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Din telefon 

 

1.  Stik til hovedtelefoner, stregkodescanner 
(kun 860S) og programmerbar knap 
(nødopkald som standard)

2.  Modtagerhøjttaler og frontkamera
3.  Programmerbar knap (PTT som standard) 

og tænd/sluk-knap
4.  Kontakter til USB-opladningsport, 

mikrofon og oplader
5.  Programmerbare knapper (som standard: 

scanner til 860S, lydstyrke op og lydstyrke ned)
6.  Bagkamera, bagmikrofon, blitzobjektiv/

lommelygte og programmerbar knap 
(fingeraftryk som standard)

7.  Baghøjttaler, batterilås og genopladelig 
batteripakke.

8.  Stregkodescanner (kun 860S)

Tænd telefonen
Tryk og hold Tænd/sluk-knappen  nede, indtil 
telefonen vibrerer, og den første skærm vises.

Lås din telefon op
1.  Hvis telefonskærmen er i slumretilstand, 

skal du kort trykke på Tænd/sluk-knappen.
2.  Stryg opad på låseskærmen .

3.  Indtast din pinkode eller adgangskode, 
og tryk på Enter .

ELLER: kun til 860 og 860S – hvis det er 
konfigureret, skal du trykke på den programmerede 
knap Fingeraftryk.

Lås telefonen
Tryk kortvarigt på Tænd/sluk-knappen.

Sluk telefonen
1.  Hold Tænd/sluk-knappen nede.
2.  Tryk på Sluk .

Foretag et opkald fra tastaturet
1.  Åbn appen Cisco Phone .
2.  (Valgfrit) Hvis din telefon har flere linjer, 

skal du åbne den ønskede linje. 
3.  Tryk på Tastatur .
4.  Indtast et telefonnummer.
5.  Tryk på Besvar/opkald .

Besvar et opkald 
Stryg Besvar/opkald  til højre.

Slå lyden fra mikrofonen
1.  Gå til skærmbilledet for det aktive opkald, 

og tryk på Slå lyd fra .
2.  Tryk på Slå lyd fra  igen for at slå 

mikrofonens lyd til.

Skift lydindstillingen
1.  Tryk på Lydindstillinger  fra skærmbilledet 

for det aktive opkald.
2.  Vælg den ønskede tilgængelige indstilling 

for lyd: hovedtelefoner , højttaler , 
Bluetooth  eller telefon .

Sæt et opkald på hold
1.  Gå til skærmbilledet for det aktive opkald, 

og tryk på Sæt i venteposition .
2.  Gå tilbage til det opkald, der er i ventepsotion, 

ved at trykke på Sæt i venteposition .

Omstil et opkald til en anden person
1.  Tryk på Mere  på skærmbilledet for det 

aktive opkald.
2.  Tryk på Viderestil til nummer .
3.  Indtast det nummer, der skal ringes til, eller 

vælg en post på listen med seneste opkald .
4.  Tryk på Omstil .
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Tilføj et opkald for at oprette en konference
1.  Tryk på Mere  på skærmbilledet for det 

aktive opkald.
2.  Tryk på Tilføj opkald.
3.  Angiv et nummer,  der skal ringes til.
4.  Tryk på Tilføj .

5.  Tryk på Mere , når en person svarer.

6.  Tryk på Flet .

7.  Tryk på det parkerede opkald, du vil tilslutte 
til konferencen.

8.  Tryk på Flet.

9.  Gentag trin 1 til 8 for hver yderligere deltager.

Åbn andre apps under et aktivt opkald
1.  Gå væk fra skærmbilledet for det aktive opkald 

ved at trykke på Start . Tilbage  eller 
seneste apps .

2.  Brug den ønskede app.

3.  Hvis du vil vende tilbage til skærmbilledet 
for det aktive opkald, skal du stryge ned på 
statuslinjen og trykke på beskeden om det 
aktuelle opkald.

Vis dine seneste eller ubesvarede opkald
1.  Åbn appen Cisco Phone .
2.  Tryk på Opkald .
3.  Tryk på Seneste eller Ubesvarede.

Tilføj en ny lokal kontakt
1.  Åbn appen Cisco Phone .
2.  Tryk på Kontakter .
3.  Tryk på Tilføj .
4.  Angiv kontaktoplysningerne.

5.  Tryk på Gem.

Telefonsvareradgang
1.  Vælg en af følgende: 

 x Stryg ned på statuslinjen, og tryk på 
beskeden Talemeddelelse venter.

 x  Hvis det er konfigureret, skal du trykke på 1  
på Cisco Phone -appens tastatur  for at 
ringe til nummeret til hentning af talebesked.

2.  Følg vejledningen for at hente talemeddelelse.

ELLER: Hvis visuel voicemail er konfigureret – Gå til 
appen Cisco Phone , og tryk på Talebesked .

Viderestil opkald fra din telefon
1.  Åbn appen Cisco Phone .
2.  Tryk på menuen Overløb  eller Skuffe  

baseret på telefonens softwareversion.
3.  Vælg Funktioner > Viderestil opkald.
4.  Stryg skyderen Aktivér viderestilling 

af opkald til højre .

5.  Indtast nummeret for at modtage dine opkald, 
eller vælg en post på listen Kontakter.

6.  Tryk på Gem.

Sluk og viderestil fra telefonen
1.  Åbn appen Cisco Phone .
2.  Tryk på menuen Overløb  eller Skuffe  

baseret på telefonens softwareversion.
3.  Vælg Funktioner > Viderestil opkald.
4.  Stryg skyderen Aktiver viderestilling af 

opkald til venstre .

5.  Tryk på Gem.

(Hvis konfigureret) Send en PTT-broadcast 
(Push to Talk)
1.  Hvis din telefon er beskyttet med 

adgangskode, skal du låse telefonen op.
2.  Hvis du ikke er på den ønskede kanal, skal du 

åbne appen PTT  og trykke på den 
ønskede kanal fra fanen Kanaler  eller klikke 
på en ben i en samtale fra fanen Aktivitet .

3.  Hold den programmerede knap PTT  nede.

4.  Når du hører et bip, skal du holde 
telefonens mikrofon ca. to tommer 
(fem centimeter) fra munden og tale.

5.  Slip den programmerede PTT-knap.

(Hvis konfigureret) Aktivér panikalarmen
Tryk på den programmerede røde nødknap øverst 
til højre på telefonen, sådan som det er anvist.
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(Kun for 860S) Scan en stregkode
1.  Hvis din telefon er beskyttet med 

adgangskode, skal du låse telefonen op.
2.  Peg med stregkodelæseren i en afstand 

på 2,5 – 46 centimeter (1-18") fra den 
stregkode, du vil scanne.

3.  Hold den programmerede knap Scanner 
nede, så den røde linje lyser på tværs af hele 
stregkodesymbolet, indtil det røde lys slukkes, 
og du hører et bip.

Juster lydstyrken under et opkald
Tryk på de programmerede knapper Lydstyrke op 
og Lydstyrke ned for at justere lydstyrken under 
et opkald.

Få adgang til hurtig indstillingerne

1.  Stryg ned fra statuslinjen øverst på skærmen.
2.  Hvis din telefon har  smart-start, med en enkelt 

app, skal du trykke på Hurtigindstillinger.
3.  Hvis det er muligt, skal du stryge ned igen for 

at få vist flere indstillinger og muligheder.
Eller: Hvis din telefon har smart-start med flere 
apps, skal du trykke på menuen Overløb .

(Hvis tilgængelig) Juster telefonens 
ringelydstyrke

1.  Åbn appen Indstillinger .
2.  Tryk på Lyd.
3.  Skub for at justere lydstyrken for ringetone.

(Hvis tilgængelig) Par en Bluetooth®-enhed
1.  Åbn appen Indstillinger .
2.  Vælg Tilsluttede enheder > 

Forbindelsespræferencer > Bluetooth.
3.  Tryk på Par ny enhed.
4.  Gå til listen over Tilgængelige enheder, 

vælg den ønskede enhed, og tryk på Par.
5.  Indtast om nødvendigt enhedens pinkode.

(Hvis tilgængelig) Juster skærmens 
lysstyrke
1.  Åbn appen Indstillinger .
2.  Tryk på Skærm.
3.  Tryk på Lysstyrkeniveau.
4.  Brug skyderen for at justere skærmens 

lysstyrke.
5.  Hvis det er nødvendigt, skal du aktivere 

Tilpasset lysstyrke for automatisk at justere 
skærmens lysstyrke ud fra miljøet.

(Hvis tilgængelig) Skift skærm-timeout
1.  Åbn appen Indstillinger .
2.  Tryk på Skærm.
3.  Tryk på Avanceret.
4.  Tryk på Skærmtimeout.
5.  Vælg den ønskede tid.
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(Hvis tilgængelig) Skift skriftstørrelse 
og visningsstørrelse
1.  Åbn appen Indstillinger .
2.  Tryk på Skærm.
3.  Tryk på Avanceret.
4.  Tryk på Skriftstørrelse eller 

Visningsstørrelse.
5.  Brug skyderne Skriftstørrelse eller 

Visningsstørrelse til at justere skriftstørrelse 
eller visningsstørrelse.

Brugervejledning 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se 
brugervejledningen.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/products-user-guide-list.html
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