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Välj Välja ett objekt på skärmen
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Skicka Söka efter en kataloglista

Snabbval Ringa upp med snabbvalsnummer

Spara Spara de valda inställningarna

SpårID Rapportera misstänkta samtal

Ta bort Ta bort tecken vid markören när du 
använder Ändra

Ta bort Ta bort en konferensdeltagare

Tfnbok Hämta menyalternativ för 
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