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           Verkorte handleiding Panasonic KX-TGP500 
 

KPN, Verkorte handleiding Panasonic KX-TGP500 augustus 2013 

Lees a.u.b. de uitgebreide handleiding voor 
meer informatie! 

 
Zelf bellen: 
 Toets het nummer in en druk op    of druk op de 

Joystick om  in het display te activeren 

  U kunt ook de toets  gebruiken: handsfree 

  Als u een nummer wilt corrigeren drukt u op  
 
  Indien er meerdere lijnen op de handset zijn 
    geprogrammmerd maakt u een keuze  

    met softtoets  en  +  OK 
 

 
Een oproep beantwoorden: 

  Druk op toets of of voor handsfree   
 
 
Een oproep beëindigen:  
  Druk op   
 

 
Automatisch opnemen als u de handset uit de 
lader haalt:  
U kunt deze functie zelf via het menu instellen: 
 Druk met de joystick op en daarna met 

en naar  (Fabrieks- 
instellingen) 

 Bevestig met OK 
 Ga met  naar Auto spreken, + OK  zet 

deze op ‘aan’ en bevestig met OK 

 Verlaat het menu altijd met of  
 
 
 
De microfoon uitschakelen: 
 Druk tijdens het gesprek op softtoets om de 

microfoon uit te schakelen 
 

 U hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u 
niet (en hoort ook geen wachttoon!) 

 
 
Een gesprek in de wachtstand zetten: 
 Druk tijdens het gesprek op softtoets      

    
 Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u 

wederom op      . 
 
 
Een wisselgesprek voeren  
 Druk, nadat u de interruptietoon hebt gehoord 
      op  om de nieuwe oproep aan te nemen  
 
 Druk op  om te wisselen 

 
 
Een driegesprek voeren (vergadering)  
 Druk tijdens het gesprek op    voor het opzetten 

van het 2e gesprek 
 

 Ga met naar ‘Vergadering’ > OK  
      (het 1e gesprek komt in de wachtstand) 
 

 Kies het telefoonnummer, wacht tot de oproep wordt 
aangenomen 

 Als niet wordt aangenomen drukt u op  om het 2e 
gesprek te verbreken 

 
 
Een gesprek doorverbinden: 
 Druk tijdens het gesprek op    

 Zoek met   naar `Overbrenging` 

 Kies het telefoonnummer (corrigeer evt. met ) 

 Wacht tot de opgeroepene antwoord en verbindt 

door met   

 U kunt het nummer ook uit het telefoonboek halen:  

 Kies opnieuw  >  “Overbrenging” >    , 

selecteer met en druk op   

 
 
Blind doorverbinden:  
 Om direct, en zonder aankondiging door te 

verbinden, drukt u in het menu op ’Blind DVB’ 
 

 Zie voor gebruik telefoonboek bij Blind DVB de 
opmerkingen bij Doorverbinden 

 
 
Doorschakelen: 
Als u een oproep direct, of bij in gesprek etc wenst door 
te schakelen:  
 U kunt kiezen tussen ‘Altijd’, ‘Bij Bezet’ 

of bij ‘Geen Antwoord’ (afwezig)  

 Druk op   en ga met  naar 

’IP services’ + OK 

 Kies  ‘Belfuncties’ + OK 

 Kies ‘Doorschakelen’ + OK   

 Maak keuze  (altijd etc) + OK 

 Voer het telefoon- of voicemailnummer  in + OK 

 Keer terug met  

	 Panasonic KX-TGP500
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           Verkorte handleiding Panasonic KX-TGP500 
 

KPN, Verkorte handleiding Panasonic KX-TGP500 augustus 2013 

 
Niet storen instellen: 
 Zie hierboven, en maak keuze voor  ‘niet 

storen’ 
 

Niet storen opheffen:  
 Idem en zet uit! 
 
Nummer herhalen:  
 Druk op toets en ga met door de lijst 

en druk op toets  om te bellen  
 

 
Voicemail: 
Voicemailberichten worden, indien dit geconfigureerd is, 
doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven  @mailadres. 

 
 
Het telefoonboek: 
Een nieuw contact toe voegen aan het lokale 
telefoonboek: . 

 Druk met de joystick op en   + OK  

 Druk op   

 Voer naam in met sms methode  

 Gebruik  voor de hoofdletters, cijfers etc)  

 Kies eventueel een specifieke beltoon voor dit 

contact. Bevestig met OK 

 Sla gehele invoer op met   

 
 
Contacten zoeken: 

 Druk met de joystick op en daarna op  + OK  

 Druk op  om te bellen 

 Met softtoets  bepaalt u of uw scherm 1      

weergave geeft, of een lijst  

 

Contacten aanpassen/verwijderen:  
 Druk met de joystick op en op  + OK 
 Blader met door de lijst  
 Druk  weer op en maak een keuze uit de lijst bv 

‘Wijzigen’ 
 Met de OK toets komt u in de volgende rubriek 
 Bevestig met  
 
 
 
Snelkiesnummer maken:  
 Om snel met  één cijfertoets te kiezen: 

 Druk met de joystick op en   + OK 

 Kies voor ‘Snelkzn’ + OK. Kies een toets + OK  

 
Volume aanpassen: 
 Als u gebeld wordt:  
 Beweeg de joystick omhoog of omlaag 

(let op, u neemt ook het gesprek met deze toets 
aan)  

 Via het menu:  
 Druk met de joystick op en daarna op 

+ OK 
 Kies Beltoon Inst, + OK  
 kies Belvolume + OK  
 Kies met het gewenste volume + OK  

 Verlaat het menu altijd met of  
 

 
 
 
 
 
 
 

Beltoon (ringtone): 

 Druk met de joystick op en daarna op   

+ OK 

 Kies Beltoon Inst, + OK kies Beltoon + OK  

 Kies met  de gewenste toon + OK  

 Verlaat het menu altijd met  
 
Overige instellingen: 
Met de menuoptie kunt u ondermeer de volgende items 
aanpassen:  
 Beltoon/Volume instellen 
 Instellen Datum en Tijd 
 Inkomende nummers blokkeren 
 Contact Intercom (met basisstation) (indien 

aanwezig). 
 Het schermcontrast instellen 
 Toetstonen (aan of uit) 
 Automatisch Spreken/Opnemen als u de hoorn van 

de oplader neemt haalt 
 De handset een naam geven 
 Een taal instellen 

 Verlaat het menu altijd met of  
 
 
Veel succes met uw nieuwe telefoon.  
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           Verkorte handleiding voor KPN ÉÉN: Polycom IP450  
 

KPN, Verkorte handleiding Polycom IP450,  augustus 2013 

 
 

 
 

Zelf bellen: 
 Bij gebruik van de hoorn: 

Neem de hoorn van het toestel en toets het 
nummer in of voer eerst het nummer in en neem 
daarna de hoorn van het toestel 

 Bij gebruik van de handsfree functie: 
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt: druk op 
een lijntoets of selecteer de softtoets ‘Nieuw 
gesprek’ en voer het telefoonnummer in 

 Bij gebruik van een headset: 
Selecteer de  toets of druk op de lijntoets, of 
selecteer ‘Nieuw gesprek’. 
Voer het gewenste telefoonnummer in. 
Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen 
naar de hoorn, naar de headset  of handsfree  

 
 
Een oproep beantwoorden: 
 Bij gebruik van de hoorn: 
      Pak de hoorn van het toestel. 
 Bij gebruik van de handsfree functie: 

Druk op de “Speakertoets”,  
de knipperende “Lijntoets” of   “Opnemen”.’ 

 Bij gebruik van de headset:  
Druk op de “Headsettoets”. 

 

Een oproep weigeren:  
    Met de softtoets ‘weigeren’ laat u de  
      beller weten dat u niet bereikbaar bent 
    De beller kan eventueel een bericht 

inspreken.(indien voicemail is geïnstalleerd) 
Zie bij Voicemail hoe de berichten uitgelezen 
kunnen worden 

 
Een gesprek beëindigen: 
    Bij gebruik van de hoorn: 
      Plaats de hoorn terug op het toestel of  
      selecteer ‘EindeGesprek’ 
    Bij gebruik van de handsfree functie: 
      Selecteer de ‘Speakertoets’  
    Bij gebruik van de headset: 
      Selecteer de ‘Headsettoets’ 
      of  EindeGesprek’ 
 
De microfoon uitschakelen: 
    Selecteer tijdens het gesprek de ‘Mute toets’  

om de microfoon uit te schakelen 
    Men hoort de gesprekspartner wel, maar deze 

hoort u niet 
 

Een gesprek in de wachtstand zetten: 
    Druk tijdens het gesprek op de ‘Hold’ toets of 

de softtoets ‘Hold’ in het display om het 
gesprek in de wachtstand te plaatsen 

    Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt 
u wederom op een van de ‘Hold’ toetsen 
 

Een driegesprek voeren: 
Tijdens het gesprek:  
   Selecteer: ‘Verzamelen’ voor het opzetten van 
     het 2e gesprek (het 1e gesprek komt 
     in de wachtstand) 
   Bel de tweede partij 
   Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer  
     dan nog een keer ‘Verzamelen’ om de   
     gesprekken samen te voegen 

  
 
 

Een gesprek doorverbinden: 
 Selecteer tijdens het gesprek ‘Overzetten’. Het 

actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet 
 Selecteer het nummer waar u naar wilt door-

verbinden. (gebruik eventueel de directorytoets) 
 Selecteer: ‘Blind’ om zonder aankondiging door te 

verbinden naar iemand anders 
 Wanneer u met vooraankondiging wilt door-

verbinden, dan wacht u tot de andere partij de lijn 
aanneemt, kondig aan en selecteer nogmaals 
‘Overzetten’ 

 Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden 
door ‘Annuleren’ te selecteren. 

 
Doorzenden: 
 Selecteer de softtoets ‘Doorzenden’ 
 Maak een keuze wanneer u wilt dat een gesprek 

doorgezonden wordt 
 Vul het gewenste in- of externe nummer in bij 

verbinding 
 
Niet storen instellen: 
 Druk op 
 Selecteer: (1) Kenmerken 
 Selecteer: (1) Niet Storen 
 Selecteer Terug en Afsluiten  
 U ziet een nu achter uw toestelnummer in het home 

display een kruis  
 Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller 

een in gesprekstoon 
    

Niet storen opheffen: 
 Voer bovenstaande handelingen nogmaals uit  
 Achter het toestelnummer in het display ziet u nu 

een telefoontoestel symbool  
    

Een Nummer herhalen:  
 Selecteer de Redial toets om het laatst gekozen 

nummer te herhalen 
 

	 Polycom IP50



Toestellen KPN ÉÉN - Handleidingen | < Terug naar inhoud

           Verkorte handleiding voor KPN ÉÉN: Polycom IP450  
 

KPN, Verkorte handleiding Polycom IP450,  augustus 2013 

Informatie over de gesprekken.  
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (1) Kenmerken 
 Selecteer: (4) Telefoonlijsten 
 Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de 

pijltjestoetsen            één van de ‘gesprekkenlijsten’ 
 Met de toets ‘wissen’ wist u de betreffende lijst 

 
Voicemail: 
 Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is, 

doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven  
@mailadres. 
 

Het telefoonboek: 
Om een contact toe te voegen aan het lokale 
telefoonboek 
 Druk op de menu toets 
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
 Selecteer: (3) ‘Contactdirectory’ 
 Selecteer: ‘Meer’ daarna ‘Toevoegen’ om een 

contact toe te voegen 
 Voer de voor- en/of achternaam in via het 

toetsenbord 
 Selecteer de toets ‘1/A/a’ om de tekst te wijzigen 

tussen Cijfers, Hoofdletters en Kleine letters.  
 Om ingevoerde letters te verwijderen drukt u op 

‘Meer’ en daarna op <<  
 Gebruik de pijltjes toetsen naar de volgende of 

vorige regel te gaan 
 Selecteer: ‘Opslaan’ om de gemaakte instellingen 

op te slaan 
 Selecteer: ‘Terug’ om het menu te verlaten 
 
Contacten zoeken: 
 Druk op de menu toets 
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
 Selecteer: (3) ‘Contactdirectory’ 
 Selecteer: ‘Meer’ en vervolgens ‘Zoeken’ 
 Gebruik het toetsenbord en voer de eerste letters 
      van de voor- of de achternaam in 
    Selecteer: ‘Zoeken’ om in de gids te zoeken 

 Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen het 

   gewenste contact om te bellen. 
 

Contacten aanpassen:  
 Druk op de menu toets  
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
 Selecteer: (1) ‘Contactdirectory’ 
 Zoek met de pijltjestoetsen de gewenste  
      contactpersoon om aan te passen 
 Selecteer: ‘Bewerken’ om de gegevens van de 
      contactpersoon aan te passen 
    Selecteer: ‘Opslaan’ 
    Selecteer: ‘Terug’ en vervolgens ‘Afsluiten’ om terug 
      te keren naar het hoofdscherm 
 
Volume aanpassen: 
 Met deze toets kunt u het belvolume aanpassen  
     (als telefoon overgaat) 

       Druk op + of de – om het volume in de hoorn,  
headset of speaker aan te passen 

 
Beltoon (ringtone): 
Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. 
Dit gaat via het ‘Menu’. U kunt selecteren met de 
softtoets ‘selecteren’ of het vinkje tussen de pijltjes 
toetsen.  
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (5) ‘Beltype’ en ‘selecteren’ 
 Gebruik de pijltoetsen om de gewenste beltoon te 
      selecteren 
 Selecteer: ‘Afspelen’ om de beltoon te beluisteren 
    Druk op ‘Selecteren’ om de beltoon in te 
      stellen 
 Druk op ‘Menu’ om terug te keren naar het 
      hoofdscherm 
 
Headset Instellen:  
Om met een headset gesprekken aan te kunnen nemen 
dient u een aantal instellingen te wijzigen  
 Druk op de Menu toets 

 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (1) ‘Voorkeuren’ 
 Selecteer: (1) ‘Headset’ 
 Selecteer: (1) ‘Headset instellingen’ 
 Selecteer: (2) ‘Ingeschakeld’ 
 Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u 

bovenstaande stappen en selecteert u 
‘Uitgeschakeld’. 

 
Toestel herstarten: 
Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden 
voor software updates, ophalen van configuraties, etc.  
Er zijn 2 mogelijkheden: 
1. Druk op de Menutoets, 

Selecteer: (1) ‘ Instellingen 
Selecteer: (3) ‘Basis’ 
Selecteer: (8) ‘Telefoon opnieuw starten’ 

2. Spanning uit en aan zetten(aansluitsnoer 
      tijdelijk losmaken) 
3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de 
      diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn 

 
Display contrast instellen: 
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (1) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (2) ‘Contrast’  
 Selecteer: ‘Omlaag, Omhoog’ of de pijltjestoetsen 

om het contrast bij te stellen 
 Selecteer: ‘Ok’ om de instellingen te accepteren 
 Via  ‘Menu’ keert u terug naar het hoofdscherm 
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           Verkorte handleiding voor KPN ÉÉN: Polycom IP650 
 

KPN, Verkorte handleiding Policom IP650,  augustus 2013 

 
 

  
 

Zelf bellen: 
 Bij gebruik van de hoorn: 

Neem de hoorn van het toestel en toets het 
nummer in of voer eerst het nummer in en neem 
daarna de hoorn van het toestel 

 Bij gebruik van de handsfree functie: 
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt selecteer 
de lijntoets of selecteer de softtoest ‘Nieuw 
gesprek’ en voer het telefoonnummer in 

 Bij gebruik van een headset: 
Selecteer de  toets of 
Selecteer de lijntoets ‘Nieuw gesprek’. 
.Voer het gewenste telefoonnummer in. 
Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen 
naar de hoorn, de headset  of handsfree. 

 
Een oproep beantwoorden: 
    Bij gebruik van de hoorn: 
      Pak de hoorn van het toestel 
    Bij gebruik van de handsfree functie: 

Selecteer de ‘Speakertoets’,          de 
knipperende ‘Lijntoets’ of ‘Opnemen’ 

    Bij gebruik van de headset:  
Selecteer de ‘Headsettoets’ 

Een oproep weigeren:  
    Met de softtoets ‘weigeren’ laat u de  
      beller weten dat u niet bereikbaar bent 
    Oproepen kunnen ook worden genegeerd 

door  de  ‘Do Not Disturb’ toets 
te selecteren wanneer het toestel over gaat 

    De beller kan nu eventueel een bericht  
inspreken (indien voicemail is geïnstalleerd). 
Zie Voicemail hoe de berichten uitgelezen 
kunnen worden 

 
Een gesprek beëindigen: 
    Bij gebruik van de hoorn: 
      Plaats de hoorn terug op het toestel of    
      selecteer ‘Einde gesprek’ 
    Bij gebruik van de handsfree functie: 
      Selecteer de ‘Speakertoets’  
    Bij gebruik van de headset: 
      Selecteer de ‘Headset’ toets  
      of ‘Einde gesprek’ 
 
De microfoon uitschakelen: 
    Selecteer tijdens het gesprek de ‘Mute toets’  

om de microfoon uit te schakelen 
    Men hoort de gesprekspartner wel, maar deze 

hoort u niet 
 

Een gesprek in de wachtstand zetten: 
    Selecteer tijdens het gesprek op de ‘Hold’ 

toets of de softtoets ‘Hold’ in het display om 
het gesprek in de wachtstand te plaatsen 

    Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt 
u wederom op een van de ’Hold toetsen’ 
 

Een driegesprek voeren: 
Tijdens het gesprek:  
   Selecteer: ‘Verzamelen’ of de toets  

  voor het opzetten van het 2e gesprek (het 
  1e gesprek komt in de wachtstand) 

   Bel de tweede partij 
   Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer  

       dan nog een keer ‘Verzamelen’ om de   
             gesprekken samen te voegen 

Een gesprek doorverbinden: 
 Selecteer tijdens het gesprek ‘Overzetten’ of de 

‘Transfertoets’ 
 Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet. 
 Selecteer het nummer waar u naar wilt 

doorverbinden 
 Selecteer: ‘Blind’ om zonder aankondiging door te 

verbinden naar iemand anders 
 Wanneer men met vooraankondiging wil 

doorverbinden dan wacht u tot de andere partij de 
lijn aanneemt, selecteer nogmaals ‘Overzetten’ of 
de ‘Transfertoets’ 

 Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden 
      door ‘Annuleren’ te selecteren 
 
Doorzenden: 
 Selecteer de softtoets ‘Doorzenden’ 
 Maak een keuze wanneer u wilt dat een gesprek 

doorgezonden wordt 
 Vul het gewenste in- of externe nummer in bij 

verbinding 
 
Niet storen instellen: 
 Met het selecteren van  de ‘Do Not Disturb’ toets 

kan men alle oproepen direct doorschakelen naar 
voicemail 

 Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller 
een in gesprekstoon 

 
Niet storen opheffen: 
 Selecteer nog een keer ‘Do Not Disturb’ om de 

functie op te heffen 
 

   Een Nummer herhalen:  
 Selecteer de ‘Redial’ toets om het laatst gekozen 

nummer te herhalen 
 
 
 
 

	 Polycom IP50
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           Verkorte handleiding voor KPN ÉÉN: Polycom IP650 
 

KPN, Verkorte handleiding Policom IP650,  augustus 2013 

Informatie over de gesprekken.  
 Selecteer de ‘Menu’ toets 
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
 Selecteer: (3) ‘Telefoonlijsten’ 
 Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de 

pijltjestoetsen          één van de ‘gesprekken-lijsten’ 
 Met de toets ‘wissen’ wist u de betreffende lijst 

 
Voicemail: 
 Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is 

doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven  
@mailadres 
 

Het telefoonboek: 
Om een contact toe te voegen aan het lokale 
telefoonboek 
 Selecteer: ‘Directories’ 
 Selecteer: (1) ‘Contactdirectory’ 
 Selecteer: ‘Meer’ daarna ‘Toevoegen’ om een 

contact toe te voegen 
 Voer de voor- en/of achternaam in via het 

toetsenbord 
 Selecteer de toets ‘1/A/a’ om de tekst te wijzigen 

tussen cijfers, hoofdletters en kleine letters 
 Gebruik de pijltjestoetsen om te wijzigen 
 Selecteer: ‘Opslaan’ om de gemaakte instellingen 

op te slaan 
 Selecteer: ‘Terug’ om het menu te verlaten 
 
Contacten zoeken: 
 Selecteer de toets ‘Directories’. 
 Selecteer (1)  ‘Contactdirectory’ 
 Selecteer: ‘Meer’ en vervolgens ‘Zoeken’ 
 Gebruik het toetsenbord en voer de eerste letters 
      van de voor- of de achternaam in 
 Selecteer ‘Zoeken’ om in de gids te zoeken 
 Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen het  

gewenste contact om te bellen 
 

 
 
 

Contacten aanpassen: 
 Druk op de toets Directories 
 Selecteer: (1) ‘Contactdirectory’ 
 Zoek met de pijltjestoetsen de gewenste 

contactpersoon om aan te passen 
 Selecteer: ‘Bewerken’ om de gegevens van de 

contactpersoon aan te passen 
 Selecteer: ‘Opslaan’ 
 Selecteer: ‘Terug’ en vervolgens ‘Afsluiten’ om 

  terug te keren naar het hoofdscherm 
 
Volume aanpassen: 
 Wanneer er geen gesprek gevoerd wordt, dient de 

toets om het volume van de beltoon aan te passen 
 Druk op de + of de – om  tijdens een gesprek het 

volume van de hoorn, de headset of de speaker 
aan te passen 

 
Beltoon (ringtone): 
Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. 
Dit gaat via het ‘Menu’. U kunt selecteren met de 
softtoets ‘selecteren’ of het vinkje tussen de pijltjes 
toetsen.  
 Druk op de Menu toets. 
 Selecteer: (3)’Instellingen’ 
 Selecteer: (1)’Basis’ 
 Selecteer: (5)’Beltype’ en ‘selecteren’ 
 Gebruik de pijltoetsen om de gewenste beltoon te 

selecteren 
 Selecteer: ‘Afspelen’ om de beltoon te beluisteren 
 Druk op ‘Selecteren’ om de beltoon in te 
      stellen 
 Druk op ‘Menu’ om terug te keren naar het 
      hoofdscherm 
 

   
 
 
 
 

 Headset instellen:  
   Om met een headset gesprekken aan te kunnen 
   nemen dient u een aantal instellingen te wijzigen: 
 Druk op de menu toets  
 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (1) ‘Voorkeuren’ 
 Selecteer: (1) ‘Headset’ 
 Selecteer: (1) ‘Headset instellingen’ 
 Selecteer: (2) ‘Ingeschakeld’ 
 Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u 

bovenstaande stappen en selecteert u 
‘Uitgeschakeld’ 

 
Toestel herstarten: 
Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden 
voor software updates, ophalen van configuraties, etc.  
Er zijn 2 mogelijkheden: 
1. Selecteer Menu, 

Selecteer: (1) ‘Instellingen’ 
Selecteer: (3) ‘Basis instellingen’ 
Selecteer: (8) ‘Telefoon opnieuw starten’ 

2. Spanning uit en aan zetten.(aansluitsnoer tijdelijk 
losnemen)  

3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de 
      diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn 

 
Display contrast instellen: 
 Selecteer de ‘Menu’ toets 
 Selecteer: (1) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (2) ‘Contrast’ 
 Selecteer: ‘Omlaag, Omhoog’ of de pijltjestoetsen 

om het contrast bij te stellen 
 Selecteer: ‘Ok’ om de instellingen te accepteren 
 Selecteer: ‘Menu’ om terug te keren naar het 

hoofdscherm 
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           Verkorte handleiding Polycom IP331/321 
 

KPN, Verkorte handleiding Polycom IP331/321  augustus 2013 

 
 

 
 

Zelf bellen: 
 Bij gebruik van de hoorn: 

Neem de hoorn van het toestel en toets het 
nummer in of voer eerst het nummer in en neem 
daarna de hoorn van het toestel 

 Bij gebruik van de handsfree functie: 
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt: druk op 
een lijntoets of selecteer de softtoets ‘Nieuw’ en 
voer het telefoonnummer in 

 Bij gebruik van een headset: 
Selecteer de  toets of druk op de lijntoets, of 
selecteer: ‘Nieuw’ 

 Voer het gewenste telefoonnummer in: 
Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen 
naar de hoorn, naar de headset  of handsfree  

 
Een oproep beantwoorden: 
 Bij gebruik van de hoorn: 
      Pak de hoorn van het toestel of kies de 

knipperende lijntoets 
 Bij gebruik van de handsfree functie: 

Druk op de ‘Speakertoet’,  
de knipperende ‘Lijntoets’ of   ‘Opnem’(en) 

 Bij gebruik van de headset:  
Druk op de ‘Headsettoets’ 

 
 

 
Een oproep weigeren:  
    Met de softtoets ‘meer’ en weig(eren) laat u 

de beller weten dat u niet bereikbaar bent 
 De beller hoort de tekst: ‘Uw oproep kan niet 

worden uitgevoerd’ o.i.d.   
 De beller kan eventueel een bericht 

inspreken.(indien voicemail is geïnstalleerd) 
      Zie bij Voicemail hoe de berichten uitgelezen 

kunnen worden.   
 

Een gesprek beëindigen: 
    Bij gebruik van de hoorn: 
      Plaats de hoorn terug op het toestel of  
      selecteer ‘EindeG’(gesprek) 
    Bij gebruik van de handsfree functie: 
      Selecteer de ‘Speakertoets’ 
    Bij gebruik van de headset: 
      Selecteer de ‘Headsettoets’  
      of ‘EindeG’(gesprek) 
 
De microfoon uitschakelen: 
    Selecteer tijdens het gesprek de ‘Mute toets’  

om de microfoon uit te schakelen 
    U hoort de gesprekspartner wel, maar deze 

hoort u niet 
 

Een gesprek in de wachtstand zetten: 
    Druk tijdens het gesprek op de ‘Hold” toets’ of 

de softtoets ‘hold’ in het display om het 
gesprek in de wachtstand te plaatsen 

    Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt 
u wederom op een van de ‘Hold’ toetsen 
 

Een driegesprek voeren: 
Tijdens het gesprek:  
   Selecteer: ‘Verza(melen)’ voor het opzetten 

  van het 2e gesprek (het 1e gesprek komt 
     in de wachtstand) 
   Bel de tweede partij 
   Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer  
     dan nog een keer ‘Verza(melen)’ om de   
     gesprekken samen te voegen 

Een gesprek doorverbinden: 
 Selecteer tijdens het gesprek ‘Overze(tten)’ 

Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet 
 Selecteer het nummer waar u naar wilt door-

verbinden 
 Selecteer ‘Blind’ om zonder aankondiging door te 

verbinden naar iemand anders 
 Wanneer u met aankondiging wilt doorverbinden, 

dan wacht u tot de andere partij de lijn aanneemt,  
kondig aan en selecteer nogmaals ‘Overz(etten)’ 

 Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden 
door ‘Annule(ren)’ te selecteren. 

 
Doorzenden: 
(Om een oproep automatisch door te sturen)  
Gebruik hiervoor de zg prefixen:  
 Druk op * en daarna het nummer zoals 

onderstaand (neem de hoorn op of druk na het 
nummer op dial) 

 *72: Altijd doorzenden (check via *21*) 
 *73  Altijd doorzenden opheffen 
 *90  Doorzenden bij in gesprek(check via *67*) 
 *91  Doorzenden bij in gesprek opheffen 
 *92  Doorzenden bij afwezig (check via *61*)  
 *93  Doorzenden bij afwezig opheffen  
 Vul het gewenste in- of externe nummer in 

verbinding en toets # 
 
Niet storen instellen: 
 Druk op de toets  menu 
 Selecteer: (1) Kenmerken 
 Selecteer: (2) Niet Storen 
 Selecteer  (1) Activeren 
 Toets opnieuw menu om af te sluiten 
 U ziet een nu achter uw toestelnummer in het home 

display een kruis  
 Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller 

een in gesprekstoon 

	 Polycom IP1 / 1
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Niet storen opheffen: 
 Voer bovenstaande handelingen nogmaals uit  
 Achter het toestelnummer in het display ziet u nu 

een telefoontoestel symbool  
    

Een nummer herhalen:  
 Selecteer de dial toets om de lijst met gekozen 

nummers te zien met het laatst gekozen nummer te 
herhalen 

 
Informatie over de gesprekken.  
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken 
 Selecteer: (5) ‘Telefoonlijsten’ 
 Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de 

pijltjestoetsen            één van de ‘gesprekkenlijsten’ 
 Met de keuze (3) ‘wissen’ wist u een lijst 

 
Voicemail: 
 Voicemailberichten worden, indien dit 

geconfigureerd is doorgestuurd naar uw vooraf 
aangegeven  @mailadres 
 

Het telefoonboek: 
Om een contact toe te voegen aan het lokale 
telefoonboek. 
 Druk op de menu toets 
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
 Selecteer: (4) ‘Contactdirectory’ 
 Selecteer met de pijltjestoets           en √ de 

functies als ‘Nieuw’ etc om een contact toe te 
voegen. 

 Voer de voor- en/of achternaam in via het 
toetsenbord (sms methode) 

 Om de invoer te bevestigen drukt op softtoets ‘OK’   
 Gebruik de pijltjes toets ˅ en om naar het volgende 

invoerveld te gaan, toets √ om een leeg invoerveld 
te krijgen 

 Na het verbindingsnummer drukt u op ˃ om lijst op 
te slaan (de overige velden hebben geen functie!)    

 Druk op menu om terug te keren 
 

Contacten zoeken: 
    Druk op de menu toets  
    Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
    Selecteer: (4) ‘Contactdirectory’ 
 Selecteer het contact met de cijfer- of pijltjestoetsen  
 Druk op de dialtoets               om te bellen 

 
Contacten aanpassen/verwijderen  
 Druk op de menu toets  
 Selecteer: (1) ‘Kenmerken’ 
 Selecteer: (1) ‘Contactdirectory’ 
 Zoek het contact met de cijfer- of pijltjestoetsen 
 Druk op √ om te bevestigen.  
 Selecteer: ‘Bewer(ken) etc’ om de gegevens van de 
      contactpersoon aan te passen. 
 Zie bij Telefoonboek voor het bewerken 
 
Volume aanpassen: 
 Met deze toets kunt u het belvolume aanpassen  
     (als telefoon overgaat) 
    Druk op + of de – om het volume in de hoorn,  

de headset of de speaker aan te passen 
 
Beltoon (ringtone): 
Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. 
Dit gaat via het ‘Menu’. U kunt selecteren met de 
softtoets ‘selecteren’ of het vinkje tussen de pijltjes 
toetsen.  
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (3) ‘Beltype’ en ‘selecteren’ 
 Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste beltoon te 
      selecteren 
 Selecteer: ‘Afspel(en)’ om de beltoon te beluisteren 
    Druk op ‘Select(eren)’ om de beltoon in te stellen 
 Druk op  ‘Menu’  hoofdscherm 
 
 

 
Headset instellen:  
Om met een headset gesprekken aan te kunnen nemen 
dient u een aantal instellingen te wijzigen  
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (1) ‘Voorkeuren’ 
 Selecteer: (4) ‘Headset’ 
 Selecteer: (1) ‘Headset instellingen’ 
 Selecteer: (2) ‘Ingeschakeld’ 
 Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u 

bovenstaande stappen en selecteert u 
‘Uitgeschakeld’ 

 
Toestel herstarten: 
Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden 
voor software updates, ophalen van configuraties, etc.  
Er zijn 2 mogelijkheden: 
1. Druk op de Menutoets, 

Selecteer: (1) Instellingen,  
Selecteer: (3) Basis… 
Selecteer: (8) Telefoon opnieuw starten 

2. Spanning uit en aan zetten (aansluitsnoer 
      tijdelijk losmaken) 
3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de 
      diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn 

 
Display contrast instellen: 
 Druk op de Menu toets 
 Selecteer: (3) ‘Instellingen’ 
 Selecteer: (1) ‘Basis’ 
 Selecteer: (2) ‘Contrast’ 
 Selecteer: ‘Omlaag, Omhoog’ om het contrast bij te 

stellen. 
 Selecteer: ‘Opslaan’ 
 Via  ‘Menu’ keert u terug naar het hoofdscherm 
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Zelf bellen: 
 Druk op  kies het telefoonnummer en druk 

op de softkey Send  
 
 
Een oproep beantwoorden: 
 Druk op de softkey Answer 

 
 
Een oproep weigeren:  
 Druk op de Ignore toets 

 
 
Een gesprek beëindigen: 
 Druk tijdens het gesprek op  
 

Een nummer herhalen  

 Herhaal het laatste nummer met  
 

 
De microfoon uitschakelen: 

 Druk tijdens het gesprek op  
 De toets brandt nu rood  
 De andere partij kan u nu niet horen,  

u hoort de andere partij wel.  
 
 

De microfoon weer inschakelen 

 Druk opnieuw op  
 

 
Een gesprek in de wacht zetten:  
 Druk tijdens het gesprek op de softkey Hold 
 In het scherm ziet u een rode led branden 
 Om het gesprek weer te activeren drukt u op 

Resume   
 

 
 
Een gesprek doorschakelen:  
 Tijdens het gesprek drukt u op de softkey 

Trnsfer. Het actieve gesprek wordt in de wacht 
gezet 

 Kies het nummer waar naartoe u wilt 
doorverbinden  

 Druk op de Send softkey 
 Druk op Cancel als u het doorverbinden wilt 

afbreken. 
 Als de telefoon van de andere partij overgaat, of 

nadat u deze gesproken heeft om aan te 
kondigen, drukt u opnieuw op de Trnsfer toets  
 

Blind doorschakelen : 
 U kunt ook ‘blind’ doorverbinden door na het 

kiezen van het nummer op Blind te drukken  
 

 
Alle gesprekken doorsturen: 
 Druk in het basis scherm op Forward 
 Selecteer het type doorsturen: 

 Always: Altijd   
 No Answer: Bij afwezigheid 
 Busy: Als u in gesprek bent 

 Toets het nummer om naartoe door te sturen 
 Bij No Answer kunt u het aantal belsignalen 

voordat doorgestuurd word instellen 
 Druk op Enable om te bevestigen  
 
 
Doorschakelen opheffen: 
 Druk in het basisscherm op Forward 
 Selecteer de doorschakeling die wenst op te 

heffen  
 Druk op de Disable toets  

 
 

Niet storen instellen 
Om geen oproepen binnen te krijgen: 

 Druk op  
 Selecteer Features > Do Not Disturb 
 
 
Niet storen opheffen: 

 Druk op  
 Selecteer Features > Do Not Disturb 
 Selecteer Enable  
 

 
    

 

 
 Voor meer informatie:  

http://supportdocs.polycom.com/PolycomService/ 
support/global/documents/support/user/products/ 
voice/SoundStation_IP5000_User_Guide_SIP_ 
3_2_3_English.pdf 

	 Polycom SoundStation IP 5000
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Informatie over de gesprekken: 
Vanuit het basis display:  

 Druk  op  voor toegang tot de lijst met 
uitgaande oproepen 

 Druk op   voor toegang tot de lijst met 
ontvangen oproepen te kiezen 

 Druk op   voor toegang tot de lijst met  
gemiste oproepen 

 Selecteer een oproep, daarna kunt u kiezen:  
 Om opnieuw te bellen: druk op de Dail toets 
 Om het telefoonnummer aan te passen: druk op 

de Edit toets 
 Om het nummer te verwijderen: druk op de 

Clear toets 
 Om het nummer op te slaan: druk op de Save 

toets 
 Om informatie over deze oproep te zien: druk 

op de Info toets  
 

 
Het telefoonboek 
 
Een contact aanmaken: 

 Druk op   en selecteer Features, > 
Contact Directory  

 Druk op de Add toets  
 Geef de contactinformatie in  

en gebruik   en  om tussen de velden 
te scrollen 

 Druk op Save om te bewaren 
 
 
 

 
Een contact wijzigen: 

 Druk op  en selecteer Features, > 
Contact Directory  

 Scroll naar het contact waar u de informatie van 
wilt wijzigen 

 Druk op Edit  
 Wijzig de informatie  
 Druk op de Save toets  

 
 

Contacten zoeken: 

 Druk op  en selecteer Features, > 
Contact Directory  

 Druk op de Search toets 
 Voer de eerste 3 letters van de voor- of 

achternaam in  
 Druk opnieuw op de Search  

 Maak een keuze en druk op  
 

       
Het volume aanpassen 
 
1 Het volume van de speaker: 

 Druk tijdens het gesprek op  
 
2 Het volume van de beltoon 

 Als het toestel vrij is, of wanneer de bel 

overgaat druk eveneens op  
  

  
 

 
 
 
 

 
Conferentiegesprekken voeren 
U kunt met 2 andere partijen 
conferentiegesprekken opzetten:  
 
 Bel de eerste partij 
 Nadat de eerste partij heeft geantwoord  

drukt op de Confrnc softkey 
Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet 

 Voer het nummer van de tweede partij in en 
druk op Send 

 Als de tweede partij opneemt drukt u op Confrnc 
 Alle partijen nemen nu deel aan de conferentie 

 
U kunt nu eventueel de volgende acties 
uitvoeren: 

 De gehele conferentie in de wacht zetten met 
de Hold toets 

 Om de conferentie te vervolgen druk u op de 
Resume toets  

 Om de conferentie te beëindigen: druk op  
End Call  

 Om een deel van de conferentie te beëindigen 
of om de partijen te splitsen: druk op Split  

 Om tussen het actieve- en inactieve gesprek te 
wisselen drukt u op Join    
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De toetsen etc : 
 

1 
 

Selecteer een veld in de 
weergegeven data 
Schakel de diverse instellingen 
aan en uit    

2 
 

Scroll door de weergegeven 
informatie 
Velden activeren of deactiveren 
 
Bij een leeg scherm 
Omhoog :  toegang 
snelkiesnummers 
Omlaag : toegang gemiste 
oproepen.  

3 
 

Verander het volume in de 
speakers  

4 
 

Microfoon aan/uit 

5  Telefoontoetsen, en tekstingave  

6 
 

Herhaaltoets  

7 
 

Bellen  

8 
 

Softkeys, de functie verandert, 
afhankelijk van het menu   

9 
 

Hiermee verlaat u het actuele 
scherm en gaat u terug naar het 
vorige scherm  

10 
 

Toegang tot menu, aanvullende 
instellingen en opties   
Verlaat menu en ga naar 
basisscherm  

11 LCD 
scherm 

Geeft tijd datum etc en oproep, 
menu informatie  

12 
led 

indicator-
en 

Brandt groen: kiestoon beschik- 
baar, kiezen en gesprek  
Knippert groen: inkomend 
gesprek 
Brandt rood: microfoon uit 
Knippert rood: gesprek in de 
wacht  

Zelf bellen: 

 Kies het nummer en druk op  of  druk op de 
softkey Dail of Send  

 
Een oproep beantwoorden: 

 Druk op of op de softkey Answer 
 

 
Een oproep weigeren:  
 Druk op de Reject toets 

 
 
Een gesprek beëindigen: 

 Druk tijdens het gesprek op  of End Call  
 
Een nummer herhalen  

 Herhaal het laatste nummer met  
 

 
De microfoon uitschakelen: 

 Druk tijdens het gesprek op  
 De leds branden  nu rood  
 De andere partij kan u nu niet horen,  

u hoort de andere partij wel 
 
 

De microfoon weer inschakelen 

 Druk opnieuw op  
 

 
Een gesprek in de wacht zetten:  
 Druk tijdens het gesprek op de softkey Hold 
 U ziet de 3 leds rood branden 
 Om het gesprek weer te activeren drukt u op 

Resume   
 

 
 
 

 

Voor meer informatie:   
www.supportdocs.polycom.com 
kies: documenten en downloads, Voice, 
Soundstation IP 6000, user guide  
of klik hier 

	 Polycom SoundStation IP 000
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Een gesprek doorschakelen:  
 Tijdens het gesprek drukt u op de softkey 

More en daarna Trnsfer. Het actieve gesprek 
wordt in de wacht gezet 

 Kies het nummer waar naartoe u wilt 
doorverbinden  

 Druk op de Send softkey 
 Druk op Cancel als u het doorverbinden wilt 

afbreken 
 Als de telefoon van de andere partij overgaat, of 

nadat u deze gesproken heeft om aan te 
kondigen, drukt u opnieuw op de Trnsfer toets 
 

Blind doorschakelen : 
 druk na het kiezen op Blind 

 
Alle gesprekken doorsturen: 
 Druk in het basis scherm op Forward 
 Selecteer het type doorsturen: 

 Always: altijd   
 No Answer: bij afwezigheid. 
 Busy: als u in gesprek bent 

 Toets het nummer om naartoe door te sturen 
 Bij No Answer kunt u het aantal belsignalen 

voordat doorgestuurd word instellen 
 Druk op Enable om te bevestigen  
 
Doorschakelen opheffen: 
 Druk in het basisscherm op Forward 
 Selecteer de doorschakeling die wenst op te 

heffen  
 Druk op de Disable toets  

 
Niet storen instellen: 
Om geen oproepen binnen te krijgen: 

 Druk op  
 Selecteer 1 Features > 1 Do Not Disturb 
 
Niet storen opheffen: 
 Zie hierboven: elke keer op 1 drukken is  

Enable/Disable (aan/uit)   

Informatie over de gesprekken 
Vanuit het basis display:  

 Druk  op Druk op  
 Selecteer 1 features, > 4 Call lists  
 Scroll door de lijsten: 

-  Gemiste oproepen 
-  Inkomende oproepen 
-  Geplaatste oproepen  
-  Clear: Wis alles  

 Selecteer een oproep, daarna kies met de Dail  
 Om het telefoonnummer/naam aan te passen: 

druk op de Edit toets 
 Om het nummer te verwijderen: druk op de 

Clear toets 
 Om het nummer op te slaan: druk op de Save 

toets 
 Om informatie over deze oproep te zien: druk 

op de Info toets 
 
Het telefoonboek 
Een contact aanmaken: 

 Druk op . en selecteer 1 Features, > 3 
Contact Directory  

 Druk op de More en daarna op de Add toets  
 Geef de contactinformatie in en gebruik  Next  

om naar volgende velden te gaan   
 Wissen: gebruik More en << 
 Druk Save om te bewaren 
 De velden snelkies toetsen verder niet 

invullen! 
 
Een contact wijzigen: 
 Zie boven en Scroll naar het contact waar u de 

informatie van wilt wijzigen 
 Druk op Edit  
 Wissen: gebruik More en << 
   Opslaan druk op de Save toets 
 
 
 

Contacten zoeken: 
 Zie boven en Scroll naar het contact  
 Druk op More en Search of voer de eerste 3 

letters van de voor- of achternaam in  
 Druk opnieuw op de Search  

 Maak een keuze, druk op Dail /Send of  
       

Conferentiegesprekkenvoeren 
U kunt met 2 andere partijen 
conferentiegesprekken opzetten:  
 Bel de eerste partij 
 Nadat de eerste partij heeft geantwoord  

drukt op de Confrnc softkey 
Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet 

 Voer het nummer van de tweede partij in en 
druk op Send 

 Als de tweede partij opneemt drukt u op Confrnc 
 Alle partijen nemen nu deel aan de conferentie 

 
U kunt nu eventueel de volgende acties 
uitvoeren: 

 Uw microfoon uitzetten met voor onderling 
overleg 

 De gehele conferentie in de wacht zetten met 
de Hold toets 

 Om de conferentie te vervolgen druk u op de 
Resume toets  

 Om de conferentie te beëindigen : druk op  
End Call  

 Om een deel van de conferentie te beëindigen 
of om de partijen te splitsen : druk op Split  

 Om tussen het actieve en inactieve gesprek te 
wisselen drukt u op Join    
  

Beltoon wijzigen 

 Druk op  en selecteer 3 Settings 
 Kies 1 Basic, 5 ringtone, Select en Scoll naar  

de diverse ringtones, druk play, en bevestig  
met selecteer 
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De toetsen etc : 
 

1 lcd display 
Toont info over tijd, datum en 
geeft de mogelijkheden van de 
softkeys weer   

2 
 

Softkeys: bedienen de 
specifieke functies in het 
display 

3 
 

Scroll door de weergegeven 
info 
Schakel velden in of uit 
 ^ lijst snelkiesnummers 
<  lijst ontvangen oproepen  
˅  lijst gemiste oproepen 
˃  lijst geplaatste oproepen   
  

4 
 

Beëindig het gesprek 

5 
 

Selectie toets 
Selecteer een veld of schakel 
functies in of uit 

6  Volume toets   

7  Schakel microfoon uit en in  

8  Kies toetsen 

9 
 

Herhaaltoets 

10 
 

 
 Conferentie toets 

11 
 

Toegang tot menu, alende 
instellingen en opties   
Verlaat menu, en ga naar 
basisscherm 

12 
 

 Bellen, opnemen etc.  

13 
leds  

 

Branden groen: Kiestoon be-
schikbaar, uitgaande oproep   
Knipperen groen inkomende 
oproep 
Branden rood: Microfoon uit 
Knipperen rood: in de wacht.  
 

 
Zelf bellen: 

 Kies het nummer en druk op,  of  druk op de 
softkey Dail  

 
Een oproep beantwoorden: 

 Druk op of op de softkey Answer 
 

 
Een oproep weigeren:  
 Druk op de softkey Reject  

 
 
Een gesprek beëindigen: 

 Druk tijdens het gesprek op  of End Call 
 
Een nummer herhalen  
 Herhaal het laatste nummer met  

 
 
De microfoon uitschakelen: 
 Druk tijdens het gesprek op  
 De  leds branden nu rood  
 De andere partij kan u nu niet horen,  

u hoort de andere partij wel 
 
 

De microfoon weer inschakelen 
 Druk opnieuw op  

 
 
Een gesprek in de wacht zetten:  
 Druk tijdens het gesprek op de softkey Hold 
 U ziet de 3 leds rood branden 
 Om het gesprek weer te activeren drukt u op 

Hervatten 
 
 

 

Voor meer informatie:   
www.supportdocs.polycom.com 
kies: documenten en downloads, Voice, 
Soundstation IP 7000, user guide  
of klik hier 

	 Polycom SoundStation IP 000 (UK-display)
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Een gesprek doorschakelen:  
 Tijdens het gesprek drukt u op de softkey 

Transfer. Het actieve gesprek wordt in de 
wacht gezet 

 Kies het nummer waar naartoe u wilt 
doorverbinden  

 Druk op de Dail softkey 
 Druk op Cancel als u het doorverbinden wilt 

afbreken 
 Als de telefoon van de andere partij overgaat, of 

nadat u deze gesproken heeft om aan te 
kondigen, drukt u opnieuw op Transfer 
 

Blind  (direct) doorschakelen: 
 Druk na het kiezen op Blind 

 
Alle gesprekken doorsturen: 

 Druk op >1 Features > 2 Transfer 
 Selecteer het type doorsturen: 

1. Always 
2. No Anwer (afwezig) 
3. Busy (in gesprek) 

 Toets het nummer in om naartoe door te sturen 
 Bij No Answer moet u het aantal belsignalen 

voordat doorgestuurd word instellen (>0) 
 Druk op Enable om te bevestigen  
 
Doorschakelen opheffen: 

 Druk op  >1 Features > 2 Transfer 
 Selecteer de doorschakeling die u wenst uit te 

schakelen   
 Druk op Disable   

 
Niet storen instellen: 
Om geen oproepen binnen te krijgen: 

 Druk op  >1 Features > 1 Do not 
disturb 

Niet storen opheffen: 
 Zie hierboven: (disabled) 

Informatie over de gesprekken: 

 Druk  op  >1 Features > 4 Call Lists  
 Scroll door de lijsten: 

-  Missed Calls  
-  Recieved Calls  
-  Placed Calls   
-  Clear: Wis alles  

 Selecteer een oproep, en druk op Dail   
 Om het telefoonnummer/naam aan te passen: 

Druk op de Edit toets 
 Om het nummer te verwijderen: Clear 
 Om het nummer op te slaan: Save 
 Om informatie over deze oproep te zien, druk 

op de Info toets 
 
Het telefoonboek 
Een contact aanmaken: 

 Druk op  en selecteer 1 Features, > 3 
Contact Directory  

 Druk op de More en daarna op de Add toets  
 Geef de contactinformatie in en gebruik  Next  

om naar volgende velden te gaan   
 Wissen: gebruik More en << 
 Druk Save om te bewaren 
 De velden snelkies toets en Label verder 

niet invullen! 
 
Een contact wijzigen: 
 Zie boven en Scroll naar het betreffende 

contact Druk op Edit  
 Wissen: gebruik More en << 
   Opslaan druk op de Save toets 
 
Contacten zoeken: 
 Zie boven en Scroll naar het contact  
 Druk op More en Search of Voer de eerste 3 

letters van de voor- of achternaam in  
 Druk opnieuw op de Search > Dial  

     

Conferentiegesprekken voeren 
Met 2 andere partijen een conferentie voeren:  
 Bel de eerste partij 
 Nadat de eerste partij heeft geantwoord  

drukt op de Confrnc softkey. 
Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet 

 Voer het nummer van de tweede partij in en 
druk op Dail 

 Als de tweede partij opneemt drukt u op Confrnc 
 Alle partijen nemen nu deel aan de conferentie 

 
U kunt nu eventueel de volgende acties 
uitvoeren: 
Uw microfoon uitzetten met voor onderling 
overleg. 
 De gehele conferentie in de wacht zetten met 

de Hold toets 
 Om de conferentie te vervolgen druk u op de 

Resume toets  
 Om de conferentie te beëindigen: End Call  
 Om een deel van de conferentie te beëindigen 

of om de partijen te splitsen: druk op Manage 
 Om tussen het actieve en inactieve gesprek te 

wisselen gebruikt u de pijltjestoetsen.  
 
Beltoon wijzigen: 

 Druk op  en selecteer 3 Settings 
 Kies 1 Basic, 5 ring type, scroll door   

de diverse ringtones, druk play en bevestig  
met selecteer  

 
Overige menukeuzes: 
 Zie boven en selecteer 3 Settings  
 > 1 Basic > 1 Preferences 
 Scroll naarTime & Date, Language etc.  
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De toetsen etc : 
 

1 lcd display 
Toont info over tijd, datum  en 
geeft de mogelijkheden van de 
softkeys weer   

2 
 

Softkeys: bedienen de 
specifieke functies in het 
display 

3 
 

Scroll door de weergegeven 
info 
Schakel velden in of uit 
 ^ lijst snelkiesnummers 
<  lijst ontvangen oproepen  
˅  lijst gemiste oproepen 
˃  lijst geplaatste oproepen   
  

4 
 

Beëindig het gesprek 

5 
 

Selectie toets 
Selecteer een veld of schakel 
functies in of uit.  

6  Volume toets   

7  Schakel microfoon uit en in  

8  Kies toetsen 

9 
 

Herhaaltoets 

10 
 

  
Conferentie toets 

11 
 

Toegang tot menu, aan- 
vullende instellingen en opties   
Verlaat menu en ga naar 
basisscherm 

12 
 

 Bellen, opnemen etc.  

13 
leds  

 

Branden groen: kiestoon be- 
schikbaar, uitgaande oproep   
Knipperen groen: inkomende 
oproep 
Branden rood: microfoon uit 
Knipperen rood: in de wacht 
 

 
Zelf bellen: 

 Kies het nummer en druk op  of  druk op de 
softkey Bellen  

 
Een oproep beantwoorden: 

 Druk op of op de softkey Opnemen 
 

 
Een oproep weigeren:  
 Druk op de softkey Weigeren  

 
 
Een gesprek beëindigen: 

 Druk tijdens het gesprek op  of Einde Ges  
 
Een nummer herhalen  
 Herhaal het laatste nummer met  

 
 
De microfoon uitschakelen: 
 Druk tijdens het gesprek op  
 De  leds branden nu rood  
 De andere partij kan u nu niet horen,  

u hoort de andere partij wel 
 
 

De microfoon weer inschakelen 
 Druk opnieuw op  

 
 
Een gesprek in de wacht zetten:  
 Druk tijdens het gesprek op de softkey Hold 
 U ziet de 3 leds rood branden 
 Om het gesprek weer te activeren drukt u op 

Hervatten   
 

 

 

Voor meer informatie:   
www.supportdocs.polycom.com 
kies: documenten en downloads, Voice, 
Soundstation IP 7000, user guide  
of klik hier 

	 Polycom SoundStation IP 000 (NL-display)
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 Een gesprek doorschakelen:  
 Tijdens het gesprek drukt u op de softkey 

Overzetten .. Het actieve gesprek wordt in de 
wacht gezet 

 Kies het nummer waar naartoe u wilt 
doorverbinden  

 Druk op de Bellen softkey 
 Druk op Annuleren als u het doorverbinden wilt 

afbreken 
 Als de telefoon van de andere partij overgaat, of 

nadat u deze gesproken heeft om aan te 
kondigen, drukt u opnieuw op Overzetten  
 

Blind  (direct) doorschakelen: 
 Druk na het kiezen op Blind 

 
Alle gesprekken Doorsturen: 

 Druk op  >1 Kenmerken > 2 
Doorzenden 

 Selecteer het type doorsturen: 
1. Altijd 
2. Geen Antwoord (afwezig) 
3. In gesprek 

 Toets het nummer in om naartoe door te sturen 
 Bij Geen Antwoord moet u het aantal belsig-

nalen voordat doorgestuurd word instellen (>0) 
 Druk op Activeren om te bevestigen 
 
Doorschakelen opheffen: 

 Druk op  >1 Kenmerken> 2 
doorzenden 

 Selecteer de doorschakeling die u wenst uit te 
schakelen   

 Druk op Uitschakelen 
 

Niet storen instellen: 
Om geen oproepen binnen te krijgen: 

 Druk op  >1 Kenmerken > 1 Niet 
storen   

Niet storen opheffen: 
 Zie hierboven:  (Uitschakelen) 

 
Informatie over de gesprekken: 

 Druk  op  >1 Kenmerken  
 > 4 Telefoonlijsten  
 Scroll door de lijsten: 

-  Gemiste oproepen   
-  Ontvangen oproepen  
-  Gemaakte oproepen   
-  Wissen: Wis alles  

 Selecteer een oproep en druk op Bellen    
 Om het telefoonnummer/naam aan te passen: 

Druk op Bewerken  
 Om het nummer te verwijderen: Wissen  
 Om het nummer op te slaan: Opslaan 
 Om informatie over deze oproep te zien: druk 

op de Info toets 
 
Het telefoonboek: 
Een contact aanmaken: 

 Druk op  en selecteer 1 Kenmerken, > 3 
Contact Directory  

 Druk op de Meer en daarna op de Toevoegen 
toets  

 Geef de contactinformatie in en gebruik 
Volgende om naar volgende velden te gaan   

 Wissen: gebruik Meer en << 
 Druk Opslaan om te bewaren 
 De velden snelkies toets en Label verder 

niet invullen! 
 
Een contact wijzigen: 
 Zie boven en Scroll naar het betreffende 

contact. Druk op Bewerken  
 Wissen: gebruik Meer en << 
   Opslaan druk op de Opslaan toets 
 
Contacten zoeken: 
 Zie boven en Scroll naar het contact  

 Druk op Meer en Zoeken of voer de eerste 3 
letters van de voor- of achternaam in  

 Druk opnieuw op de Zoeken > Bellen  
 

Conferentiegesprekken voeren:  
Met 2 andere partijen een conferentie voeren:  
 Bel de eerste partij 
 Nadat de eerste partij heeft geantwoord  

drukt u op de Verzamelgesprek softkey. 
Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet 

 Voer het nummer van de tweede partij in en druk op 
Bellen  

 Als de tweede partij opneemt drukt u op 
Verzamelgesprek  

 Alle partijen nemen nu deel aan de conferentie 
 

U kunt nu eventueel de volgende acties 
uitvoeren: 

 Uw microfoon uitzetten met  voor   
     onderling overleg 
 De gehele conferentie in de wacht zetten met 

de Hold toets 
 Om de conferentie te vervolgen druk u  op de 

Hervatten toets  
 Om de conferentie te beëindigen: druk op  

Einde gesprek  
 Om een deel van de conferentie te beëindigen 

of om de partijen te splitsen: druk op Managen  
 Om tussen het actieve en inactieve gesprek te 
     wisselen gebruikt u de pijltjes toetsen  

  
Beltoon wijzigen 

 Druk op  en selecteer 3 Instelingen 
 Kies 1 Basis, 5 Beltype, scroll door   

de diverse ringtones, druk op afspelen en 
bevestig  met selecteer 

 
Overige menukeuzes: 
 Zie boven en selecteer 3 Instellingen  
 > 1 Basis > 1 Voorkeuren  
 Scroll naarTijd & Datum, Taal etc 
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Het Toetsenbord: 
 

1 Pijltjestoetsen 
 Omhoog omlaag:  
 Diverse scroll functies 
 Snelkies functies 

Links rechts: 
 Velden activeren/deactiveren. 
 Scrollen door waardes in een veld.  
 Verplaatsen cursor bij tekst invoerveld. 
 Selecteren gemarkeerd veld  
2 Selectie toets: selecteer gemarkeerd item 
3 Verwijder toets: (delete) verwijdert invoer 
4 Volume toetsen  

 
5   Dempen (mute) zet de microfoon uit, u hoort de  
     beller echter wel 
6   Video toets: past formaat, positie etc. aan  
7   Herhaal (redail) 
8   Doorzenden (transfer) zie nadere uitleg) 
9   Conferentie toets (zie nadere uitleg) 
10 Wachttoets (hold) zet een gesprek in en uit 
     de wacht 
11 Niet storen (do not disturb) het gesprek komt 
     eventueel op de voicemail 
     Het lampje in de toets brandt indien actief 
12 Headset toets u kunt, indien de headset is 
     aangesloten, met deze toets gesprekken   
     aannemen en afsluiten 
13 Handsfree bellen (SP Phone) 
14 Toepassing toets (applicatie) geeft toegang tot de  
   webbrowser(niet geïnstalleerd)   
15 Menutoets: hiermee wijzigt u uw instellingen en 
     geeft u zicht op bedrijfsspecifieke (niet te wijzigen) 
     instellingen 
16 Telefoongids en contacthistorie 
17 Berichten (messages) geeft toegang tot 
     berichtencentrum (o.a. gemiste oproepen) 
18 Kiestoetsen om te bellen, maar ook om  
     menukeuzes te maken 
 
 
Over uw toestel: 
Met het touch screen heeft u toegang tot alle functies 
van uw toestel en kunt u nadere informatie zien. 
Vanuit dit scherm zijn alle functies aan te passen. 
 
 
De lijntoetsen: 
Uw toestel kan tot 6 lijnen tegelijk afhandelen, (indien 
geïnstalleerd) . 
De lijnen zijn aangegeven in de iconen aan rechterzijde 
van het scherm:  

 deze geven tevens de status van de lijn aan: 
 Helder groen: lijn is beschikbaar 
 Knipperend groen: inkomende oproep 
 Knipperend rood: gesprekken of conferenties in wacht 

 
De videofunctie: 
Het display geeft 2 videoschermen weer: 
Een klein scherm (PIP) rechtsboven en tijdens een 
videogesprek een groot scherm in het midden. 
Gedurende het gesprek kunt u wisselen tussen de 
camera van de andere zijde en uw eigen videobeeld. 
U kunt het beeld ook uitvergroten door op het scherm te 
tikken   
 
De iconen. 
De iconen op het scherm worden met Nederlandse 
betekenis weergegeven; deze worden op pagina 4 
verder uitgelegd. Door erop te tikken kunt u de functies  
activeren. Bij een lijst met meerdere 
keuzemogelijkheden kunt u ook de cijfertoetsen 
gebruiken.  
 
Navigeren op het scherm 
 Om het hoofdmenu te activeren druk op  

 Terugkeren naar het hoofdscherm: druk op  
 Terug naar het vorige menu: druk op softtoetsTerug 
 Een item selecteren: tik op dit item 
 Een optie selecteren: tik op deze optie en op 

Selecteer  

 Scrollen in het menu: tik  of  

 Bladzijde vooruit/achteruit:  of  
 Meer mogelijkheden: tik op Meer 

 
 
Data via het scherm aanpassen: 
 Tik bv. in de Contactdirectory toets 16 DIR > keuze 1 

Contactdirectory) op een contact om te bewerken 
 Druk op softkey Bewerken om de ingave te bewerken  
 Eventueel kunt u via het toetsenbord op het scherm 

werken door op   (naast het item) te tikken 
 Alle mogelijke karakters kunt u via dit toetsenbord 

maken  
 Als u niet via het toetsenbord werkt tikt u op Codering 
 Wis (foutieve) ingave met de pijltjes/verwijdertoets (1 en 3) 
 
Lees a.u.b. de uitgebreide handleiding voor 
meer informatie!  

	 Polycom VVX 1500
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Zelf bellen: 
 Met de Hoorn: pak de hoorn, kies het nummer 

in het scherm of met het toetsenbord 
 Handsfree: kies het nummer en tik op Bellen of tik op 

NieuwGesprek en kies, tik op de lijntoets of druk op 
toets 13 SP Phone 

 Met de Headset: zie boven of druk op toets 12 
Headset 

 Zoek een naam in het telefoonboek (zie volgende 
pagina)  

 
Een oproep beantwoorden: 
 Met de hoorn: pak de hoorn op, tik in het scherm op 

Opnemen 
 Handsfree: tik in het scherm op Opnemen of op de 

knipperende lijntoets 
 Met de Headset: zie boven of druk op toets 12 

Headset 
 
Een oproep beëindigen:  
 Leg de hoorn neer of tik op EindeGesprek 
 
De microfoon uitschakelen: 
 Druk tijdens het gesprek op    
 De toets brandt rood  
 Let op U kunt de andere partij wel horen, deze hoort u 

niet: bedenk ook dat zij ook geen wachttoon horen 
 
Om microfoon in te schakelen: 
  Druk de toets opnieuw in  
 
Een gesprek in de wachtstand zetten: 
 

 Tik op de softkey Hold, of druk op toets  
 Druk op Hervatten om het gesprek weer te activeren 
 De beller hoort een wachttoon of -muziek 
 Indien u meerdere inkomende gesprekken tegelijk 

voert kunt u deze afzonderlijk in de wacht zetten  
 
Een wisselgesprek voeren: 
 Als een tweede oproep binnenkomt, kunt u deze 

aannemen. Het eerste gesprek komt in de wacht 
 Om terug te keren tikt u in het scherm op  

Hold xxxx, het 2e gesprek komt nu in de wacht 

 
 
Een driegesprek voeren:   
 Tik tijdens het gesprek op Verzamelgesprek 

of op   
 Kies het nieuwe nummer 
 Wacht tot er verbinding is  
 Tik opnieuw op Verzamelgesprek om de partijen met 

elkaar te verbinden 
 U kunt de afzonderlijke partijen in de wacht zetten 

door deze in het scherm aan te tikken en op hold te 
tikken  

 
Een gesprek doorverbinden: 
 Tik tijdens de oproep of tijdens het gesprek op 
    Overzetten of op 8 Transfer 
 Kies het nieuwe nummer  
 Kondig aan en tik op Overzetten of Transfer 
 
Blind doorverbinden:  
 Tik tijdens de oproep of tijdens het gesprek op 
    Overzetten 
 Tik op Blind en tik op Overzetten of Transfer 
 
Doorschakelen: 
Om een oproep altijd, of alleen indien u afwezig bent 
(geen antwoord), of indien u in gesprek bent door te 
schakelen. 

 Tik in het scherm op Doorzenden of op  
 Maak een keuze  
 Voer het nummer waar naartoe doorgeschakeld moet 

worden in.  
 Tik op Activeren  
 U ziet rechtsboven in het scherm Fwd xxxx 
 Uitschakelen: tik weer op doorzenden en selecteer de 

ingeschakelde doorschakeling 
 Kies Uitschakelen   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niet storen instellen: 
 Druk op het toetsenbord op 11  (DND) 
 De toets brandt rood 
 In het scherm verschijnt  
 
Niet storen opheffen:  
 Druk opnieuw op toets 11 DND of tik in het scherm op 

het DND icoon.  
 

Nummer herhalen:  
 Druk op Toets 7 Redail en het laatste nummer wordt 

herhaald 
 Druk op toets 16 DIR, Kies1 Contactdirectory 
 Maak een keuze met  of 1,2,3,4 etc 
 Neem de hoorn op of druk op 13 SP Phone  
 Of tik op softtoets Bellen  

 
Gemiste oproepen 
 U ziet rechts in beeld Missed Call 

 Links ziet u , tik dit icoon aan 
 U ziet de gemiste oproepen, maak een keuze  
 Neem de hoorn op en de oproep wordt geplaatst 
 
Voicemail: 
 Deze worden, indien dit geconfigureerd is, 

doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven 
@mailadres 

 In uw scherm ziet u linksboven  
 Tik hierop om te zien door wie uw voicemail is 

ingesproken. U kunt nu eventueel terugbellen 
 
Overige iconen bij binnenkomende 
oproepen 
 Weigeren: de beller hoort dat u niet bereikbaar bent 
 Negeren: u negeert het belsignaal maar de oproep 

blijft binnenkomen tot u opneemt of weigert 
 Omleiden: u komt in een scherm waarin u kunt 

aangeven waarheen omgeleid moet worden 
 
Berichten (niet beschikbaar) 
 Druk op toets 17 MSG  
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  Kies 1 
.  

 
Het telefoonboek: 
 Druk op toets 16 DIR en tik of toets 1 Contactdirectory 
    of tik in het scherm op  Kenmerken 
 Tik of toets keuze 2 Contact directory 
 Zoek met het gewenste contact 
 Tik op Toevoegen of Bewerken 
 Voor hoofdletters etc: tik op Codering  
 Eventueel kunt u via het toetsenbord op het scherm 

werken door op   (naast het item) te tikken 
 Vul de Items in en in tik op Opslaan  
 Enkele items hebben geen functie (bv snelkiesindex) 
 
Contacten zoeken: 
 Druk op toets 16 DIR en tik of toets 1 Contactdirectory 
    of tik in het scherm op  Kenmerken 
 Tik of toets keuze 2 Contact directory 
 Zoek met het gewenste contact 
 Neem de hoorn op en het contact wordt gebeld  
 Of tik op Bellen, of toets 13 SP Bellen etc. 

 
Contacten aanpassen/verwijderen: 
 Zie hierboven maar kies Bewerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Menu opties 
 Druk op toets 15 MENU of  tik op    
  Kies 3 Instellingen 
  Kies 1 Basis (NB: keuze 2 Geavanceerd is niet 

beschikbaar)  
 U kunt nu kiezen uit: 

1 Voorkeuren: 1Taal: eventueel aan te passen 
2 Datum/tijd: (notatie), de juiste tijd  
   wordt door het systeem aangegeven   
3 Headset: aan/uit overige niet wijzigen                

                         4 Achtergronden: > Systeembeheerder  
5 Fotolijstje: >Systeembeheerder 
6 Schermbeveiliging: eventueel aan te     
passen   
7 Audible ringer: niet wijzigen 
8 Automatisch antwoorden: idem 
9 Paging: idem  
 

2 Gespreksnelheid: niet wijzigen 
3 Lichtintensiteit: eventueel aan te passen 
4 Schermverlichting: eventueel aan te passen 
5 Beltype: diverse instellingen mogelijk. 
7 inlog/wachtwoorden: > systeembeheerder 
8 Scherm reinigen:  
   Na selecteer ziet u Aanraakscherm is uitgeschakeld 
   U kunt nu het scherm reinigen zonder de softtoetsen te 
   activeren (alleen met specifieke reinigingsmiddelen)  

   9  Energiebesparing: eventueel aan te passen 
 10  Update configuration: >systeembeheerder 
 11  PDC Configuration: >systeembeheerder  
 12 Telefoon opnieuw starten:   
       alleen indien noodzakelijk.  
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De diverse iconen in het scherm                   
 
 
 

 

Actief gesprek zonder Polycom® HD Voice  

 
Actief gesprek met Polycom® HD Voice 

 

Actieve Video met Polycom® HD Voice 

 

Gesprek zonder video 

 
Gesprek met video  

 
Gesprek in de wacht 

 
Conferentie (verzamel) gesprek  

 
Niet storen  

 
Gesprek via de handset 

 
Gesprek via de Headset  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lijntoets Persoonlijk 

 

Lijntoets Gecombineerd (indien van 
toepassing)  

 
Berichten 

 
Gemiste oproepen  

 
Dempen (mute)  

 
Handsfree  

 
Snelkiestoets  

 

USB drive geïnstalleerd 

 
Video gestopt 

 
Video gestopt en geluid gedempt  
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kpn 
 
 
Verkorte handleiding voor  
KPN ÉÉN: Tiptel 280 / 282 

 
1. Nieuw gesprek opzetten 

 Neem de hoorn van de haak 
 U hoort nu de kiestoon, de led van de betreffende lijn 

kleurt groen 
 Toets het telefoonnummer in 
 Druk op de knop 'kiezen' of # of wacht 3 seconden 

 
 

2. Nummer bellen vanuit belgeschiedenis 
 Druk op de knop met zwart witje bolletje 
 Hier staan alle laatst gebelde, ontvangen of gemiste 

nummers. U kunt hier doorheen bladeren middels de 
pijltjes 

 

 
Aannemen van gesprek 
3. Enkel inkomend gesprek 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) knippert 
 Neem de hoorn van de haak. Het gesprek is opgenomen 

 
 

4. Meerdere inkomende gesprekken 
 Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) knippert 
 Neem de hoorn van de haak en beantwoord het gesprek 
 Een eventuele 2e gesprek wordt nu in het scherm 

getoond. 
 Via pijltjes toets kunt u kiezen welk gesprek wordt 

opgenomen. Dit geldt ook als wisselgesprek aan staat 
 

 
Opties tijdens het gesprek 
5. Gesprek in de wacht zetten 

 Druk de knop ‘HOLD’ in om het gesprek in de wacht te 
zetten 

 Het gesprek kan teruggepakt worden door de 
knop ‘HOLD’ wederom onder het beeldscherm 
in te drukken 

 

 
6. Tijdens gesprek microfoon uitzetten 

 Door de knop ‘MUTE’ in te drukken wordt 
de microfoon uitgeschakeld en hoort de 
andere partij niets meer 

 Druk nog een keer op de ‘MUTE’ knop om de 
microfoon weer aan te zetten 

 In het beeldscherm staat bij de betreffende lijn of het 
gesprek op stil 

 
7. Gesprek doorverbinden 

 Koud doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op 
de knop ‘R’. Toets het telefoonnummer in en druk 
op ‘Send’ of ‘#’. Leg de hoorn nu op de haak en 
het gesprek wordt nu automatisch doorverbonden. 

 Warm doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de 
knop ‘R’, Toets het telefoonnummer in en druk op 
‘Send’ of ‘#’. Zodra er contact is, kan het gesprek 
worden aangekondigd. Om het gesprek door te 
verbinden leg je de hoorn op de haak. 

 

 
8. Telefoon op niet storen zetten 

 Druk op de menu knop en ga naar opties . Ga naar 
nummer 9. Niet storen via de pijltjes toetsen. Hier 
kan gekozen worden of deze functie uit of aan staat. 
Indien ‘Aan’ staat dit in het beeldscherm. 

 

 
 
 
 

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

 
 

10. Volume van telefoongerinkel harder/zachter zetten 
 Druk op de knop ‘Menu’ onder het display 
 Kies in het menu de optie "’Instellingen’ door middel van de 

pijltjes 
 Kies in het menu de optie ‘Basis instellingen’ 
 Kies in het menu de optie ‘Volume’ 
 Kies hier voor bijvoorbeeld ‘Hoorn’. Met de volumetoetsen - / + 

kan het volume aangepast worden 
 

 
11. Het opmaken van een telefoonboek in het toestel 

 Druk op de knop ‘Telefoonboek’ onder het beeldscherm. 
 Kies voor de optie ‘Intern telefoonboek’ 
 Kies voor ‘Telefoonboek’ 
 Druk op ‘Nieuw’ onder het beeldscherm 
 Voeg de naam, het nummer, evt mobiel nummer toe 

op de ‘sms- manier’ 
 Druk op ‘Opsl.’ onder het beeldscherm om het 

contact op te slaan 
 

 
12. Overname gesprek 

 Wanneer er een toestel van een collega overgaat, 
maar deze is niet op zijn/haar plek,  toets dan •98 + 
‘Send’. Op deze manier is het mogelijk om een 
gesprek over te nemen. Nummerweergave komt met 
deze manier van een gesprek aannemen te 
vervallen 

 
 

Handige tips bij routes 
Route aanpassen op telefoon 
Het toestel is gekoppeld aan het telefonieplatform. Het is daarom 
mogelijk om zelf de volgende aanpassingen te kunnen doen bij 
inkomende gesprekken 

 Direct 
 Bij bezet, als het toestel op DND staat of u in gesprek 

bent en wisselgesprek uit staat 
 Vertraagd (bij niet opnemen na x seconden) 

 
 Druk op de knop ‘Menu’ 
 Kies ‘ Opties’ 
 Kies voor ‘Omleiden’ 
 Hier is de mogelijkheid om de route aan te passen: 

direct, bij bezet of vertraagd 
 Vergeet niet de eventuele instelling op te slaan. 
 Indien de route is aangepast ziet u in het scherm 

rechtsboven een pijltje. Dit betekent dat 1 of meerdere 
opties actief zijn. Bij het deactiveren zal dit pijltje weer 
verdwijnen 

 

 
Handige tips bij wisselgesprekken 
Uitzetten wisse/gesprek 

 Druk op [menu]  [opties]  [OK]  [aankloppen] 
 [OK] Gebruik de navigatietoetsen om aankloppen 
in of uit te schakelen en sla deze op 

Uitzetten geluid bij wisse/gesprek 
 Druk op [menu]  [opties]  [OK]  [aankloppen] 

 [OK] Gebruik de navigatietoetsen om Speel toon 
in of uit te schakelen en sla deze op 

 

	
Tip

tel 0 / 
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Over uw toestel: 
Met het touchscreen heeft u toegang tot alle functies 
van uw toestel en kunt u nadere informatie zien en 
aanpassenn  Met de functietoetsen kunt u veel functies 
ook direct aankiezen. 
 
Het menu in het scherm: 
 
Geschiedenis  De geschiedenis van alle oproepen  

met tijd en datum weergave 

Lijsten  Toegang telefoonboek, zowel in- als 
extern 

Bericht Na instellen van uw voicemailnummer 
krijgt u direct verbinding met uw 
voicemail 

Media Beheren en afspelen van foto’s en  
video’s  

Toepassingen bv internet indien geconfigureerd, 
camera instellingen, intercom etc.  

Oproep 
functies  

bv doorsturen/omleiden, automatisch 
beantwoorden etc 

Instellingen  Wijzigen van taal, wan, wachtwoord 
account, screensavers, geluid, datum 
& tijd, terug naar fabrieks- instelling 
etc  

Status  De status van uw telefoon controleren  
software, netwerk, account etc  

 
De functie toetsen op het toestel 

 
Oproep herhalen  

 

Handsfree 

 
Microfoon uit (mute ) 

 

Camera aan en uit  

 
Niet storen  

 
Telefoonboek 

 
Berichten (voicemail)  

De videofunctie: 
Het display geeft in de video/gesprek modus 2 
schermen weer: 
Een klein scherm (PIP) rechts beneden en tijdens een 
videogesprek een groot scherm in het midden. 
Gedurende het gesprek kunt u het hoofdscherm 
vergroten door op het scherm te tikken. 
 
Navigeren op het scherm: 

Met de pijltjestoetsen scrollt u door het scherm: 
1.  Hoofdscherm 
2.  Scherm met snelkiesnummers en bezetlampen 
3.  Kiezen met afbeeldingen 
4. Menu 

Door op een icoon te klikken kunt u keuzes maken.  
 
Zelf bellen: 
 Met de Hoorn: Pak de hoorn, kies het nummer met 

het toetsenbord.en druk op  

 Handsfree: Kies het nummer of druk op  en  

 Uit de Gids: druk op  of in het scherm op Lijsten  
zoek de juiste naam met  druk op 

Spraakoproep of  

 Herhalen: druk op  of op Geschiedenis 
 
Een oproep beantwoorden: 
 Met de Hoorn: Pak de hoorn op, of tik   
 Handsfree: Tik in het scherm .  
 
Een oproep beëindigen:  
 Leg de hoorn neer, of tik op  of op gesprekseinde 
 
De microfoon uitschakelen: 

 Druk tijdens het gesprek op   of in het scherm op 

Mute : In het scherm ziet u    
 Let op u kunt de andere partij wel horen, deze hoort u 

niet: bedenk ook dat zij ook geen wachttoon horen. 
 
 

De volledige gebruikaanwijzing (Engelstalig)  
vind u hier 
 

	 Tiptel VP
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Een gesprek in de wachtstand zetten: 
 Tik op toets onder Wachtstand of tik deze aan in het 

scherm. In het scherm ziet u  
 De beller hoort een wachttoon of -muziek 
 Druk op Ga verder om het gesprek weer te activeren 
 Indien u meerdere inkomende gesprekken tegelijk 

voert kunt u deze afzonderlijk in de wacht zetten  
 
Een wisselgesprek voeren: 
 Als een tweede oproep binnenkomt, kunt u deze 

aannemen. Het eerste gesprek komt in de wacht 
 Om terug te keren tikt u in het scherm op  

Hold xxxx, het 2e gesprek komt nu in de wacht 
 
 
Een driegesprek voeren:  
 Tik tijdens het gesprek op Conferentie  
 Kies het nieuwe nummer  
 Wacht tot er verbinding is  
 Tik opnieuw op Conferentie om de partijen met elkaar 

te verbinden 
 U kunt de afzonderlijke partijen in de wacht zetten 

door op Splits te tikken en keuzes te maken  
 
Een gesprek doorverbinden: 
 Tik tijdens de oproep of tijdens het gesprek op 
    Doorverbinden.   
 NB de keuze direct Omleiden en    in het 
    display werken mogelijk niet!! 

 Kies het nieuwe nummer  
 (Kondig aan) en tik op Doorverbinden. 
 
Doorschakelen: 
Om een oproep altijd (direct), bij bezet of indien u 
afwezig bent (Vertraagd) door te schakelen. 
 Tik in het scherm op Instellingen> Oproepfuncties> 

Omleiden  

 Maak een keuze, voer het nummer in en valideer  
 Bevestig met  Opslaan 
 U ziet rechtsboven in het scherm: 

   (altijd doorverbonden)  

 (in gesprek) of  (niet aanwezig)  
 Door op dit icoon te klikken ziet u waarheen wordt 

doorgeschakeld  

Uitschakelen:  
 Tik weer op Instellingen> Oproepfuncties> Omleiden  

 Klik op  naast de uit te schakelen functie 
doorschakeling 

 Bevestig met Opslaan 
 
Niet storen instellen: 
 Druk op het toetsenbord   

 in het display verschijnt  
 
Niet storen opheffen:  
 Druk opnieuw op toets   

 
Nummer herhalen:  
 Druk 2x  op  en het laatste nummer wordt 

herhaald 

 Druk 1x op  en u komt in de lijst met gebelde 
nummers  

 Maak een keuze met  en druk op  
 

Gemiste oproepen: 
 U ziet in de statusbalk  
 In beeld komt ook een window met gemiste oproepen 
 Klik op  om de lijst met gemiste oproepen te 

zien en terug te bellen  
 
Voicemail: 
 Deze worden, indien dit geconfigureerd is, door-

gestuurd naar u vooraf aangegeven @mailadres 

 In de statusbalk ziet u  
.  

Via het menu of Instellingen> Oproepfuncties>Dss 
Toetsen kunt u deze nrs invullen  

 
Het telefoonboek: 
 Druk op toets of tik op Lijsten 
 Zoek met het gewenste contact 
 tik op  om dit nummer te bellen  

Contacten aanpassen/verwijderen: 
 Druk op toets of tik op Lijsten 
 Druk op Opties, Nieuw Contact 
 Vul naam en overige informatie in.  

 Wijzig de tekens met 2aB 
 
Snelkiesnummers: 
 Klik in de statusbalk op  
   U ziet  maximaal 16 voor te programmeren nummers. 
 Door op een lege toets te drukken kunt u deze 

invullen. 
 Geef bij Waarde het betreffende telefoonnummer  

 Met de keuze BLF ziet u ook de status van dit 
(interne) toestel 

 Wijzigen via het menu: Instellingen, oproep-
functies, DSS toetsen 

 
Menu opties: 
 Instellingen 
 (NB De volgende opties niet aanpassen: Account, 

Netwerk 
 De belangrijkste instellingen vindt u bij:  

Oproepfuncties:  
  DSS Toetsen ( Zie uitgebreide handleiding) 
  Picture Dail: Kiezen via plaatjes 
  Voicemail instellingen.(indien geïnstalleerd)  
  Hotline: Direct naar een nummer bellen als u de hoorn 

 opneemt 
 Omleiden: doorschakelen 
 Aankloppen: Een 2e oproep komt met attentietoon binnen 
 Automatisch antwoorden: Een oproep komt handsfree binnen 
 Video: Niet wijzigen  
 Display: instellingen screensaver etc 
 Geluid: Volume, Ringtone etc 
 Beveiliging: uw toestel activeren met een wachtwoord 
 Persoonlijk: Taal instelling 
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Verkorte handleiding voor  
KPN ÉÉN: Tiptel 284/286 

 
1. Nieuw gesprek opzetten 

 eem de hoorn van de haak en kies een 
beschikbare lijn 

 U hoort nu de kiestoon, de led van de 
betreffende lijn kleurt groen 

 Toets het telefoonnummer in 
 Druk op de knop ‘Kiezen’ of # of wacht 3 

seconden 
 

2. Nummer bellen vanuit belgeschiedenis 
 Druk op de knop onder het beeldscherm waar 

‘Log’ staat 
 Hier staan alle laatst gebelde, ontvangen of 

gemiste nummers. Kies voor ‘Kiezen’ om het 
geselecteerde nummer te bellen 

 
Aannemen van gesprek 
3. Enkel inkomend gesprek 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) 
knippert 

 Druk op knop onder beeldscherm met 
beantwoorden of neem de hoorn van de haak 

 
4. Meerdere inkomende gesprekken 

 Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) 
knippert 

 Neem de hoorn van de haak en beantwoord het 
gesprek 

 Een eventuele 2e gesprek wordt nu in het 
scherm getoond 

 Druk nu op Beant om het 2e gesprek op te 
nemen en het 1e gesprek in de wacht te zetten 

 Door op Makel. te drukken onder het 
beeldscherm kan er gewisseld worden tussen de 
2 gesprekken 

 
Opties tijdens het gesprek 
5. Gesprek in de wacht zetten 

 Druk de knop ‘Wacht’ in om het gesprek in de 
wacht te zetten 

 Het gesprek kan teruggepakt worden door 
de knop ‘Wacht’ wederom onder het 
beeldscherm in te drukken 

 Bij het opzetten van een nieuwe lijn of 
aannemen van een andere lijn gaat het lopende 
gesprek automatisch in de wacht 

 
6. Tijdens gesprek microfoon uitzetten 

 Door de knop ‘MUTE’ in te drukken wordt de 
microfoon uitgeschakeld en hoort de andere 
partij niks meer 

 Druk nog een keer op de ‘MUTE’ knop om de 
microfoon weer aan te zetten 

 In het beeldscherm staat bij de betreffende lijn of 
het gesprek op stil staat 

 
7. Gesprek doorverbinden 

 Koud doorverbinden: Druk tijdens het gesprek 
op de knop ‘Doorv’. Toets telefoonnummer in en 
druk op ‘Send’ of ‘#’. Leg de hoorn nu op de 
haak en het gesprek wordt nu automatisch 
doorverbonden 

 
 Warm doorverbinden: Druk tijdens het gesprek 

op de knop ‘Doorv’. Toets telefoonnummer in 
en druk op ‘Send’ of ’#’. Zodra er contact is kan 
het gesprek worden aangekondigd, om het 
gesprek door te verbinden legt u de hoorn op 
de haak 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Opzetten conference call 
 Zet een gesprek op met de eerst deelnemende 

partij 
 Druk op de knop ‘Conf’ onder het display en zet 

een gesprek op naar de 2e deelnemende partij 
 Druk nu op ‘Conf’ om beide partijen in 1 gesprek 

te krijgen 
 Druk op ‘Split’ onder het beeldscherm om 

de gesprekken te scheiden van de 
conference 

9. Telefoon op niet storen zetten 
 Druk de knop DND in. Er verschijnt de melding 

‘Do Not Disturb’ in het beeldscherm. De telefoon 
zal niet meer afgaan 

 
10. Volume van de telefoon harder/zachter zetten 

 Druk tijdens het gesprek op de volumetoetsen -/+ 
 

11. Volume van telefoongerinkel harder/zachter zetten 
 Druk op de knop ‘Menu’ onder het display 
 Kies in het menu de optie ‘Instellingen’ 

door middel van de pijltjes 
 Kies in het menu de optie ‘Basis instellingen’ 
 Kies in het menu de optie ‘Volume’ 
 Kies hier voor bijvoorbeeld ‘Hoorn’. Met de 

volumetoetsen - / + kan het volume aangepast 
worden 

 
12. Het opmaken van een telefoonboek in het toestel 

 Druk op de knop ‘Lijsten’ onder het beeldscherm 
 Kies voor de optie ‘Intern telefoonboek’ 
 Kies voor ‘Telefoonboek’ 
 Druk op ‘Nieuw’ onder het beeldscherm 
 Voeg de naam, het nummer, evt mobiel nummer 

toe op de ‘sms- manier’ 
 Druk op ‘Opsl.’ onder het beeldscherm om 

het contact op te slaan 
. 

 
13. Overname gesprek 

 Wanneer er een toestel van een collega 
overgaat, maar deze is niet op zijn/haar plek, 
toets dan *98 + ‘Send’. Op deze manier is het 
mogelijk om een gesprek over te nemen. 
Nummerweergave komt met deze manier van 
een gesprek aannemen te vervallen 

 
Handige tips bij Busy lamp field 
Directe call pick up 

 Indien een gesprek binnenkomt, kan je deze 
met de knop (welke rood wordt) direct 
overnemen 

 
14. Sneltoetsen instellen (knoppen rechts van het 

toestel) 
 Druk op de knop ‘Menu’ 
 Kies ‘Opties’ 
 Kies voor ‘Functietoetsen’ 
 Druk nogmaals voor ‘Functietoetsen’ 
 Selecteer Functie toets 1 (staat voor eerste knop) 
 Via pijltjes toetsen selecteer ‘Snelkiezen’ 
 Ga via pijltje naar beneden voor de volgende 

keuze Account ID en kies’Auto’ 
 Ga via pijltje naar beneden voor de volgende 

keuze ‘Waarde’ en vul het telefoonnummer in. 
Dit mag ook een intern nummer zijn. Kies voor 
‘Opsl’ 

 Eerste toets is nu ingesteld met het ingevulde 
telefoonnummer 

 Zo kunt u ook de andere negen knoppen instellen 

  

	
Tip

tel /
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Handige tips bij routes 
Route aanpassen op telefoon 
Het toestel is gekoppeld aan het telefonieplatform. Het is 
daarom mogelijk om zelf de volgende aanpassingen te 
kunnen doen bij inkomende gesprekken 

 Direct 
 Bij bezet, als het toestel op DND staat of je in 

gesprek bent en wisselgesprek uit staat 
 Vertraagd (bij niet opnemen na x seconden) 

 
 Druk op de knop ‘Menu’ 
 Kies ‘Opties’ 
 Kies voor ‘Omleiden’ 
 Hier is de mogelijkheid om de route aan te 

passen, direct, bij bezet of vertraagd 
 Vergeet niet de eventuele instelling op te slaan 
 Indien de route is aangepast zie je in het 

scherm rechtsboven een pijltje. Dit betekent dat 
1 of meerdere opties actief zijn. Bij het 
deactiveren zal dit pijltje weer verdwijnen 

Handige tips bij wisselgesprekken 
Uitzetten wisselgesprek 

 Druk op [menu] [opties] 
[OK][aankloppen][OK] Gebruik de 
navigatietoetsen om aankloppen in of uit te 
schakelen en sla deze op 

Uitzetten geluid bij wisselgesprek 
 Druk op [menu] [opties] 

[OK][aankloppen][OK] Gebruik de 
navigatietoetsen om Speel toon in of uit te 
schakelen en sla deze op 

 
 
 
 
 
 
 

 



Meer weten?
Kijk op kpn.com/kpneen
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