Vanliga telefonfunktioner
Ringa ett samtal

Lyft luren innan du slår ett
nummer.

Ringa upp ett
nummer igen

Tryck på

Volym

eller på

navigeringsknappen när
kopplingstonen hörs.
Då visas loggen över
ringda samtal.

Växla till
telefonluren under
ett samtal

Lyft luren.

Växla till
högtalartelefonen
under ett samtal

Tryck på

.

Stänga av ljudet på Tryck på
telefonen

.

SNABBREFERENS
Högtalare
Tyst
Navigering

Förfrågan/hämta
tillbaka ett samtal

Markera ett samtal och

Överföra ett
samtal till ett
nytt nummer

Tryck på

tryck på

Knappikoner

.
och ange

numret. Tryck på
igen när det ringer.

Tryck på
och ring
Starta en
standardkonferens deltagaren. Tryck på
med tre parter
igen.
(ad hoc-konferens)

Cisco Unified SIP-telefon
3911 för Cisco Unified
Communications
Manager 6.0 och 5.1.
Knappikoner
Ikoner på telefonskärmen

Avbryt
OK

1

Linje
Ring igen
Konferens

Telefonlampor
Samtalsloggar och snabbval

Överföring

Namn- och nummerposter
Vanliga telefonfunktioner

Förfrågan/Åter
Meddelanden
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Ikoner på telefonskärmen

Övriga funktioner
Meddelande väntar

Linje- och samtalsstatus
Missat samtal

Vidarebefordran aktiverad

Samtalsloggar och snabbval
Använda
samtalsloggar

Gör något av följande:
• Tryck på
, välj Missade

Samtal under förfrågan
Uppkopplat samtal
Inkommande samtal
Konferenssamtal aktivt

Telefonlampor
Meddelande
väntarindikator

Konferenssamtal under förfrågan
Konferenssamtal inaktiverat
1

Utgående samtal
Utgående samtal slutfördes inte
Överföra ett samtal
Linje (ledig)

samtal, Mottagna samtal eller
Ringda samtal och välj ett
nummer att ringa.
• Tryck på
, välj

Indikator ovanför
telefonskärmen:
• På (fast) – Nytt
röstmeddelande
• Blinkar – Inkommande
samtal

• På (fast) – Aktivt samtal
• Blinkar långsamt – Samtal
under förfrågan
• Blinkar snabbt
– Inkommande samtal

Kataloger > Missade samtal,
Mottagna samtal eller Ringda
samtal och välj ett nummer att
redigera.
• Tryck på
för att ringa.
Ringa ett
nummer
med
snabbval

Gör något av följande:
• Tryck på
, välj Snabbval

På – Högtalare används
och välj en post att ringa.
På – Funktionen Tyst är aktiv
På – Konferenssamtal aktivt

• Tryck på

, välj
Kataloger > Snabbval och välj
en post att ringa.

Linje inaktiverad
På – Nytt röstmeddelande
Vald enhet

Namn- och nummerposter

Använd lur

Radera en siffra

Tryck på

Använd högtalartelefon

Växla från siffror till
bokstäver

Tryck på #.

Växla från stora till
små bokstäver

Tryck på #.

.

