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it hakea luettelotietuetta.

it saada ilmoituksen, kun 
a oleva tai soiva alanumero 
u.

it liittää samalla linjalla 
uheluita neuvottelupuheluksi. 

at näkyviin lisää 
näppäimiä.

it lopettaa nykyisen puhelun.

LyhSoit Tällä voit soittaa käyttämällä 
innan hakemistonumeroa.

it vastata toisessa, omaan 
si liittyvässä ryhmässä 
 puheluun.

it muokata puhelulokissa 
umeroa.

it katsella neuvottelun 
jia.

it luoda neuvottelupuhelun.

it luoda avoimen 
elupuhelun.

it liittyä jaetulla linjalla 
 puheluun ja osallistua 
elupuheluun.

it palata pidossa olevaan 
n.
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Puhelimen 
vaimentaminen

Valitse .

Puhelulokien 
käyttäminen

Paina äppäintä ja 
valitse h si puheluloki. 
Valitse n korostamalla 
haluam  ja avaa linja.

Numeron 
muokkaaminen

Paina M , << tai >>.

Puhelun asettaminen 
pitoon / pidossa 
olevaan puheluun 
palaaminen

Valitse P alaa.

Puhelun siirtäminen 
uuteen numeroon

Valitse S litse 
kohden  valitse sitten 
uudellee .

Vakioneuvottelupu-
helun aloittaminen

Paina li uvot. Valitse 
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Jonotus Tällä vo
varattun
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Liitä Tällä vo
olevia p

lisää Tällä sa
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Paina  - tai  -näppäintä 
nopeasti kaksi kertaa.

soittaminen Varaa linja ennen numeron 
valintaa tai sen jälkeen.

umeron 
en 

Paina Toista-näppäintä.

en tai 
ulokkeen 
 siirtyminen 
aikana

Paina  - tai  -näppäintä 
ja pane kuuloke pidikkeeseen.

i

inikekuvakkeet

eiset puhelintehtävät

Parkki Tällä voit asettaa puhelun parkkiin, 
kun käytät Parkissa-toimintoa.

Peruuta Tällä voit peruuttaa tekemäsi 
toiminnon tai poistua näytöstä 
ottamatta muutoksia käyttöön.

Poimi Tällä voit vastata ryhmässäsi olevaan 
puheluun.

Poista Tällä voit poistaa merkkejä 
kohdistimen kohdalta käyttäessäsi 
Muokkaa-näppäintä.
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Siirto Tällä voit asettaa tai peruuttaa 
soitonsiirron.

Soita

Soita

SuorSiir
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Vastaa

Videotila
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Tällä voit poistaa kohdistimen 
vasemmalla puolella olevia merkkejä.

Tällä voit siirtyä eteenpäin merkki 
kerrallaan.

Valittu laite 

Kuuloke käytössä

Korvakuuloke käytössä

Kai

Vai

Kor
Tällä voit valita puhelinnumeron.

Tällä voit soittaa uuden puhelun.

Tällä voit yhdistää kaksi puhelua.

Tällä voit tallentaa valitsemasi 
asetukset.

Tällä voit valita uudelleen viimeksi 
valitun numeron.

Tällä voit poistaa tietueita tai 
asetuksia.

Tällä voit valita näytöstä kohteita.

Tällä voit vastata puheluun.

Tällä voit valita videonäyttötilan.

Tällä voit lähettää puhelun
puheviestijärjestelmään.

Tällä voit liittyä jaetulla linjalla 
olevaan puheluun.

Lähtevä puhelu

Jaettu linja käytössä

Turvalliset puhelut

Tarkistettu puhelu

Salattu puhelu

Tärkeät puhelut

Ensisijainen puhelu

Kohtalaisen tärkeysasteen 
puhelu

Korkean tärkeysasteen puhelu

Korkeimman tärkeysasteen 

Painikekuva

Toi

Vie

Palv

 tai  Ohj
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Ase

i

Tällä voit poistaa osallistujan 
neuvottelusta.

Tällä voit palata edelliseen 
näkymään.

Tällä voit poistaa uusimman 
osallistujan neuvottelusta.

Tällä voit päivittää ikkunan sisällön.

Tällä voit ilmoittaa puheluongelmista 
järjestelmänvalvojalle.

Tällä voit vastata toisessa ryhmässä 
soivaan puheluun.

Tällä voit siirtää puhelun.

Puhelimen näytön kuvakkeet
Puhelun tila

Soitonsiirto käytössä

Puhelu pidossa

 Yhdistetty puhelu

Saapuva puhelu

Linja varattu

Kai

Muut toiminnot

Var

Vap

Lyh
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Vid
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