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Din telefon 

 

1.  Strömbrytare
2.  Streckkodsskanner (endast 840S) och 

programmerbar knapp (Nödknapp som 
standardfunktion)

3.  Receiverhögtalare och främre kamera
4.  Programmerbar knapp (PTT som 

standardfunktion)
5.  Mikrofon
6.  Headsetuttag, USB-laddningsport och högtalare
7.  Programmerbara knappar (standardfunktioner: 

volym upp, volym ned samt för den undre 
knappen Skanner (för 840S) eller Ingen  
åtgärd (för 840))

8.  Bakre kamera, blixt/ficklampa och bakre mikrofon
9.  Laddarkontakter, batterilås och 

uppladdningsbart batteripaket

Slå på telefonen
Tryck på och håll ned strömbrytaren tills telefonen 
vibrerar och du ser startskärmen.

Lås upp telefonen
1.  Om telefonskärmen är i strömsparläge  

trycker du kort på strömbrytaren.
2.  Dra uppåt på Låsskärmen .

3.  Ange PIN-koden eller lösenordet  
och tryck på Retur .

Lås telefonen
Tryck kort på strömbrytaren.

Stäng av telefonen
1.  Tryck på och håll ned strömbrytaren.
2.  Tryck på Stäng av .

Ring ett samtal från knappsatsen
1.  Öppna appen Cisco Phone .
2.  (Valfritt) Om telefonen har flera  

linjer väljer du önskad linje. 

3.  Tryck på Knappsatsen .

4.  Ange ett telefonnummer.

5.  Tryck på Svara/Ring .

Besvara ett samtal 
Dra Svara/Ring  till höger.

Stäng av mikrofonen
1.  Tryck på Ljud av  på den aktiva 

samtalsskärmen.
2.  Slå på ljudet igen genom att trycka  

på Ljud av   igen.

Ändra ljudalternativet
1.  Tryck på Ljudalternativ  på den aktiva 

samtalsskärmen.
2.  Välj önskat ljudalternativ: Hörlurar , 

Högtalare , Bluetooth  eller Telefon .

Placera ett samtal i vänteläge
1.  Tryck på Parkera  på den aktiva 

samtalsskärmen.
2.  Tryck på Parkera  om du vill återgå  

till det parkerade samtalet.

Överföra ett samtal till en annan person
1.  Tryck på Mer  på den aktiva 

samtalsskärmen.
2.  Tryck på Överför till nummer .
3.  Ange numret du vill ringa eller välj  

en post från dina senaste samtal .
4.  Tryck på Överför .
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Lägg till ett samtal för att skapa en 
konferens
1.  Tryck på Mer  på den aktiva 

samtalsskärmen.
2.  Tryck på Lägg till samtal.
3.  Ange ett nummer att ringa.
4.  Tryck på Lägg till .

5.  När personen har svarat trycker du på Mer .

6.  Tryck på Slå ihop .

7.  Knacka på det parkerade samtalet du vill deltar 
i konferensen.

8.  Tryck på Slå ihop.

9.  Upprepa steg 1–8 för varje ytterligare 
deltagare.

Åtkomst till andra appar under ett aktivt 
samtal
1.  Lämna den aktiva samtalsskärmen genom att 

trycka på Hem . Tillbaka  eller Senaste 
appar .

2.  Använd önskad app.

3.  Dra nedåt i statusfältet och tryck på 
aviseringen för det aktiva samtalet för att 
återgå till den aktiva samtalsskärmen.

Visa senaste eller missade samtal
1.  Öppna appen Cisco Phone .
2.  Tryck på Samtal .
3.  Tryck på Senaste eller Missade.

Lägg till en ny lokal kontakt
1.  Öppna appen Cisco Phone .
2.  Tryck på Kontakter .
3.  Tryck på Lägg till .
4.  Ange kontaktinformation.

5.  Tryck på Spara.

Öppna röstbrevlåda
1.  Välj något av följande: 

 x Dra nedåt i statusfältet och knacka på 
aviseringen Röstmeddelande väntar.

 x Om det har konfigurerats kan du trycka 
på 1  på Knappsatsen  i appen 
Cisco Phone  för att ringa upp 
röstmeddelandenumret.

2.  Följ anvisningarna för att hämta 
röstbrevmeddelanden.

ELLER: Om visuell röstbrevlåda är 
konfigurerad, i Cisco Phone -appen,  
tryck på Röstbrevlåda .

Vidarekoppla samtal från telefonen
1.  Öppna appen Cisco Phone .
2.  Baserat på telefonens programvaruversion 

trycker du på menyn Spill  eller Låda .
3.  Välj Funktioner > Vidarebefordra samtal.
4.  Dra reglaget Aktivera samtalskoppling åt 

höger .

5.  Ange numret som ska ta emot dina samtal 
eller välj en post från listan Kontakter.

6.  Tryck på Spara.

Stäng av vidarebefordring av samtal från 
telefonen
1.  Öppna appen Cisco Phone .
2.  Baserat på telefonens programvaruversion 

trycker du på menyn Spill  eller Låda .
3.  Välj Funktioner > Vidarebefordra samtal.
4.  Dra reglaget Aktivera vidarebefordra 

samtal åt vänster .

5.  Tryck på Spara.

(I förekommande fall) Skicka en PTT-
sändning (push to talk)
1.  Om telefonen är lösenordsskyddad ska du 

låsa upp telefonen.
2.  Om du inte är på önskad kanal öppnar du 

appen PTT  och trycker på önskad kanal 
på fliken Kanaler  eller klickar på en del 
av en konversation på fliken Aktivitet .

3.  Tryck på och håll den programmerade 
knappen PTT intryckt.

4.  När du hör en ljudsignal håller du 
mikrofonen cirka fem centimeter från 
munnen och talar.

5.  Släpp knappen PTT.
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(I förekommande fall) Aktivera paniklarmet
Tryck på den programmerade röda Nödknappen 
uppe till höger på telefonen enligt anvisningarna.

(Endast för 840S) Skanna en streckkod
1.  Om telefonen är lösenordsskyddad ska du låsa 

upp telefonen.
2.  Rikta streckkodsläsaren 2,5–46 cm från 

streckkoden du vill skanna.
3.  Tryck på och håll ned den programmerbara 

knappen Skanner medan ljuset lyser över hela 
streckkoden tills ljuset släcks och du hör en 
ljudsignal.

Justera volymen under ett samtal
Tryck på de programmerade knapparna Volym 
upp och Volym ned för att justera volymen under 
ett samtal.

Öppna snabbinställningarna

1.  Svep nedåt från statusfältet högst upp på 
skärmen.

2.  Om din telefon har ett smart startprogram 
med en enda app trycker du på 
Snabbinställningar.

3.  Om tillgängligt, svep nedåt igen om du vill visa 
fler inställningar och alternativ.

Eller: Om din telefon har smart start med flera 
appar trycker du på menyn Spill .

(I förekommande fall) Justera telefonens 
ringsignalvolym

1.  Öppna appen Inställningar .
2.  Tryck på Ljud.
3.  Dra reglaget Ringsignalvolym för att justera 

ringsignalens volym.

(Om tillgängligt) Parkoppla en Bluetooth®-
enhet
1.  Öppna appen Inställningar .
2.  Välj Anslutna enheter > 

Anslutningsinställningar > Bluetooth.
3.  Tryck på Parkoppla ny enhet.
4.  I listan Tillgängliga enheter väljer du önskad 

enhet och trycker på Parkoppla.
5.  Ange enhetens PIN-kod om det behövs.

(I förekommande fall) Justera skärmens 
ljusstyrka
1.  Öppna appen Inställningar .
2.  Tryck på Display.
3.  Tryck på Ljusstyrka.
4.  Dra skjutreglaget för att justera skärmens 

ljusstyrka.
5.  Om du vill kan du aktivera Adaptiv ljusstyrka 

för att justera skärmens ljusstyrka automatiskt 
baserat på miljön. Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade 

varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag 
i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på 
webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken 
som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner 
avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat 
företag. (1110R)

(I förekommande fall) Ändra timeout för 
skärmen
1.  Öppna appen Inställningar .
2.  Tryck på Display.
3.  Tryck på Avancerat.
4.  Tryck på Skärm-timeout.
5.  Välj önskad tidslängd.

(I förekommande fall) Ändra teckenstorlek 
och visningsstorlek
1.  Öppna appen Inställningar .
2.  Tryck på Display.
3.  Tryck på Avancerat.
4.  Tryck på Teckenstorlek eller Visningsstorlek.
5.  Använd reglagen Teckenstorlek eller 

Visningsstorlek till att justera teckenstorlek 
respektive visningsstorlek.

Användarhandbok 
Mer information finns i den kompletta 
användarhandboken.


