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 Voicemail 
 

a. Welkomstboodschap 
 
Omschrijving 
 
Indien uw toestel toestemming heeft om gebruik te maken van voicemail kunt u 
een persoonlijke welkomstboodschap inspreken. 
 
Uitvoering 
 
Afluisteren  van uw welkomstboodschap: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk op de TRANS/PGM toets.( 5 6 3 voor enkelvoudige toestellen) 
3. Kies 6 1. 
4.  Als er een tekst is ingesproken wordt deze afgespeeld. 

 
Opnemen van uw welkomstboodschap: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk op de TRANS/PGM toets.( 5 6 3 voor enkelvoudige toestellen) 
3. Kies 6 1. 
4. Druk op # en spreek na het horen van de bevestigingstoon de 

welkomstboodschap in. 
5. Druk op de HOLD/SAVE toets of leg de hoorn neer. 

 
Verwijderen van uw welkomstboodschap: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk op de TRANS/PGM toets.( 5 6 3 voor enkelvoudige toestellen) 
3. Kies 6 6. 
4. Leg de hoorn neer. 
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b. Doorschakelen naar voicemail 
 
 
Uitvoering 
 
Activeren van de doorschakeling(eerst tekst inspreken): 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 4 of druk op de DND/FWD toets. 
3. Kies het type doorschakeling: 

1 - Alle oproepen  
2 - Indien in gesprek 
3 - Indien niet opgenomen 
4 - Indien in gesprek / niet opgenomen 

4. Kies #  
5. Leg de hoorn neer. 

 
Het opheffen  van de doorschakeling: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 4  
3. Kies # 
4. Leg de hoorn neer. 
Of 
1.  Druk op de DND/FWD toets. 

 
 

c. Afluisteren van voicemail berichten 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 7 of druk op de knipperende CALLBK toets. U hoort nu het 

ingesproken bericht(en) met tijd en datum.  
Als u niets doet wordt het bericht wordt automatisch gewist als het    
afgespeeld is. 

3. D.m.v. de onderstaande codes heeft u de volgende mogelijkheden: 
# 1 of CONF: het bericht wordt gewist 
# 2 of HOLD/SAVE: het bericht wordt opgeslagen 
# 3 of CALLBK: het opgeslagen bericht wordt herhaalt 

4. Leg de hoorn neer. 
 


