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[HOLD] | [WACHT] - Gesprek in de wacht zetten [HISTORY] – Bel geschiedenis 

[RESUME} | [HERNEMEN]- Doorgaan   [DAIL] | [VORM] - Bellen 

[XFER] – Gesprek doorverbinden   [END] | [EIND] – Actie beëindigen 

[CONF] Conferentie gesprek opbouwen 

 

Gesprek opbouwen 

Om een telefoongesprek te voeren, kan je eerst een nummer bellen, wanneer het gekozen 

nummer is voltooid, kan je op de knop [DAIL] in het softmenu/displau toetsen drukken of op 

de handsfree-knop drukken om de luidspreker of de hoofdtelefoon in te schakelen, of de 

hoorn opnemen om met de huidige lijn te bellen of de gebruiker kan drukken op de lijntoets 

(geconfigureerd door DSS toetsen) om te bellen met de opgegeven regel. 

Verkorte gebruikshandleiding Fanvil X3(G) 
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Gesprek aannemen 

Je kan de oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen, de headset of luidspreker te 

openen door pp de handsfree-knop te drukken of op de knop [OK] | [ANTWOORD]. Om de 

inkomende oproepen door te schakelen, moet je op de knop [DOORSCHAKELEN] drukken. 

Om de inkomende oproep te weigeren, moet je op de knop [WEIGEREN] drukken. 

 

Gesprek doorverbinden met aankondiging 

Druk [XFER] om je gesprekspartner in de wacht te zetten. Kies het toestelnummer waarnaar 

doorverbonden moet worden en druk op [DAIL]. Wacht tot de andere kant opneemt, kondig 

het gesprek aan en druk daarna [XFER] om door te verbinden. Je ziet in de display dat de 

actie geslaagd is. 

 

Gesprek doorverbinden zonder aankondiging 

Druk [XFER] om je gesprekspartner in de wacht te zetten. Kies het toestelnummer waarnaar 

doorverbonden moet worden. Druk daarna nog een keer op [XFER] of leg direct de  hoorn 

op de haak. Het gesprek is nu direct doorverbonden. 

 

Oproep in de wacht zetten/hervatten 

Je kunt de externe partij in de wacht houden door op de knop [HOLD] te drukken en de 

knopt verandert in het pictogram [RESUME]/ Je kunt op de [RESUME] – knop drukken om het 

gesprek te hervatten. 

 

Niet storen 

Je kunt een Do-Not-Disturb (DND) functie (niet storen) op de telefoon inschakelen om 

inkomende oproepen te blokkeren voor dat toestel.  Druk op de [DND] toets om Niet Storen 

in te schakelen en het pictogram [DND] wordt op het scherm weergegeven. Druk opnieuw 

op de [DND] toets om Niet Storen uit te schakelen. 

 

 

Heb je nog meer vragen? 

Neem dan contact op met: 

Eurofa Telecom 

Eerste Industriestraat 10-B 

1401 VL Bussum 

035 7503462 

info@eurofa-tele.com 

www.eurofa-tele.com   

mailto:info@eurofa-tele.com
http://www.eurofa-tele.com/

