Almindelige telefonopgaver

Brug af telefonen

Sæt et opkald på hold,
og genoptag det

Tryk på Hold eller
Genoptag.

Tænd for
telefonen

Omstil et opkald til
et nyt nummer

Tryk påOmstil, angiv et
destinationsnummer, og
tryk derefter på Omstil igen.

Tryk på
(rød tast), og hold
den nede, indtil telefonen
tændes.

Foretag et opkald

Ring til et nummer
igen

Tryk på Gentag eller

Indtast nummeret, og tryk
derefter på
(grøn tast). Der
er ingen klartone.

Dæmp telefonen

Tryk på Afbrudt. Hvis du vil
tænde for mikrofonen, skal
du trykke på Tilsluttet.

Start et almindeligt
konferenceopkald

.

Tryk på Konfer. Ring til et
nummer, og tryk derefter på
Konfer. igen. Gentages for
hver deltager.

Viderestil dit
lokalnummer

Tryk på Medflyt. Indtast det
nummer, som du vil
viderestille dine opkald til.
Annuller ved at trykke på
Medflyt.

Brug opkaldsloggene

Vælg Menu >
Opkaldsinformation for at
vælge en opkaldslog. Hvis du
vil ringe op, skal du fremhæve
et nummer og vælge.

Flyt en delt linje
mellem en
skrivebordstelefon
og en trådløs telefon

Introduktionskort

Tryk på Hold på telefonen
med det aktive opkald. Tryk
på Genoptag på den anden
telefon for at oprette
forbindelse til opkaldet.
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Besvar et opkald

Tryk på

(grøn tast).

Afslut et opkald

Tryk på

(rød tast).

Adgang til
funktionerne i
telefonen

Tryk på
eller
(tast)
for den pågældende funktion.
Brug
eller
for at få vist
andre funktioner.

Adgang til
menuindstillinger

Tryk på
på
eller
menuerne.

Sluk for telefonen

(rød tast), og hold
Tryk på
den nede, indtil telefonen
slukkes.

Genvejstast
Lås/frigør
tastatur

Tryk på, og hold # (tasten #)
nede.
viser, at tastaturet er
låst. For at frigøre tastaturet, skal
du trykke på # og OK.

Aktiver
vibration ved
opkald

Tryk på, og hold
(tasten *)
nede. "Vibration til" og
skærm. Hvis du vil aktivere
ringetonen, skal du trykke på
hvorefter
forsvinder.

Brug af telefonen
Genvejstast
Definitioner på programtaster
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Ikoner på telefonskærmen

(Menu), og tryk
for at se

,

Juster
lydstyrken for
højttaleren

Tryk på
for at få vist den
aktuelle lydstyrke. Tryk på for at
øge eller
reducere lydstyrken.

Adgang til
beskeder

Tryk på 1 og hold den nede et
øjeblik for at oprette forbindelse
til dit beskedsystem.

Ring til et
nummer igen

Tryk på
for at få vist kaldte
numre. Tryk på
for at finde
nummeret. Tryk derefter på
.

Definitioner på programtaster

MCID

Rapporter mistænkelige opkald

Medflyt

Indstil/annuller viderestilling

Menu

Adgang til telefonmenuer

Afbrudt/
Tilsluttet

Dæmp et opkald/Slå Dæmp fra

Afslut

Afbryd det aktuelle opkald

MødMig

Arranger Mød-Mig-konferencekald

Afvis

Send et opkald til beskedsystemet

Notering

AGrSv

Besvar et opkald, der ringer i en
anden gruppe, der er tilknyttet din
gruppe

Modtag en besked, når et optaget
lokalnummer bliver ledigt

Nyt opk

Foretag et nyt opkald

Omstil

Omstil et opkald

Annuller

Annuller en handling, eller luk en
skærm uden at foretage ændringer

Opdater

Opdater indhold

Overfør

Omstil to opkald til hinanden

Parker

Gem opkald ved hjælp af Parkering

Ikoner på telefonskærmen
Linje- og opkaldstilstand
Viderestilling af opkald aktiveret
Opkald på hold
Forbundet opkald
Indgående opkald
Telefonlinje

Besvar

Besvar et opkald

BrydInd

Deltag i et opkald på en delt linje

Rediger

Rediger et nummer i opkaldslog

Detalje

Vis detaljerede oplysninger om
posten

Ryd

Slet poster eller indstillinger

Fjern

Fjern en konferencedeltager

Send

Søg efter et nummer i telefonbogen

FjSenKo

Udelad seneste deltager i et
konferenceopkald

Slet

Fjern tegn på markørens position,
når du bruger Rediger

Forbind

Forbind flere opkald, der allerede er
på én linje for at oprette et
konferenceopkald

Svcs

Adgang til telefontjenester

Tlf.bog

Adgang til menuindstillinger i
Telefonbog

Gem

Gem de valgte indstillinger

Vælg

Vælg et emne på skærmen

Genoptag

Genoptag opkald på hold

VKR

Gentag

Ring op til det seneste nummer igen

Send opkaldsproblemer til
systemadministratoren

GrSv 2

Besvar et opkald, der ringer i en
anden gruppe

GrSvar

Besvar et opkald i din gruppe

Kald

Tast et telefonnummer

kBrydIn

Deltag i et opkald på en delt linje,
og opret et konferenceopkald

Konfer.

Opret et konferenceopkald

KonfLst

Se konferencedeltagere

KortNr

Ring op vha. et indeksnummer for
hurtigkald

Lydstyrke

Juster lydstyrken for højttaleren

Brug af genvejstaster til hurtigkald
Indstil
genvejstaster
til hurtigkald

Vælg Menu > Telefonbog >
Telefonbog > Hurtigkald. Rul til et
hurtigkaldsnummer uden
.
Tryk på Detalje, derefter Rediger.
Indtast derefter et telefonnummer.

Brug
genvejstaster
til hurtigkald

Tryk på, og hold 2 (tasterne 2-9)
nede for at få adgang til
hurtigkaldsnummeret.
ABC

Andre funktioner
Hurtigkaldsnummer konfigureret
Tjenester konfigureret
Optagetmark.-linje i brug
Optagetmark.-linje er inaktiv
Optagetmark.-indikator er ikke
tilgængelig for denne linje

Oprettelse af poster i telefonbog
Vælg Menu > Telefonbog > Telefonbog > Tilføj. Rul
hen til, og vælg posten. Tryk derefter på Rediger.
Angiv navn og telefonnummer vha. tastaturet og
følgende genvejstaster:
Tekst – Tryk på nummertasten 1-3 gange for at finde
det rigtige tegn. Tryk på eller
for mellemrum.
Store bogstaver – Tryk på
for at skifte mellem
store og små bogstaver.
eller
vises til
højre på skærmen.
Tal – Tryk på nummertasten 4 gange.
Symboler – Tryk på # for tabellen med symboler.
Find det ønskede symbol vha. pilene og tryk på Brug
for at indsætte et symbol.

