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Trykk på Vent eller 
HentAnr.

e et anrop til 
ummer

Trykk på Overfør og tast et 
målnummer. Trykk deretter 
på Overfør på nytt.

t nummer på Trykk på Gjenta eller . 
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for å øke eller  for å redusere 
volumet.

Få tilgang til 
talemeldinger

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

Ringe et 
nummer på nytt

Trykk på  for å se oppringte 
numre. Trykk på  for å finne 
nummeret, og trykk deretter 
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Slett Fjern tegn ved markøren ved bruk 
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Koble fra gjeldende samtale

Rapporter mistenkelige anrop

Få tilgang til telefonmenyer
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n på

Demp en samtale / slå av 
dempefunksjonen

til et kortnummer uten . 
Trykk på Detalj, deretter 
Rediger, og angi et 
telefonnummer. 

Bruke kort-
nummertaster

Trykk på og hold nede  
(tastene 2-9) for å få tilgang til 
kortnummeret.
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mellomrom. 
Store bokstaver – Tryk
store og små bokstave
høyre på skjermen.
Tall – Trykk på numm
Symboler – Trykk på 
Bruk pilene for å finn
Bruk for å sette inn sy
r Koble sammen to samtaler

Slett oppføringer eller innstillinger

Fjern en konferansedeltaker

Fjern den siste personen som ble 
lagt til i en konferansesamtale

r Besvar et anrop som ringer i en 
annen gruppe

Ring nummeret du ringte sist, 
på nytt

p Besvar et anrop i din gruppe

r Gjenoppta en samtale på vent

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

Opprett en konferansesamtale

t Vis konferansedeltakere

Ring ved hjelp av et kortnummer

Bruke kortnummertaster

av Rediger

Svar Svare på et anrop

Svcs Få tilgang til telefontjenester

TbkRing Motta en melding når et opptatt 
internnummer blir tilgjengelig

TlfBok Få tilgang til menyvalg for 
telefonlisten

UmOmdir Send et anrop til 
talemeldingssystemet

Velg Velg et element på skjermen

VidAlle Angi/avbryt viderekobling

Volum Juster høyttalervolum

Angi kort- Velg Meny > Katalog > 

Lage telefonlisteo

Tjeneste kon

OLF-linje i b

OLF-linjen er

OLF-indikato
tilgjengelig

Velg Meny > Katalog 
til og velg oppførings
Rediger. 

Angi navn og telefonn
tastaturet og disse hu
Tekst – Trykk på num
sjonstastdefinisjoner
r Besvar et anrop som ringer i en 

annen gruppe som er tilknyttet din 
gruppe

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

Legg deg til i en samtale på en delt 
linje

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

Møterom Styr en møteromskonferanse

NyttAnr Foreta et nytt anrop

Oppdater Oppdater innhold

Overfør Overfør en samtale

Parker Lagre en samtale ved hjelp av 
samtaleparkering

QRT Send samtaleproblemer til 
systemansvarlig

Rediger Rediger et nummer i en 
anropslogg

Ring Ring et telefonnummer

Send Søk etter en katalogoppføring

Ikoner på tel
Linje- og samtale

Viderekoblin

Samtale på ve

Tilkoblet sam

Innkommend

Telefonlinje

Andre funksjoner
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