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Beste lezer,
In deze handleiding leggen wij stapsgewijs, aan de hand van schermafbeeld
eeldingen uit hoe u
met de Android app 2 gesprek
rekken eenvoudig met elkaar kunt doorverbind
inden. Om gebruik
te kunnen maken van het door
oorverbinden via de Android app dient u gebru
bruik te maken van
Xelion 6.17 (of hoger) en Andro
droid app 6.43 (of hoger).
Let op:
Onderstaande instructies en scherma
rmafbeeldingen zijn gebaseerd op Android versie 6.0.1. i.c.m. Xelion6
doorschakelbellen. Het kan voorkome
men dat uw telefoon iets afwijkende schermen gebruikt.
ikt. Dit is afhankelijk van
uw Android versie en fabrikant.

Korte werkinstruc
tructie:
1. Open tijdens het 1e gesprek
ges
de Xelion6 app
2. Selecteer de gewenste
ste contactpersoon om gesprek 1 mee door te verbinden
3. Selecteer het telefoonn
onnummer van deze contactpersoon waarna
a uw Xelion6 app dit
nummer zal bellen
4. 1. Veeg vanaf bovenin
in u
uw scherm naar beneden en klik op de blauw
lauwe balk. (in deze
blauwe balk ziet u gesp
esprek 1 en gesprek 2 weergegeven)
2. Open de Xelion6 app op uw telefoon, er verschijnt een popup met
me de 2 actieve
gesprekken, klik op doo
doorverbinden.
5. De gesprekken worden
en direct met elkaar doorverbonden
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Uitgebreide werki
erkinstructie
Lope
opend
pend gesprek doorverbinden
Wann
anneer u een telefoongesprek wilt doorverbind
inden, ongeacht of
deze
eze inkomend of uitgaand is kunt u tijdens het
et gesprek
g
de
Xelion
elion6 app openen om het doorverbinden in ga
gang te zetten.

Stap 1: Zoek de contactpersoo
soon
Actie
ctie binnen de Xelion6 app
Wann
anneer u de Xelion6 app geopend heeft zoekt
kt u via het
adres
dresboek/belicoon de gewenste contactpersoon
oon op waarmee u
gespr
esprek 1 (Anton de Beer) wilt doorverbinden.

Stap 2: Selecteer het telefoonn
onnummer
Wann
anneer u de gewenste persoon gevonden heef
eeft selecteert u
het
et te
telefoonnummer waarop u de persoon wilt
ilt bellen.
b
Het
e
gespr
esprek zal worden opgezet terwijl uw 1 gesprek
rek (Anton de Beer)
in de wacht geplaatst wordt.
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Stap 3: Het 2e gesprek (Jaap Ter Hil) is verbonden.
Nada
adat de persoon heeft opgenomen kunt u de
e 2 gesprekken als
volgt
lgt met elkaar doorverbinden:

dingenoverzicht)
Manier 1 (via Android’s melding
Veeg
eeg vanaf boven uw scherm naar beneden, het
meld
eldingenoverzicht van Android zal worden geto
etoond. In het
meld
eldingenoverzicht ziet u de 2 gesprekken staan
aan in een blauw
gekle
ekleurde achtergrond. Klik op deze blauwe balk
alk en de
gespr
esprekken worden direct met elkaar doorverbo
rbonden.

Manier 2 (via Xelion6 app)
Open
pen opnieuw de Xelion6 app. Na het openen
n va
van de app
word
orden de 2 lopende gesprekken doormiddell va
van een pop-up
getoo
etoond. Klik op “doorverbinden” waarna de gesp
esprekken direct
met
et e
elkaar worden doorverbonden.
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Onge
ngeacht op welke manier u uw gesprekken hee
heeft
doorv
oorverbonden, het eindresultaat is hetzelfde:

Een doorverbindactie afbreken
ken
Wann
anneer u een gesprek wilt doorverbinden, en
nd
de 2e partij neemt
niet
iet o
op, wil het gesprek niet beantwoord en/off u komt in zijn/haar
voice
icemail terecht kunt u de doorverbindactie beëindigen
beë
door op
de
e ro
rode ophangknop te klikken. Het in de wacht
ht g
geplaatste
gespr
esprek komt automatisch als actief gesprek terug.
teru Afhankelijk
van
nu
uw Android versie en fabrikant dient u dit gesprek
ges
eerst uit
de
e wa
wacht te halen. Dit doet u door te klikken op
p het “in de wacht”
icoon
oon:

