
3.4  Tijdens een gesprek
3.4.1  Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden)

U kunt een gesprek doorverbinden naar een andere bestemming (intern of extern nummer).

Doorverbinden
1. Druk tijdens een gesprek op / / TRANSFER .

2. Bel de partij op waarnaar u wilt doorverbinden *1, en druk daarna op Kies .

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

a. Doorverbinden met bevestiging: Wacht totdat de andere partij antwoorden en hang vervolgens op.

b. Automatisch doorverbinden: Hang op voordat de andere partij antwoordt.
*1 U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.

Opmerking
• Druk / CANCEL  in om het gesprek terug te halen, voordat het toestel waarnaar wordt doorverbon-

den heeft beantwoord.

Doorverbinden (onvoorwaardelijk) zonder aankondiging
1. Druk tijdens een gesprek op Blind .*1

2. Kies de partij waarnaar u wilt doorverbinden*2, en druk daarna op Kies .
*1 Als onvoorwaardelijk doorverbinden niet is toegestaan, wordt Blind  niet weergegeven. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor

meer informatie.
*2 U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.

3.4.2  Een gesprek in de wachtstand plaatsen
Op uw toestel kunt u een gesprek in de Wachtstand plaatsen.

Opmerking
• De bediening van deze funktie is mogelijk afhankelijk van de configuratie van de telefoon. Neem als

de volgende procedure niet werkt contact op met de systeemprogrammeur voor meer informatie.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen
1. Voor KX-HDV130: Druk tijdens een gesprek op / / HOLD/MESSAGE .

Voor KX-HDV230: Druk tijdens een gesprek op / / HOLD .

Opmerking
• Als een programmatoets is toegewezen als lijntoets en u op een andere lijntoets drukt dan de lijntoets

voor het huidige gesprek, wordt het gesprek in de wacht gezet of afgebroken, afhankelijk van de
instellingen voor de automatische wachtstand. Neem contact op met de dealer / serviceprovider van
uw telefoonsysteem voor meer informatie.

Een gesprek op uw lijn terughalen uit de wachtstand (Voor KX-HDV130)
1. Druk op / / HOLD/MESSAGE . *1

*1 Wanneer de handset al van de haak is genomen, druk op de haakschakelaar en laat deze los.
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Opmerking
• Wanneer u een oproep ontvangt terwijl een andere oproep in wacht staat, wordt de oproep beant-

woord door op de haakschakelaar te drukken en deze los te laten.

• Als een / LINE 1/P1  of / LINE 2/P2  toets is toegewezen als lijntoets en er op die lijn een ge-
sprek in de wachtstand staat, kunt u het gesprek uit de wachtstand halen via de stap hieronder.

1. Druk op de overeenkomende / LINE 1/P1  of / LINE 2/P2  toets.

Een gesprek op uw lijn terughalen uit de wachtstand (Voor KX-HDV230)
1. Druk op / / HOLD .

2. Wanneer twee of meer lijnen in de wachtstand staan, drukt u op [▲] of [▼] om een lijn in de wachtstand
te halen en vervolgens drukt u op OK .

Opmerking
• Wanneer u een oproep ontvangt terwijl een andere oproep in wacht staat, wordt de oproep beant-

woord door op de haakschakelaar te drukken en deze los te laten.
• Als een funktietoets is toegewezen als lijntoets en er op die lijn een gesprek in de wachtstand staat,

kunt u het gesprek uit de wachtstand halen via de stap hieronder.
1. Druk op de overeenkomende funktietoets.

3.4.3  Wachtstand in een systeem-parkeerzone (Gesprek
Parkeren)

U kunt deze funktie gebruiken als doorverbindmethode.
Als Gesprek Parkeren is toegestaan, wordt de Park  soft toets weergegeven. Het nummer voor de funktie
Gesprek parkeren moet echter vooraf zijn ingesteld. Afhankelijk van uw telefoonsysteem, moet u mogelijk
ook een nummer voor de parkeerzone instellen om een geparkeerd gesprek terug te halen. De funktie is
afhankelijk van uw telefoonsysteem. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

Instellen
1. Druk tijdens een gesprek op Park .

Of druk op een ongebruikte funktietoets (LED is uit) waaraan de funktie Gesprek Parkeren is toegewe-
zen (alleen KX-HDV230).

2. Hang op of druk op OK .

Terughalen (Parkeergesprek terughalen)
1. Voer in standby modus het nummer van de funktie Parkeergesprek terughalen in.

Of druk op een funktietoets die in gebruik is (blauwe LED knippert langzaam of rode LED knippert lang-
zaam) waaraan de funktie Parkeergesprek terughalen is toegewezen (alleen KX-HDV230).

2. Neem de hoorn van de haak.

Opmerking
• Afhankelijk van het telefoonsysteem, knippert mogelijk de Park  soft toets om aan te geven dat er een

geparkeerd gesprek is op de lijn. In dit geval kunt u het gesprek terughalen door op de knipperende
Park  soft toets te drukken. Als u echter een geparkeerd gesprek wilt terughalen met de soft toets,

dan moet het nummer voor de funktie Gesprek parkeren vooraf zijn ingesteld. Raadpleeg uw sys-
teemprogrammeur voor meer informatie.
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3.4.4  Wisselen tussen twee gesprekken (Wisselgesprek)
U kunt afwisselend met twee partijen spreken, waarbij u telkens één partij in de wachtstand heeft staan en
met de andere spreekt.

Wisselen tussen twee partijen door één partij tijdelijk in de wachtstand te
plaatsen (voor KX-HDV130)

1. Druk tijdens een gesprek op / / HOLD/MESSAGE .

2. Kies het toestelnummer van de andere partij en druk vervolgens op / ENTER .

3. Als u met de andere partij hebt gepraat, drukt u op / / HOLD/MESSAGE .

4. Praat met de originele partij.

Wisselen tussen twee partijen door één partij tijdelijk in de wachtstand te
plaatsen (voor KX-HDV230)

1. Druk tijdens een gesprek op / / HOLD .

2. Kies het toestelnummer van de andere partij en druk vervolgens op / ENTER .

3. Als u met de andere partij hebt gepraat, drukt u op Lijn .

4. Druk op [▲] of [▼] om de oorspronkelijke partij te selecteren, en druk daarna op OK .

5. Praat met de originele partij.

3.4.5  Een conferentie met drie personen starten
Tijdens een gesprek kunt u een andere partij opbellen en een conferentiegesprek opzetten.

Opmerking
• Het kan zijn dat uw telefoonsysteem geavanceerde mogelijkheden voor Conferentie ondersteunt. In

dat geval kunnen de procedures voor Conferentiegesprek verschillen van hetgeen in deze paragraaf
staat beschreven. Neem contact op met de dealer / serviceprovider van uw telefoonsysteem voor
meer informatie.

Een conferentiegesprek opzetten
1. Druk tijdens een gesprek op / CONF .

2. Bel de partij op die u aan het gesprek wilt toevoegen, en druk daarna op Kies .

3. Druk op / CONF .

Een partij uit de conferentie verwijderen (voor KX-HDV130)
Tijdens een conferentie kunt u partijen uit het gesprek verwijderen. Echter, deze funktie is alleen beschik-
baar tijdens conferentiegesprekken die u zelf hebt opgezet.

Opmerking
• U kunt het conferentiegesprek met beide partijen weer voortzetten door te drukken op / CONF  na

stap 2, ongeacht of de hoorn op de haak of van de haak is.
 

1. Tijdens een conferentiegesprek drukt u op / / HOLD/MESSAGE .
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2. Druk op de corresponderende toets ( / LINE 1/P1  of / LINE 2/P2 ) voor de partij die u wilt verwijde-
ren*1.

3. Praat met de partij en leg de hoorn op de haak om het gesprek te beëindigen.

4. Neem de hoorn van de haak en praat met de overgebleven partij.
*1 Wanneer een programmatoets is toegewezen als lijntoets, is deze funktie beschikbaar.

Een partij uit de conferentie verwijderen (voor KX-HDV230)
Tijdens een conferentie kunt u partijen uit het gesprek verwijderen. Echter, deze funktie is alleen mogelijk
als uzelf de Conferentie heeft opgezet.

1. Druk tijdens een conferentiegesprek op / / HOLD .

2. Druk nogmaals op / / HOLD  om de partijen in de wachtstand weer te geven.

3. Druk op [▲] of [▼] om de partij te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op OK .

4. Praat met de partij en leg de hoorn op de haak om het gesprek te beëindigen.

5. Druk op / / HOLD .

Een conferentiegesprek beëindigen
Leg de hoorn op de haak om het conferentiegesprek te beëindigen.

3.4.6  De microfoon of de hoorn dempen
U kunt de microfoon of de hoorn uitschakelen zodat u ongestoord met andere personen in het vertrek kunt
spreken, terwijl u wel de beller kunt blijven horen via de luidspreker van de hoorn.

Instellen / annuleren
1. Druk op / MUTE/AUTO ANS .

Opmerking
• Als  knippert op de LCD, wordt het geluid gedempt.

• Het geluid blijft gedempt, ook als u de luidspreker in- of uitschakelt.

• Het geluid blijft gedempt, ook als u een headset aansluit of loskoppelt.

3.4.7  Gesprek Wacht gebruiken
Als tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u een Gesprek Wacht-toon horen. U kunt
het tweede gesprek beantwoorden door het eerste te beëindigen of in de wachtstand te zetten. Dit is een
optionele dienst die door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. U kunt een Gesprek Wacht-toon ont-
vangen en de belleridentificatie. Neem contact op met de dealer / serviceprovider van uw telefoonsysteem
voor meer informatie.

Het huidige gesprek beëindigen om te spreken met de nieuwe beller
1. Hang op.

2. Neem de hoorn van de haak.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen om te spreken met de nieuwe
beller

1. Druk op Beantw. .
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