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k på , og hold den nede, 
il telefonen tændes eller slukkes.

k på Indstillinger for at få 
acilitetsliste:
ryk på en nummertast 
or faciliteten eller
ul til faciliteten, og tryk .

k på en navigationspil for:
enuen Telefonbog (Bog)

injevisning (Telefon)
enuen Indstillinger (Værktøjer)
enuen Tjenester (Verden)

k på nummertast for 
uvalgmuligheder.

g Indstillinger > 
fonindstillinger > 
rmindstillinger, og vælg 
rmlysstyrke. Tryk på  eller , 
ryk derefter på Gem.

k på  (pil til venstre).

k på , og hold den nede.

k på  op eller ned.

k på  for at skifte.
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Besvar et
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Sæt et op
på hold/
et opkald

Omstil e
til et nyt

Ring et nummer 
op igen 

Tryk to ga  eller 
Indstilling tag. 

Viderestil dit 
lokalnummer

Vælg Inds  > Medflyt. 
Indtast de nummer, som 
du vil vide lle opkald til. 
Hvis du v ere, skal du 
vælge Ind  > Medflyt.

Brug 
opkaldsloggene

Vælg Tele Bog) > 
Ubesvared d, Modtagne 
opkald ell opkald.
Hvis du v p, skal du 
rulle ned t n og trykke 
på Kald e .

Adgang til din 
Telefonbog

Tryk på T ler 
Telefonbo fonbog.
nge på 
er > Gen
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t telefon
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il annull
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nvejstaster og knapper

finitioner på programtaster

Genvejstaster og 

Tilpas 
skærmlysstyrken
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Gå til hovedvinduet 
fra Linjevisning

Try

Skift ringer til 
vibrering eller 
ringning

Try

Tilpas ringer, 
håndsæt eller 
højttalerens 
lydstyrke

Try

Slå lyd til/fra Try
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Brug af telefonen

Tænd/sluk 
telefonen

Try
indt

Adgang til 
telefonfaciliteter
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elige telefonopgaver

et opkald Tast nummeret, og tryk 
på . 

 opkald Tryk på , Besvar eller .

Tryk på  eller Afslut.

kald 
Genoptag 

Tryk på Hold eller Genoptag.

t opkald 
 nummer

Tryk på Indstillinger > Omstil, 
angiv et destinationsnummer, 
og tryk derefter på 
Indstillinger > Omstil igen.
giv tekst

lefonskærmikoner

mindelige telefonopgaver

på din telefon

Aktiver højttaler 
eller håndsæt

Tryk på , og hold den nede. 
Hvis du vil bruge håndsættet, 
skal du trykke på knappen igen 
og holde den nede.

Adgang til 
beskeder

Tryk på , og hold den nede.

Lås tastaturet/ 
Lås tastaturet op

For at låse, skal du trykke på  
og holde den nede. For at låse op, 
skal du trykke på Lås op og OK.



Definit

Afvis

BrydInd

Fjern

Forbind

GrpLog

GrSv 2

GrSvar

Konfer.

KonfLst

KortNr

MCID

Meddele

Medflyt

MødMig

Notering

Omstil

Parker

QRT

Rediger

RingIkke

Tlf.bog

telefonbogspost (ukendt status 

linje

e URL

t

æt aktivt

th aktiveret

Bluetooth-enhed tilsluttet

ertilstand aktiv

er afbrudt (lydløs tilstand)

 vibrering akt.

rer akt.

 aktivt

gnalstatus

diosignal

pladerstatus

r låst

takts virksomhedsnummer

takts privatnummer

takts mobilnummer

takts andet nummer
Aktiver eller deaktiver Må Ikke 
Forstyrres (RingIkke)

Åbn din Telefonbog 

for optaget linje)

Samtaleanlægslinje i inaktiv tilstand

Envejsopkald over samtaleanlægget

Tovejsopkald over samtaleanlægget

En kon

En kon

En kon

En kon
Opret et konferenceopkald

Se konferencedeltagere

Ring op vha. et indeksnummer 
for hurtigkald

Rapporter mistænkelige opkald

lse Adgang til din voicemail

Indstil/annuller viderestilling

Arranger et Mød-Mig-konferencekald

Modtag en besked, når et optaget 
lokalnummer bliver ledigt

Omstil et opkald

Gem opkald ved hjælp af Parkering

Send opkaldsproblemer til 
systemadministratoren

Rediger et nummer i en opkaldslog

Telefonskærmikoner

Linje- og opkaldstilstand
Opkald på hold

Delt linje i brug

Viderestilling af opkald aktiveret

Indkommende opkald, eller overvåget 
optaget linje ringer (kun BLF Pickup)

Overvåget optaget linje er i brug

Overvåget optaget linje er inaktiv

Overvåget optaget linje er i Må Ikke 
Forstyrres-tilstand

Hurtigkalds-, opkaldslog- eller 

Højttal

Ringer 

Ring og

Kun vib

Program

Radiosi

Intet ra

Batterio

Tastatu
ioner på programtaster

Send et opkald til beskedsystemet

Deltag i et opkald på en delt linje

Fjern en konferencedeltager

Forbind flere opkald, der allerede 
er på én linje, for at oprette 
et konferenceopkald 

Log på eller af din søgegruppe

Besvar et opkald, der ringer i en anden 
gruppe eller på en anden linje

Besvar et opkald i din gruppe

Angiv tekst

Tegn–tryk på tasten en eller flere gange.

Mellemrum–Tryk på .

Nummer–tryk på nummertasten. 

Symbol–Tryk på disse taster:

 for at angive * + - / = \ : ;

 for at angive mellemrum , . ‘ “ | _ ~ ’ 

 for at angive # ? ( ) [ ] { }

 for at angive ! @ < > $ % ^ &

+

+

Linjefaciliteter
Telefon

Tjenest

Besked

Andre funktioner
Afbrud

Hoveds

Bluetoo
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