


Welkom bij Vodafone 
Wireless Office 
Vodafone Wireless Office combineert de vrijheid van 

mobiele telefonie met de mogelijkheden die u kent van 

vaste bureautelefoons. Deze handleiding helpt u deze 

nieuwe functies van uw mobiele telefoon gemakkelijk en 

snel te gebruiken. 

U kunt gebruikmaken van een groot aantal functies: 

• Doorschakelen

• Wisselen tussen twee gesprekken

• Gesprekken doorverbinden

• Conference call

• Terugbellen bij bezet

Tip 

Controleer in de handleiding van uw mobiele telefoon 

of deze Wireless Office functies ook in het menu van 

uw telefoontoestel voorkomen. Met behulp van het 

telefoon menu wordt het gebruik van Wireless Office 

nog eenvoudiger. 
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Wisselen tussen twee gesprekken 
Duogesprek 

Indien u in gesprek bent, wordt u via een geluidssignaal geattendeerd op een tweede 

oproep. Om over de functie duogesprek te beschikken, moet u deze eenmalig activeren. 

Indien deze niet is geactiveerd, kunt u géén tweede gesprek ontvangen en wordt de beller 

doorgeschakeld volgens de doorschakelinstellingen voor 'in gesprek'. Meestal zal dit een 

doorschakeling naar de voicemail zijn. 

Duogesprek 

• Duogesprek activeren:

• Duogesprek deactiveren:

• Status opvragen:

Wisselgesprek 

toetsOBUD 

toetsDBUD 

toetsODBUDS 

Met de optie wisselgesprek kunt u een gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprek 

aannemen of opbouwen. Deze functie is altijd beschikbaar en hoeft niet apart geactiveerd 

te worden. 

Wisselgesprek 

• Inkomend gesprek weigeren (geeft 'in gesprek'):

• 2e gesprek aannemen (1 e gesprek wordt beëindigd):

• Gesprek in de wacht zetten:

• 2e gesprek aannemen (1e wordt in de wacht gezet):

• Wisselen tussen twee gesprekken:

• Opbouwen 2e gesprek (1e wordt in de wacht gezet:

en kies 2e telefoonnummer

toetsm 

toetsUS 
toetsfj 

toetsUS 

toetsfj 
toetsfj 

Tegelijkertijd kunnen maximaal twee gesprekken actief zijn (inclusief het eventueel in 

de wacht staande gesprek). Een eventuele derde oproep meldt zich aan door middel van 

geluidssignalen en signalering op het toestel (beide afhankelijk van het mobiele toestel). 

Bij sommige toestellen kunt u één van de eerste twee gesprekken beëindigen om direct 

verbonden te worden met de laatste oproep. Bij andere toestellen kan de derde oproep 

direct worden aangenomen. In dit geval wordt het eerste gesprek afgebroken. 
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