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Almindelige telefonopgaver
Foretag opkald Tryk på eller Opkald. 

Du kan gøre dette før 
eller efter indtastning.

Besvar opkald Tryk på eller Besvar.

Afslut opkald Tryk på Afslut opkald.

Gentag Tryk på Gentag.

Slå lyd fra 
konferencestation

Tryk på på lydbasen, 
DCU'en eller 
mikrofonen.

Se opkaldshistorikken Tryk på Apps, og vælg 
Opkaldshistorik. For at 
ringe skal du markere en 
post og derefter trykke 
på Ring op.

Hold/genoptag 
opkald

Tryk på Hold. For at 
genoptage et opkald skal 
du trykke på eller 
Genoptag.

Omstil opkald til et 
nyt nummer

Tryk på Omstil, indtast 
nummeret, og tryk 
derefter op Omstil.

Start et standard/ad 
hoc-konferenceopkald

Tryk på Konference, ring 
til en deltager, og tryk på 
Konference.

Viderestil alle opkald Tryk på Viderestil alle.

Forbind Tryk på Konference fra 
et forbundet opkald, og 
tryk på Opkald for at se 
en opkaldspost, der skal 
tilføjes.
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Definitioner på programtaster

Telefonskærmikoner

Telefonknapper

Telefonforbindelser
Definitioner på 
programtaster
Afslut opkald Afslut aktivt opkald

Annuller Stop aktuel handling

Apps Adgang til telefonapplikationer 
og telefonindstillingsmenuer

Besvar Besvar indgående opkald

Flere Vis flere programtaster

Genkald Modtag en besked, når et 
optaget lokalnummer bliver 
ledigt

Genoptag Genoptag opkald på hold

Gentag Ring op til det senest kaldte 
nummer igen

Hold Sæt et aktivt opkald på hold

Hurtigkald Foretag opkald til valgt post

Konf Opret konferenceopkald

KonfLst Se konferencedeltagere

Kontakter Redigér kontaktmenuer for at se 
virksomhedsrelaterede eller 
personlige adressebogskontakter

Meddelelser Indstil, kontroller eller aflyt 
beskeder

Nyt opk Foretag nyt opkald uden at 
afbryde fra det aktuelle opkald 

Omdiriger Omdiriger opkald

Omstil Omstil opkald

Opkald Angiv forbunde opkald

Parker Parker opkald og få vist dets 
detaljer

Ring til Ring op til et kaldt nummer

Viderestil alle Viderestil alle indgående opkald



Telefonskærmikoner

Linje- og opkaldstilstand

Opkald på hold

Forbundet opkald

Indgående opkald

Røret på

Røret af

Delt linje i brug

Andre funktioner

Valg mulighed

Forbundet tilstand

Krypteret

Mikrofon til
Telefonknapper
Opkald

Tovejsnavigationsbjælke

Vælg

Lydstyrke

Slå lyd fra
Telefonforbindelser

Visning nedenfra lydbasen

1 Netværkskabelport.

2 Ekstern strømforbindelse.

3 Vis USB-port for styreenhed. Slutter 
DCU'en til basen. 
Bemærk: Tryk godt ned for at 
placere ferritperlen mellem 
ledningsstolperne.

4 Stikforbindelse til mikrofon.

5 Kabelport for seriel ledføring. 
Tilslutter de to lydbaseenheder i 
forbundet tilstand.
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