
 
 

 

 
 
 

 

 

1. Volume omhoog-toets 
2. Volume omlaag-toets 
3. SOS-toets 
4. OK-toets 
5. Opnemen/inlichtingen (toets met 

groene telefoon) 
6. Aansluiting voor headset 
7. Microfoon 
8. Oorgedeelte 
9. Kleurendisplay 
10. Menu-toetsen 
11. Ophangen/wissen/aan/uit (toets met 

rode telefoon) 
12. Navigatietoetsen  

(omhoog/rechts/omlaag/links) 
13. Keypad (0-9, *, #) 

toetsen 1-9: lang indrukken voor 
snelkiesnummers (indien 
geprogrammeerd). 

*: wordt in teksteditor gebruikt om een 
sterretje in te voeren en in de belmodus 
om het gesprek te onderbreken. 

0: wordt in teksteditor gebruikt voor het 
invoeren van de spatie en speciale tekens. 

#: wordt in teksteditor gebruikt om hoofd-
letters en cijfers te typen. Als deze toets 
lang wordt ingedrukt, wordt de stille 
modus geactiveerd.  

 

Inhoud verpakking: 

handset 2 riemclips 

batterij verwijdergereedschap 

  

Opties in hoofdmenu: 

Berichten 
  

Gesprekken 

Contacten 
  

Agenda 

Instellingen 
   

Accessoires 

 
 

Pictogrammen in bovenste rij: 

 Signaalsterkte 

 Nieuw bericht 

 Nieuwe voicemail 

 Bellerfilter actief 

 Bluetooth actief 

 Toetsen vergrendeld 

 Gemiste oproepen 

 Stille modus 

 Batterij-indicatie 

 

 
 
 
 

Beknopte handleiding  
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DECT-modellen G355 en G955 – Beknopte handleiding 

AAN DE SLAG 

Houd de Toets met rode telefoon enkele seconden ingedrukt. 

Druk in de Inactieve modus op de toets OK en druk vervolgens op de menutoets 
Vergrendelen. Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op de toets OK en drukt u 
vervolgens op de menutoets Ontgrendelen. 

Voer in de Inactieve modus het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op de 
Toets met groene telefoon. 

Druk op de Toets met groene telefoon. 

Druk op de Toets met rode telefoon. 

Druk op de menutoets Weigeren.  

 
Druk tijdens een gesprek op de Toets met groene telefoon en toets het nummer in van 
de persoon die u wilt raadplegen. Met behulp van de Toets met groene telefoon kunt u 
tussen beide gesprekken wisselen. 

Als u de eerste oproep wilt overzetten naar de inlichtingenoproep, drukt u op de Toets 
met rode telefoon. 

Druk tijdens een gesprek op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag aan de 
zijkant van de telefoon. 

Druk tijdens een gesprek op de menutoets Spk aan. Druk op de menutoets Spk uit om de 
luidspreker te deactiveren. 

Druk tijdens een gesprek op de menutoets Gn geluid. Druk op de menutoets Mt geluid 
om het geluid weer in te schakelen.  

Druk in de Inactieve modus op de menutoets Menu, kies Berichten, Inbox, selecteer 
Voicemail luisteren, en blader vervolgens naar het gewenste bericht. Druk op de 
menutoets Select. 

Opmerking: mogelijk moet u eerst een toegangscode voor uw voicemail invoeren. 

Toets in de Inactieve modus op de menutoets Menu, kies Berichten, Nieuw en 
concept. U kunt nu tekst invoeren.  

 
Toets in de Inactieve modus op de menutoets Menu, kies Instellingen, Algemeen en 
selecteer Snelkoppelingen. U kunt nu een functie aan een van de navigatietoetsen 
toewijzen.  

Een inlichtingenoproep plaatsen (ook wel "broker call" genoemd) 

Snelkoppelingen maken 

Tekstberichten schrijven (alleen G955) 

Een oproep beantwoorden 

Een oproep beëindigen 

Een oproep weigeren 

Het volume wijzigen 

De luidspreker gebruiken 

Een oproep dempen 

Voicemailberichten beluisteren 

De telefoon in- en uitschakelen 

De telefoon vergrendelen/ontgrendelen 

Een oproep plaatsen 
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DECT-modellen G355 en G955 – Beknopte handleiding 

 
Toets in de Inactieve modus op de menutoets Menu en kies Contacten.  
Selecteer het contact dat u wilt toewijzen en druk op de menutoets Meer. 
Kies Sneltoets en druk op OK. 
Blader naar het gewenste snelkiesnummer en druk op de menutoets Toev./Vervang. (Als 
er al een nummer aan deze toets is toegewezen, wordt dit vervangen.) 

 
Toets in de Inactieve modus op de menutoets Menu en kies Instellingen, Verbinding, 
Aanmelden. 
Selecteer de gewenste basis en druk op OK. 
Voer de parkeercode in en druk op OK/Skip. Als er slechts één DECT-systeem beschikbaar 
is, kunt u alleen op Skip drukken. 
Voer de PIN-code in en druk op OK. De PIN wordt door de DECT-manager gegenereerd. 
Voer de naam van het netwerk in en druk op Opslaan. Deze wordt op het inactieve display 
weergegeven. 
Voer het nummer in en druk op Opslaan. Dit is het telefoonnummer dat aan de DECT-
handset wordt toegewezen. 

 

VERWIJDERGEREEDSCHAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MENUFUNCTIES 

Er zijn 6 menu's die u allemaal kunt bereiken vanuit het hoofdmenu. Een menu kan 
meerdere tabbladen bevatten. Met behulp van de navigatietoetsen kunt u naar het 
gewenste tabblad gaan. De menutoetsen bieden mogelijk aanvullende opties. 

Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u in de Inactieve modus op de toets Menu. Druk 
op de Toets met rode telefoon om een menu te sluiten. 
 

Sneltoetsen toewijzen 

De handset aanmelden 

Het menu gebruiken 
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DECT-modellen G355 en G955 – Beknopte handleiding 

 
1. Berichten 

• Nieuw en concept 1) 
• Inbox 1) 
• Berichten verzend. 1) 
• Instellingen 

o Oude vervangen 1) 
o Berichten verzend. 1) 
o Nummer voicemail 

2. Oproepen 
• Alle 
• Beantwoord 
• Gebeld 
• Gemist 

3. Contacten 
• Privé 

o Nieuw contact 
• Centraal adresboek 

4. Agenda 
5. Instellingen 

• Algemeen 
o Profielen 
o Tijd & datum 
o Taal 
o Snelkoppelingen 
o Beveiliging 

- Telefoon vergr. 
- Aut. toetsen vergr. 
- PIN-code wijzigen 

o Naam handset 
o Reset instellingen2) 
o Reset geheugenkaart 

(optioneel) 
o Status 

• Geluid & waarsch. 
o Toonvolume 
o Toon extern 
o Toon intern 
o Toon onbekend 

o Wrsch. normaal ber. 1) 
o Wrsch. urgent ber. 1) 
o Toon noodoproep 1) 
o Toon luider 
o Volume waarsch. 
o Waarschuwingstoon 
o Waarschuwing luider 
o Trilfunctie 1) 
o Toetsgeluid 
o Geluid bevestiging 
o Waarsch. dekking 

• Weergeven 
o Achtergrond 
o Thema's 
o Beginscherm 
o Energiezuinig 

• Oproepen 
o Eenheden 
o Antwoordmodus 

- Normaal 
- Elke toets 
- Automatisch 

o Bellerfilter 1) 
o Noodoproep 

- Bericht 
- Nummer 

o Stil laden 
• Verbinding 

o Aanmelden 
o Afmelden 
o Netwerk select. 
o Bluetooth (optioneel) 

6. Accessoires 
• Rekenmachine 
• Stopwatch 
• Alarm 

o Alarm 
o Herhalend alarm

 
1) Deze menuoptie is alleen beschikbaar op de G955. 
2) Hiermee worden menu-instellingen weer op hun oorspronkelijke waarden ingesteld, 

maar dit heeft geen invloed op uw contactpersonen, enzovoort 

Menulijst 
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