Vanliga telefonfunktioner

Använda telefonen

Förfrågan/hämta
tillbaka ett samtal

Tryck på Förfr eller Åter.

Slå på telefonen

Tryck
(röd knapp) och håll
nere tills telefonen slås på.

Överföra ett samtal
till ett nytt nummer

Tryck på Överför och ange
ett telefonnummer. Tryck
sedan på Överför igen.

Ringa ett samtal

Slå numret och tryck sedan på
(grön knapp). (Det hörs
ingen ton).

Ringa ett nummer
igen

Tryck på Ring igen eller

Stänga av ljudet på
telefonen

Tryck på TystPå. Sätt på
mikrofonen genom att
trycka på TystAv.

Starta en
standardkonferens

Tryck på Konf. Slå ett
nummer och tryck sedan på
Konf igen. Upprepa
proceduren för varje samtal.

Vidarebefordra din
anknytning

Tryck på Vdb. Ange det
telefonnummer som du vill
vidarebefordra alla samtal
till. Tryck på Vdb för att
avbryta.

Använda
samtalsloggar

Flytta en delad linje
mellan kontorstelefonen och en trådlös
telefon

.

Välj en samtalslogg med
Meny > Samtalshistorik.
Om du vill ringa från en
post markerar och väljer
du den.
Tryck på Förf från telefonen
med det aktiva samtalet.
Tryck på Åter från den
andra telefonen för att
koppla samtalet.

Snabbreferens

Besvara ett samtal Tryck på

(grön knapp).

Lägga på

Tryck på

(röd knapp).

Använda
telefonfunktioner

Tryck på
eller
(programstyrd knapp) för
funktionen. Välj andra
funktioner med
eller .

Menyalternativ

Tryck på
(Meny) och
bläddra med
eller .

Stänga av
telefonen

Tryck på
(röd knapp) tills
telefonen stängs av.
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Lås/lås upp
knappsats

Tryck på och håll nere #
(knappen #).
visar att
knappsatsen är låst. Lås upp
med # och OK.

Välj
vibrationssignal

Tryck på och håll nere
(knappen *). ”Vibration på”
och
visas. Aktivera
ringsignalen med
;
försvinner då.

Justera
högtalarvolymen

Tryck på
så visas
volymskärmen. Tryck på
att höja eller
sänka
volymen.

Hämta
röstmeddelanden

Tryck på 1 och håll nere ett
ögonblick för att öppna
röstmeddelandesystemet.
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Definitioner av programstyrda
knappar
Ikoner på telefonskärmen

Ringa ett nummer Tryck på
för att visa
igen
uppringda nummer. Välj
nummer med
och tryck
därefter på
.

för

Definitioner av
programstyrda knappar
Avbryt

Avbryta en åtgärd eller stänga en
skärm utan att tillämpa ändringarna

AvbSKd

Ta bort den person som lades till
senast i ett konferenssamtal

AvslSam

Frånkoppla aktuellt samtal

Besvara

Besvara ett samtal

BrytIn

Lägga till dig själv i ett samtal på en
delad linje

BrytinKonf
Delta

Lägga till dig själv i samtal på delad
linje och upprätta en konferens
Skapa en konferens genom att
koppla ihop flera pågående samtal
på en linje

Ikoner på telefonskärmen

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

Samtal under förfrågan

Ta bort

Ta bort en konferensdeltagare

Uppkopplat samtal

Tfnbok

Hämta menyalternativ för
telefonbok

Inkommande samtal

Tjänster

Hämta telefontjänster

Telefonlinje

TystPå/
TystAv

Tystnadsfunktion på/av

Uppdatera

Uppdatera innehållet

Snabbvalsnummer har konfigurerats

Vdb

Aktivera/inaktivera vidarebefordran
av samtal

Tjänster har konfigurerats

Linje- och samtalsstatus
Vidarebefordran aktiverad

Övriga funktioner

Detalj

Visa detaljer i en post

Volym

Justera högtalarvolymen

DirÖvf

Överföra två samtal till varandra

Välj

Välja ett objekt på skärmen

Hämta

Besvara ett samtal i gruppen

Åter

Återställa samtal under förfrågan

BLF-linje ledig

HämtG

Besvara ett samtal i en annan grupp

Återuppr

BLF-indikator ej tillgänglig för linjen

HämtO

Besvara ett samtal i en annan grupp
som är associerad med din grupp

Ta emot meddelande om att en
upptagen anknytning blir ledig

Ändra

Redigera nummer i samtalslogg

Konf

Skapa ett konferenssamtal

Överföra

Överföra ett samtal

KonfList

Visa konferensdeltagare

Meet-Me

Vara värd för Meet-Me-konferens

Meny

Hämta telefonmenyer

Nytt

Skapa ett nytt samtal

Parkera

Lagra samtal m Parkera samtal

QRT

Skicka information om
samtalsproblem till
systemadministratören

Rensa

Radera poster eller inställningar

Ring

Ringa ett telefonnummer

Ring igen

Ring upp senast uppringda numret

Rstmedd

Skicka ett samtal till
röstmeddelandesystemet

BLF-linje används

Redigera telefonboken

Använda snabbvalsknappar

Välj Meny > Katalog > Telefonbok > Lägg till.
Bläddra till önskad post och tryck på Redigera.

Ställa in
snabbvalsknappar

Välj Meny > Katalog > Telefonbok >
Snabbval. Bläddra till en
snabbvalspost utan en
. Tryck
på Detalj, Redigera och ange
därefter ett telefonnummer.

Använda
snabbvalsknappar

Hämta ett snabbvalsnummer
genom att trycka på och hålla nere
2 (knapp 2-9).

Ange namn och telefonnummer med knapparna
och följande snabbvalsknappar:
Text – Tryck på sifferknappen 1-3 ggr tills du får
.
rätt tecken; ange mellanslag med eller
Versaler – Tryck på
för att växla mellan
versaler och gemener.
eller
visas till
höger på skärmen.
Siffror – Tryck på sifferknappen 4 ggr.
Symboler – Tryck på # så visas en symboltabell.
Välj önskad symbol med hjälp av pilknapparna och
tryck på Använd för att infoga symbolen.
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