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Doorschakelen
(zonder ruggespraak)
Om een gesprek door te schakelen, druk je
tijdens een gesprek op de soft butten waar
xfer boven staat. Hiermee wordt het eerste
gesprek in de wacht gezet en je hoort een
kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer
bellen van de persoon waarna je het
gesprek wilt doorschakelen.
Zodra de tweede telefoon over gaat druk je
nogmaals op xfer om de doorschakeling af
te
maken.
(met ruggespraak)
Om een gesprek door te schakelen druk je
tijdens een gesprek op de soft butten waar
xfer boven staat. Hiermee wordt het eerste
gesprek in de wacht gezet en je hoort een
kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer
bellen van de persoon waarnaar je het
gesprek wilt doorschakelen.
Wanneer de tweede persoon het gesprek
op neemt kun je een gesprek voeren dat de
eerste persoon niet zal horen. Hiermee kun
je bijvoorbeeld aangeven wie er belt en
waarvoor hij/zij belt. Om het gesprek door
te verbinden naar de tweede persoon klik
je weer op de de soft button waar xfer
boven staat. Jij maakt vervolgens geen deel
meer uit van het gesprek. Als je het gesprek
met de tweede persoon tijdens het
doorverbinden verbreekt wordt het
gesprek niet doorgeschakeld . De eerste
persoon blijft in de wacht totdat je het
gesprek terug neemt of met iemand anders
doorschakelt.

Een gesprek in de wacht zetten
Door op hold (het handje) te drukken zet je een
gesprek in de wacht. De beller krijgt een
wachtmuziekje te horen. Je kunt op dat moment
een tweede gesprek opnemen of starten. Bij het
gebruik van meerdere lijnen, zullen de
gesprekken die in de wacht staan rood
knipperen. Druk op de hold knop of de
knipperende lijn knop om het gesprek weer
terug te nemen.

Ruggespraak/microfoon uitschakelen
Als je de microfoon uit wilt schakelen druk je op
de mute knop. Op dat moment hoort de andere
persoon niet meer wat er gezegd wordt. Op deze
manier kun je met andere personen in de ruimte
spreken. Om de microfoon weer in te schakelen
druk je nogmaals op de mute knop.

Tweede gesprek aannemen
Gesprekken komen binnen op de eerst
beschikbare lijn. Als er een gesprek binnen komt
gaat het bijbehorende lampje knipperen en gaat
de telefoon over. Zodra een tweede gesprek
binnenkomt gaat er een tweede lampje
knipperen. Deze kun je opnemen als je op het
knopje drukt met het bijbehorende knipperende
lampje.

Niet Storen (dnd)
Stuurt inkomende gesprekken naar de voicemail
of geeft een in gesprek toon aan als voicemail
niet aanwezig is. Deze functie kun je aan of
uitzetten met de soft butten dnd.

