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1 Öppna/
stäng-knapp

9 Parkera

2 Kamera 10 Konferenssamtal

3 Telefonskärm 11 Stoppa video

4 Knappsats 12 Högtalartelefon

5 microSD-port 13 Ljud av

6 Lås 14 Headset

7 Överföring 15 Volym

8 Avsluta samtal 16 Handenhet med 
indikator

1 Säkerhetsport 6 Datorport

2 microUSB-port 7 Extraport

3 Linje in/ut 8 USB-port

4 Ström 9 HDMI

5 Nätverksport
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Konfigurera telefonen
Första gången som du slår på telefonen ombeds du 
konfigurera den. Om din administratör redan har 
konfigurerat telefonen åt dig behöver du eventuellt 
inte göra något mer.

1. Välj ett trådlöst nätverk, ange 
inloggningsuppgifter och tryck på Anslut.

2. Ange TFTP-serverinställningar och tryck på 
Fortsätt. Om det finns uppdateringar av den 
fasta programvaran kommer den att installeras 
och telefonen att startas om.

3. På välkomstskärmen väljer du Kom igång och 
följer anvisningarna som visas för att ansluta till 
molntjänster, konfigurera program och välja 
PIN-kod eller lösenord.

Tillbehör

Du kan ansluta tillbehör till telefonen, som till 
exempel en extern skärm via HDMI-porten, ett 
tangentbord och en mus via USB-portarna eller ett 
headset eller en mobiltelefon via Bluetooth.

Låsa upp skärmen

Ange PIN-koden eller lösenordet och tryck på # för 
att låsa upp skärmen.

Telefonlägen

Din telefon körs i olika lägen, enligt vad din 
systemadministratör bestämmer.

• Fullt läge — I fullt läge är alla funktioner 
tillgängliga.

• Enkelt läge — I enkelt läge kommer du endast 
åt startskärmen, samtalsprogrammet och 
inställningsprogrammet.

• Offentligt läge — I offentligt läge kommer du 
endast åt samtalsprogrammet.
Rörelser

Hitta rätt

Widgetar
Använd widgetar för att öppna telefonens funktioner 
och andra program på startskärmen.

Gör så här för att lägga till en widget på 
startskärmen:

1. Tryck på .

2. Tryck på Widgetar.

3. Tryck på och håll en widget intryckt.

4. Dra widgeten till en tom plats på startskärmen.

Rörelse Åtgärd

Tryck på Tryck på pekskärmen med 
fingertopparna.

Tryck och 
håll intryckt

Tryck och vänta två sekunder.

Svep Tryck och flytta fingret.

Dra Tryck och håll intryckt och flytta 
sedan fingret.

Tryck två 
gånger

Tryck två gånger snabbt efter 
varandra.

Dra isär Tryck med två fingrar och för sedan 
isär fingrarna.

Nyp ihop Tryck med två fingrar och för sedan 
ihop fingrarna.

Symbol Åtgärd

Tryck på Bakåt för att gå till föregående 
sida eller program eller för att stänga 
tangentbordet på skärmen.

Tryck på Start för att visa startskärmen.

Tryck på Senaste för att visa en lista över 
de senast använda programmen.
Samtalsprogram

Ringa samtal

Till en kontakt

1. Tryck på Kontakter.

2. Markera en kontakt.

3. Tryck på Ring.

Med högtalartelefon

1. Tryck på .

2. Ange ett nummer eller URI.

Med headset

Tryck på  och ange ett nummer eller URI. 
Om  lyser trycker du på Nytt samtal och anger 
ett nummer eller URI.

Avsluta samtal

Med högtalartelefon

Tryck på  eller .

Med headset

Tryck på  eller .

För ett annat samtal på samma linje

Tryck på . Om det behövs måste du hämta 
samtalet som är satt under förfrågan.
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Besvara samtal

Lyft telefonluren för att besvara ett samtal. Du kan 
även trycka på Svara.

Med högtalartelefon

Tryck på  Svara.

Med headset

Tryck på . Om  lyser kan du även trycka 
på Svara.

Under ett aktivt samtal

Tryck på Svara.

Vidarekoppla samtalet till röstmeddelanden

Tryck på Vidarekoppla.

Ljud av

Gör så här för att göra ett samtal tyst:

1. Tryck på . 

2. Tryck på  igen för att ett samtal ska sluta 
vara tyst.

Stoppa video

Gör så här för att stoppa din videosändning:

1. Tryck på . 

2. Om du vill återuppta videosändningen trycker 
du på  igen.

Sätt samtal i vänteläge

Gör så här för att sätta ett samtal i vänteläge:

1. Kontrollera att samtalet som du vill sätta i 
vänteläge är markerat.

2. Tryck på .

Flera samtal

Ett aktivt samtal sätts i vänteläge när du besvarar ett 
inkommande samtal eller ett samtal i vänteläge, 
startar ett nytt samtal eller startar en överföring eller 
en konferens.
Vidarebefordra

Så här gör du för att vidarebefordra dina samtal:

1. Tryck på  och ange ett målnummer eller URI.

2. För att avbryta vidarebefordringen trycker du 
på  igen.

Överföring

Så här överför du ett samtal:

1. Tryck på .

2. Ange målnumret eller URI.

3. För att slutföra överföringen trycker du på 
 igen eller på Avsluta för att avbryta.

4. Om överföring med luren på är aktiverat på din 
telefon slutför du överföringen genom att lägga 
på luren.

Konferenssamtal

Så här skapar du ett konferenssamtal:

1. Tryck på  från ett samtal.

2. Ange deltagarens nummer eller URI.

3. Vänta på att samtalet ska kopplas upp.

4. För att lägga till deltagaren i ditt samtal trycker 
du på  igen.

5. Upprepa steg 1 till 4 för att lägga till fler deltagare.

Lägga till en kontakt till en konferens

1. Tryck på <.

2. Tryck på Kontakter.

3. Dra en kontakt från kontaktlistan till samtalet.

4. Upprepa proceduren för varje deltagare du vill 
lägga till.

Stör ej

Gör så här för att slå på och stänga av Stör ej: 

1. Tryck på Stör ej för att slå på funktionen.

2. För att stänga av funktionen trycker du på 
Stör ej igen.

Samtalshistorik

Tryck på Senaste för att visa samtalshistorik.
Röstmeddelanden

Indikatorn för Meddelande väntar på handenheten 
anger att du har ett nytt röstmeddelande. Gör så här 
för att komma åt dina röstmeddelanden:

1. Tryck på Senaste.

2. Tryck på Meddelanden.

Spela upp röstmeddelande

Tryck på Spela upp.

Andra program

Kontakter

Tryck på Kontakter för att visa dina kontakter.

Snabbkontaktskylt

Tryck på en avatarbild för någon av dina lokala 
kontakter. Om du ser en pil i längst ned i hörnet, finns 
snabbkontaktskylt tillgänglig.

Tryck på en e-postadress, ett telefonnummer eller en 
IM-adress för att starta en konversation i det mediet.

Möten

Använd mötesprogrammet för att schemalägga och 
följa dina händelser.

Lägga till händelse

Tryck på + för att lägga till en händelse i din kalender.

E-post

Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot 
e-post från flera konton.

Skicka e-postmeddelande

Tryck på + Nytt meddelande för att skicka ett 
e-postmeddelande. 
Jabber

Använd programmet Jabber för att chatta med 
dina kontakter och uppdatera din status

Starta en konversation

1. Tryck på en kontakts namn för att starta en 
konversation.

2. Klicka på Chatta.

Cisco WebEx

Använd WebEx-programmet för att delta i 
WebEx-möten.

I ett WebEx-möte kan deltagare göra följande: 

• Delta i en ljudkonferens.

• Visa delade presentationer.

• Se och chatta med andra deltagare.

Inställningar

Använd Inställningsprogrammet för att redigera och 
anpassa telefoninställningar och -program, eller läs 
användarhandboken.
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