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Anm. För bästa resultat bör du skriva ut 
handboken på papper i Legal-storlek 
(8,5 × 14 tum).
1  Ring
Ring genom att lyfta luren och slå ett nummer. Eller:

 • Tryck på en släckt sessionsknapp  (höger sida).
 • Tryck på den programstyrda knappen Nytt samtal.
 • Tryck på (den släckta) headsetknappen  

eller knappen för högtalartelefonen .

Ringa från samtalshistoriken
När du anger ett telefonnummer visas matchande 
nummer från samtalshistoriken. 

Ring genom att bläddra till ett nummer och trycka 
på knappen Välj på navigeringsknappen eller den 
programstyrda knappen Samtal.

Ringa upp det senast slagna numret
Tryck på den programstyrda knappen Ring igen. 

Snabbval
Tryck på en snabbvalsknapp  (om någon finns). 
Du kan också ange en snabbvalskod medan luren 
är på (ingen kopplingston) och sedan trycka 
på den programstyrda knappen Snabbval. 

Systemadministratören kan hjälpa dig ställa 
in snabbval från webbsidorna för användaralternativ.

2  Lägg på
Avsluta samtalet genom att lägga på luren. Eller:

 • Tryck på knappen Lägg på .
 • Tryck på den programstyrda knappen 

Avsluta samtal.
 • Tryck på (den tända) headsetknappen  

eller knappen för högtalartelefonen .
3  Besvara
Besvara ett samtal  genom att lyfta på luren. Eller:

 • Tryck på den blinkande gula  
sessionsknappen  (höger sida).

 • Tryck på den programstyrda knappen Svara.
 • Tryck på (den släckta) headsetknappen  

eller knappen för högtalartelefonen .
 • Tryck på knappen Välj på  

navigeringsknappen.       

Samtal väntar
Om du får ett andra samtal medan det första är aktivt, 
visas en andra sessionsetikett.

Om du vill ansluta det andra samtalet och placera 
det första samtalet under förfrågan automatiskt, 
trycker du på den blinkande gula 
sessionsknappen  (höger sida).

Flera linjer
Kom ihåg följande om du använder flera linjer:

 • Tryck på knappen Alla samtal  för att visa alla 
samtal på alla linjer (det äldsta först). Annars visar 
telefonen bara samtal på den markerade linjen. 
Vi rekommenderar att du använder Alla samtal 
för flera linjer.
 • Om du vill se vilken linje som är vald letar du efter 
en blå ikon på linjeetiketten och linjeanknytningen 
i menyraden. (Alla samtal använder den primära 
anknytningen.)

 • Tryck på en linjeknapp eller Alla samtal när som 
helst för att byta vyer. Det påverkar inte samtal.

4  Tyst
Tryck på knappen Tyst  för att slå på och av Tyst. 
När Tyst är på lyser Tyst-knappen rött.

5  Förfrågan
1. Tryck på knappen Förfr . 

Förfrågansikonen  visas och sessionsknappen 
blinkar i grönt.

2. Återta det markerade samtalet genom 
att trycka på den blinkande gröna knappen , 
den programstyrda knappen Åter eller knappen 
Välj på navigeringsknappen.

6  Vidarebefordra alla
1. Tryck på den programstyrda knappen 

Vidarebefordra alla.

2. Ange ett telefonnummer, välj ett nummer 
från samtalshistoriken eller tryck på knappen 
Meddelanden  (för att vidarebefordra till 
röstmeddelanden).

3. Kontrollera att ikonen Vidarebefordra alla  
visas på skärmen.

4. Avbryt vidarebefordran av samtal genom att trycka 
på den programstyrda knappen Vidarebefordran Av.

Systemadministratören kan hjälpa dig vidarebefordra 
samtal via fjärranslutning från webbsidorna för 
användaralternativ.



7  Stör ej
Tryck på knappen StörEj (om den är tillgänglig) 
för att slå på  eller av  Stör ej.

När Stör ej är på stängs ringsignalen av och visuella 
meddelanden om nya samtal kan blockeras.

8  Konferens
1. Från ett anslutet samtal  (inte under förfrågan) 

trycker du på knappen Konferens .
2. Ring ett nytt samtal.
3. Tryck på knappen Konferens eller 

den programstyrda knappen Konferens 
(före eller efter att mottagaren svarar).
Konferensen startar och telefonen visar 
"Konferens" i stället för samtals-ID.

4. Upprepa stegen om du vill lägga till fler deltagare.
Konferensen avslutas när alla deltagare lägger på.

Lägga till ett samtal under förfrågan 
i en konferens
1. Från ett anslutet samtal  (inte under förfrågan) 

trycker du på knappen Konferens .

2. Tryck på den blinkande gröna sessionsknappen  
för det samtal under förfrågan du vill lägga till. 

Om samtalet under förfrågan är på en annan 
linje trycker du på den programstyrda knappen 
Aktiva samtal, väljer ett samtal i listan och trycker 
på den programstyrda knappen Konferens. 

Konferensen avslutas när alla deltagare lägger på.

Visa och ta bort konferensdeltagare
Tryck på den programstyrda knappen Visa detaljr 
under en konferens. Om du vill ta bort en deltagare 
från konferensen markerar du namnet och trycker 
på den programstyrda knappen Ta bort.
9  Överföring
1. Från ett anslutet samtal  (inte under förfrågan) 

trycker du på knappen Överför .

2. Ring överföringsmottagaren.

3. Vänta på att mottagaren ska svara eller hoppa 
till steg 4 medan samtalet ringer.

4. Tryck på knappen Överför eller den 
programstyrda knappen Överför.

Överföringen är klar. En bekräftelse 
visas på telefonskärmen.

10  Vidarekoppla 
Tryck på den programstyrda knappen Vidarekoppla 
för att vidarekoppla ett ringande eller aktivt samtal 
till röstmeddelande eller till ett annat telefonnummer 
(som ställs in av systemadministratören). 
Du måste återta ett samtal under förfrågan 
innan du kan använda Vidarekoppla.

Vidarekoppla påverkar bara det markerade samtalet. 
Om det behövs bläddrar du till samtalet innan 
du trycker på Vidarekoppla.

11  Samtalshistorik
Tryck på knappen Program  och välj Samtalshistorik. 

De senaste 150 samtalen visas:

 • Missade samtal 

 • Ringda samtal 

 • Mottagna samtal 

Ring genom att bläddra till ett samtal och trycka 
på knappen Välj på navigeringsknappen eller 
den programstyrda knappen Samtal. 

Om du vill visa information för ett samtal markerar 
du samtalet och trycker på följande programstyrda 
knappar: Fler > Detaljer.

Visa nya missade samtal
Tryck på sessionsknappen  bredvid ikonen Missade 
samtal  på höger sida av skärmen (kan innehålla 
antalet missade samtal). Ikonen Missade samtal visas 
här när du har nya (inte visade) missade samtal. 

Du kan också visa historiken över missade samtal 
genom att öppna samtalshistoriken och trycka 
på den programstyrda knappen Missade samtal.
12  Kataloger
1. Tryck på knappen Kontakter  

och välj en katalog.

2. Ange sökvillkor och tryck på Skicka.

3. Bläddra till listningen och tryck 
på den programstyrda knappen Ring.

13  Delade linjer
Om du delar en linje med en kollega:

 • Antingen du eller din kollega kan besvara 
ett ringande samtal på den delade linjen.

 • När kollegan har ett samtal på den delade linjen 
lyser din knapp för den delade linjen  i rött 
och samtalet visas på skärmen.

 • När kollegan placerar ett samtal under förfrågan 
blinkar sessionsknappen  på din telefon i rött. 
Du eller kollegan kan återta samtalet. 

 • Om kollegan aktiverar funktionen Privat 
visas inte kollegans samtal på din skärm.

14  Röstmeddelande
Indikatorer för ett nytt meddelande:

 • En fast röd lampa på luren.

 • En särskild kopplingston på linjen (om tillgänglig).

 • En röstmeddelandeikon  bredvid linjeetiketten 
och sessionsknappen (kan innehålla antalet 
meddelanden).

Lyssna på meddelanden
Tryck på knappen Meddelanden  och följ 
röstanvisningarna. Eller tryck på sessionsknappen  
bredvid röstmeddelandeikonen .
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15  Tips
Vad är knapparna bredvid skärmen?
 • Knapparna på vänster sida av skärmen 

är linjeknappar (och funktionsknappar). 
Linjeknapparna ändrar linjevyer men 
påverkar inte samtal.

 • Knapparna på höger sida av skärmen 
är sessionsknappar. Varje samtal motsvaras 
av en sessionsknapp. Med sessionsknapparna 
kan du besvara och återta samtal eller visa 
samtalsdetaljer. 

Hur stänger jag av ljudet på ringsignalen?
Tryck en gång på vänster sida av volymknappen  
medan telefonen ringer.

Hur ändrar jag ringsignalen?
1. Välj Program  > Inställningar > Ringsignal. 

Välj sedan en linje och tryck på Redigera.

2. Välj en ringsignal och tryck på Spela och 
sedan på Ange.

Hur ändrar jag bakgrunden? 
Välj Program  > Inställningar > Bakgrund. 
Kontakta systemadministratören om du vill lägga 
till en egen bakgrund.

Vad gör den programstyrda knappen 
Bakåt?
Tryck på knappen Bakåt   för att backa 
ut ur program och menyer.

Kan jag använda ett Bluetooth-headset? 
Cisco Unified IP-telefonen 9951 har stöd för Bluetooth. 
Kontakta systemadministratören för mer information.

Var hittar jag en fullständig 
användarhandbok?
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
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