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Neuvottelupuhelu pidossa

Valittu
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 • Palaa tasaisesti – Aktiivinen 
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Paina #-näppäintä.

Paina #-näppäintä.
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Neuvottelupuhelu ei käytössä

Lähtevä puhelu

Lähtevä puhelu ei ole valmis

Puhelun siirtäminen

Linja (vapaa)

Linja ei käytössä

 laite

Kuuloke käytössä

puhelu
 • Hitaasti vilkkuva – Pidossa 
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 • Nopeasti vilkkuva – Saapuva 
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Palaa – Kaiutin käytössä

Palaa – Puhelin on vaiennettu
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aktiivinen

Palaa – Uusi puheviesti
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