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Vanlige telefonoppgaver
Foreta et anrop Ta av håndsettet før du 

taster et nummer.

Taste et nummer på 
nytt

Trykk på  eller 
trykk på 
navigeringsknappen 
mens håndsettet er på 
for å se loggen over 
oppringte numre.

Bytte til håndsettet 
under en samtale

Løft opp håndsettet.

Bytte til høyttaleren 
under en samtale

Trykk på . 

Dempe telefonen Trykk på . 

Sette en samtale på 
vent/hente et anrop 
tilbake

Merk en samtale og

trykk på .

Overføre et anrop 
til et nytt nummer

Trykk på  og tast 

inn nummeret. Trykk på

 en gang til når 
det ringer.

Starte en standard 
treveiskonferanse 
(ad hoc-konferanse)

Trykk på  og ring

deltakeren. Trykk på

 en gang til.
HURTIGREFERANSE
Cisco Unified SIP-telefon 
3911 for Cisco Unified 
Communications 
Manager 6.0 og 5.1

Knappeikoner

Ikoner på telefonskjermen

Telefonlamper

Anropslogger og kortnumre

Navn- og nummeroppføringer

Vanlige telefonoppgaver
Knappeikoner
Volum

Høyttaler

Demp

Navigering

Avbryt

OK

Linje 

Gjenta

Konferanse

Overfør

Vent/Gjenoppta

Meldinger

1



Ikoner på telefonskjermen
Linje- og samtalestatuser

Viderekobling av anrop aktivert

Samtale på vent

Tilkoblet samtale

Innkommende samtale

Konferansesamtale aktiv

Konferansesamtale på vent

Konferansesamtale deaktivert

Utgående anrop

Utgående anrop ikke fullført

Overføring av samtale

Linje (ledig)

Linje deaktivert

Valgt enhet

Håndsett i bruk

Høyttaler i bruk
Telefonlamper

Andre funksjoner

Melding venter

Tapt anrop

Melding 
venter- 
indikator

Indikator over telefonskjermen:
 • På (lyser): Ny talemelding
 • Blinker: Innkommende 

samtale

 • På (lyser): Aktiv samtale
 • Blinker sakte: Samtale på 

vent
 • Blinker raskt: Innkommende 

samtale

På: Høyttaler i bruk

På: Telefonen er dempet

På: Konferansesamtale aktiv

På: Ny talemelding
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Anropslogger og kortnumre

Navn- og 
nummeroppføringer

Bruke 
anropsloggene

Gjør ett av følgende:
 • Trykk på , velg  

 

Ubesvarte anrop, Mottatte 
anrop eller Oppringte 
numre, og velg nummeret 
du vil ringe.

 • Trykk på , velg 

Kataloger > Besvarte anrop, 
Mottatte anrop eller 
Oppringte numre, og velg 
oppføringen du vil redigere.

 • Trykk på  for 
å ringe.

Taste et 
kortnummer

Gjør ett av følgende:
 • Trykk på , velg  

 
 
 
Kortnumre, og velg 
nummeret du vil ringe.

 • Trykk på , velg 
Kataloger > Kortnumre, og 
velg nummeret du vil ringe.

Slette et siffer Trykk på . 

Bytte fra tall til 
bokstaver

Trykk på #.

Bytte fra store til små 
bokstaver

Trykk på #.
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