1 Ring

5 Viderekoble alle anrop

Plukk opp røret eller trykk på Høytaler-knappen
, og slå et nummer.

Trinn 1

Trykk på Funksjon-knappen midt
på navigeringslinjen.

Trinn 2

Velg Viderekoble alle anrop (bruk
navigeringsområdet for å bla) og trykk
på Funksjon-knappen.

Trinn 3

Lytt etter bekreftelsestonen, og slå deretter
inn telefonnummeret som viderekobler
anrop.

Ringe det siste nummeret på nytt
Trykk på Tilbakering-knappen
.

Referansehåndbok

2 Svar
Når du får et nytt anrop, blinker telefonens
lysstripe rødt. Gjør ett av følgende for å svare
på anropet:
• Løft opp håndsettet.
•

Trykk på Høytalertelefon-knappen

Trinn 4

Gjenta trinn 1-2 for å avbryte
viderekopling av anrop.
Når du løfter av røret, hører du en
bekreftelsestone helt til du avbryter
viderekopling av anrop.

6 Vent

Cisco Unified SIP-telefon 3905
1

Ring

2

Svar

3

Lyd av

4

Talepost

5

Viderekoble alle anrop

6

Vent

7

Trinn 1

Trykk på Demp-knappen
en samtale.

under

Trinn 2

Trykk på Demp en gang til for å deaktivere
dempefunksjonen.

Trinn 1

Trykk på Hold / Gjenoppta-knappen
.

Trinn 2

Trykk på Hold / Gjenoppta-knappen
på nytt.

4 Talepost

7 Konferanse

Konferanse

Når du mottar en ny melding, vises disse
indikatorene på telefonen:

Trinn 1

8

Overfør

•

Et fast rødt lys på telefonens lysstripe.

9

Voluminnstillinger

•

En hørbar beskjed om ny melding
(hvis tilgjengelig).

Trykk på og slipp røravløfteren under en
tilkoblet samtale (ikke på vent) for å få
ringetone.

Trinn 2

Skriv inn telefonnummeret til den du vil
legge til i konferansen.

Trinn 3

Trykk og slipp røravløfteren på nytt
(før eller etter mottakeren svarer).

10 Tips

Høre på meldinger
Merk

Skriv ut på papir i Legal-størrelse
(8,5 x 14 tommer) for best resultat.

Trinn 1

Konferansen begynner.

Trykk på Funksjon-knappen midt
på navigeringslinjen.

8 Overfør
Trinn 2

Velg Talepost (bruk navigeringsområdet
for å bla).

Trinn 3

Trykk på Funksjon-knappen, og følg
taleinstruksjonene.

Trykk på Overfør-knappen på nytt eller
legg på (før eller etter mottakeren svarer).
Overføringen fullføres.

.

3 Lyd av

Trinn 3

Trinn 1

Trykk på Overfør-knappen
fra en
tilkoblet samtale (en samtale som ikke
er satt på vent).

Trinn 2

Angi telefonnummeret til mottakeren
av overføringen.

9 Voluminnstillinger
Volumknappen er plassert under tastaturet.

•

Trykk opp eller ned på volumknappen når
telefonen ikke er i bruk for å justere volumet
på håndsettet.

•

Trykk opp eller ned på volumknappen når
telefonen er i bruk for å justere ringevolumet.

10 Tips
Hvordan bruker jeg Funksjon-knappen?
Med Funksjon-knappen får du tilgang til
egenskaper som Viderekoble alle anrop, Svar og
Gruppesvar. Du kan trykke på Funksjon-knappen
og bruke navigeringsområdet til å bla deg gjennom
tilgjengelige funksjoner.
Hvor finner jeg en fullstendig
brukerhåndbok?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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