Vanlige telefonoppgaver

Bruke telefonen

Sette en samtale på
Trykk på Vent eller
vent / hente et anrop HentAnr.
tilbake

Slå på telefonen

Trykk på
(rød tast) og hold
den nede til telefonen slås på.

Ringe

Slå nummeret, og trykk
deretter på
(grønn tast).
(Det er ingen summetone.)

Overføre et anrop til Trykk på Overfør og tast et
et nytt nummer
målnummer. Trykk deretter
på Overfør på nytt.
Ringe et nummer på
nytt

Trykk på Gjenta eller

.

Dempe telefonen

Trykk på Mikrofon av.
Hvis du vil slå mikrofonen
på, kan du trykke på
Mikrofon på.

Starte en
standardkonferanse

Trykk på Konf. Slå et
nummer, og trykk deretter
på Konf igjen. Gjenta for
hver person.

Viderekoble
internnummeret

Trykk på VidAlle. Angi
nummeret som du vil
viderekoble alle anropene
til. Avbryt ved å trykke på
VidAlle.

Hurtigreferanse

Bruke anropsloggene Velg Meny > Anropslogg for
å velge en anropslogg. Hvis
du vil ringe, merker du en
oppføring og velger den.
Flytte en samtale på
en delt linje mellom
kontortelefonen og
den trådløse
telefonen

På telefonen med den aktive
samtalen trykker du på
Vent. På den andre telefonen
trykker du på HentAnr for
å koble til samtalen.

Svare på et anrop Trykk på

(grønn tast).

Legge på

(rød tast).

Få tilgang til
Trykk på
eller
telefonfunksjoner (funksjonstast) for funksjonen.
Bruk
eller
for å se andre
funksjoner.
Få tilgang til
menyvalg

Trykk på
(Meny) og bruk
eller
for å se menyer.

Slå av telefonen

Trykk på
(rød tast) og hold
den nede til telefonen slås av.
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Låse / låse opp
tastatur

Justere
høyttalervolum

Trykk på
for å se
volumskjermbildet. Trykk på
for å øke eller
for å redusere
volumet.

Få tilgang til
talemeldinger

Trykk på 1 og hold den nede
et øyeblikk for å koble til
talemeldingssystemet.

Funksjonstastdefinisjoner

OL-10330-01

Ikoner på telefonskjermen

#

Trykk på og hold nede
(*-tasten). Vibrering på og
visning av
. Hvis du vil
aktivere ringetonen, trykker du
på
og
forsvinner.
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Bruke telefonen

Trykk på og hold nede #
(#-tasten).
viser at
tastaturet er låst. Trykk på
og OK for å låse opp.

Slå av
ringetonen for å
aktivere
vibrering
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Trykk på

Ringe et
Trykk på
for å se oppringte
nummer på nytt numre. Trykk på
for å finne
nummeret, og trykk deretter
på
.

Funksjonstastdefinisjoner
A.GrAnr

Besvar et anrop som ringer i en
annen gruppe som er tilknyttet din
gruppe

Avbryt

Avbryt en handling eller gå ut av et
skjermbilde uten å implementere
endringene

BrytInn

Legg deg til i en samtale på en delt
linje

Delta

Slå sammen flere samtaler som
allerede finnes på én linje, for å
opprette en konferanse

Ikoner på telefonskjermen

Møterom

Styr en møteromskonferanse

NyttAnr

Foreta et nytt anrop

Oppdater

Oppdater innhold

Overfør

Overfør en samtale

Parker

Lagre en samtale ved hjelp av
samtaleparkering

Samtale på vent

QRT

Send samtaleproblemer til
systemansvarlig

Tilkoblet samtale

Rediger

Rediger et nummer i en
anropslogg

Ring

Ring et telefonnummer

Send

Søk etter en katalogoppføring

Slett

Fjern tegn ved markøren ved bruk
av Rediger

Linje- og samtalestatuser
Viderekobling av anrop aktivert

Innkommende anrop
Telefonlinje

Andre funksjoner

Detalj

Vis detaljer i en oppføring

DirOver

Koble sammen to samtaler

Fjern

Slett oppføringer eller innstillinger

Svar

Svare på et anrop

Fjern

Fjern en konferansedeltaker

Svcs

Få tilgang til telefontjenester

OLF-linje i bruk

FjSistD

Fjern den siste personen som ble
lagt til i en konferansesamtale

TbkRing

Motta en melding når et opptatt
internnummer blir tilgjengelig

OLF-linjen er ledig

G.GrAnr

Besvar et anrop som ringer i en
annen gruppe

TlfBok

Få tilgang til menyvalg for
telefonlisten

Gjenta

Ring nummeret du ringte sist,
på nytt

UmOmdir

Send et anrop til
talemeldingssystemet

GrAnrop

Besvar et anrop i din gruppe

Velg

Velg et element på skjermen

HentAnr

Gjenoppta en samtale på vent

VidAlle

Angi/avbryt viderekobling

kBrytIn

Legg deg til i en samtale på en delt
linje, og start en konferanse

Volum

Juster høyttalervolum

Konf

Opprett en konferansesamtale

Bruke kortnummertaster

KonfList

Vis konferansedeltakere

Kortnr

Ring ved hjelp av et kortnummer

Lagre

Lagre valgte innstillinger

LeggPå

Koble fra gjeldende samtale

MAnrID

Rapporter mistenkelige anrop

Meny

Få tilgang til telefonmenyer

Mikrofon av / Demp en samtale / slå av
Mikrofon på
dempefunksjonen

Kortnummer konfigurert
Tjeneste konfigurert

Angi kortnummertaster

Velg Meny > Katalog >
Telefonbok > Kortnummer. Bla
til et kortnummer uten
.
Trykk på Detalj, deretter
Rediger, og angi et
telefonnummer.

Bruke kortnummertaster

Trykk på og hold nede 2
(tastene 2-9) for å få tilgang til
kortnummeret.
ABC

OLF-indikator for øyeblikket ikke
tilgjengelig

Lage telefonlisteoppføringer
Velg Meny > Katalog > Telefonbok > Legg til. Bla
til og velg oppføringselementet, og trykk på
Rediger.
Angi navn og telefonnummer ved hjelp av
tastaturet og disse hurtigtastene:
Tekst – Trykk på nummertasten 1–3 ganger for å få
for å få
det riktige tegnet. Trykk på eller
mellomrom.
Store bokstaver – Trykk på
for å bytte mellom
store og små bokstaver.
eller
vises til
høyre på skjermen.
Tall – Trykk på nummertasten 4 ganger.
Symboler – Trykk på # for å se symboltabellen.
Bruk pilene for å finne ønsket symbol, og trykk på
Bruk for å sette inn symbolet.

