Vanlige telefonoppgaver

Funksjonstastdefinisjoner

Foreta et anrop

<<

Slett angitte tegn

Av

Slå av bakgrunnsbelysningen

Avslutt

Gå tilbake til det forrige
skjermbildet

Bekreft

Bekreft bruker-ID og PIN-kode
angitt for tilgang til privat katalog

BrytInn

Legg deg til i en samtale
på en delt linje

Delta

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

Detaljer

Vis informasjon om alle utgående,
innkommende eller tapte anrop

DirOver

Koble sammen to samtaler

Fjern

Slett oppføringer eller innstillinger

G.GrAnr

Besvar et anrop som ringer
i en annen gruppe

Gjenta

Ring nummeret du ringte sist,
på nytt

GrAnrop

Besvar et anrop som ringer
i din gruppe

HentAnr

Gjenoppta en samtale på vent

kBrytIn

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

Konf

Opprett en konferansesamtale

KonfList

Vis konferansedeltakere

Kortnr

Ring ved hjelp av et kortnummer

Lagre

Lagre valgte innstillinger

LeggPå

Koble fra gjeldende samtale

Melding

Konfigurer, kontroller eller
hør på talemeldinger

mer

Vis flere funksjonstaster

Møterom

Styr en møteromskonferanse

Svare på et anrop

Trykk på
før eller
etter du taster et nummer.
Trykk på
, eller trykk
på funksjonstasten Svar.

Avslutte en samtale Trykk på
, eller trykk
på funksjonstasten LeggPå.

HURTIGREFERANSE

Taste et nummer på Trykk på
, eller trykk
nytt
på funksjonstasten Gjenta.
Dempe telefonen

Trykk på

.

Bruke anropslogger Trykk på
, velg ønsket
anropslogg og velg deretter
ønsket oppføring.
Hvis du vil ringe, merker
du en oppføring og trykker
på Ring.
Sette en samtale på Trykk på funksjonstasten
vent / hente
Vent for å sette en samtale
et anrop tilbake
på vent. Trykk på funksjonstasten HentAnr for å hente
tilbake et anrop.
Overføre et anrop
til et nytt nummer

Trykk på funksjonstasten
Overfør og tast nummeret.
Trykk deretter på Overfør
en gang til.

Starte en standard- Trykk på funksjonstasten
konferanse (ad hoc- Konf, ring deltakeren,
konferanse)
og trykk deretter på Konf
en gang til.
Viderekoble alle
anrop

Trykk på funksjonstasten
VidAlle.
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Ikoner på telefonskjermen

Ned

Reduser kontrasten
på telefonskjermen

Ny
samtale

Foreta et nytt anrop

Opp

Øk kontrasten på telefonskjermen

Oppdater

Oppdater innholdet på skjermen

Overfør

Overfør en samtale

Parker

Parker en samtale og vis den

På

Slå på bakgrunnsbelysningen

Håndsett av

Rediger

Rediger et nummer i en anropslogg

Delt linje i bruk

Ring

Ring et telefonnummer

SpillAv

Hør en valgt ringetone

Svar

Svar på innkommende anrop

Talepost

Kontroller talepost

TbkRing

Motta en melding når et opptatt
internnummer blir tilgjengelig

Linje- og samtalestatuser

Knappeikoner
Håndsett av

Samtale på vent

UmOmdir Send eller viderekoble et anrop
til et talemeldingssystem
Valider

Bekreft brukernavn og passord
angitt under sikkerhetskonfigurasjon

Velg

Velg et menyelement eller anrop

Vent

Sett aktiv samtale på vent

VidAlle

Angi/avbryt viderekobling

Tilkoblet samtale

Håndsett på

Innkommende samtale
Navigering

Andre funksjoner
Merket boks
Låst

Velg
Programmer
Kataloger

Melding venter
Gjenta
Innstillinger
Ikke-merket boks

Volum opp
Volum ned

Låst opp
Demp
Funksjonstaster

