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Gesprekken plaatsen
Als u niet in gesprek bent, kunt u gewoon het nummer 
 kiezen dat u wilt bellen.
1.  Neem de hoorn van de haak, druk op de luidspreker 

toets, of druk op de lijntoets van een beschikbare lijn.
2.  Kies het nummer dat u wilt bellen. Kies eerst een 0 voor 

een buitenlijn.

Een nummer opnieuw kiezen
Druk op de toets Opnieuw kiezen om het laatstgekozen 
nummer te kiezen.

Gesprekken beantwoorden
Als u een inkomend gesprek hebt, wordt het inkomen-
de gesprek meestal automatisch geselecteerd. Als het 
 gesprek echter binnenkomt tijdens een ander gesprek of 
als u meerdere oproepen tegelijk ontvangt, moet u mis-
schien het gesprek dat u handmatig wilt beantwoorden 
eerst selecteren. 
Beantwoord een inkomend gesprek op een van de volgen-
de manieren:
	 •	 	Als	u	niet	al	in	gesprek	bent,	neemt	u	de	hoorn	van	

de haak, of u drukt op de lijntoets met het knip-
perende groene LEDje dat het inkomende gesprek 
aangeeft, of u drukt op de luidspreker toets om via 
de luidspreker te antwoorden.

	 •	 	Als	u	al	in	gesprek	bent,	drukt	u	op	de	lijntoets	met	
het knipperende groene LEDje dat het inkomende 
gesprek aangeeft. Het actieve gesprek wordt auto-
matisch in de wacht gezet.

Een gesprek in de wacht zetten
1.  Druk op de wachtstand toets om het actieve gesprek in 

de wachtstand te zetten. 
 Opmerking:
  Het snel knipperende groene LEDje naast de lijntoets 

geeft aan dat het gesprek in de wacht staat.
2. Ga als volgt te werk om het gesprek te hervatten:
	 •	 	Als	er	meer	dan	één	gesprek	in	de	wacht	staat,	drukt	

u op de lijntoets om het gesprek te hervatten.
	 •	 	Als	 er	 maar	 één	 gesprek	 in	 de	 wacht	 staat,	 drukt	

u op de wachtstandtoets of op de lijntoets om het 
 gesprek te hervatten.

Oproepen doorverbinden
1. Druk op de doorverbind toets.
 Opmerking:
  Het zeer snel knipperende groene LEDje naast de lijn-

toets geeft aan dat de oproep doorverbonden wordt. 
2. Kies het telefoonnummer.
3.  Druk opnieuw op de doorverbind toets of hang op om 

het doorverbinden te voltooien.

Een conferentie opzetten
1. Druk tijdens een actieve oproep op de conferentietoets.
 Opmerking:
  Het zeer snel knipperende groene LEDje naast de lijn-

toets geeft aan dat er met het gesprek een conferentie 
wordt opgezet.

2. Kies het telefoonnummer.
3.  Druk op de conferentietoets om de persoon aan het 

 bestaande gesprek toe te voegen.
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