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Snelle gids 

 
Spectralink Versity 92/95/96-serie 

 
 
 
 

 
Inleiding 
Deze snelle referentiegids geeft een kort 

overzicht van de meestgebruikte functies 

van de Versity smartphone. 

Bij Spectralink Versity smartphones wordt 

de vertrouwde omgeving van het Android™-

platform gecombineerd met uitzonderlijke 

duurzaamheid. Toepassingen van 

Spectralink zijn afgestemd op zakelijk 

gebruik en bieden de geavanceerde functies 

die zijn vereist in een werkomgeving. 

De modellen 95xx en 92xx werken als wifi-

toestellen. Ze maken voor de communicatie 

gebruik van het draadloze netwerk op uw 

werkplek. De 96xx-modellen zijn 

tegelijkertijd gsm's en wifi-telefoons. 

De 9x40-modellen zijn uitgevoerd als de 

bekende smartphone terwijl de 9x53-

modellen bovendien zijn uitgerust met een 

barcodescanner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smartphones kunnen desgewenst worden 

uitgebreid met specifieke functies. Daarom 

kunnen functies op uw Versity smartphone 

afwijken van de functies die hier worden 

beschreven. 

Neem contact op met uw systeem-

beheerder als u vragen hebt over uw 

Versity smartphone. 

Bij de samenstelling van deze gids is 

gestreefd naar de hoogst mogelijke 

nauwkeurigheid. Vanwege verschillende 

implementaties en doorlopende software-

updates kunt u echter afwijkingen 

tegenkomen. Neem voor meer informatie 

contact op met uw systeembeheerder. 

Het is belangrijk dat u, alvorens de 

handset te gebruiken, de veiligheids-

instructies leest die u online vindt op [link]. 

De gegevens in dit document kunnen 

zonder aankondiging worden gewijzigd. 
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Functies en knoppen van de smartphone 
 

Het berichtenlampje knippert om aan te geven dat er een melding, 

een voicemail of een bericht voor u is. 

De nabijheidssensor detecteert wanneer het scherm is vergrendeld 

(bijvoorbeeld als u een telefoongesprek voert) en schakelt het 

scherm uit, tenzij u de telefoon bij uw gezicht vandaan beweegt. 

Berichtenlampje 

92-serie 
95/96-serie 

Berichtenlampje 

Camera 
voorzijde 

Aansluiting voor 
hoofdtelefoon  
of luidspreker 

Nabijheidssensor 

Nabijheidssensor 

Microfoon 
voorzijde 
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Spectralink Versity 9x53-modellen zijn uitgerust met 

een barcodescanner aan de bovenkant van de 

smartphone. 

De achterzijde van de telefoon biedt toegang tot de 

verwijderbare en oplaadbare batterij. 

Aan de linkerzijde bevinden zich de volumeknoppen. 

Strategisch geplaatste programmeerbare knoppen 

kunnen door de gebruiker worden geconfigureerd om 

de meestgebruikte functies in en uit te schakelen. 

Uitsparingen aan de zijkanten bieden plaats voor een 

riemclip. 

Aan/uit-knop 

9240 bovenzijde 

Alarmknop 

Barcodescanner 

9553 bovenzijde 

Aansluiting voor 
hoofdtelefoon 

Alarmknop 

Aansluiting voor hoofdtelefoon 

Alarmknop 

Microfoon 

9540 bovenzijde 

Achterkant 
Camera 

achterzijde 

Flitslens/lamp 

Vingerafdruk-
scanner 

Oplaadbare 
batterij 

Batterij-
vergrendeling 

Luidspreker 
achterzijde 

Contactpunten 
lader 

USB-oplaadpoort 
Aansluiting voor 

luidspreker 
Aansluiting voor hoofdtelefoon 

Openingen voor een draagriem 

USB-oplaadpoort 

Contactpunten lader 

Onderzijde 92xx 

Onderzijde 95 96xx 

Zijkanten 95/96 

Uitsparing 
riemclip 

Programmeerbare 
knop 

voeding 

Volume omhoog 

Volume omlaag 



Snelle gids Spectralink Versity - RØEV 

4 

 
 
 

 

 

Toepassingen van 
Spectralink 
Op smartphones kunnen diverse 

toepassingen (of applicaties, kortweg 

‘apps') worden gebruikt. In deze snelle gids 

worden de hoofdfuncties van de Spectralink 

Biz Phone-app beschreven, maar er zijn 

nog tal van andere apps die u waarschijnlijk 

wilt gebruiken. Raadpleeg de Spectralink 

End User Guide (Gids voor eindgebruikers) 

voor meer informatie. 

 

 

 

De Apps Launcher 
Veeg vanaf de onderrand van de telefoon 

naar boven om de Apps Launcher te 

openen. U ziet vervolgens alle apps die u 

naar uw telefoon hebt gedownload. Neem 

contact op met uw systeembeheerder als u 

aanvullende apps nodig hebt. 
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Werken met Android 
De Spectralink Versity smartphones maken gebruik van het Android-besturingssysteem. 

 
 

 

Android-opties instellen 

Net als bij andere toestellen die Android gebruiken, kunt u instellingen – zoals 

ringtones en het volumeniveau – naar wens aanpassen via de instellingen-app 

onder Android. U start deze app door op het betreffende symbool te tikken. U vindt 

de instellingen-app op een van de startschermen of op het scherm met 

geïnstalleerde apps. Veeg over het scherm om het scherm met geïnstalleerde 

apps te openen. 

Opmerking: mogelijk heeft uw systeembeheerder een EMM/MDM-systeem 

geïmplementeerd dat het voor eindgebruikers onmogelijk maakt om bepaalde apps 

en instellingen aan te passen. 

 

 

Wat houdt navigeren door te vegen in? 

Navigeren door te vegen komt in de plaats van de knoppen Start, Terug en Apps 

die u misschien gewend bent te zien aan de onderkant van het scherm. ‘Navigeren 

door te vegen’ wil zeggen dat u het scherm verplaatst door met een vinger een 

vegende beweging te maken. We zullen deze manier van navigeren verderop in dit 

document vaker tegenkomen. 

Bij modellen uit de Spectralink 95/96-serie wordt standaard gebruikgemaakt van de 

bekende drie knoppen, maar na een upgrade naar Android 10 kunt u kiezen voor 

navigeren door te vegen. 

In sommige kantooromgevingen bepaalt de beheerder welke optie voor navigeren 

door te vegen beschikbaar is. 
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Uw toestel inschakelen 

1 Druk op de aan/uit-knop om de 

smartphone in te schakelen. Laat de 

knop los wanneer het eerste scherm 

wordt getoond. 

2 Wacht terwijl een opstartcyclus wordt 

doorlopen, waarbij onder meer het 

Spectralink-scherm en Android-

schermen worden getoond. 

3 Ten slotte wordt het startscherm 
getoond: 

 

4 Als u kort op de aan/uit-knop drukt, wordt 

het scherm uitgeschakeld en de 

smartphone vergrendeld. Druk nogmaals 

kort op de aan/uit-knop om het scherm weer 

in te schakelen. Mogelijk moet u uw 

gebruikersgegevens opnieuw invoeren of 

gebruikmaken van de vingerafdrukscanner. 

Uw smartphone uitschakelen 

1 Druk op de aan/uit-knop en houd 

de knop ingedrukt. Het menu 

voor uitschakelen wordt getoond: 

2 Tik op Power off (Uitschakelen). 

De telefoon wordt uitgeschakeld. 

3 Opmerking: u kunt de telefoon 

ook opnieuw opstarten en een 

noodoproep plaatsen (indien dit 

is geprogrammeerd). 
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De Biz Phone-app gebruiken 

  U schakelt de Biz Phone-app in door op 

het Biz Phone-symbool te tikken. 

Een oproep plaatsen 

Na het starten van de Biz Phone-app ziet u 

ofwel een schermpje met cijfertoetsen of uw 

lijst met favorieten. Kies een contact of tik op 

een telefoonnummer. Druk vervolgens op de 

groene kiesknop om een oproep te plaatsen. 
 
 
 
 

Een inkomende oproep 
beantwoorden 

Om een oproep te beantwoorden, schuift u 

de ‘antwoord'-knop naar rechts. 
 

Tijdens een gesprek worden op de taakbalk 

symbolen getoond via welke u een gesprek 

kunt beheren. De opties Onderbreken, 

Dempen, Beëindigen en Audio spreken 

eigenlijk voor zich. 
 

Het geluidssignaal van een 
inkomende oproep uitzetten 

Druk op een volumeknop om het geluids-

signaal van de inkomende oproep uit te 

zetten zonder het gesprek te beëindigen. 

Een inkomende oproep weigeren 

Om een oproep te weigeren, schuift u de 

rode 'weigeren'-knop naar links. Het 

belsignaal stopt. 

Als u een oproep weigert, wordt de melding 

over de gemiste oproep kort getoond in de 

statusbalk. Het symbool van de gemiste 

oproep blijft zichtbaar in de statusbalk. 

Een voicemail-symbool wordt getoond 

wanneer er een voicemail is vastgelegd 

(en indien voicemail is ingeschakeld in uw 

kantoor). Gemiste oproepen worden 

getoond in de lijst met recente oproepen. 

Meerdere oproepen instellen 

1 Tijdens een gesprek tikt u op het 

symbool voor het toevoegen van een 

oproep. Hierdoor wordt de eerste 

oproep in de wacht gezet en wordt het 

scherm voor het toevoegen van 

oproepen geopend. Mogelijk moet u de 

telefoon eerst ontgrendelen. 

2 U kunt elke willekeurige methode 

gebruiken om het belscherm te vullen 

voor een oproep naar de gewenste 

gesprekspartner. 

3 Tik op de groene belknop om het 

nummer te kiezen. 

4 Als de gewenste gesprekspartner 

opneemt, ziet u het scherm met actieve 

gesprekken, waarin de beide 

gesprekken worden getoond, met het 

eerste gesprek in de wacht. U kunt 

tussen de gesprekken wisselen door op 

het andere gesprek te tikken; hierdoor 

wordt het andere gesprek in de wacht 

gezet. 
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Blind doorschakelen instellen 

1 Terwijl u in gesprek bent met de eerste 

gesprekspartner, tikt u op de 

doorschakelknop. 

 

2 Het belscherm wordt getoond. Gebruik 

een willekeurige methode om het 

belscherm te vullen. (Mogelijk moet u 

de telefoon eerst ontgrendelen.) 

3 Tik op de belknop om het 

doorschakelen te voltooien. 

4 De telefoon belt naar de nieuwe 

gesprekspartner; het gesprek met de 

eerste gesprekspartner wordt 

beëindigd en het scherm keert terug 

naar de vorige status. 

Een oproep doorschakelen 
(overlegfunctie) 

Bij doorschakelen om te overleggen kunt u 

met een van de twee gesprekspartners 

praten voordat u de oproep doorschakelt. 

Doorschakelen om te overleggen 
instellen 

1 Wanneer u in gesprek bent met de 

eerste gesprekspartner, voegt u een 

oproep naar de tweede 

gesprekspartner toe zoals hierboven 

uitgelegd voor meerdere actieve 

oproepen. Hierdoor wordt het eerste 

gesprek in de wacht gezet. 

2 Als de tweede gesprekspartner 

antwoordt, legt u uit dat u het gesprek 

gaat doorschakelen. 

3 Tik op de Doorschakel-knop om de 

actieve oproepen te laten weergeven. 

4 Tik op de eerste oproep om het 

doorschakelen te voltooien. 

U keert terug naar het vorige scherm of (als 

er andere oproepen actief zijn) naar het 

scherm met actieve oproepen. 

Telefonisch vergaderen instellen 

Telefonisch vergaderen houdt in dat u en 

twee andere partijen tegelijkertijd kunnen 

converseren. Uw Versity ondersteunt 

maximaal drie deelnemers bij telefonisch 

vergaderen: uzelf en twee anderen. 

1 Wanneer u in gesprek bent met de 

eerste gesprekspartner, voegt u een 

oproep naar de tweede 

gesprekspartner toe zoals hierboven 

uitgelegd voor meerdere actieve 

oproepen. Hierdoor wordt het eerste 

gesprek in de wacht gezet. 

2 U kunt elke willekeurige methode 

gebruiken om het belscherm te vullen 

voor een oproep naar de gewenste 

gesprekspartner. 

3 Tik op de groene belknop om het 

nummer te kiezen. 
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4 Als de gewenste gesprekspartner 

opneemt, ziet u het scherm met actieve 

gesprekken, waarin de beide 

gesprekken worden getoond, met het 

eerste gesprek in de wacht. De oproep 

naar de gewenste gesprekspartner is 

actief en u kunt uitleggen dat u een 

oproep voor telefonisch vergaderen gaat 

plaatsen. 
 

5 Tik op de toets voor Deelnemen. Als er 

contact is met alle drie deelnemers, ziet 

het scherm voor telefonisch vergaderen 

er als volgt uit: 
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Meldingen
Uitstaande meldingen worden aan de 

linkerkant van de statusbalk in de vorm van 

symbolen getoond. De berichten-, kalender- 

en voicemail-symbolen zijn voorbeelden 

van meldingen die naar de activiteit van een 

app verwijzen. Het symbool van een 

telefoon met een vinkje geeft aan dat de 

smartphone is aangemeld bij een 

oproepserver met de Biz Phone-app en dat 

u oproepen kunt plaatsen. 
 

 

Veeg naar beneden om de map met 
meldingen te openen. 

Tik op Clear all (Alles wissen) onderin om 

de map leeg te maken. 

 

Als de smartphone stand-by staat en het 

scherm zwart is, geeft een knipperend 

lampje aan dat er een melding voor u is 

(indien dit is geconfigureerd). 
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Snelle instellingen 
U opent het menu voor snelle instellingen 

vanuit het startscherm door vanaf de 

statusbalk bovenin het scherm naar 

beneden te vegen. Als u een tweede keer 

veegt, worden aanvullende opties getoond. 

Welke tegels voor snelle toegang worden 

getoond, hangt af van het model van uw 

smartphone en van de functies die zijn 

ingeschakeld. De onderstaande schermen 

tonen een aantal opties. 

Via de optie High touch (Hoge gevoeligheid) 

op het derde scherm kunt u de gevoeligheid 

van het scherm verhogen voor wanneer u 

handschoenen draagt. 

 
Naar beneden vegen om menu te openen 

 

 
 

Nogmaals naar beneden vegen om te vergroten 

 

Naar rechts vegen voor aanvullende opties 

 

Sommige (of alle) tegels voor snelle toegang 

kunnen door de beheerder worden 

uitgeschakeld, maar mogelijk kunt u andere 

opties activeren door op het potloodsymbool 

te tikken. 

Neem contact op met uw beheerder als u 

vragen hebt over de opties van de menu's 

met snelle instellingen. 
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Opladen 
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw 

smartphone op te laden. Via uw systeem-

beheerder hebt u de beschikking over deze 

oplaadmogelijkheden: via een USB-kabel, 

via een pc of via meervoudig opladen. 

Het is erg belangrijk dat de batterij wordt 

opgeladen voordat u de smartphone voor 

de eerste keer gebruikt. 

Hierdoor presteert de batterij maximaal en 

gaat ze langer mee. 

De batterij moet voorafgaand aan het eerste 

gebruik en elke keer wanneer het batterij-

symbool een lage stand aangeeft, worden 

opgeladen. De batterij is volledig opgeladen 

als het batterijsymbool helemaal vol is. 

Batterij laadt op Volledig opgeladen Laag 
 

Batterij verwijderen 

Schuif het batterijklepje aan de achterkant 

van de telefoon naar boven om het batterij-

vak te openen. Nadat deze is ontgrendeld, 

kunt u de batterij gemakkelijk verwijderen. 

Als het klepje niet gemakkelijk loslaat, 

steekt u een kleine schroevendraaier met 

een platte kop onderin het klepje en duwt u 

voorzichtig richting de bovenkant van de 

telefoon. Pas op dat u niet wringt, trekt of 

draait. 

 
 
 

 

Batterij vervangen 

Lijn de polen aan de bovenkant van de batterij 

uit met de sleuven in het batterijvak. Klik de 

batterij op haar plaats door op de onderkant te 

drukken. 

 

Hot Swap 

Via de Hot Swap-functie van Spectralink kunt u 

een (bijna) lege batterij snel vervangen door een 

nieuw exemplaar terwijl de telefoon 

ingeschakeld blijft. 

Zorg dat u een nieuwe batterij bij de hand hebt 

voordat u de Hot Swap-procedure start. 

1 Haal de batterij uit de telefoon. 

2 Vervang de batterij binnen 1 minuut.  

Tijdens het omwisselen wordt er via een interne 

voeding voor gezorgd dat de telefoon niet wordt 

uitgeschakeld. 

Als u de telefoon in de tussentijd gebruikt of als 

er op een andere manier meer energie wordt 

gebruikt tijdens een Hot Swap, wordt de telefoon 

uitgeschakeld. 

 

95/96-batterij 

Polen 

Vergrendeling 

Omlaag duwen om vast te 
klikken 
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Pc-lader en batterijladers 

Via de pc-lader kunt u een Versity 

smartphone opladen terwijl een 

reservebatterij wordt opgeladen in het 

batterijvak van de lader. Tijdens het 

opladen blijft de telefoon volledig 

operationeel. Rode en groene lampjes 

geven de laadstatus aan. 
 

 

 
 

Auteursrecht 

© 2021 Spectralink Corporation Alle rechten voorbehouden. SpectralinkTM, het Spectralink-logo en de namen en merken die verband 
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document in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd of overgedragen voor andere doeleinden dan het 

persoonlijk gebruik door de ontvanger. 

Alle rechten voorbehouden onder de internationale en pan-Amerikaanse auteursrechtverdragen. Zonder dat hiervoor nadrukkelijk 

toestemming is verleend door Spectralink Corporation, mag geen deel van deze handleiding of de software die hierin wordt 

beschreven, in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd of overgedragen of hetzij volledig of gedeelte lijk in 

een andere taal of een andere indeling worden vertaald resp. omgezet. 

U mag geen productidentificaties, auteursrecht- of andere verklaringen verwijderen (en ook niet toestaan dat derden dit doen). 

 
Opmerking 

Spectralink Corporation heeft dit document samengesteld voor gebruik door personeel en klanten van Spectralink. De illustraties en 

specificaties in dit document zijn eigendom van Spectralink en mogen zonder de schriftelijke toestemming van Spectralink noch 

geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch wordt impliciet toestemming verleend om apparatuur te maken, te gebruiken of 

te verkopen die in overeenstemming hiermee is gefabriceerd. 

Spectralink behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in specificaties en andere 

gegevens die in dit document zijn vervat, en de lezer dient in alle gevallen Spectralink te consulteren om te bepalen of er wellicht 

dergelijke wijzigingen zijn aangebracht. 

GEEN VOORSTELLING OF ANDERE BEVESTIGING VAN FEITEN DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN VERMELD, INBEGREPEN 

(MAAR NIET BEPERKT TOT) VERKLARINGEN BETREFFENDE DE CAPACITEIT, DE REACTIETIJD, GESCHIKTHEID VOOR 

GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN PRODUCTEN DIE HIER WORDEN BESCHREVEN, MAG WORDEN UITGELEGD ALS EEN 

GARANTIE VAN GESCHIKTHEID DOOR SPECTRALINK VOOR ENIG DOEL OF AANLEIDING GEVEN TOT ENIGE 

AANSPRAKELIJKHEID VAN SPECTRALINK. 

 

Garantie 

De Productgarantie en softwarelicentie en -garantie alsook andere ondersteunende documenten zijn beschikbaar op  

http://support.spectralink.com. 

 
  

http://support.spectralink.com./
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Contactgegevens  

Vestiging in de VS Vestiging in Denemarken Vestiging in het Verenigd Koninkrijk 

+1 800-775-5330 +45 7560 2850 +44 1344 206591 

Spectralink Corporation Spectralink Europe ApS Spectralink Europe Aps—UK branch 

2560 55th Street Bygholm Soepark 21 E Stuen Suite B1, The Lightbox 

Boulder, CO 80301 8700 Horsens Bracknell, Berkshire, RG12 8FB 

VS Denemarken Verenigd Koninkrijk 

info@spectralink.com infoemea@spectralink.com infoemea@spectralink.com 
   

 

720-0087-000 Rev A 
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