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Vanliga telefonfunktioner
Ringa samtal Tryck på  eller Ring. Du 

kan göra detta innan eller 
efter du har slagit numret.

Besvara samtal Tryck på  eller Svara.

Avsluta samtal Tryck på Avsluta samtal.

Ring igen Tryck på Ring igen.

Försätt 
Conference 
Station i tystläget

Tryck på  på ljudbasen, 
skärmstyrenheten eller 
mikrofonen.

Visa 
samtalshistorik

Tryck på Program och välj 
Samtalshistorik. Om du vill 
ringa ett nummer markerar 
du det och trycker på Ring.

Förfrågan/ 
Återuppta samtal

Tryck på Förfrågan. Om du 
vill återuppta ett samtal 
trycker du på  eller 
Återuppta.

Överföra samtal 
till ett nytt 
nummer

Tryck på Överför, ange 
numret och tryck sedan på 
Överför.

Starta ett 
standardkonfe-
renssamtal (ad 
hoc-konferens)

Tryck på Konf, slå numret 
till en deltagare och tryck på 
Konf.

Vidarebefordra 
alla samtal

Tryck på Vdb alla.

Delta Från ett anslutet samtal kan 
du trycka på Konf och 
därefter Samtal för att visa 
en lista över deltagarna.
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Vanliga telefonfunktioner

Definitioner av programstyrda 
knappar

Ikoner på telefonskärmen

Telefonknappar

Telefonanslutningar
Definitioner av 
programstyrda knappar
Återuppr Ta emot meddelande om att en 

upptagen anknytning blir ledig

Återuppta Återuppta samtal som är under 
förfrågan

Avbryt Stoppa aktuell åtgärd

Avsluta samtal Avsluta det aktiva samtalet

Fler Visa fler programstyrda 
knappar

Förfrågan Sätt det aktiva samtalet under 
förfrågan

Konf Inled konferenssamtal

KonfList Visa konferensdeltagare

Kontakter Gå till menyn med kontakter för 
att visa adressboken med 
affärskontakter eller personliga 
kontakter

Meddelanden Ställ in, kontrollera eller lyssna 
på röstmeddelanden

Nytt samtal Ring nytt samtal utan att 
avsluta aktuellt samtal 

Överför Överför samtal

Parkera Parkera samtalet och visa 
information om det

Program Åtkomst till menyer för 
telefonens program och 
inställningar

Ring Ring det slagna numret

Ring igen Ring senast uppringda nummer 
igen

Samtal Visa anslutna samtal

Snabbval Ring markerad post

Svara Besvara inkommande samtal

Vdb alla Vidareb. alla inkommande 
samtal

Vid.kopp Vidareb. samtal



Ikoner på telefonskärmen

Linje- och samtalsstatus

Samtal under förfrågan

Anslutet samtal

Inkommande samtal

Luren på

Luren av

Delad linje används

Övriga funktioner

Markerat alternativ

Sammanlänkat läge

Krypterad

Mikrofon på
Telefonknappar
Ring

Tvåvägsnavigeringsknapp

Välj

Volym

Tyst
Telefonanslutningar

Ljudbasen sedd underifrån

1 Port för nätverkskabel.

2 Anslutning till extern 
strömförsörjning.

3 USB-port för skärmstyrenhet. 
Ansluter skärmstyrenheten till basen. 

Anm.: Tryck fast ferritkärnan 
ordentligt mellan sladdpinnarna.

4 Uttag för mikrofonsladd.

5 Kabelport för seriekoppling. Ansluter 
två ljudbasenheter i sammanlänkat 
läge.
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