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Almindelige telefonopgaver
Foretag et opkald Løft røret, før du ringer op 

til et nummer.

Ring et nummer 
op igen

Tryk på , eller tryk 

på navigeringstasten, mens 
røret er lagt på, for at få 
vist loggen over foretagne 
opkald.

Skift til håndsæt 
under et opkald

Løft håndsættet.

Skift til højttaler- 
telefonen under et 
opkald

Tryk på . 

Dæmp telefonen Tryk på . 

Sæt et opkald på 
hold/Genoptag et 
opkald

Fremhæv et opkald, og tryk

på .

Omstil et opkald 
til et nyt nummer

Tryk på , og tast 

nummeret Tryk på  
igen, når opkaldet ringer.

Start et 
standard/ad hoc- 
tre-vejs-konfe- 
renceopkald

Tryk på , og ring op 

til deltageren. Tryk på 

 igen.
INTRODUKTIONSKORT
Cisco Unified SIP Phone 
3911 til Cisco Unified 
Communications 
Manager 6.0 og 5.1.

Tastikoner

Telefonskærmikoner

Telefon-lysindikatorer

Opkaldslogger og hurtigkald

Indtaste navne og numre

Almindelige telefonopgaver
Tastikoner
Lydstyrke

Højttaler

Dæmp

Navigation

Annull.

OK

Linje 

Gentag

Konference

Omstil

Hold/Genoptag

Meddelelser
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Telefonskærmikoner
Linje- og opkaldstilstand

Viderestilling af opkald aktiveret

Opkald på hold

Forbundet opkald

Indgående opkald

Konferenceopkald aktivt

Konferenceopkald på hold

Konferenceopkald deaktiveret

Udgående opkald

Udgående opkald ikke fuldført

Overføre et opkald

Linje (inaktiv)

Linje deaktiveret

Valgt enhed

Håndsæt i brug

Højttalertelefon i brug
Telefon-lysindikatorer

Andre funktioner

Meddelelse venter

Ubesvaret opkald

Indikator 
for ventende 
meddelelse

Indikatorer ovenover telefonens 
skærm:
 • Til (stabil) – Ny besked
 • Blinker – Indgående opkald

 • Til (stabil) – Aktivt opkald
 • Blinker langsomt – opkald på 

hold
 • Blinker hurtigt – Indgående 

opkald

Til – Højttaler i brug

Til – Telefonen er dæmpet

Til – Konferenceopkald aktivt

Til – Ny besked
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Opkaldslogger og hurtigkald

Indtaste navne og numre

Brug 
opkaldsloggene

Benyt en af følgende 
fremgangsmåder:
 • Tryk på , og vælg  

 
 
 
Ubesvarede opkald, Modtagne 
opkald eller Placerede opkald, 
og vælg et nummer, der skal 
ringes op til.

 • Tryk på , vælg 

Telefonbøger > Ubesvarede 
opkald, Modtagne opkald 
eller Placerede opkald, og vælg 
et nummer, du vil redigere.

 • Tryk på  for at 
ringe op.

Foretag et 
hurtigkald til 
et nummer

Benyt en af følgende 
fremgangsmåder:
 • Tryk på , og vælg  

 
 
 
Hurtigkald, og vælg et nummer, 
der skal ringes op til. 

 • Tryk på , vælg 
Telefonbøger > Hurtigkald, 
og vælg et nummer, der skal 
ringes op til.

Slet et tal Tryk på . 

Skift fra tal til bogstaver Tryk på #.

Skift fra store til små 
bogstaver

Tryk på #.
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