uit het menu “Voorkeuren”. 
3. Kiest het cijfer “5” of selecteer uit het menu “Kieshulp”. 
4. Toets de 3e soft-button “bewerk” (4) 
5. Zet de functie desgewenst aan “Ja” of uit “Nee” met de 2e soft-button “j/n”. 
6. Toets de 1e soft-button “ok” en vervolgens opnieuw de 1e soft-button “slaOp”. 
7. Toets de 4e soft-button “annuleren” om de menu-functie te beëindigen. 

VOLUME WIJZIGEN 

Toets tijdens het gesprek de volume      knop (8) om het gespreksvolume te verhogen of verlagen voor de hoorn, 
hands-free of headset mode, afhankelijk van de huidige modus. 
Als deze toets wordt gebruikt terwijl er geen gesprek gaande is dan zal het ringsignaal harder of zachter worden 
gezet. 


