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Din telefon 
1  LED-linje

     Mikrofonporte til kabel

     Bjælken Slå lyd fra

     Programtaster

     Navigationslinje og Vælg-knap

     Lydstyrkeknap

Tilstande for LED-bjælken 
LED-bjælkens lys indikerer status:

 x Grønt lys = aktivt opkald
 x Grønt blink = indgående opkald
 x Grønt, pulserende = parkeret opkald
 x Rødt lys = lydløst opkald

Foretag et opkald 
Indtast et nummer, og tryk på Ring op. 

Besvar et opkald 
Tryk på Besvar.

Sæt et opkald i venteposition 
1. Tryk på Hold. 
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at 

trykke på Genoptag. 

Se seneste opkald 
Tryk på Seneste, eller tryk på navigationstasten.

Vis dine favoritter
Tryk på Favoritter, eller tryk på navigationstasten for at se 
dine hurtigopkaldsnumre.

Føj en anden person til et opkald 
3. Tryk på Konference i et aktivt opkald.

4. Tast et telefonnummer.
5. (Valgfrit) Vent, indtil du hører en ringetone, eller indtil 

den anden person besvarer opkaldet. 

6. Tryk på Konference.2
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Viderestil et opkald til en anden person 
1. Tryk på Viderestil i et opkald, der ikke er i 

venteposition. 
2. Indtast den anden persons telefonnummer. 
3. (Valgfrit) Vent, indtil du hører en ringetone, eller indtil 

den anden person besvarer opkaldet.
4. Tryk på Viderestil igen. 

Slå lyden fra i dit opkald 

1. Tryk på Slå lyd fra  på telefonen eller  

Slå lyd fra  på udvidelsesmikrofonen.  
2. Tryk på Mikrofon igen for at tænde for mikrofonen. 

Lyt til talemeddelelser 
Tryk på Meddelelser, og følg taleprompterne. 

Viderestil alle opkald 
1. Tryk på Viderestil alle.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk 

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

Juster lydstyrken for et opkald 

Tryk på Lydstyrke  op eller ned for at justere 
lydstyrken, når telefonen er i brug. 

Juster ringelydstyrken 

Tryk på Lydstyrke  op eller ned for at justere 
ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug. 

Skift ringetone 
1. Vælg Indstillinger > Præferencer > Ringetone. 
2. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på Afspil for 

at høre en prøve. 
3. Tryk på Indstil for at gemme et valg. 

Skift lysstyrken 
1. Vælg Indstillinger > Præferencer > Lysstyrke. 

2. Tryk navigationslinjen  op for at øge 
lysstyrken og ned for at mindske lysstyrken.

3. Tryk på Gem. 

Par en trådløs mikrofon 
1. Vælg Indstillinger > Administratorindstillinger > 

Mikrofoner > Trådløs mikrofon. 
2. Vælg enten Mikrofon 1 eller Mikrofon 2, og tryk på Par.

3. Tryk på Slå lyd fra  på den trådløse mikrofon, indtil 
mikrofonens LED blinker hvidt. 

Annuller parring af en trådløs mikrofon 
1. Vælg Indstillinger > Administratorindstillinger > 

Mikrofoner > Trådløs mikrofon. 
2. Vælg enten Mikrofon 1 eller Mikrofon 2.
3. Tryk på Annuller parring på basisenheden. 

Annuller Oplad en trådløs mikrofon 
1. Anbring mikrofonen i opladningsholderen.
2. Hvis LED'en ikke er hvid, skal du fjerne mikrofonen og 

sætte den i holderen.
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