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Menu toets: Voor het gemakkelijk selecteren van functies:
Druk herhaaldelijk op de Menu toets tijdens een gesprek of in rust situatie.

END toets Het indrukken van de Einde-toets sluit u de actieve functie of programmering af.

Fox toets: De functies in het display kunnen direct worden gekozen door middel van de Fox 
toets.

i in het display: Druk op de Info toets voor extra informatie.

+ in het display: Druk op de Info toets voor meer informatie.

Doorschakelen bij 
afwezigheid:

Inkomende gesprekken worden omgeleid:
1. Omleiden: kies telefoonnummer en druk op Afwezig toets.
2. Druk nogmaals op Afwezig toets om de omleiding te herstellen. (Bij het opnieuw 

activeren van de omleiding, gesprekken worden omgeleid naar het laatst 
ingevoerde telefoonummer).

Doorverbinden van
een gesprek:

Gedurende het gesprek:
1. Druk op de Fox toets onder "Ruggespraak".
2. Kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
3. Leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt doorverbonden (indien de oproep 

niet wordt beantwoord, druk op Einde-toets om het gesprek terug te nemen).

Pendelen: Schakelen tussen twee gesprekken.
Gedurende het gesprek:
1. Druk op de Fox toets onder "Ruggespraak".
2. Kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
3. Druk op de Fox toets onder "Pendelen" om te schakelen tussen de twee 

gesprekken.
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Handen-vrij werking: Telefoneren zonder de hoorn aan het oor te houden.
1. Kies het telefoonnummer.
2. Druk op de Luidspreker toets.

Conferentie gesprek: Een conferentiegesprek met meerdere gebruikers.
Gedurende het gesprek:
1. Druk op de Fox toets onder "Ruggespraak".
2. Kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
3. Druk op de Fox toets onder "Conferentie".
4. Voeg een deelnemer toe aan de conferentie via Ruggespraak.
5. Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Leg de telefoonhoorn op de haak.

Terugbellen: Terugbel verzoek: De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet.
1. Druk op de Fox toets onder "Terugoproep".
2. Leg de hoorn op de haak, in het display verschijnt "Oproep verwacht...".
3. Terugbel verzoek wissen, druk op de Fox toets onder "Herstellen".

Naamkeuze -
snelkeuze:

Doorzoek alle namen die opgeslagen zijn in het telefoonsysteem:
Selecteer de naam door middel van de cijfertoetsen (0-9), die overeenkomt met de 
gewenste letter (A-Z) van de naam. (Afhankelijk of de namenlijst op voor- of 
achternaam is gesorteerd in het systeem):
1. Toets de eerste letter(s) van de naam in Hekje toets (#) wordt als scheidingsteken 

gebruikt tussen de voor- en achternaam).
2. Druk op de ABC toets om de gekozen naam zichtbaar te maken in het display.
3. Druk op de Fox toets onderom "v" te bladeren in de namenlijst.
4. Neem de hoorn van de haak om het nummer te kiezen: Neem de telefoonhoorn 

op.

Indien de telefoon 
werkt niet naar
behoren functioneert:

Neem de telefoonhoorn op, druk op de Ster toets en tweemaal op de 0 om alle 
functies te herstellen.

Verdere functies en instellingen van de telefoon worden beschreven in de uitgebreide 
gebruikershandleiding. Het is verkrijbaar bij uw dealer of u kunt het via Internet downloaden op:

www.ascom.com/ec/documents


