Vanliga telefonfunktioner
Ringa ett samtal

Tryck på
före eller efter
att du slagit ett nummer.

Besvara ett samtal

Tryck på

eller Besvara.

Avsluta ett samtal

Tryck på

eller AvslSam.

Ringa upp ett
nummer igen

Tryck på
igen.

eller Ring

Stänga av ljudet på
telefonen

Tryck på

.

Använda
samtalsloggar

Tryck på
, välj önskad
samtalslogg och sedan
önskad post. Ring upp
genom att bläddra till en
post och trycka på Ring.

Förfrågan/hämta
tillbaka ett samtal

Tryck på Förfr för att sätta
ett samtal under förfrågan
eller på Åter för att hämta
tillbaka samtalet.

Överföra ett
samtal till ett nytt
nummer

Tryck på Överföring, ange
telefonnumret och tryck
sedan på Överföring.

Starta en
Tryck på Konf, ring upp
standardkonferens deltagaren och tryck sedan
(ad hoc- konferens) på Konf igen.
Vidarebefordra
alla samtal

Tryck på Vdb.
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Av

Stäng av displayens
bakgrundsbelysning

AvslSam

Frånkoppla aktuellt samtal

Avsluta

Gå tillbaka till föregående skärm

Besvara

Besvara ett samtal

BrytIn

Lägga till dig själv i ett samtal på
en delad linje

BrytInKonf

Lägga till dig själv i samtal på
delad linje och upprätta en
konferens

Delta

Skapa en konferens genom att
koppla ihop andra pågående
samtal på en linje

Detaljer

Få information om ringda,
mottagna eller missade samtal

DirÖvf

Överföra två samtal till varandra

Fler

Visa fler programstyrda knappar

Förfr

Sätta det aktiva samtalet under
förfrågan

Hämta

Besvara ett samtal i gruppen

Definitioner av programstyrda
knappar

HämtG

Besvara ett samtal i en annan
grupp

Ikoner på telefonskärmen

Konf

Skapa ett konferenssamtal

Knappikoner

KonfList

Visa konferensdeltagare

Vanliga telefonfunktioner

Meddelande Ställ in, kontrollera eller lyssna på
röstmeddelanden
MeetMe

Upprätta en Meet-Me-konferens

Ner

Minska displayens kontrastinställningar

Nytt samtal Skapa ett nytt samtal
Parkera

Parkera ett samtal och visa det

På

Slå på displayens
bakgrundsbelysning

Rensa

Radera poster eller inställningar

Ikoner på telefonskärmen
Linje- och samtalsstatus

Ring

Slå ett nummer.

Samtal under förfrågan

Ring igen

Ring senast uppringda nummer
igen

Uppkopplat samtal

Rstmedd

Skicka eller omdirigera ett samtal
till ett röstmeddelandesystem

Inkommande samtal

Rstmedd

Kontrollera röstbrevlådans
innehåll

Luren av

Skicka

Bekräfta användar-ID och
PIN-kod som angetts för åtkomst
till personlig katalog

Delad linje används

Knappikoner
Luren av

Luren på

Navigering

Välj
Övriga funktioner

Snabbval

Ringa upp med hjälp av
snabbvalsnummer

Markerad ruta

Program

Spara

Spara de valda inställningarna

Låst

Kataloger

Spela

Hör en vald ringsignalstyp

Upp

Öka displayens
kontrastinställningar

Uppdatera

Uppdatera displayens innehåll

Validera

Bekräfta det användarnamn
och lösenord du angav under
säkerhetskonfigurationen

Vdb

Aktivera/inaktivera
vidarebefordran av samtal

Välj

Välj menyalternativ eller samtal

Åter

Återställa ett samtal som är satt
under förfrågan

Återuppr

Ta emot meddelande om att en
upptagen anknytning blir ledig

Ändra

Redigera nummer i samtalslogg

Överföring

Överföra ett samtal

<<

Ta bort inskrivna tecken

Meddelande väntar

Ring igen

Inställningar
Omarkerad ruta

Volym upp
Volym ned

Olåst
Tyst
Programstyrda knappar

