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    U kunt bellen door de handset van de haak te nemen en het nummer te kiezen,  

    - of - 

     de handset van de haak te nemen en op Redial te drukken om het laatst gekozen nummer opnieuw  

     te kiezen. 

    Een inkomende oproep kunt u beantwoorden door de handset van de haak te nemen en, indien nodig,  

    op de lijntoets te drukken waarvan het lampje brandt.

Bellen en gebeld worden:

Raadpleeg het berichtenlampje   
 aan de linkerzijde van de   
   telefoon voor informatie over   
       dit berichtenlampje.

De twee lijntoetsen  
zijn voor inkomende  
en uitgaande  
oproepen.  

Als het lampje  
continu brandt,  
is de lijn bezet.  
Als het  lampje  
knippert, staat  
de de oproep  
op deze lijn in  
de wachtstand.

Lijntoets 2.

Als het   
lampje continu  
brandt, is de  
lijn bezet. Als  
het lampje  
knippert, staat  
de oproep op   
deze lijn in  
de wachtstand.

Lijntoets 1.

Hiermee plaatst  
u een oproep in  
de wachtstand.

Hiermee schakelt  
u een oproep door  
naar een andere  
telefoon. Als de  
handset op de  
haak ligt, kunt u  
hiermee ook de  
lampjes testen.

Met deze toets kunt u  
vergadergesprekken   
met meerdere  
personen tegelijk tot  
stand brengen. Als  
de handset op de  
haak ligt, kunt u  
hiermee ook een  
persoonlijk belpa- 
troon selecteren.  

Hiermee verbreekt u de  
verbinding  met de laatste 
persoon die is toegevoegd  
aan een vergadergesprek.

Als de handset van de haak  
is, kunt u hiermee ook het  
laatst  gekozen nummer  
opnieuw kiezen.

Toetsenblok met 12 standaardtoetsen   
voor het kiezen van telefoonnummers.

Als dit lampje en  
het lampje in het  
midden boven aan  
de telefoon continu  
branden, is er een   
voicemailbericht  
voor u. Als deze  
lampjes knipperen,   
wacht de telefoon  
op invoer via het  
toetsenblok, meestal  
uw toestelnummer   
en wachtwoord  
volgend op een  
afmelding.  

Hiermee regelt u  
het volume van de  
handset of het belsignaal,  
afhankelijk van het item  
dat wordt gebruikt.

Hiermee krijgt  
u toegang tot  
uw voicemail- 
berichten.  
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