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Almindelige telefonopgaver
Foretag et opkald Tryk på , før eller efter 

du ringer til et nummer.

Besvar et opkald Tryk på , eller tryk 
på programtasten Besvar.

Afslut et opkald Tryk på , eller tryk 
på programtasten Afslut.

Ring et nummer 
op igen

Tryk på , eller tryk 
på programtasten Gentag.

Dæmp telefonen Tryk på .

Brug opkaldslog Tryk på , vælg den 
ønskede opkaldslog og 
derefter den ønskede post. 
Hvis du vil foretage et 
opkald, skal du markere 
et navn og trykke på Kald.

Sæt et opkald på 
hold/Genoptag et 
opkald

Tryk på tasten Hold for at 
sætte et opkald på hold eller 
tasten Genopt for at 
genoptage et opkald.

Omstil et opkald 
til et nyt nummer

Tryk på tasten Omstil, 
indtast nummeret, og tryk 
derefter på Omstil.

Start et standard/ 
ad hoc- 
konferenceopkald

Tryk på tasten Konfer., 
ring til deltageren, og tryk 
på Konfer. igen.

Viderestil alle 
opkald

Tryk på programtasten 
Medflyt.
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Definitioner på 
programtaster
Afb Slå skærmens baggrundslys fra

Afslut Afbryd det aktuelle opkald

Afslut Gå tilbage til forrige skærm

Afspil Hør en valgt ringetype

Afvis Send eller omdiriger et opkald 
til et beskedsystem

Akt Slå skærmens baggrundslys til

Besvar Besvar et opkald

BrydInd Deltag i et opkald på en delt 
linje

Bund Reducer kontrastindstillingen 
på skærmen

Detaljer Modtag oplysninger om alle 
foretagne, modtagne eller 
ubesvarede opkald

flere Vis flere programtaster

Forbind Forbind andre opkald, der 
allerede er på en linje, for at 
oprette et konferenceopkald

Gem Gem de valgte indstillinger

Genoptag Genoptag et opkald på hold

Gentag Ring op til det senest kaldte 
nummer igen

GrSv 2 Besvar et opkald, der ringer 
i en anden gruppe

GrSvar Besvar et opkald i din gruppe

Hold Sæt et aktivt opkald på hold

Kald Ring til 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

Meddelelse Indstil, kontroller eller aflyt 
beskeder

Medflyt Indstil/annuller viderestilling

MødMig Opret en Mød-Mig-konference

Notering Modtag en besked, når et 
optaget lokalnummer bliver 
ledigt

Nyt opk Foretag et nyt opkald

Omstil Omstil et opkald

Op Øger kontrastindstillingen på 
skærmen

Opdater Opdater indholdet på 
skærmen

Overfør Omstil to opkald til hinanden

Parker Parker et opkald og få det vist

Rediger Rediger et nummer i en 
opkaldslog

Ryd Slet poster eller indstillinger

Send Bekræft bruger-id og pin-kode 
for at få adgang til den 
personlige telefonbog

Valider Bekræft det brugernavn og den 
adgangskode, som blev angivet 
i forbindelse med 
sikkerhedskonfigurationen

Voicemail Kontroller indhold i Voicemail

Vælg Vælg et menupunkt eller 
opkald

<< Slet de indtastede tegn
Telefonskærmikoner
Linje- og opkaldstilstand

Opkald på hold

Forbundet opkald

Indgående opkald

Røret af

Delt linje i brug

Andre funktioner

Markeret felt

Låst

Meddelelse venter

Indstillinger

Ikke-markeret felt

Ulåst
Tastikoner
Røret af

Røret på

Navigation

Vælg

Programmer

Telefonbøger

Gentag

Lydstyrke op

Lydstyrke ned

Dæmp

Taster
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