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Merk Skriv ut på papir i Legal-størrelse 
(8,5 x 14 tommer) for best resultat.
1  Ringe
Løft av håndsettet og slå et nummer for å foreta 
et anrop.

Ringe det siste nummeret på nytt
Trykk på Tilbakeringknappen .

2  Svare på anrop
Når du får et nytt anrop, vises disse indikatorene 
på telefonen:

 • Et blinkende, rødt lys på håndsettet
 • En blinkende, gul linjeknapp
Gjør ett av følgende for å svare på anropet:

 • Løft opp håndsettet.
 • Trykk på den blinkende gule linjeknappen.
 • Trykk på høyttalerknappen som ikke 

lyser .

3  Slå av lyden på telefonen
1. Trykk på Demp-knappen  under en samtale. 

Knappen lyser når dempefunksjonen er aktivert.
2. Trykk på Demp en gang til for å deaktivere 

dempefunksjonen.

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

 • Et rødt lys på håndsettet
 • En støtvis summetone (hvis tilgjengelig)

Høre på meldinger
Trykk på Meldinger-knappen , og følg 
taleinstruksjonene.

5  Viderekoble alle anrop
1. Trykk på Egenskaper-knappen  og 

skriv inn det forhåndsbestemte nummeret 
for viderekobling som angitt av din 
systemadministrator.
2. Trykk inn telefonnummeret for å viderekoble 
samtaler. Et fast gult lys vises på Linje-knappen 

 og du kan høre en hakkete ringetone.
3. Gjenta steg 1 for å avslutte viderekobling.

6  Sette samtaler på vent
1. Trykk på Vent-knappen .

Linjeknappen blinker grønt.

2. For å gjenoppta en samtale som står på vent, 
trykk den blinkende grønne Linje-knappen, 
trykk på Høyttaler-knappen, eller ta av røret 
dersom håndsettet er festet til stativet.

7  Konferanse
1. Trykk på Konferanse-knappen  fra en 

tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt 
på vent).

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

3. Trykk på Konferanse-knappen igjen (før eller 
etter at deltakeren svarer) for å starte 
konferansen.

Gjenta trinnene over for å legge til flere 
deltakere. 

8  Overføre samtaler
1. Trykk på Overfør-knappen  fra en tilkoblet 

samtale (en samtale som ikke er satt på vent).

2. Angi telefonnummeret til mottakeren.

3. Trykk på Overfør-knappen (før eller etter at 
mottakeren svarer) eller legg på for å fullføre 
overføringen.

9  Voluminnstillinger
Volumknappen er plassert på venstre side 
på 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 ikke er i bruk eller når samtalen 
står på vent for å justere ringevolumet.

 • Demp telefonen når den ringer ved å trykke 
ned på volumknappen én gang (hvis du trykker 
flere ganger, reduseres ringetonevolumet).

10  Tips
Hvordan konfigurerer jeg kortnumre? 
Gå til din personlige Cisco Unified CM nettside for 
brukeralternativer for å klargjøre hurtigoppringing 
og skreddersy en rekke egenskaper og innstillinger 
for telefonen din. 

Hvordan bruker jeg 
Egenskaper-knappen?
Med Egenskaper-knappen får du tilgang til egenskaper 
som Hurtigoppringing, Viderekoble alle samtaler, 
Svar, Gruppesvar og Møt meg. Du kan trykke på 
Egenskaper-knappen etterfulgt av nummeret som 
er knyttet til egenskapen.

Hvordan får jeg tilgang til 
administratorinnstillingene?
Løft av røret og trykk på tastene *, # og 0 samtidig for 
å få tilgang til administratorinnstillingene for IVR 
for telefon. Du kan også vri på høyttalerknappen og 
trykke på tastene *, # og 0 samtidig. Standard 
PIN-kode er 24726.

Hvor finner jeg en fullstendig 
brukerhåndbok?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com

	Hurtigreferanse
	Cisco Unified IP-telefon 6911
	1 Ringe
	2 Svare på anrop
	3 Slå av lyden på telefonen
	4 Talepost
	5 Viderekoble alle anrop
	6 Sette samtaler på vent
	7 Konferanse
	8 Overføre samtaler
	9 Voluminnstillinger
	10 Tips


