Vanlige telefonoppgaver

Funksjonstastdefinisjoner

Foreta anrop

Svar

Svar på innkommende anrop

Apper

Få tilgang til
telefonapplikasjoner og menyer
for telefoninnstillinger

Anrop

Foreta anrop til inntastet
nummer

Demp konferanse- Trykk på
på lydbasen,
stasjon
displayets kontrollenhet eller
mikrofonen.

Tilbakeringing

Motta en melding når et
opptatt internnummer blir
tilgjengelig

Vis anropslogg

Trykk på Apper og velg
Anropslogg. For å slå et nummer
markerer du en listeoppføring og
trykker på Ring.

Anropsliste

Liste over tilkoblede samtaler

Avbryt

Stans gjeldende operasjon

Konf

Opprett konferanseanrop

Trykk på Sett på vent. For å
gjenoppta et anrop trykker du
på
eller Gjenoppta.

KonfListe

Vis konferansedeltakere

Kontakter

Gå inn i Kontakter-menyen for
å vise bedrifts- eller personlige
adressebokkontakter

Viderekoble

Send anrop videre

Avslutt anrop

Avslutt aktivt anrop

VidrAlle

Videresend alle innkommende
anrop

Sett på vent

Sett aktivt anrop på vent

Meldinger

Konfigurer, kontroller eller lytt
til talemeldinger

Mer

Vis flere funksjonstaster

Nytt anrop

Foreta et nytt anrop uten å
koble fra gjeldende anrop

Parker

Parker anrop og vis detaljene

Ring på nytt

Ring nummeret du ringte sist,
på nytt

Gjenoppta

Gjenoppta samtale på vent

Hurtigtast

Foreta anrop til valgt oppføring

Overfør

Overfør anrop

Svar på anrop

Trykk på
eller Anrop. Du
kan gjøre dette før eller etter
inntasting av nummeret.
Trykk på

eller Svar.

Avslutt anrop

Trykk på Avslutt anrop.

Ring på nytt

Trykk på Ring på nytt.

Sett anrop på
vent / gjenoppta

Overføre anrop til Trykk på Overfør, tast inn
et nytt nummer
nummeret og trykk på Overfør.
Start en standard- Trykk på Konferanse, ring opp
konferanse (ad
en deltaker og trykk på
hoc-konferanse)
Konferanse.
Viderekoble alle
anrop

Trykk på VidrAlle.

Delta

Fra et tilkoblet anrop trykker du
på Konferanse, og deretter på
Anropsliste for å vise en
anropsliste du kan slutte deg til.
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IP-konferansetelefon 8831
Vanlige telefonoppgaver
Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Telefonknapper
Telefontilkoblinger

Ikoner på telefonskjermen

Telefonknapper

Telefontilkoblinger
1

Anrop
Linje- og anropsstatuser

2

Anrop på vent

2-veis navigasjonsfelt

5

Tilkoblet samtale
Innkommende samtale
3

Håndsett på
4

Velg
346668

Håndsett av
Delt linje i bruk

Lydbase sett nedenfra
Volum
Andre funksjoner
Valgt alternativ

1

Port til nettverkskabel.

2

Ekstern strømtilkobling.

3

USB-port til displayets
kontrollenhet. Kobler displayets
kontrollenhet til basen.
Merk: Trykk godt ned for å plassere
ferritkjernen mellom ledningsdelene.

4

Kablet forlengelse til
mikrofonkontakt.

5

Kjedekoblet kabelport. Kobler
sammen to lydbaseenheter i koblet
modus.

Koblet modus
Kryptert
Mikrofon på

Demp

