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Merk Skriv ut på papir i Legal-størrelse  
(8,5 x 14 tommer) for best resultat.
1  Ringe
Når du skal ringe, løfter du håndsettet og taster et 
nummer. Eller:
 • Trykk på en -knapp som ikke lyser (høyre side).
 • Trykk på funksjonstasten Ring.
 • Trykk på hodetelefonknappen  eller 

høyttalerknappen  (lyser ikke).

Ringe fra anropsloggen
Når du taster inn et telefonnummer, vises samsvarende 
numre fra anropsloggen.

Trykk to ganger på et nummer for å ringe, eller bla til et 
nummer og trykk på Velg-knappen i navigeringsområdet.

Ringe det siste nummeret på nytt
Trykk på funksjonstasten Gjenta. 

Kortnummer
Trykk på en kortnummerknapp  (hvis tilgjengelig). 
Du kan også angi en kortnummerkode mens håndsettet 
er på (ingen summetone), og deretter trykke på 
funksjonstasten Kortnummer. 
Kontakt den systemansvarlige hvis du trenger hjelp 
til å konfigurere kortnumre fra Web-sidene for 
brukeralternativer.

2  Legge på
Legg på håndsettet for å avslutte en samtale. Eller:
 • Trykk på Legg på-knappen .
 • Trykk på funksjonstasten Avslutt.
 • Trykk på hodetelefonknappen  eller 

høyttalerknappen  (lyser).
3  Svare på anrop
Løft håndsettet for å svare på et innkommende anrop . 
Eller:
 • Trykk på den blinkende, gule -knappen 

(høyre side).
 • Trykk på funksjonstasten Svar.
 • Trykk på hodetelefonknappen  eller 

høyttalerknappen  (lyser ikke).
 • Trykk på Velg-knappen   

i navigeringsområdet.      

Samtale venter
Hvis du mottar et nytt anrop mens en annen samtale 
pågår, vises det en ny øktetikett.

Hvis du vil svare på det nye anropet og sette den 
første samtalen på vent automatisk, trykker du på 
den blinkende, gule -knappen (høyre side). 

Flere linjer
Hvis du har flere linjer, trykker du på Alle anrop  for 
å vise alle anrop på alle linjer (eldste først). Hvis du ikke 
trykker på denne knappen først, vises bare anrop på den 
valgte linjen.
Hvis du vil se hvilken linje som er valgt, kan du 
se etter et blått ikon på linjeetiketten (venstre 
side på telefonskjermen) og linjenummeret i 
overskriftsområdet (øverst på telefonskjermen). 
Alle anrop bruker det primære linjenummeret.
4  Slå av lyden på telefonen
Trykk på Demp-knappen  for å slå lyden på 
telefonen på og av. Når lyden er dempet, lyser 
Demp-knappen rødt.

5  Viderekoble 
Bruk viderekoblingsfunksjonen til å viderekoble en 
innkommende eller aktiv samtale til talepost eller et annet 
telefonnummer (må konfigureres på forhånd av den 
systemansvarlige). Du må hente tilbake en samtale som er 
satt på vent, før du kan bruke viderekoblingsfunksjonen.
Viderekobling påvirker bare den merkede samtalen. Bla 
eventuelt til samtalen før du trykker på Viderekoble.

6  Viderekoble alle anrop
1. Trykk på funksjonstasten VidAlle.
2. Angi et telefonnummer, velg et nummer fra 

anropsloggen, eller trykk på Meldinger- 
knappen  (for viderekobling til talepost).

3. Se etter ikonet Viderekoble alle  på 
telefonskjermen.

4. Trykk på funksjonstasten Viderekobling av 
for å oppheve viderekobling.

Kontakt den systemansvarlige hvis du trenger hjelp til å 
viderekoble anrop fra Web-sidene for brukeralternativer.

7  Sette samtaler på vent
1. Trykk på Vent-knappen . 

Vent-ikonet  vises, og knappen blinker grønt.

2. Du henter tilbake samtalen som er satt på 
vent, ved å trykke på den blinkende, grønne 

-knappen, funksjonstasten HentAnr eller 
Velg-knappen i navigeringsområdet. (Vær 
oppmerksom på at du ikke kan hente tilbake 
en samtale som er satt på vent, ved å trykke 
på Vent-knappen en gang til.)

8  Ikke forstyrr
Trykk på knappen Ikke forstyrr (hvis tilgjengelig) 
for å aktivere  eller deaktivere  Ikke 
forstyrr-funksjonen.
Når Ikke forstyrr-funksjonen er aktivert, er ringetonen 
dempet, og visuelle varsler av nye samtaler kan bli 
blokkert. 



9  Konferanse
1. Fra en tilkoblet samtale  (en samtale som ikke er 

satt på vent): Trykk på Konferanse-knappen .
2. Foreta et nytt anrop.

3. Trykk på Konferanse-knappen eller funksjonstasten 
Konferanse (før eller etter at personen har svart).

Konferansen startes, og på telefonen vises meldingen 
"Konferanse" i stedet for anroper-IDen.

4. Gjenta trinnene over for å legge til flere deltakere.

Konferansen avsluttes når alle deltakerne har lagt på.

Legge til en samtale på vent 
i en konferanse
1. Fra en tilkoblet samtale  (en samtale som ikke er 

satt på vent): Trykk på Konferanse-knappen .
2. Trykk på den blinkende, grønne -knappen for 

samtalen som er satt på vent og som du vil legge 
til i konferansen. 

Hvis samtalen som er satt på vent, er på en annen 
linje, trykker du på funksjonstasten Aktive anrop, 
velger en samtale på listen og trykker på 
funksjonstasten Konferanse. 

Konferansen avsluttes når alle deltakerne har lagt på.

Vise og fjerne konferansedeltakere
Trykk på funksjonstasten Vis detaljer under en 
konferansesamtale. Hvis du vil fjerne en deltaker fra 
konferansen, merker du et navn og trykker på Fjern.
10  Overføre samtaler
1. Fra en tilkoblet samtale  (en samtale som ikke 

er satt på vent): Trykk på Overfør-knappen .
2. Ring mottakeren av overføringen.

3. Trykk på Overfør-knappen eller funksjonstasten 
Overfør (før eller etter at mottakeren har svart).

Overføringen er fullført. Det vises en 
bekreftelsesmelding på telefonskjermen.

11  Anropslogg
Trykk på Programmer-knappen , og velg 
Anropslogg. 
De siste 150 anropene vises:
 • Ubesvarte anrop 
 • Oppringte anrop 
 • Mottatte anrop 
Trykk to ganger på et anrop for å ringe. Du kan 
også bla til et anrop og trykke på Velg-knappen 
i navigeringsområdet eller trykke på 
funksjonstasten Ring. 
Du kan vise detaljer om et anrop ved å merke 
det og trykke på Mer > Detaljer.

Vise nye ubesvarte anrop
Trykk på -knappen ved siden av ikonet Ubesvarte 
anrop  på høyre side av telefonskjermen (antall 
ubesvarte anrop kan også vises). Ikonet Ubesvarte anrop 
vises her hvis du har nye ubesvarte anrop du ikke har 
vist ennå. 
Du kan også vise ubesvarte anrop ved å åpne anropsloggen 
og trykke på funksjonstasten Ubesvarte anrop.

12  Kataloger
1. Trykk på Kontakter-knappen , og velg 

en katalog.
2. Angi søkekriterier og trykk på Bekreft.

3. Trykk to ganger på en oppføring for å ringe. Du kan 
også bla til en oppføring og trykke på Velg-knappen 
i navigeringsområdet eller trykke på funksjonstasten 
Ring. 
13  Delte linjer
Hvis du deler en linje med en kollega eller 
administrasjonsassistent:
 • Begge kan svare på en innkommende samtale på den 

delte linjen.
 • Når kollegaen din har en samtale på den delte linjen, 

lyser knappen for den delte linjen  rødt på din 
telefon, og samtalen vises på telefonskjermen.

 • Hvis kollegaen din setter en samtale på vent, blinker 
-knappen på din telefon rødt. Du eller kollegaen 

din kan gjenoppta anropet. 

Privat og Bryt inn
Du eller kollegaen din kan bruke Privat-funksjonen til 
å blokkere visning av samtaler på den andre personens 
telefonskjerm.
Hvis kollegaen din ikke bruker Privat-funksjonen, kan 
du trykke på den røde -knappen på din telefon for 
å bryte inn i (legge til deg selv i) en samtale på den delte 
linjen. Hvis du gjør det, opprettes det en konferanse.

14  Talepost
Indikatorer for nye meldinger er:
 • et rødt lys på håndsettet
 • en støtvis summetone på linjen (hvis aktivert)
 • et talepostikon  ved siden av linjeetiketten 

og -knappen (antall meldinger kan også vises)

Høre på meldinger
Trykk på Meldinger-knappen , og følg 
taleinstruksjonene. Du kan også trykke på -knappen 
ved siden av talepostikonet .
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15  Tips
Hva er knappene ved siden 
av telefonskjermen?
 • Knappene på venstre side av telefonskjermen er  

linje- og funksjonsknapper. Linjeknappene bytter 
linjevisning, men påvirker ikke aktive samtaler.

 • Knappene på høyre side av telefonskjermen er 
øktknapper. Hver samtale er relatert til en øktknapp. 
Bruk disse knappene til å svare på og gjenoppta 
samtaler og til å vise detaljer om en samtale. 

Hvordan bruker jeg berøringsskjermen?
 • Når du skal velge elementer, trykker du en eller 

to ganger med en fingertupp eller viskelærenden 
av en blyant. 

 • Bla en side ned ved å dra det nederste elementet 
oppover.

 • Hvis du vil deaktivere berøringsskjermen 
i 60 sekunder, trykker du på og holder nede 
Velg-knappen i navigeringsområdet til det 
vises en bekreftelsesmelding.

Hvordan demper jeg telefonen 
når den ringer?
Trykk én gang på venstre side av volumknappen  
mens telefonen ringer.

Hvordan endrer jeg ringetonen?
1. Velg Programmer  > Innstillinger > Ringetone, 

velg en linje og trykk på Rediger.
2. Velg en ringetone og trykk på SpillAv, og trykk 

deretter på Angi.

Hvordan fungerer Tilbake-knappen?
Trykk på Tilbake-knappen  for å gå ut 
av programmer og menyer.

Hvor finner jeg en fullstendig 
brukerhåndbok?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com
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