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Din telefon 
1  Indikator for indgående opkald eller voicemail

2  Linje- og funktionstaster

3  Programtaster

4  Tilbage, Navigation og Slip

5  Venteposition, omstilling og konference

6  Hovedtelefon, højttalertelefon og slå lyd fra

7  Voicemail, programmer og telefonbog

8  Lydstyrke

Linje- og sessionsknapper 
Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald 
på en linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald 
og udføre opgaver som f.eks. fortsættelse af et opkald 
i venteposition.

Tasterne lyser for at indikere status:

 x  Grøn, konstant: Linjen er ledig

 x  Rød, konstant: Linjen er i brug

 x   Rød, blinker: Indgående opkald eller opkald 
i venteposition

 x  Gul, konstant: Linjen er ikke registreret

Foretag et opkald 
Indtast et nummer, og tag håndsættet op. 

Besvar et opkald 
Tryk på den blinkende røde tast. Hvis du har flere linjer 
på din telefon, skal du først trykke på den knap, der 
konstant lyser rødt.

Sæt et opkald i venteposition 
1. Tryk på Venteposition . 
2. Tryk på Venteposition igen for at genoptage et opkald 

i venteposition. 

Se seneste opkald 
1. Vælg den linje, der skal vises. 

2. Tryk på Programmer . 
3. Rul og vælg Seneste.

Omstil et opkald til en anden person 
1. Tryk på Omstil  i et opkald, der ikke 

er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer. 
3. Tryk på Omstil igen (før eller efter den anden part svarer).

Føj en anden person til et opkald 
1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på Konference .
2. Indtast det nummer, du vil tilslutte, og tryk på Ring op.
3. Når opkaldet er tilsluttet, skal du trykke på Konference 

igen. 



Multiplatformstelefoner i Ciscos 8800-serien af IP-telefoner Guiden Hurtigstart

April 2017Copyright © 2017 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder 
forbeholdes.

Foretag et opkald via hovedtelefoner 
1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet. 

3. Tryk på Hovedtelefon .

Foretag et opkald via højttalertelefonen 
1. Indtast nummeret via tastaturet. 

2. Tryk på Højttalertelefon .

Slå lyden fra 

1. Tryk på Slå lyd fra . 
2. Tryk på Slå lyd fra igen for at slå lyden til igen. 

Lyt til talemeddelelser 

Tryk på Meddelelser , og følg de talte anvisninger. 
Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt 
linje ved at trykke på linjetasten først. 

Viderestil alle opkald 
1. Vælg en linje, og tryk på Viderestil alle.
2. Indtast nummeret, som du vil viderestille til, eller tryk 

på Voicemail.
3. Når du er tilbage, trykker du på Viderestil Fra. 

Juster lydstyrken for et opkald 
Hvis du vil justere lydstyrken for håndsættet, skal du trykke 

på Lydstyrke  til venstre eller højre, når 
telefonen er i brug. 

Juster ringetonens lydstyrke 
Hvis du vil justere lydstyrken for ringetonen, skal du trykke 

på Lydstyrke  til venstre eller højre, når 
telefonen ikke er i brug. 

Skift ringetone 
1. Tryk på Programmer . 
2. Vælg Brugerindstillinger > Lydindstillinger > Lokalnr. 

(n) – Ringetone, hvor n = lokalnummer.
3. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på Afspil for 

at høre en prøve. 
4. Tryk på Vælg og Indstil for at gemme et valg. 

5. Tryk på  for at afslutte. 

Juster skærmens lysstyrke 
1. Tryk på Programmer . 
2. Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger.
3. Angiv en værdi for lysstyrkeniveauet i feltet Skærmens 

lysstyrke.
4. Tryk på Gem.

Par en mobil enhed 
(Kun Cisco IP-telefon 8851 og 8861.) 

1.  På din fastnettelefon skal du trykke på Applikationer 

. 
2.  Vælg Bluetooth > Enheder. 
3.  Vælg Scan.
4.  Vælg mobilenheden på listen over tilgængelige 

enheder, der kan parres. 
5.  Vælg Forbind. 
6.  Bekræft adgangsnøglen på mobiltelefonen, hvis 

du bliver bedt om det.
7.  Bekræft adgangsnøglen på bordtelefonen, hvis 

du bliver bedt om det. 
8.  Du kan vælge at gøre mobilenhedens kontaktpersoner 

og opkaldshistorik tilgængelig på bordtelefonen.

Brugervejledning 
Se den fulde brugervejledning på http://www.cisco.com/c/
en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-
8800-series/products-user-guide-list.html.


