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Bemærk Det bedste resultat opnås ved 
at udskrive på papir i formatet 
legal (8,5 x 14").
1  Kald
Løft røret og tryk nummeret for at ringe op. Eller:

 • Tryk på en sessionsknap, der ikke lyser  
(højre side).

 • Tryk på programtasten Nyt opkald.

 • Tryk på hovedsætknappen (der ikke lyser)  
eller højttalertelefonknappen .

Tryk først på en linjetast for at ringe op fra en specifik 
linje  (venstre side).

Ring op fra din opkaldshistorik
Når du indtaster et telefonnummer, vises matchende 
opkald fra seneste opkald. Tryk to gange på nummeret 
for at ringe op til det, eller rul til nummeret og tryk på 
knappen Vælg på navigationspladen.

Ring op til det senest kaldte 
nummer igen
Trykke på programtasten Gentag. Få en klartone først 
for at ringe op fra en specifik linje.

Hurtigkald
Tryk på en hurtigkaldtast  (hvis det er tilgængeligt). 
Eller indtast en hurtigopkaldskode, mens røret stadig 
er lagt på (ingen klartone), og tryk derefter på 
programtasten Hurtigkald. 

Din systemadministrator kan hjælpe dig med at 
viderestille hurtigopkald fra Brugerindstillinger 
på hjemmesiden.

2  Læg røret
Læg håndsættet på plads for at afslutte et opkald. Eller:

 • Tryk på tasten Frigiv .

 • Tryk på programtasten Afslut opkald.

 • Tryk på hovedsæt- eller højttalertelefonknappen 
(lyser).
3  Besvar
For at besvare et indgående opkald , løft håndsættet. 
Eller:

 • Tryk på den blinkende gule sessionsknap  
(højre side).

 • Tryk på programtasten Besvar.

 • Tryk på hovedsætknappen (der ikke lyser)  
eller højttalertelefonknappen .

 • Tryk på knappen Vælg på navigationspladen.

Skulle der være flere opkald, skal du rulle ned til det 
opkald, du ønsker at besvare og foretage dig et af 
ovenstående. 

Eller tryk på knappen Besvar  (hvis den er tilgængelig) 
for at besvare det ældste opkald på linjen.

Ventende opkald
Hvis du modtager et andet opkald, mens det første 
opkald er aktivt, vises et andet sessionsmærke.

For at tilslutte det andet opkald og automatisk sætte 
det første opkald i venteposition, skal du trykke på 
den blinkende gule sessionsknap  (højre side). 

Hvis du ikke er i visningen Alle opkald, skal du 
muligvis først trykke på knappen Alle opkald  eller 
vælge den linje, der ringer, før du besvarer opkaldet.)
Flere linjer
Husk disse "basisfunktioner" for flere linjer:

 • Tryk på knappen Alle opkald  for at få vist alle 
opkald på alle linjer (ældste først) og for at ringe fra 
din primære linje. Du foretrækker måske at have 
telefonen i visningen Alle opkald det meste af tiden.

 • Hvis en linje vælges i stedet for Alle opkald, viser din 
telefon kun aktiviteten for (og opkald fra) den valgte 
linje.

 • Kig efter et blåt ikon på linjemærket eller 
linjenummeret for at se, hvilken linje, der er valgt. 
(Alle opkald bruger din primære linje.)

 • Tryk på en linjeknap eller Alle opkald når som helst 
for at skifte visning. Dette påvirker ikke opkald.

4  Omdiriger 
Brug Omdiriger til at omdirigere et indgående eller aktivt 
opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer 
(konfigureret på forhånd af din systemadministrator). 
Du skal genoptage et opkald i venteposition, før du 
kan bruge Omdiriger.

Omdiriger påvirker kun det markerede opkald. Om 
nødvendigt, kan du rulle tilbage til opkaldet, før du 
trykker på Omdiriger.

5  Hold
1. Tryk på tasten Hold . Hold-ikonet  vises, 

og sessionsknappen blinker grønt.
2. For at genoptage det markerede opkald, tryk på 

den blinkende grønne kan , programtasten 
Genoptag eller knappen Vælg på navigationspladen.



6  Dæmp
Tryk på knappen Dæmp  for at slå Dæmp til og fra. 
Når Dæmp er slået til, lyser knappen Dæmp rødt.

7  Konference
1. Fra et tilsluttet opkald  (ikke i venteposition), 

skal du trykke på tasten Konference .
2. Foretag et nyt opkald.
3. Tryk på tasten Konference eller på Konference- 

programtasten (før eller efter modparten svarer).
Konferencen begynder, og telefonen viser 
"Konference" i stedet for vis nummer.

4. Gentag disse trin for at tilføje flere deltagere.
Konference slutter, når alle deltagere har lagt på.

Medtag et opkald i venteposition 
i konferencen
1. Fra et tilsluttet opkald  (ikke i venteposition), 

skal du trykke på tasten Konference .
2. Tryk på den grønne blinkende sessionsknap  

for det opkald, du vil tilføje. 
Eller, hvis opkaldet er i venteposition på en anden 
linje, tryk på programtasten Samtaler, vælg et opkald 
fra listen, og tryk på programtasten Konference. 

Deltageren tilføjes til opkaldet.

Konference slutter, når alle deltagere har lagt på.

Vis og fjern konferencedeltagere
Under en konference kan du trykke på programtasten 
Detaljer. Hvis du vil fjerne en deltager fra konferencen, 
skal du markere navnet og trykke på programtasten 
Fjern.
8  Omstil
1. Fra et tilsluttet opkald  (ikke i venteposition), 

skal du trykke på tasten Omstil .
2. Ring til den person, der skal modtage.
3. Vent på, at modtageren svarer eller gå videre 

til trin 4, mens opkaldet ringer.
4. Tryk på knappen Omstil eller Omstil-programtasten.

Opkaldet er omstillet. Der vises en bekræftelse 
på skærmen på din telefon.

9  Viderestil alle
1. Tryk på Viderestil alle, når du har valgt den ønskede 

linje (om nødvendigt).
2. Indtast et telefonnummer, vælg et telefonnummer fra 

Seneste opkald eller tryk på knappen Meddelelser 
 (for at viderestille til telefonsvarer).

3. Kig efter ikonet Viderestil alle  på din skærm.
4. Annuller al viderestilling ved at trykke på 

Medflyt fra.
Din systemadministrator kan hjælpe dig med 
at viderestille alle opkald eksternt fra dine 
Brugerindstillinger på hjemmesiden.

10  Opkaldshistorik
Tryk på knappen Programmer  og vælg 
Seneste opkald. 

De seneste 150 opkald vises:

 • Ubesvarede opkald 

 • Egne opkald 

 • Modtagne opkald 

For at ringe op, dobbelttryk på et opkald, eller rul ned til 
at opkald og tryk på knappen Vælg på navigationspladen. 

Tryk på Mere > Detaljer for at få vist opkaldsdetaljer.

Se nye ubesvarede opkald
Tryk på sessionsknappen  ved siden af ikonet 
Ubesvarede opkald  (højre side). Ikonet Ubesvarede 
opkald viser, når du har nye (endnu ikke viste) ubesvarede 
opkald (kan indeholde antallet af ubesvarede opkald).
11  Telefonbøger
1. Tryk på knappen Kontaktpersoner  

og vælg en mappe.
2. Indtast søgekriterier, og tryk på Send.
3. Dobbelttryk på en liste for at ringe op.

12  Delte linjer
Hvis du deler en linje med din chef:

 • Enten du eller din chef kan besvare et indgående 
opkald på den delte linje.

 • Når din chef har et opkald på den delte linje, 
lyser knappen delt linje  på din telefon 
rødt konstant, og opkaldet vises på din skærm.

 • Når din chef sætter et opkald i venteposition, 
blinker sessionsknappen  på din telefon rødt. 
Du eller din chef kan genoptage opkaldet.

 • Hvis din chef aktiverer funktionen Privat, 
vises din chefs opkald ikke på din skærm.

13  Voicemail
Indikatorer for ny meddelelse:

 • Et konstant rødt lys på røret.

 • En hakkende opkaldstone på linjen 
(hvis det er aktiveret).

 • Et ikon for telefonsvarer  ved siden 
af linjemærket og sessionsknapperne 
(kan inkludere antal beskeder).

Lyt til meddelelser
Tryk på tasten Meddelelser,  og følg 
tale-prompterne. Eller vælg en linje, og tryk 
på sessionsknappen  ved siden af ikonet 
for telefonsvarer .
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14  Tip!
Hvad er knapperne på min skærm
 • Knapperne i venstre side af din skærm er linje- 

(og funktions-) -knapper. Linjeknapperne ændrer 
visningen pr. linje, men påvirker ikke aktive opkald.

 • Knapperne i højre side af din skærm er 
sessionsknapper. Hvert opkald knytter sig til en 
sessionsknap. Brug sessionsknapperne til at besvare 
og genoptage opkald eller se opkaldsdetaljer. 

Hvordan bruger jeg berøringsskærmen?
 • For at vælge et emne, tryk forsigtigt eller dobbelttryk 

(om nødvendigt) med en fingerspids eller et 
blyantsviskelæder. 

 • "Tryk" det sidste emne op, for at rulle en side ned.
 • Hvis du vil deaktivere berøringsskærmen 

i 60 sekunder, skal du trykke på og holde 
knappen Vælg nede på navigationspladen, 
indtil der vises en bekræftelse.

Hvordan slår jeg lyden fra min telefon, 
når den ringer?
Tryk på venstre side af lydstyrkeknappen  
én gang, mens telefonen ringer.

Hvordan ændrer jeg min ringetone 
pr. linje?
1. Vælg Programmer  > Indstillinger > Ringetone, 

vælg derefter en linje, og tryk på Rediger´.
2. Vælg en ringetone, tryk på Afspil, og tryk derefter 

på Indstil.

Hvad gør knappen Tilbage?
Tryk på knappen Tilbage  for at komme 
ud af programmer og menuer.

Hvor kan jeg finde hele 
brugervejledningen?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com
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