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Snabbstartsguide till handset Cisco IP DECT 6825
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Bildförklaring

 Indikatorlampa (LED)

 Nödknapp

 Headsetport

 Programstyrda knappar, telefonknappar (Högtalare, 
Meny), navigeringskluster (navigeringsring och 
knappen Välj, knappar för samtalskontroll (Svara/
Skicka, Ström/Avsluta)

 Knapparna på knappsatsen

 Volym och Tyst

Aktivera handsetet 
Tryck och håll ned Ström/Avsluta  tills skärmen slås på.

Inaktivera handsetet 
Tryck och håll ned Ström/Avsluta  tills skärmen 
stängs av.

Låsa handsetets knappsats 
Du kan låsa knappsatsen på ditt handset för att förhindra 
oavsiktlig uppringning. När du har låst knappsatsen kan du 
endast ringa nödnummer. Etiketten på den programstyrda 
knappen visas inte när du låser knappsatsen.

Tryck på och håll ned noll (0)  tills meddelandet

"Tryck och håll 0" visas på skärmen. 

Låsa upp handsetets knappsats 
Du måste låsa upp knappsatsen på ditt handset för att 
kunna ringa samtal. Du kan emellertid ringa nödsamtal 
med den låsta knappsatsen. När du låser upp knappsatsen 
visas etiketterna på programstyrda knappar.

Tryck på och håll ned noll (0)  tills meddelandet 

"Tryck och håll 0" visas på skärmen. 

Ringa ett samtal 
1. När luren inte används anger du telefonnumret med 

knappsatsen.

2. Tryck på Svara/Skicka  .

Rapportera en nödsituation
(Om konfigurerad)

Tryck och håll ned knappen Nödsituation  i 3 
sekunder.

Besvara ett samtal 
Tryck på Svara/Skicka  .

Parkera och återuppta ett samtal
1. Under ett aktivt samtal trycker du på Parkera.
2. Tryck på Återuppta för att återuppta samtalet.

Stänga av ljudet i ditt samtal 
1. Tryck på Tyst  .
2. Om du vill återaktivera ljudet på dig själv trycker du på 

Tyst igen.

Skapa ettkonferenssamtal 
1. Under ett aktivt samtal trycker du på Konf.
2. Ange kollegans nummer och tryck på Svara/

Skicka  .
3. Tryck på Konf efter att kollegan har svarat.

Överföra ett samtal
1. Tryck på Överför under ett aktivt samtal.
2. Ange kollegans nummer och tryck på Svara/

Skicka  .
3. Tryck på Överför efter den första ringsignalen eller 

efter att kollegan har svarat.
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Lägga till en kontakt
1. Tryck på Senaste och markera den senaste 

uppringaren.
2. Tryck på Mer, markera Spara som kontakt och tryck 

på Välj.
3. Markera kategorin, tryck på Välj och tryck på Spara 

för att spara numret.
4. (Alternativt) Markera ett fält om du vill lägga till eller 

ersätta annan information.
5. Tryck på Spara och tryck på Ja.

Ringa en lokalkontakt
1. Tryck på Kontakter och markera en post.

2. (Valfritt) Tryck på höger på navigeringsringen  för 
att välja ett annat nummer.

3. Tryck på Ring.

Ringa en katalogkontakt 
1. Tryck på Katalog.
2. Bläddra nedåt för att markera en post, eller tryck på 

Sök, ange ett namn och tryck på Sök .
3. Tryck på Linje och välj en linje att ringa på.
4. Tryck på Välj.

Visa dina senaste samtal
1. Tryck på Senaste.
2. Tryck på vänster- eller högersidan på 

navigeringsringen  för att visa olika listor.

Användning av Push to Talk 

1. Tryck på och håll ned Tyst  .
2. Tala när du är ansluten och släpp upp Tyst i slutet av 

meddelandet.

Tilldela snabbvalsnummer
1. Tryck på meny  > kontakter eller kontakter:
2. Markera en kontakt.
3. Tryck på Mer och välj Snabbval.
4. Om du vill återanvända en befintlig snabbvalspost 

markerar du ett nummer, trycker på Ta bort och 
trycker på Ja.

5. Markera en tom snabbvalsplats och tryck på 
Lägg till.

6. Tryck på Ström/Avsluta  .

Åtkomst till din röstbrevlåda 
1. Tryck på och håll ned ett  tills du hör 

ringsignalen.
2. Följ röstinstruktionerna.

Ändra volym under ett samtal 
Under ett samtal trycker du på Volym  upp 
eller ner.

Ange Stör ej 
1. Tryck på Meny  .
2. Välj Inställningar > Stör ej.
3. Välj Av (standard) för att stänga av Stör ej eller välj På 

för att slå på Stör ej.
4. Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställa intäckningsvarning 
1. Tryck på Meny  .
2. Välj Inställningar > Ljudinställningar.
3. Markera Täckningsvarning.

4. Tryck på Av om du inte vill att tonen ska spelas, eller 
tryck på På om du vill spela upp en ton.

Användarhandbok 
Du hittar den fullständiga användarhandboken på https://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-
user-guide-list.html.

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade 
varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag 
i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på 
webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken 
som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner 
avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat 
företag. (1110R)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/go/trademarks.

	unique_2
	_GoBack
	unique_3_ssol1
	unique_5
	unique_6
	unique_7
	unique_9
	unique_10
	unique_12
	unique_13
	unique_14
	unique_15
	unique_17
	unique_19

