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Vanlige telefonoppgaver
Foreta et anrop Slå nummeret og trykk 

på . 

Svare på et anrop Trykk på , Svar eller .

Avslutte en samtale Trykk på  eller LeggPå.

Sette en samtale 
på vent / hente et 
anrop tilbake

Trykk på Vent eller HentAnr.

Overføre et anrop 
til et nytt nummer

Velg Alternativer > Overfør, 
tast et målnummer og trykk 
deretter på Alternativer > 
Overfør på nytt.

Taste et nummer 
på nytt 

Trykk to ganger på  eller 
velg Alternativer > Gjenta. 

Viderekoble ditt 
internnummer

Velg Alternativer > VidAlle. 
Angi nummeret som du vil 
viderekoble anropene til. Velg  
Alternativer > VidAlle for å 
oppheve viderekoblingen.

Bruke  
anropsloggene

Velg Katalog (Telefonbok) > 
Ubesvarte anrop, Mottatte 
anrop eller Oppringte numre.
Bla til en oppføring, og trykk 
på Ring eller  for å ringe.

Vise telefonboken Trykk på TlfBok eller 
Katalog > Telefonbok.
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Ikoner på telefonskjermen

Vanlige telefonoppgaver
Bruke telefonen

Snarveistaster og knapper

Slå telefonen 
på/av

Trykk på og hold inne  til 
telefonen slås på eller av.

Vise telefon-
funksjoner

Trykk på Alternativer for å vise 
funksjonsliste:
 • Trykk på talltasten for 

funksjonen, eller
 • Bla til funksjonen og trykk på .

Vise hoved-
menyvalg

Trykk på en navigeringsknapp for:
 • Katalog-meny (Bok)
 • Linjevisning (Telefon)
 • Innstillinger-meny (Verktøy)
 • Tjenester-meny (Verden)
Trykk på talltasten for menyalternativet.

Justere 
lysstyrken på 
skjermen

Velg Innstillinger > Telefoninnstillinger > 
Skjerminnstillinger, og velg deretter 
Lysstyrke på skjermen. Trykk på  
eller , og trykk deretter på Lagre.

Gå til 
hovedbildet 
fra linjevisning

Trykk på  (pil venstre).

Veksle mellom 
vibrering og 
ringing

Trykk på og hold inne .

Justere tingetone-, 
håndsett- eller 
høyttalervolum

Trykk  opp eller ned.

Slå av/på lyden 
på telefonen

Trykk på  for å veksle mellom 
lyd på og av.

Aktivere 
høyttaler eller 
håndsett

Trykk på og hold inne . Trykk 
på og hold inne knappen en gang 
til for å bruke håndsettet. 

Tilgang til 
talemeldinger

Trykk på og hold inne .

Låse / låse opp 
tastaturet

Trykk på og hold inne  for 
å låse tastaturet.
Trykk på Lås opp og OK for å låse 
opp tastaturet.



Funksjonstastdefinisjoner

BrytInn Legg deg til i en samtale på en delt 
linje

Delta Slå sammen flere samtaler som 
allerede finnes på én linje, for å 
opprette en konferanse 

Fjern Fjern en konferansedeltaker

G.GrAnr Svar på et anrop som ringer i en 
annen gruppe eller på en annen linje

GrAnrop Svar på et anrop i din gruppe

IkkeFor Slå på/av funksjonen Ikke forstyrr 
(IkkeFor)

Konf Opprett en konferansesamtale

KonfList Vis konferansedeltakere

Kortnr Ring ved hjelp av et kortnummer

MAnrID Rapporter mistenkelige anrop

Melding Tilgang til talepost

Møterom Styr en møteromskonferanse

Overfør Overfør en samtale

Parker Lagre en samtale ved hjelp av 
samtaleparkering

QRT Send samtaleproblemer til 
systemansvarlig

Rediger Rediger et nummer i en anropslogg

SLogg Logg på eller av søkegruppe

TbkRing Motta en melding når et opptatt 
internnummer blir tilgjengelig

TlfBok Åpne telefonboken

UmOmdir Send et anrop til 
talemeldingssystemet

VidAlle Angi/avbryt viderekobling
Skrive tekst

Ikoner på telefonskjermen

Tegn: Trykk på en tast en eller flere ganger.

Mellomrom: Trykk på .

Tall: Trykk på talltasten. 

Symbol: Trykk på disse tastene:

 for * + - / = \ : ;

 for mellomrom , . ‘ “ | _ ~ ’ 

 for # ? ( ) [ ] { }

 for ! @ < > $ % ^ &

Linje- og samtalestatuser
Samtale på vent

Delt linje i bruk

Viderekobling av anrop aktivert

Innkommende samtale eller det 
ringer på en OLF-overvåket linje 
(bare OLF-henting)

OLF-overvåket linje i bruk

OLF-overvåket linje ledig

Ikke forstyrr er aktivert for 
OLF-overvåket linje

Kortnummer-, anropslogg- eller 
katalogoppføring (OLF-status 
ukjent)

Intercom-linje i ledig status

Intercom-linje i enveis lyd

Intercom-linje i toveis lyd

+

+

Linjefunksjoner
Telefonlinje

Tjeneste-URL

Talemelding

Andre funksjoner
Mikrofon av

Hodetelefon aktiv

Bluetooth aktivert

Bluetooth-enhet koblet til

Høyttaler aktiv

Ringetone av (stillemodus)

Ringetone og vibrering på

Bare vibrering på

Program aktivt

Radiosignalstatus

Ingen radiosignal

Batteriladerstatus

Tastaturet er låst

Jobbnummer til en kontakt

Privatnummer til en kontakt

Mobilnummer til en kontakt

Annet nummer til en kontakt
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