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Sterretje
Doorverbind knop
Microfoon
Mute knop
Hekje
Ophangen/ aan- en uitknop
Gemiste oproepen indicator
Navigatie toesten / ok knop (menu)

Doorverbinden (zonder ruggespraak) (9)

Een gesprek in de wacht zetten

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek
op de menu toets ‘R’ (bij 9). Hiermee wordt het actieve gesprek
in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het
telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie je
wilt doorverbinden. Zodra die telefoon over gaat druk je
nogmaals op ‘R’ (9) om door te verbinden.

Een gesprek zet u in de wacht door de Softkey waar de keuze ‘options’
boven staat (3) in te drukken, vervolgens met de pijltjes toets (15) naar
de keuze ‘hold’ te gaan en op de toest OK (15) te drukken. Het gesprek
staat nu in de wacht. om het gesprek terug te halen drukt u op de
softkey ‘Resume’ (3).

Doorverbinden (met ruggespraak)

Microfoon uitschakelen (11)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek
op de toets ‘R’ (bij 9). Hiermee wordt het actieve gesprek in de
wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het
telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie je
wilt doorverbinden.
Wanneer die tweede persoon opneemt kun je ruggespraak
voeren zonder dat de eerste persoon dit kan horen. Om het
gesprek door te verbinden naar de eerste persoon druk je op
‘R’. Je maakt zelf daarna geen deel meer uit van het gesprek.
Dat kan wel met een tele conferentie
Als je het gesprek met de tweede persoon verbreekt wordt het
eerste gesprek niet doorverbonden. Dit gesprek blijft in de
wachtstand totdat je het gesprek terugneemt of het proces
opnieuw start met een ander nummer.

Als je de microfoon uit wilt schakelen druk je op de mute (stil) knop. Op
dat moment hoort de andere persoon niet meer wat er gezegd wordt
maar u kunt zelf de persoon nog wel horen. Druk nogmaals om de
microfoon weer in te schakelen.

Volume (15)
Met de pijltjes toetsen naar links en rechts (bij 15) stel je het volume
van de ringtone, hoorn of de luidspreker in. Tijdens een gesprek, of als
de hoorn op de haak ligt, kun je het volume aanpassen.

Snel keuze toets
*20* andere lijn overnemen die overgaat op een ander toestel
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