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Håndsættet

 

Tegnforklaring

 Indikatorlys (LED) 

 Hovedtelefonport

 Programtaster, telefonkontrolknapper (Højttaler, 
Menu), Navigationsklynge (navigationsring og knappen 
Vælg), opkaldskontrolknapper (Besvar/Send, Tænd/
Afslut)

 Tastatur 

 Knapperne Lydstyrke og Slå lyd fra

Tænd håndsættet 
Tryk på og hold Tænd/afslut  nede, indtil skærmen 
tændes.

Sluk håndsættet 
Tryk og hold Tænd/Afslut  nede, indtil skærmen 
slukkes.

Lås håndsættets tastatur 
Du kan manuelt låse tastaturet for at stoppe utilsigtet 
opkald. Når du låser tastaturet, kan du stadig ringe til 
nødopkaldsnumre. Programtasten-etiketten vises ikke, når 
du låser tastaturet.

Tryk på og hold Nul (0),  nede, indtil meddelelsen

"Tryk på og hold 0 nede" vises på skærmen. 

Oplås håndsættets tastatur 
Du skal låse håndsættets tastatur op for at kunne foretage 
opkald. Du kan dog ringe til nødopkaldsnumre fra det låste 
tastatur. Når du låser tastaturet op, vises programtast-
etiketterne.

Tryk på og hold Nul (0)  nede, indtil meddelelsen 
Tryk på og hold nede ikke vises på skærmen. 

Foretag et opkald 
1. Når håndsættet er inaktivt, skal du bruge tastaturet til 

at indtaste telefonnummeret.

2. Tryk på Besvar/Send  .

Ring til et nødopkaldsnummer
1. Når håndsættet er inaktivt, skal du bruge tastaturet til 

at indtaste nødopkaldsnummeret.

2. Tryk på Besvar/Send  .

Besvar et opkald 
Tryk på Besvar/Send  .

Sæt et opkald i venteposition, 
og genoptag det 
1. Tryk på Venteposition under et aktivt opkald.
2. Tryk på Genoptag for at besvare opkaldet igen.

Slå lyden fra under et opkald 
1. Tryk på Slå lyd fra  .
2. Hvis du vil slå lyden til for dig selv, skal du trykke på 

Slå lyd fra igen.

Opret et konferenceopkald 
1. I et aktivt opkald skal du trykke på Mere > 

Konference.

2. Angiv kollegaens nummer, og tryk på Besvar/Send  .
3. Tryk på Konference, efter at en kollega svarer.

Viderestil et opkald
1. Tryk på Mere > Viderestil i et aktivt opkald.
2. Angiv kollegaens nummer, og tryk på Besvar/Send 

 .
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3. Tryk på Viderestil efter den første ringetone, eller når 
din kollega har besvaret opkaldet.

Tilføj en kontakt
1. Tryk på Seneste, og markér den person, der har 

ringet op for nylig.
2. Tryk på Mere, markér Gem som kontakt, og tryk på 

Vælg.
3. Markér kategorien, tryk på Vælg, og tryk på Gem for 

at gemme nummeret.
4. (Valgfrit) Markér et felt for at tilføje eller erstatte andre 

oplysninger.
5. Tryk på Gem, og tryk på Ja.

Ring til en lokal kontakt
1. Tryk på Kontakter, og marker en post.

2. (Valgfri) Tryk til højre på navigationsringen  for at 
vælge et alternativt nummer.

3. Tryk på Ring op.

Ring til en kontakt i telefonbog
1. Tryk på Telefonbog.
2. Rul ned for at fremhæve en post, eller tryk på Søg, 

angiv et navn, og tryk på Søg.
3. Tryk på Linje, og vælg en linje, du vil ringe på.
4. Tryk på Vælg.

Se seneste opkald
1. Tryk på Seneste.
2. Tryk på højre eller venstre del af navigationsringen 

 for at få vist forskellige lister. 

Anvend Tryk for at tale 

1. Tryk på og hold Slå lyd fra  nede.
2. Tal, når du er tilsluttet, og slip Slå lyd fra ved 

slutningen af din meddelelse.

Tildel et hurtigopkaldsnummer
1. Tryk på Kontaktpersoner:
2. Markér en kontakt.
3. Tryk på Mere, og vælg Hurtigopkald.
4. Hvis du vil genbruge en eksisterende hurtig kalds 

indekspost, skal du markere et nummer, trykke på 
Fjern tildelingog trykke på Ja .

5. Markér et tomt hurtigopkaldsindeks, og tryk på Tilføj.

6. Tryk på Tænd/Afslut  .

Gå til din voicemail 
1. Tryk på og hold 1  nede, indtil du hører 

ringetonen.
2. Følg de automatiserede anvisninger.

Juster lydstyrke under et opkald 
Under et opkald, skal du trykke Lydstyrke  
op eller ned.

Konfigurer DND (Forstyr ikke) 
1. Tryk på Menu  .
2. Vælg Indstillinger > Forstyr ikke.
3. Vælg Deaktiveret (standard) for at slå DND fra, eller 

vælg Aktiveret for at slå DND til.
4. Tryk på Vælg for at gemme indstillingen.

Indstil dækningsadvarsel 
1. Tryk på Menu  .
2. Vælg Indstillinger > Lydindstillinger.
3. Markér Dækningsadvarsel.
4. Tryk på Fra for at stoppe tonen, eller tryk på Til for at 

afspille tonen. 
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