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vagy az
gombot.

Nyomja meg a
gombot,
válassza ki a kívánt hívásnaplót,
cégül válassza ki a kívánt elemet.
Ha tárcsázni szeretne egy elemet,
jelölje ki, majd nyomja meg a Hív
gombot.

Hívás tartásba
helyezése és
visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez
nyomja meg a Tart gombot, a hívás
folytatásához pedig a Visszav
gombot.

Hívás átadása új
számra

Nyomja meg az Átad gombot, írja
be a számot, majd ismét nyomja
meg az Átad gombot.

Normál (ad hoc)
konferenciahívás
kezdeményezése

Nyomja meg a Konfer gombot,
tárcsázza a résztvevő számát, majd
nyomja meg a Konfer gombot
újból.

Minden hívás
átirányítása

Nyomja meg az ÁtirMind gombot.
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