Snel aan de slag: Panasonic KX-TPA65.
➢

Selecteer de displaytoets

om het gesprek te weigeren.

Versie 1.4

Oproepenlijst raadplegen:
➢

Gesprek in de wacht plaatsen:
➢

Druk tijdens het gesprek op de

[ ] in te drukken.
toets.

Gesprek uit de wacht halen:
➢

Selecteer nogmaals de

toets.

Gesprek doorverbinden:
U kunt een gesprek met of zonder vooraankondiging doorverbinden.
Met vooraankondiging (u kunt het gesprek aankondigen):
➢
➢

Selecteer tijdens het gesprek de
toets
Toets het nummer waar u naar wilt doorverbinden en druk

➢

vervolgens de
toets om het gesprek tot stand te brengen.
Kondig het gesprek aan en leg de hoorn op de haak.

Zonder aankondiging:
➢
➢

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide
handleiding van Panasonic.

Toets het gewenste nummer neem de hoorn van de haak.

➢

Wilt u een nummer corrigeren, druk langer dan 1 sec op de

➢

Leg de hoorn op de haak of druk op de
beëindigen.

toets.

toets om een gesprek te

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden.
Neem de hoorn van de haak.

➢

Druk op de

om het gesprek handenvrij aan te nemen.

Meerdere gesprekken beantwoorden:
➢

Selecteer tijdens het actieve gesprek de
2de/volgende gesprek te beantwoorden.

➢
➢

Om vervolgens naar het eerste gesprek te gaan, selecteer
U kunt ook door de [LINE] toets in te drukken de lijn selecteren die u
wilt beantwoorden.

Gesprek weigeren:

Wisselgesprek:
➢

Selecteer de
gesprekken.

toets om te wisselen tussen verschillende

Conferentie met 3 partijen:
Tijdens een gesprek kunt u 3de beller toevoegen aan het bestaande gesprek.

Gesprek beantwoorden:
➢

toets om het door te verbinden.

Bij bezet of niet beantwoorden, kunt u door de [CANCEL] toets indrukken
om terug naar de 1 ste beller te gaan.

Gesprek starten / verbreken:
➢

Kies tijdens het gesprek de displaytoets
Toets het nummer waar u naar wilt doorverbinden en druk
vervolgens de

toets om het

➢
➢

Selecteer tijdens het gesprek de functie
toets.
Selecteer de functie conferentie en kies het gewenste nummer.

Telefoonboek raadplegen (indien gebruikt):
➢
➢
➢

Gemiste en ontvangen oproepen kunt vinden door de navigatietoets

Selecteer
om het telefoonboek te openen.
Kies AfstandsTel.Boek
Toets minimaal 2 letters in om een naam te zoeken of toets direct
[ENTER] voor de volledige lijst.

➢

Vervolgens kunt u naar beneden bladeren door uw oproepen.

