
Modelnr.

Beknopte handleiding

Modelnummers

Voice

Gesprekken ontvangen
1. Meerdere gesprekken op één lijn 
(Voor SPA921 en SPA922) 
• Gegevens van de beller worden weergegeven op 

het LCD-scherm. 
• Voor toegang tot meer dan één gelijktijdig 

gesprek gebruikt u de functie voor de 
wachtstand of telefonisch vergaderen.

2. Meerdere gesprekken op meerdere 
lijnen 
(Voor SPA941, SPA942 en SPA962) 
• Gesprekken komen binnen op de eerst 

beschikbare lijn.
• Belgegevens worden weergegeven op het 

LCD-scherm.

De microfoon uitschakelen 
• Schakel de microfoon uit door op de knop Mute 

(Microfoon uit) te drukken. 
• Druk nogmaals op de knop Mute (Microfoon uit) 

om te annuleren.

Een gesprek in de wachtstand zetten 
• Druk op de wachtstandknop om het actieve 

gesprek in de wachtstand te zetten. Als er een 
ander binnenkomend gesprek is, kunt u nu het 
2e gesprek of lijn beantwoorden. 

• Bij meerdere lijnen (SPA941, SPA942 en SPA962) 
knippert de oproeplijn rood.

•  Hervat het 1e gesprek door te drukken op de 
knop van de lijn van het 1e gesprek. 

• Als het 2e gesprek nog bezig is, gaat dit 
automatisch in de wacht.

Een gesprek beëindigen
• Na een gesprek met de handset, hangt u op.
• Na een gesprek via de luidspreker, drukt u op de 

luidsprekerknop. 
• Na een gesprek met de headset, drukt u op de 

headset-knop. 

In dit scherm zijn meer keuzemogelijkheden 
beschikbaar door op de rechter navigatieknop te 
drukken.

Softknoppen
Druk op een softknop om de softknopfunctie te 
activeren. 

Navigatieknop 
Gebruik deze knop om omhoog, omlaag, links of 
rechts door de functies van de softknoppen te gaan. 

Lijnen 
(Alleen SPA 941, SPA942 en SPA962)
Gebruiken voor toegang tot extra telefoons.
De SPA941 en de SPA942 hebben vier lijnen. De 
SPA962 heeft zes lijnen.

Een telefoongesprek voeren
Bellen met een van drie apparaten:
• Neem de handset op en kies, of 
• Sluit de headset aan (poort bevindt zich aan de 

rechterkant van de telefoon), druk op de headset-knop en 
kies, of

• Druk op de luidsprekerknop en kies.

Tijdens een gesprek van apparaten wisselen
 U kunt slechts één apparaat tegelijkertijd gebruiken. 
• Druk op de knop voor het apparaat.
• Stel Indien nodig het volume in.

Een opgeslagen nummer kiezen 
• Als u het laatstgebelde nummer opnieuw wilt kiezen, 

drukt u twee keer op de softknop onder redial (opnieuw 
kiezen).

• Als u de adressenlijst wilt weergeven, drukt u op de 
softknop onder dir (adressenlijst). Gebruik de 
navigatieknop om uw keuze te markeren. Druk op dial 
(kiezen) om te bellen.

• Als u het nummer van het laatste ontvangen gesprek wilt 
kiezen, drukt u op de softknop onder lcr (laatste 
ontvangen oproep).

Snelkiezen 
Snelkiesnummers moeten al in de telefoon zijn geprogrammeerd 
(zie Setup Shortcuts (Snelkoppelingen instellen))
• Kies het snelkiesnummer en neem de handset op of
• Neem de handset op en kies het snelkiesnummer 

gevolgd door een hekje (#) op de telefoon. 
• De vermelding in het snelkieslijst wordt automatisch 

gekozen. 
Overzicht LCD-scherm 
• De bovenste regel geeft datum, tijd en telefoonnummer 

weer
• Het centrale gedeelte geeft gegevens van het gesprek 

weer
• De onderste regels geven opties voor softknoppen weer
• De rechterkant geeft toestelnummers weer, indien 

beschikbaar.
• De SPA962 heeft een kleurenscherm met 320 x 240 pixels.

Functies van softknoppen
Geeft beschikbare functies weer.
Zoals hierboven wordt getoond, kunt u met de softknop 
hieronder:

redial (opnieuw kiezen): lijst voor opnieuw kiezen weergeven
dir (adressenlijst): adressenlijstopties weergeven 
cfwd (doorsturen van gesprekken): uw gesprekken 
doorsturen
dnd (niet storen): niet storen kiezen. 

 

SPA921, SPA922, SPA941, SPA942, SPA962 (NL)

SPA IP-telefoon

1. Handset
2. LCD-scherm (SPA962 in kleur)
3. Indicatorlampje voor 

voicemailberichten
4. Lijnen (SPA941, SPA942 en SPA962)
5. Softknoppen
6. Navigatieknop
7. Postbusknop

 8. Knop Hold (In wachtstand)
 9. Knop Setup (Instellen)
10. Balk voor volume-instelling
11. Headset-knop
12. Luidsprekerknop
13. Knop Mute (Microfoon uit)
14. Kiesblok

Basiswerking telefoon Het LCD-scherm

 

IP-telefoon SPA942

Navigatieknop 
(links, rechts, omhoog, omlaag)

Softknoppen

Functies van
softknoppen

Lijnen

LCD-scherm



8. Voicemail beluisteren
Voor toegang tot voicemail: 
Setup (Instellen),  8                        
(of de postbusknop))

15. Telefoonwachtwoord
Een telefoonwachtwoord instellen: 
Setup (Instellen), 15

16. LCD-contrast
Het contrast van het LCD-scherm aanpassen: 
Setup (Instellen), 16

17. Status van geparkeerde oproep
De status van een geparkeerde oproep 
bekijken: Setup (Instellen), 17

18. Aanmelden
Aanmelden bij telefoon: Setup (Instellen), 18
(alleen gebruiken als een telefoonwachtwoord 
wordt gebruikt)

Raadpleeg de SPA IP Phone User Guide 
(Gebruikershandleiding SPA IP-telefoon) voor 
meer informatie over deze of andere functies 
in deze beknopte handleiding.

Voicemail beluisteren
Op uw netwerk moet een voicemailservice beschikbaar zijn.
• Druk op de postbusknop, of
• Druk op de knop Setup (Instellen) en daarna op 8, of
• Kies het voicemailtoestel.

Telefonische vergaderingen met drie personen 
starten 
1. Druk tijdens een actief gesprek op de softknop onder conf 

(telefonisch vergaderen).
2. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort 

een kiestoon. Kies het nummer om de vergadering te 
beginnen.

3. Druk nogmaals op de softknop onder conf (telefonisch 
vergaderen). De telefonische vergadering bestaat nu uit u 
en twee andere personen. 

4. Als u ophangt, wordt de verbinding van alle personen 
verbroken.

 Doorverbinden met gesprek 
1. Druk tijdens een actief gesprek op de softknop onder xfer 

(verbinden). 
2. Het eerste gesprek gaat in de wachtstand en u hoort een 

kiestoon. Kies het tweede telefoonnummer.
3. Als de tweede persoon opneemt, kunt u een privé-gesprek 

hebben zonder dat de eerste persoon dit hoort.
4. Als u het gesprek wilt doorverbinden met de tweede 

persoon, drukt u opnieuw op de softknop onder xfer 
(verbinden) om het doorverbinden te voltooien.   

5.  Uw deelname aan het gesprek wordt beëindigd. 

Doorverbinden zonder gesprek 
1. Druk tijdens een actief gesprek op de softknop onder xfer 

(verbinden).
2. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort 

een kiestoon. Kies het tweede telefoonnummer. 
3. Als de telefoon overgaat, drukt u opnieuw op de softknop 

onder xfer (verbinden) om het doorverbinden te voltooien. 
4. Uw deelname aan het gesprek wordt beëindigd. 

Functie Te gebruiken voor: 
< < of > > ga in tekst naar links of naar rechts zonder tekens te verwijderen

add een vermelding toevoegen

alpha, IP, num tussen keuzemogelijkheden schakelen om een nummer, URL of IP-adres 
in te voeren 

cancel door u aangebrachte wijzigingen annuleren (voordat u op ok of save 
(opslaan) drukt) 

cfwd (call forwarding, doorsturen van gesprekken). Toegang tot opties voor 
doorsturen van gesprekken (zie Setup Shortcuts (Snelkoppelingen 
instellen))

change een beltoonfunctie wijzigen

clear een gehele vermelding wissen

copy een bestaande vermelding kopiëren

delChr (delete character, teken verwijderen). Het laatst ingevoerde teken 
verwijderen

delete een opgeslagen vermelding verwijderen

dial hiermee kiest u het nummer dat is gemarkeerd op het LCD-scherm

dir toegang tot de adressenlijst (zie Setup Shortcuts (Shortcuts instellen))

dnd (do not disturb, niet storen). Niet storen inschakelen (zie Setup Shortcuts 
(Shortcuts instellen))

edit een opgeslagen vermelding bewerken

grPick (group pick, opnemen in groep). Een gesprek aannemen vanaf een 
toestelnummer buiten uw groep

lcr (last call received, laatste ontvangen oproep). De laatste ontvangen 
oproep kiezen 

ok of save 
(opslaan)

uw keuze bevestigen na het invoeren van nieuwe informatie

park een oproep parkeren (zie voor meer informatie SPA IP User Guide 
(Gebruikershandleiding SPA IP ) 

paste de gekopieerde informatie in uw persoonlijke adressenlijst plakken

pickup een oproep aannemen vanaf een andere telefoon in uw groep

play naar beltonen luisteren voordat u kiest

redial recent gebelde nummers opnieuw kiezen

select een item kiezen dat u wilt bekijken of wijzigen

unpark een geparkeerde oproep aannemen

y/n (j/n). Schakelen tussen ja en nee

Snelkoppelingen instellen
Opmerking:  druk de knoppen 
achtereenvolgens in

1. Adressenlijst 
Een nieuwe vermelding toevoegen: 
Setup (Instellen), 1,1 
Een bedrijfsadressenlijst weergeven: 
Setup (Instellen), 1, 2
Een persoonlijke adressenlijst gebruiken: 
Setup (Instellen), 1,3

2. Snelkiezen
Een snelkiesnummer toevoegen/bewerken: 
Setup (Instellen), 2

3. Belgeschiedenis
Lijst voor opnieuw kiezen weergeven: 
Setup (Instellen), 3, 1
Lijst voor beantwoorde oproepen weergeven: 
Setup (Instellen), 3,2
Lijst voor gemiste oproepen weergeven: 
Setup (Instellen), 3,3

4. Beltonen
Een beltoon wijzigen: Setup (Instellen), 4

5. Voorkeuren
Uw beller-ID blokkeren: Setup (Instellen): 5, 1
Anonieme bellers blokkeren: Setup (Instellen): 5, 2
Do Not Disturb (Niet storen) inschakelen, 
Setup (Instellen): 5, 3
Secure Call (Beveiligd gesprek) inschakelen, 
Setup (Instellen): 5, 4
Dial Assistance (Kieshulp) inschakelen, 
Setup (Instellen): 5, 5
Preferred Audio Device (Voorkeursaudioapparaat) 
kiezen, Setup (Instellen): 5, 6

6. Gesprekken doorsturen
Alle gesprekken doorsturen naar één nummer: 
Setup (Instellen), 6, 1
Gesprekken doorsturen als uw telefoon bezet is: 
Setup (Instellen), 6,2
Gesprekken doorsturen als uw telefoon niet wordt 
opgenomen: Setup (Instellen), 6, 3
Gesprekken doorsturen als er na een bepaalde tijd niet 
wordt opgenomen: Setup (Instellen), 6, 3, daarna Setup 
(Instellen) 6, 4

7. Tijd/datum
De tijd en/of datum wijzigen: Setup (Instellen), 7 

Modelnr.

   Telefoonknoppen

postbus

instellingen

microfoon uit 
(brandt na inschakelen)

headset
(brandt na inschakelen)

luidspreker
(brandt na inschakelen)

in de wacht

balk voor volume-
instelling

Snelkoppelingen instellen

Raadpleeg voor meer informatie of 
probleemoplossing de gebruikershandleiding 
op de website van Linksys.

Website
http://www.linksys.com/international

Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco 
Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de 
VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2006 
Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
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 Lijst met functies van softknoppen 

 

 

OPMERKING: 9 tot 14 zijn netwerk-
instellingen - raadpleeg voor gebruik uw 
telefoonbeheerder

Wat u ook moet weten


