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Anm. För bästa resultat bör du skriva ut 
handboken på papper i Legal-storlek 
(8,5 × 14 tum).
1  Ring
Ring ett samtal genom att lyfta på luren eller trycka 
på högtalarknappen  och slå ett nummer.

Ringa upp det senast slagna numret
Tryck på knappen Ring igen . 

2  Svar
När du får ett nytt samtal blinkar en röd lampa 
på telefonen. Gör något av följande för att svara 
på samtalet:
• Lyft luren.

• Tryck på högtalarknappen . 

3  Tyst

Steg 1 Tryck på knappen Tyst  när du 
är i ett samtal.

Steg 2 Tryck på Tyst igen för att stänga av Tyst.

4  Röstbrevlåda
När du får ett nytt meddelande visar telefonen det 
på följande sätt:

• En lampa på telefonen lyser med ett rött fast 
sken.

• Ett ljud hörs för väntande röstmeddelande 
(om tillgängligt).

Lyssna på meddelanden

Steg 1 Mitt i navigeringsfältet trycker 
du på knappen Funktion. 

Steg 2 Välj Röstmeddelande (bläddra med 
navigeringsplattan).

Steg 3 Tryck på knappen Funktion och följ 
sedan röstanvisningarna. 
5  Vidarebefordra alla samtal

Steg 1 Mitt i navigeringsfältet trycker du 
på knappen Funktion. 

Steg 2 Välj Vidarebefordra alla samtal (bläddra 
med navigeringsplattan) och tryck på 
knappen Funktion.

Steg 3 Lyssna efter kontrolltonen och ange 
sedan telefonnumret som samtalen ska 
vidarebefordras till.

Steg 4 Upprepa steg 1–2 om du vill stänga av 
funktionen för vidarebefordran av samtal. 

När du lyfter på luren hör du en 
kontrollton tills du stängt av funktionen 
för vidarebefordran av samtal.

6  Förfrågan

Steg 1 Tryck på knappen Förfrågan Återuppta 
.

Steg 2 Om du vill återuppta samtalet trycker 
du på knappen Förfrågan igen.

7  Konferens

Steg 1 Under ett anslutet samtal (ej förfrågan) 
trycker du på och släpper upp 
telefonklykan för att få en samtalston. 

Steg 2 Ange telefonnumret till den part som 
ska läggas till i konferensen. 

Steg 3 Tryck ned och släpp upp telefonklykan 
igen (innan mottagaren svarar eller 
efteråt). 

Konferensen börjar. 

8  Överföring

Steg 1 Tryck på knappen Överför  från ett 
anslutet samtal (inte under förfrågan). 

Steg 2 Ange telefonnumret till mottagaren 
av överföringen.
Huvudkontor i Amerika

Steg 3 Tryck på knappen Överför igen eller lägg 
på (innan mottagarens svarar eller efteråt).

Överföringen utförs.

9  Volyminställningar
Volymknappen finns under knappsatsen.

• För att justera volymen i luren trycker du 
uppåt eller nedåt på volymknappen när du 
har lyft på luren.

• För att justera volymen i luren trycker du 
uppåt eller nedåt på volymknappen när luren 
ligger i klykan.

10  Tips
Hur använder jag knappen Funktion?
Med knappen Funktion får du åtkomst till 
funktioner som Vidarebefordra alla samtal, Svara 
eller Gruppsvar. Du kan trycka på knappen 
Funktion och använda navigeringsplattan för att 
bläddra igenom de tillgängliga funktionerna.

Var hittar jag en fullständig 
användarhandbok?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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