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it poistaa syöttämiäsi 
jä.

it vähentää näytön 
tiasetusta.

it saada ilmoituksen, 
attuna oleva tai soiva 
ero vapautuu.

it vahvistaa Oma luettelo 
n käyttäjätunnuksen ja 
din.

it liittää linjalla olevia 
ta neuvottelupuheluksi.

at näkyviin lisää 
näppäimiä.

it lopettaa nykyisen 
.

it soittaa käyttämällä 
innan hakemistonumeroa.

it muokata puhelulokissa 
umeroa.

it katsella neuvottelun 
jia.

it luoda neuvottelupuhelun.

it isännöidä avointa 
elua.

it liittyä jaetulla linjalla 
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ja valitse si amasi tietue. 
Soita puhel tamalla tietue 
ja valitsem a.
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Aseta puhe n painamalla 
Pito-toimin intä 
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Puhelun 
siirtäminen 
uuteen numeroon

Paina Siirrä tonäppäintä, 
syötä kohd  ja paina 
sitten Tran päintä.

(Tilapäisen) 
vakioneuvottelu- 
puhelun 
aloittaminen

Paina Neuv ntonäppäintä, 
valitse osal numero 
ja paina uu
Neuvot-nä

Kaikkien 
puhelujen 
siirtäminen

Paina Siirto tonäppäintä.
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imintonäppäinten määritelmät

helimen näytön kuvakkeet

Liitä Tällä vo
puhelui

lisää Tällä sa
toiminto

Lopeta Tällä vo
puhelun

LyhSoit Tällä vo
lyhytval

Muokkaa Tällä vo
olevaa n

NeuvLue Tällä vo
osallistu

Neuvot Tällä vo

Neuvott Tällä vo
neuvott

nVäliint Tällä vo
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Alhaalla Tällä vo
kontras

Jonotus Tällä vo
kun var
alanum

Lähetä Tällä vo
-palvelu
PIN-koo

et puhelintehtävät
 
nen

Paina -näppäintä ennen 
numeron valintaa tai sen jälkeen.

n 
inen

Paina -näppäintä 
tai Vastaa-toimintonäppäintä.

 
inen

Paina -näppäintä 
tai Lopeta-toimintonäppäintä.

numeron 
nen

Paina -näppäintä 
tai Toista-toimintonäppäintä.

en 
aminen

Paina -näppäintä.

kien Paina -näppäintä, 
inikekuvakkeet

eiset puhelintehtävät
olevaan puheluun ja muodostaa 
neuvottelupuhelun.

Off Tällä voit poistaa näytön 
taustavalon käytöstä.

On Tällä voit ottaa näytön taustavalon 
käyttöön.

Päivitä Tällä voit päivittää näytön sisällön.



Palaa

Parkki

Pito

Poimi

Poistu

Puhepos

RPoimin Tällä voit vastata toisessa ryhmässä 
soivaan puheluun.

Sanoma

Siirrä

Siirto

Soita

Soita

SuorSiir

Tallenna

Tarkista

Tiedot

Toista

Toista

Tyhjenn

Linja- ja puhelutilat

kkeet
attu

aa

ti

et

makkuuden lisäys

makkuuden hiljennys

s

näppäimet
Tällä voit kuunnella valitsemaasi 
soittotyyppiä.

Tällä voit valita uudelleen viimeksi 
valitun numeron.

ä Tällä voit poistaa tietueita 
tai asetuksia.

Ruutua ei ole valittu

Lukitus poistettu
Tällä voit asettaa, tarkistaa 
tai kuunnella puheviestejä.

Tällä voit siirtää puhelun.

Tällä voit asettaa tai peruuttaa 
soitonsiirron.

Tällä voit valita puhelinnumeron.

Tällä voit soittaa uuden puhelun.

Tällä voit yhdistää kaksi puhelua.

Tällä voit tallentaa valitsemasi 
asetukset.

Tällä voit vahvistaa suojausmää-
rityksissä annetun käyttäjänimen 
ja salasanan.

Tällä voit saada tietoja soitetuista, 
vastatuista ja ei-vastatuista 
puheluista.

Puhelu pidossa

Yhdistetty puhelu

Saapuva puhelu

Linja varattu

Jaettu linja käytössä

Muut toiminnot

Ruutu on valittu

Lukittu

Viesti odottaa

Asetukset

Sovelluks

Luettelot

Toista

Äänenvoi

Äänenvoi

Vaimennu

Toiminto
Tällä voit palata pidossa olevaan 
puheluun.

Tällä voit asettaa puhelun parkkiin 
ja tarkastella sitä.

Tällä voit asettaa aktiivisen puhelun 
pitoon.

Tällä voit vastata ryhmässäsi 
soivaan puheluun. 

Tällä voit palata edelliseen 
näkymään.

ti Tällä voit tarkastaa puhepostin 
sisällön. Puhelimen näytön kuvakkeet

Väliint Tällä voit liittyä jaetulla linjalla 
olevaan puheluun.

Valitse Tällä voit valita valikkovaihtoehdon 
tai puhelun.

Vastaa Tällä voit vastata puheluun.

vKääntö Tällä voit lähettää puhelun 
puheviestijärjestelmään.

Ylös Tällä voit lisätä näytön 
kontrastiasetusta.

Painikekuva
Linja var

Linja vap

Navigoin

Valitse
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