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Din telefon 

 

1.  Indikatorlampa (LED) och headsetport 
2.  Högtalarknappen
3.  Programstyrda knappar, navigeringshjul och 

samtalskontrollsknappar 
4.  Knappsats
5.  Knappar till vänster

Slå på telefonen 

Tryck på och håll ned Slå på/AvslSam  tills den röda 

LED-lampan tänds. 

Stäng av telefonen 
1.  Tryck på och håll ned Slå på/AvslSam  i 4 

sekunder .
2.  Tryck på Stäng av.

Ringa ett samtal 
1.  Ange ett telefonnummer.

2.  Tryck på Besvara/Sänd  .

Besvara ett samtal 

Tryck på Svara eller Svara/Sänd  .

Sätta ett samtal under förfrågan 
1.  Öppna appen Telefon.
2.  Tryck på Parkera.

Visa dina senaste samtal 
1.  Öppna appen Senaste.
2.  Välj Senaste.
3.  Välj linje eller Alla senaste.

Överföra ett samtal till en annan person 
1.  Öppna appen Telefon.
2.  Tryck på Mer  och välj Överför.
3.  Ange det nummer som du vill ringa eller välj en post 

från dina senaste samtal.
4.  Tryck på Överför .

Lägga till en annan person i ett samtal 
1.  Öppna appen Telefon.
2.  Tryck på Mer  och välj Konf.
3.  Utför någon av dessa åtgärder.

•	 Ring ett nummer och vänta på att personen svarar.
•	 Välj en post från din lista över Senaste och vänta 

på att personen svarar.
•	 Välj ett annat parkerat samtal på samma linje.
•	 Tryck på den högre navigationsknappen, välj en 

linje och välj ett parkerat samtal på den linjen.

4.  Tryck på Slå ihop.

Stänga av ljudet 
1.  Tryck på Tyst  . 
2.  Tryck på Tyst igen när du vill slå på ljudet. 

Ringa med ett headset 
1.  Öppna appen Telefon.
2.  Välj en linje.
3.  Ange ett telefonnummer.

4.  Tryck på Besvara/Sänd  .



Cisco trådlös IP-telefon 8821 och 8821-EX Snabbstartsguide

  Juni 2016Upphovsrätt © 2016 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

Ringa ett samtal med telefonens högtalare 
1.  Tryck på och håll  intryckt för att aktivera högtalaren. 
2.  Slå telefonnumret. 

3.  Tryck på Svara/Sänd  för att ringa ditt samtal. 

4.  Tryck på och håll  intryckt igen för att stänga av 
högtalarläget. 

Använda din röstbrevlådetjänst 
1.  Tryck på och håll knappen One (1)  intryckt.
2.  Följ instruktionerna.

Vidarekoppla samtal från din telefon 
1.  Öppna appen Telefon.
2.  Välj en linje.
3.  Tryck på Mer  och välj Vidareb alla.
4.  Ange telefonnumret som ska ta emot samtalen eller välj 

en post i listan Samtalshistorik.

Avbryta vidarekoppling av samtal på din 
telefon 
1.  Öppna appen Telefon.
2.  Välj den vidarekopplade linjen.
3.  Tryck på Mer  och välj Vidareb av.

Justera volymen under ett samtal 

Tryck på Volym  uppåt eller nedåt för att 

justera volymen medan du är i ett samtal. 

Justera telefonens ringsignalvolym 
Tryck på Volym  uppåt eller nedåt för att 

justera ringsignalens volym när telefonen ringer. 

Ändra ringsignalen 
1.  Öppna appen Inställningar.
2.  Välj Telefoninställningar > Ljud > Ringsignal 
3.  Välj en linje.
4.  Markera en ringsignal.
5.  Tryck på Spela upp för att höra ringsignalen.
6.  Tryck på Välj för att använda ringsignalen

Justera skärmens ljusstyrka 
1.  Öppna appen Inställningar.
2.  Välj Telefoninställningar > Skärm > Ljusstyrka 
3.  Använd pilknapparna på navigationshjulet för att justera 

ljusstyrkan.
4.  Tryck på Spara.

Ändra teckenstorleken 
1.  Öppna appen Inställningar.
2.  Välj Telefoninställningar > Skärm > Teckenstorlek 
3.  Välj inställningen som krävs.

Ändra skärmens skärmtimeout 
1.  Öppna appen Inställningar.
2.  Välj Telefoninställningar > Skärm > Viloläge.
3.  Välj tidsinställningen som krävs.

Ladda batteriet med AC-
strömförsörjningen 
1.  Anslut USB-kabeln till undersidan av telefonen med 

stiften mot varandra. 
2.  Sätt in USB-kabeln i strömadaptern.
3.  Anslut nätadaptern till ett eluttag.

Användarhandbok 
Visa hela användarhandboken på http://www.cisco.com/c/
en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-
8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-
guides-list.html.
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