1 Kald
Løft håndsættet og tast for at ringe op.

LYNGUIDE

Ring op til det senest kaldte nummer igen
Tryk på tasten Gentag
.

2 Besvar

6 Hold

Når du modtager et nyt opkald, vises disse
indikatorer på din telefon:

1. Tryk på tasten Hold

• Et blinkende rødt lys på røret
• En blinkende gul linjetast
For at besvare opkaldet, skal du gøre et af følgende:
• Løft røret.
• Tryk på den blinkende gule linjetast.
• Tryk på Højttalertelefon-tasten, der ikke
.
lyser
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Bemærk Det bedste resultat opnås ved at
udskrive på papir i formatet legal
(8,5 x 14").

2. Indtast det telefonnummer, opkaldene skal
viderestilles til. Der vises et konstant gult lys
og du hører en pulserende
i Linje-tasten,
tone.
3. For at annullere viderestilling, skal du gentage
Trin 1.

3 Dæmp
1. Tryk på tasten Mikrofon
, mens et opkald
er aktivt.
Tasten tændes for at indikere, at mikrofonen
slukkes.
2. Tryk på Mikrofon igen for at tænde
for mikrofonen.

4 Voicemail

Lyt til meddelelser
Tryk på tasten Meddelelser,
taleanvisningerne.

10 Tip!
.

Linjetasten blinker grønt.
2. For at genoptage et opkald fra hold, skal
du trykke på den blinkende grønne Linje-tast,
trykke på Højttaler-tasten, eller løfte røret,
hvis røret sidder i holderen.

7 Konference
1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal
.
du trykke på tasten Konference
2. Indtast telefonnummeret på deltageren,
der skal tilføjes konferencen.
3. Tryk på Konference-tasten igen (før eller efter
deltageren svarer) for at starte konferencen.
Gentag disse trin for at tilføje flere deltagere.

8 Omstil
1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal
.
du trykke på tasten Omstil

Når du modtager en ny meddelelse, viser telefonen
følgende indikatorer:
• Et konstant rødt lys på røret
• En pulserende tone (såfremt den er tilgængelig)

og følg

5 Viderestil alle
1. Tryk på Facilitets-tasten
og indtast det
foruddefinerede nummer, der er konfigureret
af din systemadministrator til Viderestilling.

• For at tilpasse lydstyrken for ringetonen, skal
du trykke Lydstyrketasten op eller ned, når
røret er lagt på, eller når et opkald er på hold.
• Du kan dæmpe telefonen, når den ringer, ved
at trykke Lydstyrketasten ned én gang (hvis
du trykker den ned flere gange, reduceres
lydstyrken for ringetonen).

2. Indtast omstillingsmodtagerens
telefonnummer.
3. Tryk på Omstil-tasten (før eller efter
deltageren svarer) eller læg røret på for
at fuldføre omstillingen.

9 Indstilling af lydstyrke
Tasten Lydstyrke er placeret til venstre for
tastaturet.
• For at tilpasse lydstyrken i håndsættet, skal du
trykke Lydstyrketasten op eller ned, når røret
er løftet.

Hvordan konfigurerer jeg mine
hurtigkald?
For at konfigurere hurtigkald og tilpasse en række
funktioner og indstillinger for din telefon, skal du
gå til dine websider med Cisco Unified
CM-brugerindstillinger.
Hvordan anvender jeg Facilitetstasten?
Facilitetstasten gør det muligt at få adgang til
funktioner som f.eks. Hurtigkald, Viderestil alle,
Svar Gruppesvar og Mød mig. Du kan trykke på
Facilitetstasten efterfulgt af det nummer, der er
knyttet til funktionen.
Hvordan kommer jeg til
administratorindstillingerne?
Tag røret af og tryk på tasterne *, # og 0
samtidigt for at komme til IVR for telefonadministratorindstillingerne. Alternativt kan du
skifte højttalertasten til/fra og trykke på tasterne
*, # og 0 samtidigt. Standard-PIN er 24726.
Hvor kan jeg finde hele
brugervejledningen?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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