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K A P I T T E L 1
Telefonen

• Telefonen, på side 1
• Funksjonsstøtte, på side 3
• Ny og endret informasjon, på side 3
• Komme i gang, på side 7
• Knapper og maskinvare, på side 9
• Rengjøre håndsettet, på side 16
• Ytterligere hjelp og informasjon, på side 19

Telefonen
Cisco IP DECT 6800-serien er utformet for så vel små og mellomstore bedrifter som for større organisasjoner.
Serien består av:

• Cisco IP DECT 110 basestasjon med én celle

• Cisco IP DECT 210 basestasjon med flere celler

• Cisco IP DECT 110 forsterker

• Cisco IP DECT-telefon 6823 håndsett

• Cisco IP DECT-telefon 6825 håndsett

• Cisco IP DECT-telefon 6825 robust håndsett

Basestasjonene og forsterkeren ser like ut, men hver av dem har en annen funksjon. Basestasjoner kommuniserer
med anropskontrollsystemet, håndsettene og de valgfrie forsterkerne. Forsterkere kommuniserer med
basestasjonen og håndsettene.

Du kan identifisere enhetene med symbolet på toppen av enheten.

SymbolerEnhet

Cisco IP DECT 110 basestasjon med én celle
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SymbolerEnhet

Cisco IP DECT 210 basestasjon med flere celler

Cisco IP DECT 110 forsterker

Dette dokumentet dekker Cisco IP DECT 6800-serienbare. Denne serien er forskjellig fra Cisco IP Phone
6800-serien av telefoner for flere plattformer. Hvis du vil ha informasjon om Cisco IP Phone 6800-serien av
telefoner for flere plattformer, kan du se https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.html

Merk

Figur 1: Cisco IP DECT-telefon 6823 håndsett, Cisco IP DECT-telefon 6825 håndsett, Cisco IP DECT-telefon 6825 robust håndsett, Cisco
IP DECT 110 forsterker, Cisco IP DECT 210 basestasjon med flere cellerogCisco IP DECT 110 basestasjon med én celle

Telefonene kommunisere med basestasjonen og forsterkere ved hjelp av DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications).

Hvis håndsettet skal brukes i et ustabilt, støvete eller fuktig miljø, kan du bruke Cisco IP DECT-telefon 6825
robust håndsett. Dette håndsettet er IP65-klassifisert, noe som betyr at det er beskyttet mot støv og vann.

Cisco IP DECT-telefon 6823 håndsettLigner på Cisco IP DECT-telefon 6825 håndsett, bortsett fra i disse
forskjellene. Bruk av taster og visning av ikoner kan variere mellom de to håndsettene.

Cisco IP DECT-telefon 6823
håndsett

Cisco IP DECT-telefon 6825
håndsett

Funksjon

Skjerm: 1,7 tommer

Oppløsning: 128 x 160 piksler

Visning: 2 tommer

Oppløsning: 240 x 320 piksler

Skjerm

Ikke til stedeTil stedeNødtast
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Cisco IP DECT-telefon 6823
håndsett

Cisco IP DECT-telefon 6825
håndsett

Funksjon

Støttes ikkeStøttesBluetooth

Ingen USB-port eller LEDUSB-port og LEDLadeholder

I dette dokumentet sikter begrepet telefon til telefonen, og begrepet system sikter til telefonen og basestasjonen.

Tabellen nedenfor viser noen vanlige begreper som brukes i dette dokumentet, og deres betydning.

Tabell 1: Terms

BetydningPeriode

6823 håndsett

6825 håndsett

6825 robust telefon

Håndsett eller telefon

110 basestasjon med én celle

210 basestasjon med flere celler

Basestasjon

110 forsterkerForsterker

Det er ikke sikkert at alle funksjonene støttes av håndsettet. Kontakt tjenesteleverandøren for de støttede
funksjonene.

Merk

Funksjonsstøtte
Dette dokumentet beskriver alle funksjonene som enheten støtter. Det er imidlertid ikke sikkert at alle
funksjonene støttes med den gjeldende konfigurasjonen. Hvis du vil ha informasjon om støttede funksjoner,
ta kontakt med tjenesteleverandøren eller administratoren.

Ny og endret informasjon

Ny og endret informasjon om fastvareversjon 5.1(1)
Ny eller endret informasjonFunksjon

Ny del: Legg til håndsettet automatisk i HEBU-modus,
på side 30

Automatisk registrering av håndsett i HEBU-modus
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Ny eller endret informasjonFunksjon

Nye deler:

• Foreta et nytt anrop med intercom, på side 34

• Hold og foreta et nytt anrop med intercom, på
side 41

• Overføre et anrop med intercom, på side 43

• Opprette en konferansesamtale med intercom,
på side 42

• Svare på et anrop i gruppen, på side 39

Legge til anropsgrupper for intercom-anrop

Oppdatert område: Kortnumre, på side 36Forbedring av oppringings plan

Oppdaterte deler:

• Svare på anrop, på side 38

• Vise siste samtaler, på side 63

Innkommende anropsvalidering vises på håndsettet

Ny del: Tilbakestill språket og teksten som standard
i håndsettet, på side 31

Tilbakestill håndsettspråket og teksten som
standardinnstillinger

Ny og endret informasjon om fastvareversjon 5.0
Ny eller endret informasjonFunksjon

Oppdatert område: oppgraderinger eller
nedgraderinger av håndsettfastvare , på side 31

Endre fastvarefilnavn

Oppdatert område: Angi språk for telefonen, på side
81

Ungarsk språktillegg til håndsett

Ny del: Angi ringelyd for høyt miljø, på side 77Høy ringetoneinnstilling i håndsett

Ny og endret informasjon om fastvareversjon 4.8
Nytt eller endret innholdFunksjon

Oppdaterte deler:

• Telefonen, på side 1

• Telefonskjermen viser «Søker» (Searching), på
side 97

110 basestasjon med én celle og 110 forsterker
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Nytt eller endret innholdFunksjon

Oppdaterte deler:

• Telefonen, på side 1

• Rapportere en nødsituasjon, på side 7

• Knapper og maskinvare, på side 9

• Ikoner i overskriftsraden, på side 14

• Oppsett av ladeholder, på side 27

• Forskjellige deler i kapittelet Anrop, på side 33.

• Forskjellige deler i kapittelet Tekstmeldinger, på
side 51.

• Lokale kontakter, på side 59

• Legge til en nylig anroper i kontaktlisten, på side
64

• Alarmklokke, på side 67

• Funksjonstaster, på side 70

• Forskjellige deler i kapittelet Innstillinger, på
side 75.

6823 håndsett

Ny inndeling er lagt til Personsøking, på side 47.Personsøking

Oppdaterte deler:

• Svare på anrop, på side 38

• BroadWorks gruppelinje (SCA) (BroadWorks
Shared Call Appearance), på side 43

Nye deler:

• Foreta et anrop på en delt linje, på side 44

• Bli med i en delt samtale, på side 44

• Sette delte samtaler på vent og gjenoppta, på side
44

Forbedringer i delt samtale

Oppdatert del Bytte mellom aktive samtaler og
samtaler på vent, på side 40.

Bytt samtale med navigeringstast

Nye deler:

• Konfigurere telefoner automatisk med
brukernavn og passord, på side 29

• Konfigurere hodesettet automatisk med en kort
aktiveringskode, på side 29

Midlertidig håndsett til basestasjon
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Nytt eller endret innholdFunksjon

Nye feilsøkingsprosedyrer i Håndsettet piper
kontinuerlig når det er i laderen, på side 97

Generelle endringer

Ny og endret informasjon om fastvareversjon 4.7
Fra og med denne versjonen:

• Versjonsnummersystemet endres slik at det samsvarer med Ciscos standard versjonsnumre. Internt
kommer det tidligere systemet til å bli vist. Fastvareversjon 4.7 og fastvareversjon V470 B6 er samme
fastvareversjon.

• Alle versjonsrelaterte dokumentoppdateringer merkes tydelig. Hvis det for eksempel et nytt felt har blitt
lagt til eller fjernet, angir dokumentasjonen endringstypen og hvilken versjon endringen gjelder for.

Ny og endret informasjonFunksjon

Oppdatert Telefonen, på side 1

Oppdatert Knapper og maskinvare, på side 9

6825 robust telefon støtte

Lagt til informasjon om utenfor
dekningsområde-varsel til Telefonen, på side 1.

Lagt til informasjon om Alarm-skjermvisningen for
gjentakende alarmer til Alarmklokke, på side 67.

Forbedringer i brukergrensesnittet

Nye feilsøkingsprosedyrer for Håndsettet slår seg av,
på side 96 og Håndsettet slås ikke på, på side 95

Andre endringer

Ny og endret informasjon om fastvareversjon V460
Nye eller oppdaterte områderFunksjon

Oppdatert Ringe en kontakt i sentralkatalogen, på side
62

Broadsoft All Directory

Oppdatert Automatisk konfigurasjon av håndsett, på
side 28

Ny oppgave Konfigurere håndsettet automatisk, på
side 28

Enklere ibruktaking

Oppdatert Tilordne et kortnummer, på side 35

Ny oppgave Slette et kortnummer, på side 37

Ny oppgave Legge til en nylig anroper i kontaktlisten,
på side 64

Oppdatert Angi ringetone for ulike typer anrop, på
side 76

Forbedringer i brukergrensesnittet for håndsettet

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
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Nye eller oppdaterte områderFunksjon

Ny oppgave Velge standardlinje, på side 85Generelle forbedringer

Komme i gang
Du må installere batteriet i håndsettet og lade håndsettbatteriet før du bruker håndsettet. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Installere batteriet i telefonen, på side 22 og Lade batteriet i telefonen, på side 27.

Slå på telefonen

Prosedyre

Trykk og hold inne / På/av helt til skjermen slår seg på.

Slå av telefonen

Prosedyre

Trykk og hold inne På/av helt til skjermen slår seg av.

Rapportere en nødsituasjon
6825 håndsett har en nødknapp plassert øverst på håndsettet. Hvis administrator har konfigurert dette, kan du
trykke på denne knappen å varsle i en nødsituasjon. Telefonen ringer til et forhåndsbestemt nødnummer og
slår automatisk på høyttaleren.

6823 håndsettHar ikke en nødknapp.Merk

Prosedyre

Trykk og hold inne nødtasten i 3 sekunder.
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Lås tastaturet
Du kan låse tastaturet manuelt for å hindre utilsiktede oppringinger.

Du kan låse tastaturet manuelt for å hindre utilsiktede oppringinger. Funksjonstastetiketten vises ikke når du
låser tastaturet.

Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.Merk

Prosedyre

Trykk og hold inne nulltasten (0) inntil meldingen “Trykk og hold inne 0” og tastaturlåsikonet

( eller ) vises på skjermen.

Beslektede emner
Konfigurere håndsettlås og PIN-kode, på side 83
Angi automatisk låsing av håndsettet med tidtaker, på side 83

Låse opp tastaturet
Hvis tastaturet er låst, må du normalt låse det opp før du kan foreta anrop. Dumå kanskje taste inn en PIN-kode
for å låse opp telefonen.

Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.Merk

Hvis tastaturet er låst, må du normalt låse det opp før du kan foreta anrop. Dumå kanskje taste inn en PIN-kode
for å låse opp telefonen. Når du låser opp tastaturet, vises funksjonstastetikettene.

Prosedyre

Trykk og hold inne nulltasten (0) inntil meldingen “Trykk og hold inne *” og tastaturlåsikonet

eller ikke vises på skjermen.

Beslektede emner
Konfigurere håndsettlås og PIN-kode, på side 83
Angi automatisk låsing av håndsettet med tidtaker, på side 83
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Knapper og maskinvare
Telefonen har mange knappe- og maskinvarefunksjoner som du kommer til å bruke ofte. Bruk følgende bilde
til å identifisere de viktige knappe- og maskinvarefunksjonene. Figuren viser 6823 håndsett og 6825 håndsett.
6825 robust telefon ligner på 6825 håndsett.

Figur 2: 6825 håndsett og 6823 håndsett Taster og maskinvare

Tabell 2: 6825 håndsett og 6823 håndsett Taster og maskinvare

BeskrivelseNavn eller grupperingElement

Indikatorlys – bruk lyset til å identifisere følgende
tilstander. Du kan konfigurere hvilke handlinger som
skal tenne de røde, gule og grønne LED-lampene.

Indikatorlys (LED)1

Nødtasten aktiverer en nødalarm, hvis
denne funksjonen er konfigurert.

Denne knappen er ikke tilgjengelig i 6823 håndsett.

Nødtast2
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BeskrivelseNavn eller grupperingElement

Tildekket port for headset . Ta av
beskyttelsesdekslet, og koble til headset eller
øreplugger (3,5 mm lydkontakt).

Headsetport3

Funksjonstaster Aktiverer
alternativet som vises på skjermen.

Høyttaler Slår høyttalermodusen på eller av for
håndsettet.

Meny Gir tilgang til kataloger, innstillinger, status
og annen informasjon.

Navigasjonsgruppe Navigeringsring og
Velg-tast:

• Navigeringsring (ytre ring): går opp, ned, til
venstre eller høyre.

• Velg -tast (midt i gruppen): velger et
menyelement.

Svar/send Svar på et innkommende anrop eller
ring et nummer du har tastet inn.

På/av Slår håndsettet på eller av, eller avslutter
en tilkoblet samtale. I menyer bringer tasten deg
tilbake til forrige skjermbilde.

Funksjonstaster, kontrolltaster for
håndsett (Høyttaler, Meny),
navigasjonsgruppe,
samtalekontrolltaster (Svar/send,
På/av)

4
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BeskrivelseNavn eller grupperingElement

Ringe telefonnumre og taste bokstaver.

Én

• Tast “1” når du ringer et nummer.

• Ring taleposten Trykk på og hold inne for å ringe
talepostsystemet automatisk

• Taste disse spesielle teksttegnene: . ! ? , - " @
+ ; :

Stjerne

• Trykk og hold inne for å legge til pluss-symbolet
(+) ved begynnelsen av et telefonnummer.

Null

• Tast “0” når du ringer et nummer.

• Trykk og hold inne for å låses eller låse opp
tastaturet.

• Taste et mellomrom.

Firkant

• Trykk og hold inne for å dempe ringelyden på
håndsettet. Hvis det er konfigurert, vil håndsettet
vibrere i stedet.

• Taste disse spesielle teksttegnene: #

Bruk tastene 2 til 9 til å taste bokstaver og tall.

Noen språk kan ha ytterligere tegn.Merk

Tastatur5
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BeskrivelseNavn eller grupperingElement

Volum

• Når håndsettet er inaktivt, kan du endre
ringevolum eller slå av ringelyden.

• Under en samtale kan du kontrollere
høyttalervolumet i det aktive håndsettet,
headsettet eller høyttaleren.

Demp Slå demping av lyd på eller av.

Volum- og Demp-taster6

Navigasjon
Bruk den ytre ringen i navigeringsgruppen til å bla gjennom menyer og veksle mellom felt. Bruk den indre
Velg-tasten i navigeringsgruppen til å velge menyelementer.

Tegn som støttes
Når du taster inn informasjon, støtter håndsettene følgende tegn:

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
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Figur 3: Tegn som støttes

Skjermfunksjoner i telefonen
Skjermen viser informasjon om håndsettet, for eksempel katalognummer, dato og klokkeslett og funksjonstaster.
Skjermen er delt inn i tre deler: overskriftsraden, den midtre delen og bunntekstraden.

Figur 4: Håndsettskjermen

Øverst på skjermen er overskriftsraden. Overskriftsraden viser signalstyrke og batteristatus, samt
en rekke ikoner. Ikonene vises når funksjonene er aktive.

Hvis organisasjonen bruker BroadWorks' gruppelinjefunksjon (SCA), vises en rad med bokser
rett under overskriftsraden. Hver boks representerer en bruker på en delt linje.

1
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Den midterste delen av skjermen viser informasjon forbundet med telefonen: dato og klokkeslett,
hvem som er konfigurert som telefoneier, og telefonnummeret til telefonen.

2

Bunntekstraden på skjermen inneholder funksjonstastetikettene. Hver etikett indikerer
funksjonstastens handling under skjermen. Noen ganger vises det ikoner over
funksjonstastetikettene.

3

Beslektede emner
BroadWorks gruppelinje (SCA) (BroadWorks Shared Call Appearance), på side 43

Ikoner i overskriftsraden
Ikonene i overskriftsraden forteller deg om statusen til håndsettet. Denne delen viser ikonene i overskriftsraden
og deres betydning. Ikonene i overskriftsraden kan være annerledes når Ikke forstyrr (DND) er aktivert.

Ikoner i lydbanen

BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Høyttaleren er deaktivert

Hodetelefoner i bruk.

Håndsettet er dempet.

Bluetooth-ikoner

6823 håndsett støtter ikke Bluetooth.

BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Bluetooth® er tilkoblet.

Bluetooth® er frakoblet.

Nettverksikoner

BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Ingen nettverksforbindelse.

Svak nettverksforbindelse.

God nettverksforbindelse.
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BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Bedre nettverksforbindelse.

Best nettverksforbindelse.

Batteriikoner

BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Batteriet er tomt. Lad batteriet for å kunne bruke håndsettet.

Batteriet er 1 til 24 % oppladet. Lad batteriet så snart sommulig.

Batteriet er 25 til 49 % oppladet.

Batteriet er 50 til 74 % oppladet.

Batteriet er 75 til 100 % oppladet.

Batteriet lader.

Samtalerelaterte ikoner

BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Besvart anrop

Utgående anrop

Ikke forstyrr er aktivert.

Telefonen viderekobles.

Talepostmelding venter.

Tapt anrop
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Andre ikoner

BeskrivelseIkon for Ikke
forstyrr-modus

Ikon

Håndsettastaturet er låst.

Melding

Forskjeller mellom telefonanrop og -linjer
Vi bruker uttrykkene linjer og anrop/samtaler på veldig bestemte måter for å forklare hvordan du bruker
telefonen.

• Linjer – Hver linje tilsvarer et katalognummer, eller et intercom-nummer, som andre kan bruke for å
ringe til deg. Du har opptil fire linjer.

• Anrop/samtaler – Hver linje støtter opptil to anrop. Du kan imidlertid bare ha to samtaler på håndsettet.

Bare én samtale kan være aktiv om gangen. Den andre samtalen vil bli satt på vent.

Her er et eksempel: Hvis du har fire linjer og hver linje støtter to samtaler, vil du kunne ha to tilkoblede
samtaler samtidig. Disse to samtalene kan være på samme linje eller på forskjellige linjer. Kun én av
disse samtalene er aktiv, og den andre er satt på vent.

Telefonbatterier
Telefonen inneholder et litium-ion-batteri. Fulladet batteri gir bruk i følgende antall timer:

• opptil 17 timer taletid

• opptil 200 timer i ventemodus

Batteritiden reduseres når telefonen slås på. Samtaler, meldinger, bruk av programmer, bruk av Bluetooth og
handlinger som navigering i menyer bruker strøm og reduserer taletiden. Telefonskjermen demper lysstyrken
og slår seg av etter en innstillbar periode med inaktivitet for å redusere strømforbruket.

Beslektede emner
Stille inn tidtakeren til avslåing av skjermen, på side 82
Lade batteriet i telefonen, på side 27

Rengjøre håndsettet
Du kan rengjøre telefonen. Sørg for at du følger rengjøringsinstruksjonene.

Rengjør håndsettet umiddelbart hvis den kommer i kontakt noe som kan forårsake flekker eller annen skade,
som for eksempel smuss eller sand, blekk, sminke, såpe, rengjøringsmiddel, syrer, syreholdige matvarer elle
kremer.
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Ikke blås eller bruk trykkluft (for eksempel spraybokser, dyser med lav- eller høytrykksluft) for å rengjøre
åpningene på håndsettet.

Ikke bruk støvsuger eller annet sugende utstyr til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk nåler eller andre objekter til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Bruk av luft, sugeutstyr eller mekaniske objekter til å rengjøre telefonens åpninger kan skade håndsettet og
gjøre håndsettets garanti ugyldig.

Forsiktig

Hvis du mister håndsettet i vann eller får vannsprut på det, må du tørke det i samsvar med våre anvisninger.
Se Hvis du mister håndsettet i vann, på side 18.

Rengjøre håndsettskjermen

Prosedyre

Hvis håndsettskjermen blir skitten, kan du tørke den med en myk og tørr klut.

Ikke bruk væske eller pulver på telefonen fordi det kan kontaminere håndsettkomponentene og
forårsake feil.

Forsiktig

Rengjøre utsiden av telefonen
Du kan rengjøre utsiden av håndsettet ved å bruke en lofri klut. For helsetjenestemiljøer anbefaler vi at du
bruker Caviwipes™ og Saniwipes™ for å rengjøre håndsettet nøye. Caviwipes og Saniwipes inneholder opptil
17 % isopropanol.

Bruk av Caviwipes og Saniwipesmer enn 3 ganger om dagen kommer til å skade overflatebelegget på håndsettet
slik at utseendet forandres.

Forsiktig

Alle rengjøringsmidler som inneholder mer isopropanol enn dette, inkludert ren isopropanol eller en alternativ
alkoholbasert væske, kan skade håndsettet. Ikke rengjør håndsettet med blekemiddel eller etsende produkter.

Rengjør håndsettet umiddelbart hvis den kommer i kontakt noe som kan forårsake flekker eller annen skade,
som for eksempel smuss eller sand, blekk, sminke, såpe, rengjøringsmiddel, syrer, syreholdige matvarer elle
kremer.
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Ikke blås eller bruk trykkluft (for eksempel spraybokser, dyser med lav- eller høytrykksluft) for å rengjøre
åpningene på håndsettet.

Ikke bruk støvsuger eller annet sugende utstyr til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk nåler eller andre objekter til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Bruk av luft, sugeutstyr eller mekaniske objekter til å rengjøre telefonens åpninger kan skade håndsettet og
gjøre håndsettets garanti ugyldig.

Forsiktig

Prosedyre

Trinn 1 Ta håndsettet ut av laderen.
Trinn 2 Tørk håndsettet og skjermen med en myk, lofri klut eller med en godkjent renseserviett.
Trinn 3 Hvis det er fremmedobjekter (for eksempel fin sand) i en åpning i håndsettet, kan du slå håndsettet mot hånden

for å løsne objektene.

Hvis du mister håndsettet i vann
Hvis du mister håndsettet i vann, gjør du følgende:

• Rist vannet av håndsettet forsiktig.

• Tørk håndsettet med en myk, tørr og lofri klut.

• La håndsettet ligge på et tørt sted med en viss luftgjennomstrømning; for eksempel kan en vifte som
blåser kjølig luft, rettes mot høyttaleråpningen på håndsettet for å tørke det. Ikke plasser viften nær
håndsettet.

Dette gjør du ikke:

• Ikke åpne batteriluken mens håndsettet er vått.

• Ikke bruk trykkluft for å tørke av vannet.

• Ikke bruk hårføner for å tørke av håndsettet.

• Ikke stikk en bomullspinne, et papirhåndkle eller en klut inn i hodetelefonkontakten eller i batterirommet.

• Ikke slå håndsettet mot et hardt underlag.

• Ikke sett et vått håndsett i ladeholderen. Du må vente til håndsettet er helt tørt.

Håndsettgarantien dekker ikke håndsett som er blitt mistet i vann eller i andre væsker.Merk
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Ikke blås eller bruk trykkluft (for eksempel spraybokser, dyser med lav- eller høytrykksluft) for å rengjøre
åpningene på håndsettet.

Ikke bruk støvsuger eller annet sugende utstyr til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk nåler eller andre objekter til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Bruk av luft, sugeutstyr eller mekaniske objekter til å rengjøre telefonens åpninger kan skade håndsettet og
gjøre håndsettets garanti ugyldig.

Forsiktig

Hvis lyden er dempet etter at du har tørket håndsettet, kan det fremdeles være vann i mikrofon- eller
høyttalerrommene. Legg håndsettet med høyttalersiden vendt nedover på en tørr, lofri klut for å se om det
drypper ut vann. Hvis det er fremdeles vann i håndsettet, lar du håndsettet tørke fullstendig før du bruker det
igjen.

Ytterligere hjelp og informasjon
Hvis du har spørsmål om funksjonene som er tilgjengelige for telefonen, kontakt administratoren.

Cisco sin nettside (https://www.cisco.com) inneholder mer informasjon om telefonene og
anropskontrollsystemene.

• For hurtigstartveiledninger og sluttbrukerveiledninger på engelsk følger du denne koblingen:

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

• For veiledninger på andre språk enn engelsk følger du denne koblingen:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

Dokumenttilgjengelighet for brukere med nedsatt synsfunksjon og blinde
HTML-versjonen av dette dokumentet støtter bruk av JAWS®-lesere.

Dokumentasjon for Cisco IP DECT 6800-serien
Se publikasjonene som er spesifikke for ditt språk og fastvareversjonen. Naviger fra følgende UniformResource
Locator (URL-adresse):

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/
tsd-products-support-series-home.html

Mistet telefontilkobling
Noen ganger kan telefonen miste tilkoblingen til basestasjonen, eller basestasjonen kan miste tilkoblingen til
samtalestyringssystemet. Når tilkoblingen går tapt, blir en melding vist på telefonen din.

Hvis du er i en aktiv samtale når noen av tilkoblingene går tapt, stopper samtalen.
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Hvis du mistet forbindelsen fordi du beveget deg utenfor basestasjonområdet, bør du legge til en
dekningsadvarsel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dekningsvarsel, på side 79

Når telefonen kobler seg til basestasjonen eller basestasjonen kobler seg til anropskontrollsystemet igjen, vil
du kunne bruke telefonen som normalt igjen.

Vilkår for Ciscos begrensede ettårige maskinvaregaranti
Spesielle vilkår gjelder for maskinvaregarantien og tjenestene du kan benytte i løpet av garantitiden.

Den formelle garantiavtalen, inkludert garanti- og lisensavtaler som gjelder for Cisco-programvare, finner du
på: Produktgarantier,
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K A P I T T E L 2
Oppsett av telefonen

• Installasjon av telefonmaskinvare, på side 21
• Lading av håndsettbatteriet, på side 27
• Automatisk konfigurasjon av håndsett, på side 28
• Manuell konfigurasjon av håndsett, på side 31
• Tilbakestill språket og teksten som standard i håndsettet, på side 31
• oppgraderinger eller nedgraderinger av håndsettfastvare , på side 31

Installasjon av telefonmaskinvare

Innhold i pakken med telefonen
Pakken med telefonen har følgende innhold:

• Telefon med påsatt belteklemme. Batteriet er inne i håndsettet, med en plastbit over batterikontaktene.

Du må ta av plasten over batterikontaktene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se Installere batteriet i telefonen, på side 22.

Merk

• Ladeholder med tilkoblet USB-kabel.

• Områdespesifikk strømadapter for ladeholderen.

• Plastdeksel som erstatter belteklemmen på telefonen.

Sørg for at du lagrer dette lille plastdekselet, i tilfelle du vil bruke håndsettet uten
beltefestet.

Merk

• Trykt samsvarsdokument.

Du må ha etiketten på boksen under registreringen av håndsettet.
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Beslektede emner
Installere batteriet i telefonen, på side 22
Lading av håndsettbatteriet, på side 27
Ta av telefonklemmen, på side 25

Installere batteriet i telefonen
Telefonbatteriet leveres i håndsettet, men med en plastbit over batterikontaktene. Du må ta av plastbiten.

Prosedyre

Trinn 1 Vri låsen på baksiden av håndsettet mot klokken for å låse opp bakdekselet, løft klemmen, og løft dekselet
for å fjerne batteridekselet.

Trinn 2 Ta batteriet ut av telefonen.
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Trinn 3 Ta bort plastbiten over kontaktene.

Trinn 4 Plasser batteriet under klemmen, og slipp den ned i rommet.
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Batterikontaktene befinner seg på den øvre venstre kanten av batteriet og den øvre venstre kanten av
batterirommet. Kontroller at kontaktene står riktig i forhold til hverandre, og at batteriet er satt helt inn i
rommet.

Batteriet passer bare én gang i rommet. Ikke bruk makt for å få inn batteriet i batterirommet.Merk

Trinn 5 Sett på plass batteridekselet, sjekk at dekselet lukkes, og vri låsen med klokken til låst stilling.

Ikke press dekselet igjen. Hvis det ikke går lett igjen, ta det av og sjekk at batteriet er satt helt inn i
batterirommet.

Neste oppgave

Før du bruker håndsettet, må du lade det. Se Lade batteriet i telefonen, på side 27.
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Ta av telefonklemmen
Du kan ta av klemmen på baksiden av telefonen og erstatte den med et mykt deksel som følger med telefonen.

Før du begynner

Du trenger:

• Kryssporskrutrekker nr. 1

• Plastdeksel som erstatter belteklemmen på telefonen. Dette dekselet leveres i produktesken.

Prosedyre

Trinn 1 Slå av telefonen.
Trinn 2 Plasser telefonen med forsiden ned på et flatt, vannrett underlag. Det kan være lurt å legge telefonen på et

stort, rent tøystykke for å beskytte den.
Trinn 3 Fjerne skruene på klemmen med skrutrekkeren. Legg skruene til side.

Skruene er små, så pass på at de ikke forsvinner.Merk

Trinn 4 Løft opp den løse enden av klemmen. Klemmedelen skal frigjøres fra telefonen.

Trinn 5 Erstatningsdekselet har en hake på baksiden. Før haken inn i utsparingen på telefonen og trykk den inn i
telefonen.

Denne illustrasjonen viser haken på baksiden.
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Dette diagrammet viser hvordan du setter haken i telefonen.

Trykk ned til klemmen er i stilling og baksiden er flat.

Trinn 6 Bruk skrutrekkeren til å skru på plass skruene i dekselet og telefonen.
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Trinn 7 Ta vare på dekselet med belteklemmen i tilfelle du trenger det.

Lading av håndsettbatteriet

Oppsett av ladeholder
Du kan bruke ladeholderen til å lade telefonen. Holderen har en innebygd USB-kabel som kobles til
strømadapteren. Strømadapteren er laget for stikkontakttypen og effekten som anvendes i landet ditt.

Prosedyre

Trinn 1 Plasser holderen på et jevnt underlag.
Trinn 2 Koble USB-kontakten på strømledningen til strømadapteren.
Trinn 3 Koble strømadapteren til det elektriske uttaket.

Lade batteriet i telefonen
Du bruker telefonladeren til å Lade telefonbatteriet.
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Batteriet leveres delvis oppladet, men du bør lade det i minst 10 timer før du bruker det for første gang. Hvis
du ikke ladet det fullt ut, kan du redusere batteriets levetid.

Merk

Hvis du tar ut telefonbatteriet og setter det tilbake igjen, må du lade batteriet helt ut og deretter lade det helt
opp, slik at batteriindikatoren holder seg nøyaktig.

Lad batteriet med den medfølgende telefonladeren. Hvis du bruker en annen metode, kan du skade batteriet,
telefonen eller området rundt.

Forsiktig

Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F).

Må ikke lades i farlige omgivelser eller der det er fare for eksplosjon.Forsiktig

Når du plasserer telefonen i laderen, slår den seg på (hvis den er av) og viser en melding om at telefonen lader.
Skjermbildet på telefonen blir mørkere og slår seg av på det innstilte tidspunktet.

Hvis LED-lampen på telefonen begynner å blinke, oppdateres fastvaren på telefonen.

Før du begynner

Installer holderen som beskrevet i Oppsett av ladeholder, på side 27.

Kontroller at telefonladeren er koblet til det elektriske uttaket.

Prosedyre

Plasser telefonen i laderen slik at kontaktene på telefonen og kontaktene på laderen stemmer overens.

Håndsettet piper og skjermbildet på telefonen skal slå seg på og vise en melding om at håndsettet lader. Hvis
det ikke skjer, tar du telefonen ut av laderen og prøver på nytt.

Automatisk konfigurasjon av håndsett
Håndsettet ditt kan settes opp til å konfigurere seg selv automatisk. Hvis telefonen ikke konfigurerer seg
automatisk, må du konfigurere den manuelt med informasjon som du får av administratoren eller
tjenesteleverandøren.

Konfigurere håndsettet automatisk
Når du først slår på håndsettet, vil det i mange tilfeller automatisk begynne å konfigurere seg til å kommunisere
med basestasjonen. Du kan få flere instruksjoner i tilknytning til valg eller tilleggsinformasjon.

Når håndsettet er registrert, vises meldingen Registrert, og deretter vises den ledige skjermen.
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk og hold inne / På/av helt til skjermen slår seg på.

Håndsettet viser Søk etter basestasjon.

Trinn 2 Hvis håndsettet viser en liste over basestasjoner, trykker du på navigeringsringen for å merke basestasjonen
du trenger for å koble til, og trykker på Velg.

Trinn 3 Hvis håndsettet viser Skriv inn koden, kontakter du administratoren for å få basestasjonens tilgangskode.
Trinn 4 Hvis skjermen ikke visermeldingenRegistrert, noterer du feilmeldingen og tar kontaktmed administratoren

eller tjenesteleverandøren for å få hjelp.

Konfigurere telefoner automatisk med brukernavn og passord
Når du slår på et nytt håndsett, registrerer den automatisk seg selv på basestasjonen. Hvis serveren ber om
godkjenning, skriver du inn brukernavn og passord. Når du har behov for å registrere flere håndsett, anbefaler
vi at du slår på ett håndsett før du angir legitimasjonen. De andre håndsettene mottar ikke
godkjenningsforespørselen når de registreres.

Brukernavnet og passordet kan være en kombinasjon av bokstaver, tall og symboler. Brukernavnet kan ha
opptil 24 tegn, og passordet kan ha opptil 128 tegn.

Hvis du skriver inn feil brukernavn eller passord, vises det en feilmelding. Du har tre forsøk på å skrive inn
riktig brukernavn og passord. Hvis du ikke lykkes med noen av forsøkene, avregistrerer telefonen seg fra
basestasjonen. Start håndsettet på nytt, skriv inn riktig brukernavn og passord, eller ta kontakt med
administratoren.

Før du begynner

Administrator eller tjenesteleverandør gir deg brukernavn og passord.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk og hold inne / På/av helt til skjermen slår seg på.
Trinn 2 Skriv inn Brukernavn (Username) og Passord (Password) i Pålogging-skjermbildet (Sign in).
Trinn 3 Trykk på Send.

Konfigurere hodesettet automatisk med en kort aktiveringskode
Når du slår på et nytt håndsett, registrerer den automatisk seg selv på basestasjonen. Hvis serveren ber om en
kort aktiveringskode, skriver du inn en kort aktiveringskode. Når den korte aktiveringskoden er angitt, og
serveren krever godkjenning, skriver du inn brukernavn og passord. Når du har behov for å registrere flere
håndsett, anbefaler vi at du slår på ett håndsett før du skriver inn en kort aktiveringskode. De andre håndsettene
mottar ikke godkjenningsforespørselen når de registreres.

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
29

Oppsett av telefonen
Konfigurere telefoner automatisk med brukernavn og passord



Den korte aktiveringskoden starter med # og varierer mellom 3 til 16-sifret tall. Brukernavnet og passordet
kan være en kombinasjon av bokstaver, tall og symboler. Brukernavnet kan ha opptil 24 tegn, og passordet
kan ha opptil 128 tegn.

Hvis du skriver inn feil aktiveringskode, brukernavn eller passord, vises det en feilmelding. Du har tre forsøk
på å skrive inn riktig aktiveringskode, brukernavn og passord. Hvis du ikke lykkes med noen av forsøkene,
avregistrerer telefonen seg fra basestasjonen. Start håndsettet på nytt og angi riktig kort aktiveringskode, eller
ta kontakt med administratoren.

Før du begynner

Administrator eller tjenesteleverandør gir deg kort aktiveringskode, brukernavn og passord.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk og hold inne / På/av helt til skjermen slår seg på.
Trinn 2 Tast inn den korte aktiveringskoden i Angi aktiveringskode-skjermen.
Trinn 3 Trykk på Send.
Trinn 4 Skriv inn Brukernavn og Passord i Pålogging-skjermbildet.
Trinn 5 Trykk på Send.

Legg til håndsettet automatisk i HEBU-modus
Du kan SIP-registrere et håndsett til en basestasjon i modusen internnummer etter brukernavn for håndsett
(HEBU). Når du slår på et håndsett, vises en påloggingsskjerm for å kunne skrive inn brukernavn og passord.
Det kan hende at du må angi tilgangskoden før denne skjermen vises. Hvis brukernavnet og passordet du
angir samsvarer med det definerte HEBU-brukernavnet og -passordet i basestasjonen, registreres håndsettet
i det definerte internnummeret.

Brukernavnet og passordet kan være en kombinasjon av bokstaver, tall og symboler. Brukernavnet eller
passordet kan være fra 1 til 40 tegn.

Hvis du skriver inn feil brukernavn eller passord, vises det en feilmelding. Du har tre forsøk på å skrive inn
riktig brukernavn og passord. Hvis alle forsøk mislykkes eller det oppstår et tidsavbrudd, avregistreres
håndsettet fra basestasjonen.

Du kan restarte håndsettet og skrive inn riktig brukernavn og passord, eller kontakte administratoren.

I et dualcelle- eller et multicellesystem kan du registrere opptil 20 håndsett samtidig med basestasjonen i
denne modusen.

Før du begynner

Administrator eller tjenesteleverandør gir deg brukernavn og passord.
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk og hold inne Strøm/avslutt til skjermen slår seg på.
Trinn 2 Skriv inn Brukernavn og Passord i Pålogging-skjermen.
Trinn 3 Trykk på Send.

Manuell konfigurasjon av håndsett
Noen ganger må du konfigurere telefonen manuelt. Administrator gir deg informasjonen du trenger for å få
tilgang til basestasjonens nettsider og andre relevante nettsider og for å angi innstillinger i ulike felter.

Du finner instruksjonene for manuell konfigurasjon i Cisco IP DECT 6800-serien Administrasjonsguide.

Tilbakestill språket og teksten som standard i håndsettet
Du kan bruke håndsettastene til å tilbakestille språket og teksten som vises på håndsettet. Etter tilbakestilling
har håndsettet standardinnstillingene. Standardinnstillingene endres når basestasjonen oppdaterer håndsettet.

Innstillingene for språk og tekst tilbakestilles til standard helt til håndsettet oppdateres med nye innstillinger.

Før du begynner

Sørg for at håndsettet er av.

Prosedyre

Trykk på tastene 3 og 5 til skjermen slås på.

Neste oppgave

Kontroller at språket og tekstinnstillingene er standard på håndsettet.

oppgraderinger eller nedgraderinger av håndsettfastvare
Administratoren kan måtte oppgradere eller nedgradere fastvaren på håndsettet. Telefonen laster ned den nye
fastvarefilen fra serveren.

Når nedlastingen er fullført, må telefonen installere filen. Du ser en melding på håndsettskjermen som forteller
deg at du må sette håndsettet i ladeholderen. Når du setter telefonen i ladeholderen, blinker LED-lampen for
å varsle deg om at telefonen laster den nye fastvaren. La telefonen stå i ladeholderen helt til LED-lampen
slutter å blinke.
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Håndsettet må ikke fjernes fra holderen før du oppgraderinger eller nedgraderinger fullføres for å unngå skade
på håndsettet.

Advarsel
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K A P I T T E L 3
Anrop

• Ringe, på side 33
• Svare på anrop, på side 38
• Avslutte en samtale, på side 40
• Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale, på side 40
• Dempe samtalen, på side 41
• Opprette en konferansesamtale, på side 41
• Overføre en samtale, på side 42
• BroadWorks gruppelinje (SCA) (BroadWorks Shared Call Appearance), på side 43
• Stjernekoder, på side 44
• Bruke Trykk for å snakke, på side 47
• Personsøking, på side 47

Ringe
Håndsettet fungerer som en vanlig telefon. Men vi gjør det lettere for deg å foreta anrop.

Ring
Telefonen kan ha flere enn én linje. Som standard kan du foreta anrop på primærlinjen.

Prosedyre

Trinn 1 Mens telefonen er ledig, angir du telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+),

trykk og hold inne stjerne helt til + vises på skjermen.

Trinn 2 Trykk på Svar/send .
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Foreta et nytt anrop med intercom
Du kan foreta et nytt anrop ved hjelp av Intercom-menyen på håndsettet. Du kan angi et nummer eller velge
et nummer fra håndsettlisten som skal ringes. Håndsettene på listen viser intercom-ID-en og håndsettnummeret.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny > Intercom .
Trinn 2 Gjør ett av følgende på Intercom-skjermen:

• Uthev Skriv inn nummer og trykk på Velg. Angi nummeret du skal ringe.

• Uthev Håndsettliste og trykk på Velg. Velg nummeret fra listen som skal anropes.

Trinn 3 Trykk på Samtale.

Foreta et anrop på en annen linje
Du har mer enn én linje på telefonen. Som standard velger telefonen den første linjen. Men du kan foreta
anrop fra den andre linjen.

Prosedyre

Trinn 1 Når håndsettet er ledig, gjør du ett av følgende:

• Skriv inn telefonnummeret med tastaturet, og trykk på Linje eller den midtre funksjonstasten. Hvis du

vil starte nummeret med pluss (+), trykk og hold inne stjerne helt til + vises på skjermen.
• Trykk på Linje og uthev en linje.

Trinn 2 Trykk på Velg eller Ring .
Trinn 3 Skriv inn telefonnummeret hvis det ikke allerede er angitt.

Trinn 4 Trykk på Svar/send .

Ring ved hjelp av høyttaleren

Prosedyre

Trinn 1 Mens telefonen er ledig, angir du telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+),

trykk og hold inne stjerne helt til + vises på skjermen.
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Trinn 2 Trykk på Høyttaler .

Trinn 3 Trykk på Svar/send .

Ringe ved hjelp av headset

Prosedyre

Trinn 1 Mens telefonen er ledig, tar du dekselet av hodetelefonporten og kobler til headsettet.
Trinn 2 Angi telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+), trykk og hold inne stjerne

helt til + vises på skjermen.

Trinn 3 Trykk på Svar/send .

Anrop med kortnumre
Hvis du ringer ofte til bestemte telefonnummer, kan du konfigurere kortnumre på telefonen. Kortnumrene
hjelper med å trykke på en tast i stedet for å skrive inn telefonnummeret. Du kan angi opptil 8 kortnumre.

Tilordne et kortnummer
Du kan tilordne et kortnummer til en kontakt. Du kan tilordne kortnummer til oppføring 2 til 9. Oppføring 1
brukes til å ringe raskt opp til talepost.

Før du begynner

Du må ha minst én kontakt i kontaktlisten.

Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk påMeny > Kontakter eller Kontakter .•

• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Merk kontakten.
Trinn 3 Trykk på Mer.
Trinn 4 Velg Kortnummer.
Trinn 5 Hvis du ikke har ledige kortnumre, merk et nummer du ikke trenger, og gjør dette:

• 6825 håndsett: Trykk på Slett og Jafor å bekrefte slettingen.
• 6823 håndsett: Trykk på Fjern tilordning og Ja for å bekrefte slettingen.
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Trinn 6 Merk et ledig kortnummer, og trykk på Legg til.

Trinn 7 Trykk på På/av .

Beslektede emner
Legge til lokale kontakter, på side 59

Kortnumre

Når du ringer et nummer på håndsettet, angir du en tallrekke. Når du konfigurerer et kortnummer, må
kortnummeret inneholde alle sifrene som er nødvendige for å foreta anropet. Hvis du for eksempel må taste
9 for å få en ekstern linje, må du taste nummeret 9, og deretter nummeret du vil ringe.

Du kan også legge andre sifre til nummeret. Eksempler på ekstra sifre, inkluderer en møtetilgangskode, et
internnummer, et talepostpassord, en godkjenningskode og en regningskode.

Tasterekken kan inneholde følgende tegn:

• 0 til 9

• Firkant (#)

• Stjerne (*)

• Komma (,) – dette er tegnet for pause, som gir en forsinkelse på to sekunder i ringingen. Du kan ha flere
kommaer på rad. For eksempel vil to kommaer (,,) representere en pause på fire sekunder.

• Semikolon (;) – Dette er vent-tegnet. Håndsettet vil be om bekreftelse før nummeret slås.

Reglene for tasterekker er:

• Bruk kommaet for å skille delene i tasterekken.

• En godkjenningskode må alltid komme før en regningskode i kortnummerrekken.

• Ett enkelt komma er nødvendig mellom godkjenningskoden og regningskoden i rekken.

• En Kortnummersetikett er nødvendig for Kortnummerer med godkjenningskoder og ekstra sifre.

Før du konfigurerer Kortnummeret, bør du prøve å ringe sifrene manuelt minst én gang for å sikre at
siffersekvensen er riktig.

Håndsettet lagrer ikke godkjenningskoden, regningskoden eller ekstra sifre fra Kortnummeret i anropsloggen.
Hvis du trykker på Ring på nytt etter at du har vært koblet til en kortnummerdestinasjon, vil håndsettet be
deg om å taste inn nødvendig godkjenningskode, faktureringskode eller ekstra sifre, manuelt.

Eksempel

For å konfigurere et kortnummer for å ringe en person med et bestemt internnummer, og hvis du må ha en
godkjenningskode og regningskode, bør du vurdere følgende krav:

• Du må taste 9 for å få en ekstern linje.

• Du vil ringe 5556543.

• Du må skrive godkjenningskoden 1234.

• Du må skrive regningskoden 9876.

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
36

Anrop
Kortnumre



• Du må vente i fire sekunder.

• Etter at anropet er tilkoblet, må du ringe internnummeret 56789#.

I dette tilfellet vil kortnummeret være 95556543,1234,9876,,56789#.

Slette et kortnummer
Du kan slette et kortnummer som er tilordnet til oppføring 2 til 9. Oppføring 1 brukes til å ringe raskt opp til
talepost.

Før du begynner

Du må ha minst én kontakt i listen over kortnumre.

Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk påMeny > Kontakter eller Kontakter .•

• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Trykk på Mer.
Trinn 3 Velg Kortnummer.
Trinn 4 Uthev oppføringen du ikke trenger.
Trinn 5 6825 håndsett: Trykk på Slett.•

• 6823 håndsett: Trykk på Fjern tilordning.

Trinn 6 Trykk på Ja for å bekrefte slettingen.

Trinn 7 Trykk på På/av .

Foreta anrop med kortnumre
Når du har konfigurert kortnummeret, som beskrvet i Tilordne et kortnummer, på side 35, kan du bruke det
til å foreta et anrop. Kortnumrene er tallene 2 til 9.

Eksempel

Hvis du har privatnummeret i dine lokale kontakter, kan du tilordne den kortnummerindeks 9. Når du så
trykker inn og holder nede 9-tasten, ringer håndsettet automatisk hjem.

Før du begynner

Du trenger kortnummeret til kontakten.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk og hold det nummeret på tastaturet som svarer til kortnummeret.

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
37

Anrop
Slette et kortnummer



Trinn 2 Slipp tasten når det begynner å ringe.

Svare på anrop
Hvis du har flere eller delte linjer, viser telefonen linjen som har det innkommende anropet.

Hvis du har et Bluetooth® headset koblet til telefonrøret, besvares anropet på headsettet eller håndsettet samtidig
som du opprettholder lyden til håndsettet. Hvis du ikke har koblet til Bluteooth-hodesett, besvares anropet på
håndsettet.

6823 håndsett støtter ikke Bluetooth.Merk

Prosedyre

Trykk på Svar/send .

Valideringsikonet som vises ved siden av telefonnummeret kan hjelpe deg med å finne ut om du skal svare
på eller avvise innkommende anrop. Valideringsikonet viser om anropet er fra en gyldig eller ukjent kilde,
eller om valideringen mislyktes. For delte anrop vises ikonet ved siden av hvert telefonnummer. Disse ikonene
vises ved siden av telefonnummeret for å gi valideringsresultatet:

• – Gyldig

• – Mislykket

• – Ukjent

Svare på alarmanrop (nødanrop)
Hvis håndsettet er konfigurert sommottaker av alarmanrop (nødanrop), mottar du alarmanrop når noen trykker

på Nødanrop -knappen på telefonen sin. Alarmanrop kan konfigureres til å ringe til én telefon
eller til flere telefoner.

6823 håndsettHar ikke en nødknapp.Merk

Når det gjøres et alarmanrop, hører du en annen ringetone, og telefonen angir at du har et alarmanrop. Hvis
du tar i mot anropet, lagres alarmen i listen over alarmer. Hvis du avviser anropet, lagres ikke alarmen i listen
over alarmer.
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Prosedyre

Trykk på Ok for å svare på samtalen, eller trykk på Avvis.

Beslektede emner
Liste over nødalarmer, på side 69

Svare på en samtale som venter
Hvis du er i en samtale og det kommer et anrop, hører du tonen for samtale venter, og det innkommende
anropet vises på telefonskjermen.

Prosedyre

Gjør ett av følgende:

• Hvis du vil svare på anropet, trykker du på Svar/send . Den aktive samtalen settes automatisk på
vent.

• Hvis du vil avvise anropet, trykk på Avvis. Samtalen blir sendt til talepost, hvis konfigurert.

Dempe et innkommende anrop
Hvis du ikke vil svare på et anrop, kan du avvise eller overse samtalene. Hvis du avslår anropet, hører anroperen
færre pipetoner. Hvis du ignorerer anropet, vil anroperen høre opprinnelig antall pipetoner.

Anropet overføres til talepost, dersom talepost er konfigurert.

Prosedyre

Når det ringer,

• Trykk på Avvis for å sende anropet til talepost umiddelbart (dersom konfigurert).
• 6825 håndsett: Trykk på Ignorer for å dempe innringeren. Hvis anropet ikke besvares, sendes det deretter
til talepost (hvis konfigurert).

Svare på et anrop i gruppen
Du kan svare på et anrop som ringer på et annet håndsett i samtalegruppen. Administratoren må tilordne deg
til minst én samtalegruppe for at du skal kunne svare på anropene.

Når du mottar et intercom-anrop, vil håndsettet vise teksten Intercom på skjermen.
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Prosedyre

Trykk på Svar/send .

Avslutte en samtale
Prosedyre

Trykk på På/av .

Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale
Du kan sette en samtale på vent og gjenoppta den.

Prosedyre

Trinn 1 Under en aktiv samtale trykker du på Vent.
Trinn 2 Trykk på Gjenoppta for å gjenoppta samtalen.

Bytte mellom aktive samtaler og samtaler på vent
Når du har en aktiv samtale og en samtale på vent, kan du enkelt veksle mellom samtalene. Den gjeldende
aktive samtalen blir satt på vent, og samtalen som tidligere har vært på vent, blir den aktive samtalen.

Prosedyre

Utfør en av disse handlingene:

• 6823 håndsett, 6825 håndsett: Trykk opp eller ned på navigeringsringen.
• 6825 håndsett: Trykk på Bytt.
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Hold og foreta et nytt anrop med intercom
Du kan sette en aktiv samtale på vent og foreta et nytt anrop med Intercom-menyen. Du kan gjenoppta
samtalen ved hjelp av alternativet Gjenoppta.

Prosedyre

Trinn 1 Under en aktiv samtale trykker du på Vent.
Trinn 2 Trykk på Nytt anrop.
Trinn 3 Gjør ett av følgende på Nytt anrop-skjermen:

• Velg Skriv inn nummer og skriv inn nummeret.

• Velg Kontakter for å finne kontakten fra listen.

• Velg Sentralkatalog for å finne kontakten fra listen.

• Velg Intercom og skriv inn intercom-nummeret.

Trinn 4 Trykk på Samtale.

Dempe samtalen
Du kan dempe deg selv, slik at andre i samtalen ikke kan høre deg.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Demp .
Trinn 2 Du kan oppheve dempingen av deg selv ved å trykke på Demp på nytt.

Opprette en konferansesamtale
Du kan legge til en annen person i en aktiv samtale for å opprette en treveis konferansesamtale.

Prosedyre

Trinn 1 Fra en aktiv samtale,

• 6825 håndsett: Trykk på Konf.
• 6823 håndsett: Trykk på Mer > Konferanse.
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Trinn 2 Angi kollegaens nummer, og trykk på Svar/send .
Trinn 3 Trykk på Konfrns etter at kollegaen har svart.

Opprette en konferansesamtale med intercom
Du kan legge en annen person til et aktivt Intercom-anrop for en treveis konfetansesamtale. Du kan også
opprette en treveis konferansesamtale mellom intercom og SIP-anrop. Hvis innstillingene for SIP- og
intercom-konferanse ikke samsvarer, er ikke konferansesamtalen mellom dem mulig.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Konf fra en aktiv samtale.
Trinn 2 Gjør ett av følgende på Konferanse-skjermen:

• Velg Skriv inn nummer og skriv inn nummeret.

• Velg Kontakter for å finne kontakten fra listen.

• Velg Sentralkatalog for å finne kontakten fra listen.

• Velg Intercom og skriv inn intercom-nummeret.

Trinn 3 Trykk på Samtale.
Trinn 4 Trykk på Konf etter at anropet er besvart.

Overføre en samtale
Du kan overføre samtaler til kollegaer. Du kan overføre en samtale uten å vente på at kollegaen skal svare,
eller du kan snakke med kollegaen før du overfører samtalen.

Prosedyre

Trinn 1 Fra en aktiv samtale,

• 6825 håndsettTrykk på Overfør.
• 6823 håndsett: Trykk påMer > Overfør.

Trinn 2 Angi kollegaens nummer, og trykk på Svar/send .
Trinn 3 Trykk på Overfør før eller etter at kollegaen har svart.

Beslektede emner
Overføre samtaler med en stjernekode, på side 45
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Overføre et anrop med intercom
Du kan overføre en samtale til en kollega ved hjelp av Intercom-menyen. Du kan overføre samtalen uten å
vente på at kollegaen svarer, eller snakke med kollegaen før du overfører samtalen.

Prosedyre

Trinn 1 Under en aktiv samtale trykker du på Overfør.
Trinn 2 Gjør ett av følgende på Overfør-skjermen:

• Velg Skriv inn nummer og skriv inn nummeret.

• Velg Kontakter for å finne kontakten fra listen.

• Velg Sentralkatalog for å finne kontakten fra listen.

Trinn 3 Trykk på Overfør før eller etter at anropet er besvart.

BroadWorks gruppelinje (SCA) (BroadWorks Shared Call
Appearance)

Organisasjonen kan bruke BroadWorks' gruppelinjefunksjon (SCA).Med denne funksjonen plasseres telefoner
i grupper. Når funksjonen er aktivert, vises hver telefon i gruppen som en boks rett under overskriftsraden.
Fargen på boksen angir tilstanden til telefonen:

I fastvareversjon 4.7 viser delt linje-boksene disse tilstandene:

• Lysende rødt: telefonen er i bruk.

• Lysende grønt: telefonen er ledig.

• Blinkende grønt: telefonen har et innkommende anrop.

I fastvareversjon 4.8 viser delt linje-boksene disse tilstandene:

• Lysende grått: telefonen er ledig.

• Lysende rødt: telefonen er ikke aktiv i samtalen.

• Pulserende rødt: telefonen er ikke aktiv i samtalen som er på vent.

• Blinkende grønt: telefonen har et innkommende anrop.

• Lysende grønt: telefonen er aktiv i samtalen.

• Pulserende grønt: telefonen har satt samtalen på vent.

Hvis du vil ha informasjon om dette og andre BroadWorks-funksjoner, kan du se i
Broadworks-dokumentasjonen.
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Beslektede emner
Svare på anrop, på side 38

Foreta et anrop på en delt linje
Hvis du har en delt linje, kan du bruke den til å foreta et anrop. Håndsettet viser en liste over delte linjer.

Håndsettet bruker primærlinjen til å foreta anropet.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Linje (Line).
Trinn 2 Velg en linje og trykk på Ring.
Trinn 3 Angi nummeret og trykk på Ring.

Bli med i en delt samtale
Du kan bli med i en samtale på en delt linje for å opprette et treveisanrop.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Linje og velg linje.
Trinn 2 Trykk på Bryt inn for å bli med i samtalen.

Sette delte samtaler på vent og gjenoppta
Du kan sette en samtale på vent på et håndsett og hente samtalen med et annet håndsett med den delte linjen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Ventpå håndsettet du besvarte anropet på.
Trinn 2 Trykk på Linje og velg linje.
Trinn 3 Trykk på Hente for å gjenoppta samtalen.

Stjernekoder
Du kan bruke stjernekoder til å få rask tilgang til enkelte funksjoner. Disse kodene består av stjerne (*) og en
2-sifret kode.
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Hvis du vil ha en liste over stjernekoder, kan du kontakte administratoren.

Ringe tilbake med en stjernekode
Du kan ringe til den forrige personen som har ringt til deg, med en stjernekode i stedet for å bruke listen over
nylige anrop.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Prosedyre

Mens håndsettet er inaktivt, kan du angi stjernekoden for samtale tilbake.

Beslektede emner
Ringe noen i listen over nylige anrop, på side 64

Overføre samtaler med en stjernekode
Du kan overføre samtaler til kollegaer umiddelbart. Ved denne typen overføring kan du ikke snakke med
kollegaen først.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Prosedyre

Trinn 1 Mens du er i en aktiv samtale, kan du angi stjernekoden for samtaleoverføring.
Trinn 2 Angi nummeret du vil sette samtalen over til.

Beslektede emner
Overføre en samtale, på side 42

Aktivere og deaktivere viderekobling av alle anrop med stjernekoder
Du kan konfigurere telefonen til å viderekoble alle anrop til en kollega eller til talepostkassen med en
stjernekode.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Prosedyre

Trinn 1 Mens håndsettet er inaktivt, angir du stjernekoden for ubetinget viderekobling.
Trinn 2 Skriv inn nummeret du vil viderekoble anrop til.
Trinn 3 For å få anrop til å ringe på håndsettet igjen, angir du tjernekoden for å avbryte ubetinget viderekobling av

anrop.
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Beslektede emner
Angi ubetinget viderekobling, på side 87

Aktivere og deaktivere samtale venter med stjernekoder
Du kan deaktivere varsling av samtale venter. Når du aktiverer samtale venter, varsles ikke innkommende
anrop med en tone når du er i en samtale.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Prosedyre

Trinn 1 Mens håndsettet er inaktivt, angir du stjernekoden for å blokkere samtale venter.
Trinn 2 Hvis du vil tonen på nytt, kan du angi stjernekoden for å aktivere samtale venter.

Aktivere og deaktivere blokkering av utgående anropsinformasjon med en
stjernekode

Du kan hindre telefonen i å sende anropsinformasjon om deg. Du må kanskje gjøre dette av hensyn til
personvernet.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Prosedyre

Trinn 1 Mens håndsettet er inaktivt, angir du stjernekoden for å blokkere anropsinformasjon.
Trinn 2 Hvis du vil la håndsettet til å sende anropsinformasjon, kan du angi stjernekoden for å aktivere

anropsinformasjon.

Beslektede emner
Skjule anroper-ID når du foretar et anrop, på side 87

Aktivere og deaktivere blokkering av anonyme anrop med en stjernekode
Du kan bruke en stjernekode til å sikre at bare anrop som har en gyldig anroper-ID, ringer på telefonen din.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Prosedyre

Trinn 1 Mens håndsettet er inaktivt angir du stjernekoden for å blokkere anonyme anrop.
Trinn 2 Hvis du vil at anrop skal ringe på nytt, kan du angi stjernekoden for å tillate anonyme anrop.
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Aktivere og deaktivere Ikke forstyrr med en stjernekode
Når du ikke vil forstyrres av innkommende samtaler, kan du slå på Ikke forstyrr (DND). Når håndsettet er i
ikke forstyrr-tilstand, sendes det innkommende anropet til talepost.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Skal du kunne bruke denne funksjonen, må administrator aktivere DND.

Prosedyre

Trinn 1 Mens håndsettet er inaktivt, kan du angi ikke forstyrr-stjernekoden.
Trinn 2 Hvis du vil deaktivere DND, kan du angi koden for å avbryte ikke forstyrr.

Beslektede emner
Konfigurere Ikke forstyrr, på side 86

Bruke Trykk for å snakke
Du kan bruke telefonen som en toveis radio med trykk for å snakke-funksjonen. Meldingen spilles av over
telefonhøyttaleren automatisk. Bare 1 person om gangen kan bruke trykk for å snakke. Hvis du trykker på
Mikr. av mens du mottar en trykk for å snakke-melding, dempes telefonhøyttaleren.

Før du begynner

• Trykk for å snakke må være aktivert på telefonen.

• Trykk for å snakke må være aktivert på minst én annen telefon.

Prosedyre

Trinn 1 Mens telefonen er ledig, trykk og hold inne Mikr. av .
Trinn 2 Når Tilkoblet-skjermen vises, kan du snakke.
Trinn 3 Når meldingen er fullført, slipp Mikr. av.

Beslektede emner
Aktivere trykk for å snakke, på side 91

Personsøking
Du kan ringe en gruppe telefoner eller telefonlinjer. Systemansvarlig kan opprette opptil tre oppkallingsgrupper.
Hver oppkallingsgruppe har et unikt nummer. Administrator gir deg de konfigurerte oppkallingsgruppenumrene.
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Når håndsettet ditt mottar en oppkalling, ser du eller hører varselet. Du hører et pip eller pipevarsel som er
definert i telefontoner på basestasjonens nettside. Du behøver ikke å ta imot oppringingen.

Her er scenarioene når håndsettet mottar en oppkalling:

• Hvis håndsettet er inaktivt, spilles oppkallet av ved hjelp av høyttaleren.

• Hvis håndsettet er aktivt, bestemmer prioriteten til oppkallet virkemåten som er beskrevet i tabellen
nedenfor.

Tabell 3: Oppkallsprioritet med virkemåte

ResultatVarselPrioritet

Den aktive samtalen settes på vent, og oppkallet
spilles av.

Se og høre varsel0

Du bytter til oppkallet, den aktive samtalen settes
på vent, og oppkallet spilles av.

Se og høre varsel1

Du ser varselet etter at samtalen er avsluttet, og
oppkallet spilles av.

Hør varsel2

Du ser varselet etter at samtalen er avsluttet, og
oppkallet spilles av.

Ingen varsling3

• Hvis håndsettet mottar et annet oppkall med et aktivt oppkall, avbryter oppkallet med høyere prioritet
oppkallet med lavere prioritet. Når begge oppkallene har samme prioritet, vil det aktive oppkallet fortsette
å spilles av, og det innkommende oppkallet settes på vent.

• Hvis systemet har Trykk for å snakke-funksjon og oppkall er konfigurert, avbryter oppkallet en Trykk
for å snakke-økt.

• Hvis håndsettet har ikke-forstyrr-modus angitt, vil det blokkere oppkallene i alle prioriteter.

Relaterte lenker

Sende et oppkall, på side 48

Sende et oppkall
Du kan skrive en person eller en gruppe personer med et oppkallingsgruppenummer. Alle håndsettene som
er konfigurert i gruppen, mottar oppkallet, som spilles av automatisk på høyttaleren.

Før du begynner

Du trenger et oppkallingsgruppenummer.

Prosedyre

Trinn 1 Ring nummeret til oppkallingsgruppen.
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Trinn 2 Trykk på Svar/send .
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K A P I T T E L 4
Tekstmeldinger

• Tekstmeldinger, på side 51
• Sende tekstmeldinger, på side 51
• Svare på tekstmeldinger med én gang, på side 52
• Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter, på side 53
• Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter, på side 53
• Videresende tekstmeldinger, på side 54
• Slette tekstmeldinger med én gang, på side 54
• Slette alle tekstmeldinger, på side 55
• Vise tekstmeldingslogger, på side 55
• Konfigurere innstillinger for tekstmeldinger, på side 58

Tekstmeldinger
Administrator kan gjøre det mulig for deg å sende og motta meldinger fra kolleger på systemet. Du har også
mulighet til å sende tekstmeldinger til personer utenfor systemet. Administrator bør orientere deg om
begrensninger knyttet til tekstmeldinger.

Du kan se loggen over tekstmeldinger, og du kan angi enkelte meldingsinnstillinger etter hvilke behov du har.

Sende tekstmeldinger
Du kan sende en melding på opptil 160 tegn.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Meldinger .•

• 6823 håndsett: Velg Meldinger .

Trinn 3 Trykk til høyre på navigeringsringen for å vise Utkast-skjermen.
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Trinn 4 Trykk på Ny.
Trinn 5 Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.
Trinn 6 (Valgfritt) Hvis du trenger spesialtegn som ikke er på tastaturet, trykker du på Symbol eller den midtre

funksjonstasten og velger symbolet du trenger.
Trinn 7 Trykk på Send.
Trinn 8 Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

• Normal: meldingen sendes i standardmodus.
• Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i

Inbox-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen
din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.

Trinn 9 Velg mottaker av meldingen med ett av disse alternativene:

• Kontakter: Når du velger dette alternativet, vises den lokale kontaktlisten, og du kan velge en kontakt.
• Angi nummer: Når du velger dette alternativet, angir du et telefonnummer i det neste skjermbildet.
• Sentralkatalog: Når du velger dette alternativet, vises sentraltelefonkatalogen, og du kan velge en
kontakt.

Ved tekstmeldinger må det fullstendige telefonnummeret brukes. Hvis kontakten har internnummeret 8902
og det eksterne nummeret +2345678902, må du for eksempel bruke +2345678902.

Trinn 10 Trykk på Send.
Trinn 11 Trykk på OK.

Svare på tekstmeldinger med én gang
Når dumottar en tekstmelding, kan du svare raskt på den fra tekstmeldingsskjermen. Du kan også svare senere
fra tekstmeldingsloggen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Svar.
Trinn 2 Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i det nedre høyre hjørnet av skjermbildet
Trinn 3 (Valgfritt) Hvis du trenger spesialtegn som ikke er på tastaturet, trykker du på Symbol og velger symbolet

du trenger.

Trinn 4 (Valgfritt) Trykk på Fjern eller den høyre funksjonstasten for å slette det siste tegnet i meldingen.
Trinn 5 Trykk på Send.
Trinn 6 Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

• Normal: meldingen sendes i standardmodus.
• Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i

Inbox-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen
din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.

Trinn 7 Trykk på Send.
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Trinn 8 Trykk på OK.

Beslektede emner
Svare på tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen, på side 56

Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter
Når dumottar en tekstmelding, kan du legge til personen i den lokale kontaktlisten fra tekstmeldingsskjermen.
Du kan også legge til personen senere fra tekstmeldingsloggen.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Mer.
Trinn 2 Velg Lagre som kontakt.
Trinn 3 Trykk på Velg.
Trinn 4 Skriv inn navnet med tastaturet og trykk på Lagre.
Trinn 5 Merk en telefonnummeroppføring (Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet) og trykk på Legg til.
Trinn 6 Trykk på Lagre for å lagre kontaktnummeret.
Trinn 7 Trykk på Lagre for å lagre den nye kontakten.

Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter
Når du mottar en tekstmelding, kan du legge til informasjon om personen i en eksisterende lokal kontakt fra
tekstmeldingsskjermen. Du kan også legge til informasjonen senere fra tekstmeldingsloggen (se Vise
tekstmeldingslogger, på side 55).

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Mer.
Trinn 2 Velg Legg til i kontakt.
Trinn 3 Trykk på Legg til.
Trinn 4 Merk en telefonnummeroppføring (Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet) og trykk på Legg til.
Trinn 5 Trykk på Lagre for å lagre kontaktnummeret.

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
53

Tekstmeldinger
Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter



Trinn 6 Trykk på Ja.

Videresende tekstmeldinger
Når du mottar en tekstmelding, kan du videresende den raskt fra tekstmeldingsskjermen.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Mer.
Trinn 2 Velg Videresend.
Trinn 3 Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.
Trinn 4 (Valgfritt) Hvis du trenger spesialtegn som ikke er på tastaturet, trykker du på Symbol og velger symbolet

du trenger.

Trinn 5 (Valgfritt) Trykk på Fjern eller den høyre funksjonstasten for å slette det siste tegnet i meldingen.
Trinn 6 Trykk på Send.
Trinn 7 Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

• Normal: meldingen sendes i standardmodus.
• Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i

Inbox-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen
din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.

Trinn 8 Velg mottaker av meldingen med ett av disse alternativene:

• Kontakter: Når du velger dette alternativet, vises den lokale kontaktlisten, og du kan velge en kontakt.
• Angi nummer: Når du velger dette alternativet, angir du et telefonnummer i det neste skjermbildet.
• Sentralkatalog: Når du velger dette alternativet, vises sentraltelefonkatalogen, og du kan velge en
kontakt.

Ved tekstmeldinger må det fullstendige telefonnummeret brukes. Hvis kontakten har internnummeret 8902
og det eksterne nummeret +2345678902, må du for eksempel bruke +2345678902.

Trinn 9 Trykk på Send.
Trinn 10 Trykk på OK.

Slette tekstmeldinger med én gang
Du kan slette en tekstmelding etter at du har lest den.
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Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Mer.
Trinn 2 Velg Slett melding.
Trinn 3 Trykk på Ja.

Beslektede emner
Slette tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen, på side 57

Slette alle tekstmeldinger
Du kan slette alle mottatte tekstmeldinger etter at du har lest en melding. Meldingene i tekstmeldingsinnboksen
slettes.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Mer.
Trinn 2 Velg Slett alle meldinger.
Trinn 3 Trykk på Ja.

Beslektede emner
Slette alle tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen, på side 57

Vise tekstmeldingslogger
Tekstmeldingsloggen kan inneholde opptil 250 meldinger. Hvis du har mer enn dette antallet meldinger, styrer
feltet Overskriv gamle meldinger (Overwrite old messages) i meldingsinnstillingene om telefonen skal
overskrive gamle meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere innstillinger for
tekstmeldinger, på side 58

Meldingene vises i forskjellige lister: Innboks (Inbox), Utkast (Drafts), Sendte meldinger (Sent messages).
Når du åpner Meldinger, vises Innboks (Inbox).
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Meldinger .•

• 6823 håndsett: Velg Meldinger .

Trinn 3 Trykk til høyre på navigeringsringen for å få tilgang til den neste skjermen.

Svare på tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen
Du kan svare på tekstmeldinger senere fra tekstmeldingsloggen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Meldinger .•

• 6823 håndsett: Velg Meldinger .

Trinn 3 Merk meldingen.
Trinn 4 Trykk på Svar.
Trinn 5 Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i det nedre høyre hjørnet av skjermbildet
Trinn 6 (Valgfritt) Hvis du trenger spesialtegn som ikke er på tastaturet, trykker du på Symbol eller den midtre

funksjonstasten og velger symbolet du trenger.

Trinn 7 (Valgfritt) Trykk på Fjern eller den høyre funksjonstasten for å slette det siste tegnet i meldingen.
Trinn 8 Trykk på Send.
Trinn 9 Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

• Normal: meldingen sendes i standardmodus.
• Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i

Inbox-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen
din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.

Trinn 10 Trykk på Send.
Trinn 11 Trykk på OK.

Beslektede emner
Svare på tekstmeldinger med én gang, på side 52
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Slette tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen
Du kan slette tekstmeldinger i tekstmeldingsloggen fra mappene Innboks, Utkast eller Sendte meldinger.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Meldinger .•

• 6823 håndsett: Velg Meldinger .

Trinn 3 Trykk til høyre på navigeringsringen for å vise den aktuelle mappen.
Trinn 4 Trykk på Mer.
Trinn 5 Velg Slett melding.
Trinn 6 Trykk på Ja.

Beslektede emner
Slette tekstmeldinger med én gang, på side 54

Slette alle tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen
Du kan slette alle tekstmeldingene i tekstmeldingsloggen i mappene Innboks,Utkast eller Sendte meldinger.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Meldinger .•

• 6823 håndsett: Velg Meldinger .

Trinn 3 Trykk til høyre på navigeringsringen for å vise den aktuelle mappen.
Trinn 4 Trykk på Mer.
Trinn 5 Velg Slett alle meldinger.
Trinn 6 Trykk på Ja.

Beslektede emner
Slette alle tekstmeldinger, på side 55
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Konfigurere innstillinger for tekstmeldinger
Du kan konfigurere disse handlingene på telefonen:

• Overskriv gamle meldinger når tekstmeldingsloggen når grensen. Du kan lagre opptil 250 meldinger.
Hvis du ikke aktiverer overskriving av gamle meldinger på telefonen, må du slette meldinger manuelt
når tekstmeldingsloggen blir full.

• Lagre meldingene du sender, i tekstmeldingsloggen. Som standard lagres sendte meldinger i
tekstmeldingsloggen.

• Angi hvordan nye meldinger skal vises når telefonen er ledig. Når du mottar nye meldinger, kan du angi
at telefonen:

• Bare skal vise at du har fått en ny melding.

• Skal vise hele meldingen umiddelbart. Dette er standardinnstillingen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Meldinger > Innstillinger.•

• 6823 håndsett: Velg Meldinger > Innstillinger.

Trinn 3 Velg Overskriv gammel og trykk på På eller Av. Dette feltet er satt til Av som standard.
Trinn 4 Velg Sendte meldinger og trykk på På eller Av. Dette feltet er satt til På som standard.
Trinn 5 Velg Vis og trykk på På eller Av. Dette feltet er satt til På som standard.
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K A P I T T E L 5
Kontakter og kataloger

• Lokale kontakter, på side 59
• Kataloger, på side 62

Lokale kontakter
Du kan opprette og lagre informasjon om kontaktene i den lokale kontaktlisten. Den lokale kontaktlisten kan
inneholde opptil 250 oppføringer i 6825 håndsett og 100 oppføringer i 6823 håndsett. Hver kontakt kan ha
fire telefonnumre.

Når du har lagt til kontakter, kan du enkelt ringe kontaktene. Du kan konfigurere kortnumre for lokale kontakter.

Administrator kan også laste opp en lokal kontaktliste til telefonen og eksportere kontaktlisten.

Du får tilgang til kontaktlisten fra hovedskjermen eller fra Meny .

Beslektede emner
Legge til en nylig anroper i kontaktlisten, på side 64

Legge til lokale kontakter
Du kan legge til kontakter i kontaktlisten din. Du kan legge til informasjonen fra en nylig oppringer i listen
over lokale kontakter.

Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk på den venstre funksjonstasten Kontakter .•

• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Trykk på Mer.
Trinn 3 Merk Legg til kontakt (Add contact), og trykk på Velg.
Trinn 4 Trykk på Rediger.
Trinn 5 Skriv navnet på kontakten.
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Trinn 6 Trykk på Lagre.
Trinn 7 Merk Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet, og trykk på Rediger.

Du må legge til minst ett telefonnummer.

Trinn 8 Skriv kontaktnummeret, og trykk på Lagre.

Hvis du gjør en feil, kan du trykke på Tøm for å slette det siste tegnet du har skrevet inn.

Trinn 9 (Valgfritt) Legg til en ringetone for kontakten.
a) Merk Ringetone, og trykk på Rediger.
b) Velg en melodi.

Du kan bruke Spill av til å høre ringetonen

c) Trykk på Velg.

Trinn 10 Trykk på Lagre.
Trinn 11 Trykk på Ja.

Beslektede emner
Tilordne et kortnummer, på side 35

Legge til lokale kontakter
Du kan ringe til kontakter fra kontaktlisten. Hvis det er konfigurert mer enn ett telefonnummer for kontakten,
kan du velge hvilket nummer du vil ringe.

Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk på den venstre funksjonstasten Kontakter .•

• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Merk en oppføring.
Trinn 3 (Valgfritt) Hvis det er konfigurert mer enn ett telefonnummer for kontakten, kan du trykke til høyre eller

venstre på navigeringsringen for å vise nummeret du skal ringe til.
Trinn 4 Trykk på Samtale.

Redigere lokale kontakter
Du kan redigere kontakter i kontaktlisten.
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Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk på den venstre funksjonstasten Kontakter .•

• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Merk kontakten du vil redigere.
Trinn 3 Trykk på Mer.
Trinn 4 Velg Rediger kontakt.
Trinn 5 Merk informasjonen du vil endre.

a) Trykk på Rediger.
b) Endre informasjonen.
c) Trykk på Lagre.

Trinn 6 Trykk på Lagre for å endre kontaktoppføringen.

Slette lokale kontakter
Du kan slette kontakter fra kontaktlisten.

Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk på den venstre funksjonstasten Kontakter .•

• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Merk kontakten du vil slette.
Trinn 3 Trykk på Mer.
Trinn 4 Velg Slett kontakt.
Trinn 5 Trykk på Ja når du blir spurt om det.

Slette alle lokale kontakter
Du kan slette alle kontaktene fra kontaktlisten.

Prosedyre

Trinn 1 6825 håndsett: Trykk på den venstre funksjonstasten Kontakter .•
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• 6823 håndsettTrykk på Meny > Kontakter .

Trinn 2 Trykk på Mer.
Trinn 3 Velg Slett alle kontakter.
Trinn 4 Trykk på Ja når du blir spurt om det.

Kataloger
Administrator kan konfigurere en sentralkatalog for organisasjonen. Du kan søke etter og ringe til ethvert
nummer i katalogen.

Du får tilgang til katalogen fra hovedskjermbildet eller fra menyen .

Ringe en kontakt i sentralkatalogen
Du kan søke etter, vise og ringe et nummer i katalogen. Søketypen du kan bruke, er avhengig av hvilken
metode administratoren brukte for å angi katalogen og tilgjengeligheten til underkataloger. Du kan for eksempel
se en Alle-katalog for alle personene i organisasjonen din, og en egen oppføring for din avdeling.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Katalog .
Trinn 2 Gjør ett av følgende:

• Rull nedover for å merke en oppføring.
• Trykk på Søk, velg en katalog, skriv inn hele eller deler av fornavnet til brukeren, og trykk på Søk.

Trinn 3 (Valgfritt) Trykk på Linje (Line) og velg en linje å ringe på.
Trinn 4 Trykk på Velg.
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K A P I T T E L 6
Nylige samtaler og talepost

• Liste over Siste samtaler, på side 63
• Tilgang til talepost, på side 65

Liste over Siste samtaler
Telefonen samler inn informasjon om alle anrop til og fra telefonen og lagrer dem i en liste over nylige anrop.
Når du viser listen over nylige anrop, kan du:

• Vise alle anrop.

• Vise alle besvarte anrop.

• Vise alle utgående anrop.

• Vise alle tapte anrop.

Vise siste samtaler
Håndsettet fører logg over alle nylige anrop. Opptil 50 anrop lagres i listen over nylige anrop. Du kan vise
alle anrop, anrop du har besvart, anrop du har foretatt (utgående anrop), og tapte anrop.

Prosedyre

Trinn 1 Press Nylige .

Trinn 2 Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen for å vise forskjellige lister.

• Alle anrop
• Besvarte anrop
• Utgående anrop
• Tapte anrop

Et valideringsikon som vises ved siden av telefonnummeret viser om anropet kommer fra en gyldig eller
ukjent kilde, eller om valideringen var mislykket. Følgende valideringsikoner inneholder valideringsresultatet:
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• – Gyldig

• – Mislykket

• – Ukjent

Ringe noen i listen over nylige anrop
Du kan ringe alle som vises i listen over nylige anrop.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Recents (sist brukte).

Trinn 2 Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen for å vise forskjellige lister.
Trinn 3 Velg en oppføring, og trykk på Ring.

Beslektede emner
Ringe tilbake med en stjernekode, på side 45

Legge til en nylig anroper i kontaktlisten
Du kan legge til informasjonen fra en nylig anroper i listen over lokale kontakter.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Sist brukte.
Trinn 2 Uthev den nylige anroperen.
Trinn 3 Trykk på Mer, uthev Lagre som kontakt og trykk på Velg.
Trinn 4 Uthev kategorien for telefonnummeret og trykk på Velg.

Nummeret som anroperen brukte for å ringe deg, legges til i feltet.

Trinn 5 Trykk på Lagre for å lagre nummeret.
Trinn 6 (Valgfritt) Hvis du vil legge til annen informasjon, merker du feltet og trykker på Legg til.
Trinn 7 (Valgfritt) Hvis du vil legge til annen informasjon, merker du feltet og trykker på Erstatt.
Trinn 8 Trykk på Lagre for å lagre kontakten.
Trinn 9 Trykk på Ja for å bekrefte.
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Tilgang til talepost
Du kan få tilgang til talepostmeldinger direkte på telefonen.Men administrator må konfigurere talepostkontoen
for deg og kan også konfigurere telefonen slik at du får tilgang til talepostsystemet. Når konfigurasjonen er

fullført, bruker du én til å få tilgang til talepostkassen.

Når du ikke har telefonen tilgjengelig, kan du ringe til talepostsystemet fra en hvilken som helst enhet for å
få tilgang til talepostkassen. administratoren kan gi deg telefonnummeret til talepostsystemet.

Når du har fått en talepost, ser du talepostikonet på skjermens overskriftsrad. Du kan også høre en oppstykket
lyd i telefonen, headsettet eller høyttaleren når du bruker en telefonlinje. Denne oppstykkede tonen er
linjespesifikk. Du hører den kun når du bruker en linje som har talepostmeldinger.

Ettersom alle talepostsystemer er forskjellige, kan vi ikke gi informasjon om hvordan du bruker talepostsystemet.
Hvis du vil ha informasjon om talepostkommandoene, kan du se brukerdokumentasjonen for talepostsystemet
eller kontakte administrator.

Merk

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på og hold Én til det ringer.
Trinn 2 Følg talebeskjedene.
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K A P I T T E L 7
Vekkerklokke, nødalarmliste og funksjonstaster

• Alarmklokke, på side 67
• Liste over nødalarmer, på side 69
• Funksjonstaster, på side 70

Alarmklokke
Du kan bruke telefonen som alarmklokke. Når alarmen ringer, kan du ignorere alarmen eller angi at telefonen
skal ringe om noen minutter. Du kan angi engangsalarmer eller gjentakende alarmer.

Alarm-skjermbildet viser:

• Engangs-Alarm-oppføringer viser alarmtidspunktet (dersom angitt).

• I fastvareversjon 4.7 viser Gjentakende alarm-oppføringen alarmtidspunktet og dagene som er valgt
for alarmen (dersom angitt).

• I fastvareversjon V450 og V460 viserGjentakende alarm-oppføringen tidspunktet for den neste alarmen
(dersom angitt).

• Pause tids oppføringen viser hvor lenge alarmen ringer på nytt.

Angi alarmer
Du kan konfigurere håndsettet til å gi deg en påminnelse på et bestemt tidspunkt med en alarmtidtaker. Når
tidtakeren utløper og telefonen ringer, går alarmfeltet tilbake til av.

Du kan angi bare én engangsalarm om gangen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Alarmer > Alarm.•

• 6823 håndsett: Velg Alarmer > Alarm.
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Trinn 3 Angi tidspunktet for alarmen.

• Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen for å bevege deg mellom feltene.

• Trykk opp eller ned på navigeringsringen for å øke eller redusere verdien for oppføringen.

• Angi nummeret med tastaturet.

Trinn 4 Trykk på Lagre.

Angi gjentatte alarmer
Du kan konfigurere håndsettet til å gi deg en påminnelse på et bestemt tidspunkt hver dag med en tidtaker for
gjentatte alarmer. Du kan angi bare én gjentatt alarm på telefonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Alarmer > Gjentatt alarm.•

• 6823 håndsett: Velg Alarmer > Gjentatt alarm.

Trinn 3 Angi tidspunktet for alarmen.

• Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen for å bevege deg mellom feltene.

• Trykk opp eller ned på navigeringsringen for å øke eller redusere verdien for oppføringen.

• Angi nummeret med tastaturet.

Trinn 4 Trykk på Lagre.
Trinn 5 Merk hver dag i uken som alarmen skal gjelde for, og trykk på Marker.
Trinn 6 Trykk på Ok.

Angi utsettelsestid
Når en alarm ringer, kan du trykke på Utsett for å få alarmen til å ringe på nytt på det angitte tidspunktet.
Forsinkelsen er 10 minutter som standard, men du kan angi en hvilken som helst forsinkelse fra 1 minutt til
10 minutter.
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg Alarmer > Utsettelsestid.•

• 6823 håndsett: Velg Alarmer > Utsettelsestid.

Trinn 3 Velg utsettelsestid
Trinn 4 Trykk på Velg.

Svare på alarmer
Ved det angitte alarmtidspunktet ringer telefonen, og du svarer på alarmen. Hvis du er i en samtale, ringer
ikke alarmen før du avslutter samtalen.

Før du begynner

En engangsalarm eller en gjentatt alarm må være konfigurert. Se Angi alarmer, på side 67 eller Angi gjentatte
alarmer, på side 68.

Prosedyre

Gjør ett av følgende:

• Trykk på Utsett for å få alarmen til å ringe på nytt etter det valgte intervallet (se Angi utsettelsestid, på
side 68).

• Trykk på Avvis.

Liste over nødalarmer
Du kan vise en liste over nødalarmer du har mottatt, dersom nødalarmer er konfigurert til å ringe på telefonen
din.

Beslektede emner
Svare på alarmanrop (nødanrop), på side 38
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Vise mottatte nødalarmer

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Alarmliste (Alarm list).
Trinn 3 Hvis det er alarmer, trykker du på Velg å vise informasjon om alarmene.

Funksjonstaster
Du kan konfigurere funksjonstaster til å gi tilgang til telefonnummer. Du kan for eksempel konfigurere en
funksjonstast til å ringe sikkerhetsavdelingen. Når du har konfigurert funksjonstaster, kan du legge dem til i
listen med kortnummer.

6825 håndsettRing disse som F-taster, mens 6823 håndsettRing disse som kortnummer.

Konfigurere funksjonstaster

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg F-taster .•

• 6823 håndsett: Velg Hurtigoppringing .

Trinn 3 Trykk på Mer.
Trinn 4 6825 håndsett: Velg Legg til F-tast.•

• 6823 håndsettVelg Legg til kortnummer.

Trinn 5 Merk Navn-feltet, og trykk på Rediger.
Trinn 6 Skriv inn et navn.
Trinn 7 Trykk på Lagre.
Trinn 8 Merk Nummer-feltet (Number), og trykk på Rediger.
Trinn 9 Tast et nummer.
Trinn 10 Trykk på Lagre.
Trinn 11 Trykk på Ja.
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Foreta anrop med en F-tast eller kortnummer
Du kan ringe en person fra en F-tastoppføring eller kortnummer.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg F-taster .•

• 6823 håndsett: Velg Hurtigoppringing .

Trinn 3 Velg en oppføring og trykk på Ring.

Legge til funksjonstaster eller kortnummer i listen med kortnummer
Legge til funksjonstaster eller kortnummer i listen med kortnummer.

Før du begynner

En funksjonstast eller kortnummer må være definert.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg F-taster .•

• 6823 håndsett: Velg Hurtigoppringing .

Trinn 3 Merk en oppføring.
Trinn 4 Trykk på Mer.
Trinn 5 Velg Kortnummer.
Trinn 6 Gjør ett av følgende:

• Velg en tom oppføring, og trykk på Legg til.
• Velg et eksisterende kortnummer, og trykk på Erstatt.
• Velg en eksisterende hurtig oppringing og Utfør denne handlingen:

• 6825 håndsett: Trykk på Slett > Legg til.

• 6823 håndsett: Trykk på Fjern tildeling > Legg til .
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Slette en F-tast eller et kortnummer

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg F-taster .•

• 6823 håndsett: Velg Hurtigoppringing .

Trinn 3 Velg en oppføring og trykk på Mer.
Trinn 4 6825 håndsett: Velg Slett F-tast.•

• 6823 håndsettVelg Slett kortnummer.

Trinn 5 Trykk på Ja.

Slett alle F-taster eller kortnumre

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 6825 håndsett: Velg F-taster .•

• 6823 håndsett: Velg Hurtigoppringing .

Trinn 3 Trykk på Mer.
Trinn 4 6825 håndsett: Velg Slett alle F-taster•

• 6823 håndsettVelg Slett kortnummer.

Trinn 5 Trykk på Ja.

Vise listen med kortnummer

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .
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Trinn 2 6825 håndsett: Velg F-taster .•

• 6823 håndsett: Velg Hurtigoppringing .

Trinn 3 Trykk på Mer.
Trinn 4 6825 håndsettVelg Hurtigoppringing.•

• 6823 håndsettVelg Hurtigoppringing.
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K A P I T T E L 8
Innstillinger

• Innstillingsmeny, på side 75
• Angi ringevolum for innkommende anrop, på side 92
• Endre volum for samtaler, på side 92

Innstillingsmeny
Du kan tilpasse håndsetett i menyen Innstillinger.

Innstillinger for lyd

Angi stillemodus fra innstillingsmenyen
Du kan stoppe håndsettet i å ringe ved et innkommende anrop. Dette kalles stillemodus.

Når håndsettet er i stillemodus, vises innkommende anrop på skjermen, men håndsettet gir ikke fra seg noen
ringetone.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Audio.
Trinn 3 Merk Stille.
Trinn 4 Trykk på Av for å la håndsettet ringe, eller trykk på På å deaktivere ringing.

Angi ringevolum fra innstillingsmenyen
Du kan endre volumet på ringetonen. Dette volumet påvirker ikke volumet når du er i en samtale.

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
75



Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Ringevolum.

Trinn 3 Trykk til høyre eller venstre på ringen i navigasjonsgruppen .
Trinn 4 Trykk på Ok for å lagre endringene.

Beslektede emner
Angi ringevolum for innkommende anrop, på side 92

Angi ringetone for ulike typer anrop
Du kan angi ulike ringetoner for disse anropstypene:

• Vanlig anrop

• Vanlig melding

• Viktig melding

• Nødanrop – høy, middels og lav prioritet

• Varsel

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Audio.
Trinn 3 Velg ringetonen du vil endre.

• 6823 håndsett: Ringemelodi
• 6825 håndsett:

• Ringemelodi

• Signal std. melding

• Signal vikt. melding

• Ringetone nødanr.

• Ring nødanr. høy

• Ring nødanr. mid

• Ring nødanr. lav
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• Varseltone

Trinn 4 Trykk opp eller ned på ringen i navigasjonsgruppen for å merke en tone.
Trinn 5 Trykk på Spill av for å høre tonen.
Trinn 6 Trykk på Velg for å lagre tonen.

Angi ringelyd for høyt miljø
Du kan konfigurere den høye ringetonen for å høre håndsettet i et støyendemiljø. Denne innstillingen overstyrer
den egendefinerte ringetonen for en lokal kontakt. Denne innstillingen tillater imidlertid at
håndsettvolumjusteringen og håndsettet i stillemodus ringes opp.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Ringevolum.

Trinn 3 Trykk opp eller ned på ringen i navigasjonsgruppen for å markere.Høy ringetone.
Trinn 4 (Alternativt) Trykk på Spill av for å høre tonen.
Trinn 5 Trykk på Velg for å lagre tonen.

Angi varselvolum

Du kan endre volumet på tonen du hører når du trykker på Nødanrop .

Du kan ikke endre volumet på varsler for 6823 håndsett.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Varselvolum.

Trinn 3 Trykk til høyre eller venstre på ringen i navigasjonsgruppen .
Trinn 4 Trykk på Ok for å lagre endringene.
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Angi vibrasjonsmodus for telefonen
Du kan konfigurere håndsettet til å vibrere når du har et innkommende anrop.

Du kan ikke angi 6823 håndsettvibreringsmodus.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Vibrer.
Trinn 3 Merk valget.

• Av (standard): når et innkommende anrop ringer på håndsettet, vibrerer ikke håndsettet.
• Vibrer, så ring: når et innkommende anrop ringer på håndsettet, vibrerer håndsettet og ringer deretter.
• Kun vibrere: når et innkommende anrop ringer på håndsettet, vibrerer håndsettet. Du hører ikke
ringetonen.

• Vibrer og ring (Vibrate and ring): når et innkommende anrop ringer på håndsettet, vibrerer og ringer
håndsettet samtidig.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi tone for tastetrykk
Du kan angi hvilken lyd du skal høre når du trykker på en tast.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Tastevolum.
Trinn 3 Merk valget.

• Stille (standard): når du trykker på en tast, hører du ingenting.
• Klikk: når du trykker på en tast, hører du et klikk.
• Tone: når du trykker på en tast, hører du en tone.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi bekreftelseslyd
Du kan konfigurere håndsettet til å spille av en tone når du endrer en innstilling på håndsettet.
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Audio.
Trinn 3 Merk Bekreftelseslyd.
Trinn 4 Trykk på Av for å stoppe tonen, eller trykk på På for at håndsettet skal spille av tonen.

Angi dekningsvarsel
Hvis du går mens du er i en samtale, er det lett å komme utenfor basestasjonens eller forsterkerens
dekningsområde. Når du kommer utenfor området, faller samtalen ut brått.

Du kan konfigurere håndsettet til å varsle deg når signalet fra basestasjonen eller forsterkeren blir for svakt.
Når du hører tonen, vet du at du må bevege deg nærmere basestasjonen eller forsterkeren.

Hvis du ikke er i en samtale og går utenfor rekkevidde, vises på skjermen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Audio.
Trinn 3 Merk Dekningsalarm.
Trinn 4 Trykk på Av for å stoppe tonen, eller trykk på På for at håndsettet skal spille av tonen.

Angi ladervarsel
Du kan konfigurere håndsettet til å spille av en tone når du setter håndsettet i laderen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Audio.
Trinn 3 Merk Ladervarsel.
Trinn 4 Trykk på Av for å stoppe tonen, eller trykk på På for at håndsettet skal spille av tonen.
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Menyen Klokkeslett og dato

Angi format for klokkeslett
Du kan angi hvordan klokkeslettet skal vises på håndsettet.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Tid og dato > Tid.
Trinn 3 Trykk på Format.
Trinn 4 Merk valget.

• 24 timer (standard): viser klokkeslettet i 24-timers format.
• am/pm: viser klokkeslettet i 12-timers format.

Trinn 5 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi format for datoer
Du kan angi hvordan datoen skal vises på håndsettet.

Datoen 24. august 2018 brukes i denne prosedyren for valgene. Valgene vises i datoen på telefonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Tid og dato > Dato.
Trinn 3 Trykk på Format.
Trinn 4 Merk valget.

• 24-08-2018 (standard): viser datoen i formatet dd-mm-åååå.
• 08/24/2018: viser datoen i formatet mm/dd/åååå.
• 24-aug-2018: viser datoen i formatet dd-mmm-åååå.
• 24/08/2018: viser datoen i formatet dd/mm/åååå.
• 24.08.2018: viser datoen i formatet dd.mm.åååå.
• 2018-08-24: viser datoen i formatet åååå-mm-dd.

Trinn 5 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.
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Angi språk for telefonen
Du kan angi visningsspråk for telefonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Språk.
Trinn 3 Uthev et hvilket som helst av disse språkene:

• Norsk

• Spansk

• Tysk

• Fransk

• Italiensk

• Nederlandsk

• Portugisisk

• Dansk

• Svensk

• Tyrkisk

• Polsk

• Russisk

• Norsk

• Slovensk

• Cestina

• Hrvatski

• Srpski

• Magyar

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Konfigurere LED-lampe på telefonen
LED-lampen øverst på telefonen kan lyse grønt, rødt eller gult. Du kan angi hvilken fargen du vil bruke i
bestemte situasjoner.
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > LED signal.
Trinn 3 Velg ønsket LED-alternativ.

• Grønn LED
• Oransje LED
• Rød LED

Trinn 4 Merk alternativet, slik at LED-lampen lyser.

• Av: LED-lampen lyser ikke.
• Tapt anrop: LED-lampen lyser hvis du mister et anrop.
• Talemelding: LED-lampen lyser hvis du får en talepostmelding.
• Batteri lavt: LED-lampen lyser hvis telefonbatteriet går tomt for strøm.

Trinn 5 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Stille inn tidtakeren til avslåing av skjermen
Du kan stille inn telefonen til å slå av skjermen etter en bestemt tid. Før skjermen slår seg av, dempes lysstyrken
etter en bestemt periode med inaktivitet.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Power save (strømsparing).
Trinn 3 Merk valget.

• 5 sekunder: Skjermen demper lysstyrken etter 2 sekunder og slår seg av etter 5 sekunder.
• 10 sekunder: Skjermen demper lysstyrken etter 5 sekunder og slår seg av etter 10 sekunder.
• 20 sekunder: Skjermen demper lysstyrken etter 5 sekunder og slår seg av etter 20 sekunder.
• 30 sekunder: Skjermen demper lysstyrken etter 10 sekunder og slår seg av etter 30 sekunder.
• 45 sekunder: Skjermen demper lysstyrken etter 10 sekunder og slår seg av etter 45 sekunder.
• 60 sekunder: Skjermen demper lysstyrken etter 10 sekunder og slår seg av etter 60 sekunder.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.
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Sikkerhetsmenyen

Konfigurere håndsettlås og PIN-kode
Du kan konfigurere at håndsettet må låses opp med en PIN-kode.

Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.Merk

Standard PIN-kode er 0000.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Sikkerhet > Telefonlås (Phone lock).
Trinn 3 Skriv inn PIN-koden og trykk på OK.
Trinn 4 Merk Telefonlås (Phone lock).
Trinn 5 Trykk på Av for deaktivere kravet om PIN-kode eller På for å aktivere kravet om PIN-kode.
Trinn 6 Velg Endre PIN-kode (Change PIN).
Trinn 7 Skriv inn en ny PIN-kode og trykk på OK.

Du må bruke fire sifre for PIN-koden.

Trinn 8 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Beslektede emner
Lås tastaturet, på side 8
Låse opp tastaturet, på side 8

Angi automatisk låsing av håndsettet med tidtaker
Du kan konfigurere håndsettet til å låse tastaturet etter en bestemt periode med inaktivitet. Dersom tastaturet
låses, må du låse det opp før du kan bruke det.

Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.Merk

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .
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Trinn 2 Velg Innstillinger > Sikkerhet > Auto tastaturlås.
Trinn 3 Merk valget.

• Av (standard): tastaturet låses aldri.
• 15 sekunder (15 seconds): tastaturet låses etter 15 sekunder.
• 30 sekunder (30 seconds): tastaturet låses etter 30 sekunder.
• 45 sekunder (45 seconds): tastaturet låses etter 45 sekunder.
• 1 minutt: tastaturet låses etter 1 minutt.
• 2 minutter: tastaturet låses etter 2 minutter.
• 3 minutter: tastaturet låses etter 3 minutter.
• 4 minutter: tastaturet låses etter 4 minutter.
• 5 minutter: tastaturet låses etter 5 minutter.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Beslektede emner
Lås tastaturet, på side 8
Låse opp tastaturet, på side 8

Endre PIN-kode for innstillinger
Du kan konfigurere telefonen til å kreve en PIN-kode før telefonen kan tilbakestilles til standardinnstillingene.

Standard PIN-kode er 0000.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN-kode (Change PIN).
Trinn 3 Skriv inn den gjeldende PIN-koden og trykk på OK.
Trinn 4 Skriv inn en ny PIN-kode og trykk på OK.

Du må bruke fire sifre for PIN-koden.

Trinn 5 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi navn på telefonen
Du kan gi telefonen et navn. Navnet vises på telefonens hovedskjerm.
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Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Navn på telefon.
Trinn 3 Skriv inn et navn med tastaturet.
Trinn 4 (Valgfritt) Hvis du trenger spesialtegn, trykker du på Symbol, navigerer til det ønskede symbolet og trykker

på Velg.

Trinn 5 (Valgfritt) Hvis du vil slette det siste tegnet, trykker du på Fjern .
Trinn 6 Trykk på Lagre.

Velge standardlinje
Hvis du har flere linjer, kan du velge linjen du vil bruke som primærlinje. Du kan velge den sekundære linjen
når du vil bruke den.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Linje.
Trinn 3 Uthev linjen du vil bruke som primærlinje.
Trinn 4 Trykk på Lagre.

Angi automatisk svar
Du kan angi hvordan håndsettet skal håndtere innkommende anrop.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Autosvar.
Trinn 3 Merk valget.

• Normal (standard): trykk på Svar/send for å svare på anropet.
• Valgfri tast: du kan trykke på en hvilken som helst tast for å svare på anropet.
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• Automatisk: det innkommende anropet besvares automatisk.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Tillate at -håndsettet ringer mens det lader
Hvis du ikke vil at telefonen skal ringe mens den lades, kan du slå av ringetonen. Innkommende anrop vil
fortsatt vises på skjermen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Stille lading.
Trinn 3 Merk valget.

• Av (standard): håndsettet kan ringe mens den står i laderen.
• Stille: håndsettet ringer ikke mens den står i laderen.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Konfigurere Ikke forstyrr
Du kan konfigurere håndsettet til ikke å forstyrre deg når du får innkommende anrop. Dette kalles Ikke

forstyrr-modus (DND). Når du er i denne modusen, ser du DND-ikonet i overskriftsraden på skjermen.
Hvis du mottar et anrop mens DND er aktiv, blir samtalen blir sendt til talepost.

Når du er i DND, vil mange av ikonene som vises i overskriftsraden, se annerledes ut.

Skal du kunne bruke denne funksjonen, må administrator aktivere DND.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Ikke forstyrr.
Trinn 3 Merk valget.

• Deaktivert (standard): Ikke forstyrr-modus er deaktivert.
• Aktivert: Ikke forstyrr-modus er aktivert.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.
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Beslektede emner
Aktivere og deaktivere Ikke forstyrr med en stjernekode, på side 47
Ikoner i overskriftsraden, på side 14

Skjule anroper-ID når du foretar et anrop
Under normale omstendigheter sender håndsettet anroper-ID-en din (navn og telefonnummer) når du foretar
et anrop. Du kan konfigurere håndsettet til å foreta et anrop uten anroper-ID ved det neste anropet eller ved
alle anrop.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Skjul nummer(Hide number).
Trinn 3 Merk valget.

• Av (standard): anroper-ID-en din sendes alltid.
• På for neste anrop (On for next call): anroper-ID-din sendes ikke ved det neste anropet. Ved senere
anrop blir anroper-ID sendt.

• Always on (alltid på): håndsettet sender aldri anroper-ID.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Beslektede emner
Aktivere og deaktivere blokkering av utgående anropsinformasjon med en stjernekode, på side 46

Viderekoble anrop

Angi ubetinget viderekobling
Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble alle anrop til et bestemt telefonnummer. Når et håndsettet
viderekobles, ser du viderekoblingsikonet i skjermoverskriften.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Viderekoble anrop (Call Forward) > Viderekoble uten betingelser (Forward
Unconditionally).

Trinn 3 Merk Viderekoble uten betingelser (Forward Unconditionally).
Trinn 4 Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på På for å slå på funksjonen.
Trinn 5 Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.
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Trinn 6 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Beslektede emner
Aktivere og deaktivere viderekobling av alle anrop med stjernekoder, på side 45

Angi viderekobling ved mangel på svar
Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble ubesvarte anrop til et bestemt telefonnummer. Når et håndsettet
viderekobles, ser du viderekoblingsikonet i skjermoverskriften.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Viderekoble (Call Forward) > Viderekoble ubesvarte anrop (Forward No
Answer).

Trinn 3 Merk Viderekoble ubesvarte anrop (Forward No Answer).
Trinn 4 Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på På for å slå på funksjonen.
Trinn 5 Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.
Trinn 6 Merk Viderekoble etter (s) (Forward After (s)), og skriv inn ventetiden før anropet skal viderekobles, i

sekunder.
Trinn 7 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi viderekobling når linjen er opptatt
Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble anrop til et bestemt telefonnummer når du er i en samtale
(opptatt). Når et håndsettet viderekobles, ser du viderekoblingsikonet i skjermoverskriften.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Viderekoble (Call Forward) > Viderekoble ved opptatt (Forward Busy).
Trinn 3 Merk Viderekoble ved opptatt (Forward Busy).
Trinn 4 Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på På for å slå på funksjonen.
Trinn 5 Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.
Trinn 6 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.
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Konfigurere skjermspareren
Når telefonen er i laderen, kan du styre hva som vises på skjermen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Skjermsparer (Idle Screen Saver).
Trinn 3 Merk valget.

• Av (standard): skjermen slår seg av på tidspunktet angitt i Stille inn tidtakeren til avslåing av skjermen,
på side 82.

• Klokke (nedtonet) (Idle clock (dimmed)): skjermen viser klokken nedtonet.
• Oppstartsbildet (nedtonet) (Startup image (dimmed)): skjermen vises oppstartsbildet nedtonet.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Konfigurere skjermsparerklokken
Du kan bestemme om klokkeslettet skal vises på startskjermen når håndsettet er ledig.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Skjermsparerklokke (Idle Clock).
Trinn 3 Merk valget.

• Av: klokkeslettet vises ikke på startskjermen.
• På (standard): klokkeslettet vises på startskjermen.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Bluetooth-meny
Du kan bruke Bluetooth® headset med håndsettet. Hvis du vil bruke hodehåndsettene, må du aktivere Bluetooth
og pare (koble) headsettet med telefonen.

6823 håndsett støtter ikke Bluetooth.
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Bluetooth på telefonen
Bluetooth-tilkoblinger fungerer best når du er innenfor en rekkevidde på 1 til 2 meter (3 til 6 fot) fra telefonen,
men du kan være så langt vekk som 20 meter (66 fot). Bluetooth-tilkoblingen kan bli dårligere når du har en
hindring (vegg, dør, vindu), et stort metallobjekt eller andre elektroniske enheter mellom telefonen og den
tilkoblede enheten.

Aktivere Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth® headset med håndsettet. Bluetooth er deaktivert som standard. Når Bluetooth er
aktivert, bruker telefonen mer batteristrøm.

Når Bluetooth er aktivert, vises Bluetooth-ikonet i overskriftsraden på skjermen. Ikonet endres når du har
Bluetooth-headset koblet til telefonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Aktiver/deaktiver (Enable/disable).
Trinn 3 Trykk på Ja å aktivere Bluetooth eller Nei for å deaktivere Bluetooth.

Søke etter og pare Bluetooth-enheter
Du kan vise en liste med sammenkoblede Bluetooth® enheter.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter (Search for devices).
Trinn 3 Uthev headsettet i listen, og trykk på Velg.

Behandle parede Bluetooth-enheter

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Parede enheter (Paired devices).
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Trinn 3 Uthev headsettet du vil behandle, og utfør én av disse handlingene:

• Trykk på Koble fra for å koble fra de tilkoblede headsettet. Hodetelefonene forblir sammenkoblet til
håndsettet, men er ikke aktive. Du må trykke på Koble til for å koble til hodesettet igjen.

• Trykk på Mer og velg Endre navn for å redigere navnet på headsettet.
• Trykk på Mer og velg Slett alle for å slette (skille) alle headsettet i listen. Du må bekrefte slettingen.
• Trykk på Mer og velg Slett for å slette (skille) headsettet fra listen. Du må bekrefte slettingen.
• Trykk på Mer og velg Info for å vise mer informasjon om headsettet.

Aktivere trykk for å snakke
Du kan bruke telefonen som en toveis radio for å snakke med andre aktive telefoner i systemet. Du trykker
på en bestemt knapp for å starte og avslutte en samtale, funksjonen kalles derfor trykk for å snakke (Push to
Talk).

Før du kan bruke funksjonen, må du aktivere den på telefonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Trykk for å snakke (Push to Talk).
Trinn 3 Merk valget.

• Av (standard): du kan ikke bruke trykk for å snakke.
• På: du kan bruke trykk for å snakke.

Trinn 4 Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Beslektede emner
Bruke Trykk for å snakke, på side 47
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Angi ringevolum for innkommende anrop
Prosedyre

Når telefonen ringer, trykker du Volum opp eller ned.

Beslektede emner
Angi ringevolum fra innstillingsmenyen, på side 75

Endre volum for samtaler
Prosedyre

Mens du er i en samtale, trykker du Volum opp eller ned.
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K A P I T T E L 9
Tilbehør

• Hodetelefoner som støttes, på side 93
• Viktig sikkerhetsinformasjon for headset, på side 93
• Lydkvalitet, på side 94

Hodetelefoner som støttes
Du kan bruke disse typene hodetelefoner med telefonen:

• hodetelefoner med 3,5 mm lydplugg

• Bluetooth LE-hodetelefoner

6823 håndsett støtter ikke Bluetooth.Merk

Beslektede emner
Bluetooth-meny, på side 89

Viktig sikkerhetsinformasjon for headset
Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til headsettene, reduser høyttalervolumet i headsettene før du setter headsettene på hodet. Hvis
du husker å redusere volumet før du tar headsettene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til
headsettene igjen.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker headsettene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt
i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk headsettene når du kjører. Ikke plasser headsettene eller
hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som
oppholder seg i nærheten av headsettene eller hodetelefonkablene.
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Lydkvalitet
Utover fysisk, mekanisk og teknisk ytelse, må lyddelen av headsettet høres bra ut for brukeren og personen
i den andre enden. Lydkvalitet er subjektivt, og vi kan ikke garantere ytelsen til headset fra tredjeparter. Det
blir imidlertid rapportert at ulike typer headset fra ledende produsenter fungerer godt med Cisco IP-telefon.

Cisco verken anbefaler eller tester headset fra tredjeparter med produktene sine. Hvis du vil ha informasjon
om støtte for headset fra tredjeparter i Cisco-produkter, kan du gå til produsentens nettsted.

Cisco tester Cisco headset med Cisco IP-telefonene. Hvis du vil ha informasjon om støtte for Cisco headset
og Cisco IP-telefon, kan du se https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/
index.html.
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K A P I T T E L 10
Feilsøking

• Generell feilsøking, på side 95
• Vise telefonstatus, på side 98
• Tilbakestille telefoninnstillingene, på side 98

Generell feilsøking
Du kan bruke dette kapitlet til å feilsøke vanlige problemer som kan oppstå.

Håndsettet slås ikke på

Problem

Håndsettet har batteri installert, men slås ikke på.

Årsak

Det er for lite strøm på batteriet, plastikkdelen over batterikontaktene er ikke fjernet eller batteriet er defekt.

Løsning

1. Sett håndsettet i laderen og følg med på det. Hvis skjermen slår seg på etter noen minutter, har batteriet

vært tomt og trenger full opplading. Du kan sjekke batterinivået i skjermbildet Meny > Innstillinger

> Status mens håndsettet er i laderen.

Dette skjer dersom håndsettet ikke har vært brukt på en god stund.

2. Hvis håndsettet ikke slås på etter 10 minutter i laderen, tar du ut batteriet og erstatter det med et batteri
som du vet er oppladet. Hvis håndsettet nå fungerer, kan det hende at batteriet var defekt.
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Håndsettet slår seg av

Problem

Håndsettet slår seg av når det ikke står i ladeholderen. Når det står i ladeholderen, slår håndsettet seg på.

Løsning

Sjekk:

• Er det batteri i håndsettet? Du kan bruke håndsettet i holderen uten batteri, men trenger batteri så snart
du tar håndsettet ut av holderen.

• Hvis håndsettet er nytt, har plaststrimmelen over batterikontaktene blitt fjernet?

• Har du prøvd å bruke håndsettet med et ladet batteri fra et annet håndsett?

Telefonen ringer ikke

Problem

Telefonen kan motta anrop, men du hører ingen ringetone.

Årsak

Telefonen kan være i stillemodus, og stillemodusikonet vises i overskriftsraden på skjermen.

Løsning

• Øk volumet fra menyen Innstillinger .

• Trykk og hold inne firkanttasten (#) i to sekunder mens telefonen er ledig, for å deaktivere stillemodus.

Telefonen reagerer ikke på tastetrykk

Problem

Ingenting skjer når du trykker på en tast på telefonen.

Årsak

Tastaturet er sannsynligvis låst.

Løsning

Trykk og hold inne stjernetasten (*) i 2 sekunder for å låse opp tastaturet.
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Håndsettet piper kontinuerlig når det er i laderen

Problem

Håndsettet piper fortløpende når det plasseres i laderen.

Løsning

Kontroller disse scenarioene:

• Håndsettet ble ikke plassert i laderen, slik at kontaktene på håndsettet og laderen kom i kontakt.

• Håndsettet er nytt, og dette er første gang det har blitt plassert på laderen. Kontroller at plasten på batteriet
er fjernet.

Hvis ingen av scenarioene er i bruk, kan det hende at batteriet er defekt. Sett et batteri du vet fungerer i
håndsettet, og plasser det i laderen. Hvis håndsettet ikke piper, er det opprinnelige batteriet ødelagt.

Telefonskjermen viser «Søker» (Searching)

Problem

Telefonen viser meldingen Søker (Searching).

Årsak

Telefonen er for langt fra nærmeste basestasjon, eller basestasjonen er ikke aktiv.

Løsning

• Hvis telefonen har ligget i ro, kan basestasjonen være i ferd med å starte på nytt, eller den er inaktiv.

1. Vent et par minutter for å se om telefonen kan kommunisere med basestasjonen.

2. Hvis problemet vedvarer, sjekker du om basestasjonen får strøm og LED-lampen er grønn. Hvis
håndsettet var av mens du søker etter basestasjonen, tar det mer tid å registrere deg etter at håndsettet
er slått på.

• Hvis telefonen har blitt båret rundt, kan den være utenfor rekkevidden til basestasjonen.

• Kortsiktig løsning: flytt telefonen nærmere basestasjonen.

• Langsiktig løsning for system med enkeltcellebasestasjon:

• Legg til en 110 basestasjon med én celle til for å konfigurere et tocellesystem.

• Legg til forsterkere for å forbedre dekningen.

• Langsiktig løsning for tocellesystemer: Endre basestasjonene til 210 basestasjon med flere celler,
eller legg til forsterkere for å forbedre dekningen.
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Vise telefonstatus
Du kan se statusen til telefonen, for eksempel når du skal feilsøke problemer. Informasjonen omfatter hvilken
fastvareversjon som er installert på telefonen, samt informasjon om den tilkoblede basestasjonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Status.

Tilbakestille telefoninnstillingene
Administrator kan be deg om å tilbakestille telefonen. Når dette skjer, blir brukerinnstillingene (for eksempel
innstillingsmenyen, lokale kontakter, kortnumre) slettet, men håndsettet forblir registrert på basestasjonen.

Prosedyre

Trinn 1 Trykk på Meny .

Trinn 2 Velg Innstillinger > Nullstill innstillinger.
Trinn 3 Trykk på Ja å bekrefte tilbakestillingen.
Trinn 4 Skriv inn PIN-koden for håndsettet hvis du blir bedt om det.
Trinn 5 Trykk på Ok.
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K A P I T T E L 11
Produktsikkerhet

• Informasjon om sikkerhet og ytelse, på side 99
• Samsvarserklæring, på side 102
• Sikkerhetsoversikt for Cisco-produktet, på side 105
• Viktig informasjon på Internett, på side 105

Informasjon om sikkerhet og ytelse
Les følgende sikkerhetsmerknader før du installerer eller bruker IP-telefonen.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til personskade. Før du begynner å
arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne
til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret på slutten av hver advarsel for å finne riktig
oversettelse i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten. Nummer 1071

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Advarsel

Hvis du vil se oversettelser av advarslene som vises i denne publikasjonen, kan du se erklæringsnummeret i
Regeloverholdelse og sikkerhetsinformasjon – Cisco IP DECT 6800-serien på følgende URL-adresse:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/
RCSI-0366-book.pdf

Les installasjonsinstruksjonene før du bruker, installerer eller kobler systemet til en strømkilde. Nummer 1004Advarsel

Kommentatorstemme-IP-tjenesten (VoIP) og nødanropstjenesten fungerer ikke hvis strømmen forsvinner
eller blir forstyrret. Etter at strømmen er gjenopprettet kan det være at du må tilbakestille eller rekonfigurere
utstyret for å få tilgang til VoIP og nødtelefontjenesten igjen. Nødnumre i Norge er 113 (medisinsk), 112
(politi) og 110 (brann). Du må vite hvilke nødnumre som finnes i ditt land. Nummer 361

Advarsel
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Deponering av dette produktet må skje i henhold til lokale lover og forskrifter. Nummer 1040Advarsel

Stikkontakten må til enhver tid være tilgjengelig, fordi den er den letteste måten å koble fra enheten på.
Nummer 1019

Advarsel

Sikkerhetsretningslinjer
Følgende er sikkerhetsretningslinjer for buk av Cisco IP DECT 6800-serien i spesifikke miljøer:

• Dette produktet må ikke brukes som primært kommunikasjonsverktøy i helsetjenestemiljøer, da det kan
forårsake et uregulert frekvensbånd som kan bli forstyrret av andre enheter eller utstyr.

• Bruk av trådløse enheter på sykehus er begrenset til hvert enkelt sykehus sine regler.

• Bruk av trådløse enheter på farlige steder er begrenset til restriksjonene som sikkerhetsansvarlige i slike
miljøer, har satt.

• Bruk av trådløse enheter på fly er underlagt FAA (Federal Aviation Administration).

Batterisikkerhetsmerknader
Disse sikkerhetsvarslene for batteri gjelder batteriene som er godkjent for Cisco IP DECT 6800-serien.

Det kan oppstå en eksplosjonsfare hvis batteriet ikke skiftes ut på riktig måte. Skift kun ut batteriet med
tilsvarende type som anbefalt av produsenten. Kasser batteriene i henhold til produsentens instruksjoner.
Nummer 1015

Advarsel

Ikke ta på eller bøy batteriets metallkontakter. Utilsiktet utlading av batterier kan forårsake alvorlige
brennmerker. Nummer 341

Advarsel

Eksplosjonsfare: Batteriet må ikke lades i et potensielt eksplosivt miljø. Nummer 431Advarsel

Litium-ion-batterier har begrenset levetid. Alle litium-ion-batterier som viser tegn på skade, deriblant svelling,
må kastes umiddelbart.

Advarsel
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• Ikke kast batteripakken i ild eller vann. Batteriet kan eksplodere hvis det kastes i ild.

• Ikke demonter, knus, punkturer eller destruer batteripakken.

• Håndter et skadet eller lekkende batteri med stor forsiktighet. Hvis du kommer i kontakt med elektrolyttene,
må du vaske det eksponerte området med vann og såpe. Hvis elektrolyttene har kommet i kontakt med
øyet, må du skylle øyet i vann i 15 minutter og kontakte lege.

• Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen overskrider 40 °C (104 °F).

• Ikke eksponer batteripakken for høye oppbevaringstemperaturer (over 60 °C (140 °F)).

• Når du kasserer en batteripakke, må du kontakte det lokale renholdsverket for å få vite lokale restriksjoner
for kassering eller resirkulering av batterier.

Forsiktig

Kontakt den lokale leverandøren for å få et batteri. Det må kun brukes batterier som har et Cisco-delenummer.

Strømstans
Tilgangen til nødtelefontjenester via telefonen er avhengig av at basestasjonen får strøm. Hvis det er et avbrudd
i strømforsyningen, fungerer ikke nødtelefontjenesten før strømmen er tilbake igjen. Ved strømstans eller
andre forstyrrelser må du kanskje tilbakestille eller rekonfigurere utstyret før du bruker nødtelefontjenesten.

Regelverksområder
Radiofrekvensen (RF) til håndsettet styres av basestasjonen. Basestasjonen er konfigurert for et bestemt
forskriftsmessig domene. Hvis du bruker dette systemet utenfor det bestemte forskriftsmessige domenet, vil
ikke systemet fungere som det skal, og det kan være at du bryter lokale bestemmelser.

Helsetjenestemiljøer
Dette produktet er ikke en medisinsk enhet og bruker ulisensiert frekvensbånd som kan bli forstyrret av andre
enheter eller utstyr.

Bruk av eksterne enheter
Følgende informasjon gjelder når du bruker eksterne enheter med DECT-telefonen.

Cisco anbefaler at du bruker eksterne enheter som har god kvalitet, (som headset) og som er beskyttet mot
uønskede radiofrekvens- og lydfrekvenssignaler (RF og AF).

Det kan likevel oppstå noe støy, avhengig av kvaliteten på enhetene og hvor nær de står andre enheter, for
eksempel mobiltelefoner og radioer. I så fall anbefaler Cisco at du gjør ett eller flere av følgende:

• Flytt de eksterne enhetene vekk fra kilden for RF- eller AF-signalene.

• Flytt ledningene til de eksterne enhetene bort fra kilden for RF- eller AF-signalene.

• Bruk beskyttede ledninger til den eksterne enheten, eller bruk ledninger med bedre beskyttelse og kontakt.

• Forkort lengden til ledningen for den eksterne enheten.
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• Bruk ferritt og lignende på ledningene til den eksterne enheten.

Cisco kan ikke garantere for ytelsen til systemet, fordi Cisco ikke har noen kontroll over kvaliteten til eksterne
enheter, ledninger og kontakter. Systemet vil ha en god ytelse så lenge det er brukt passende enheter samt
ledninger og kontakter av god kvalitet.

I EU kan du kun bruke eksterne headset som er i samsvar med EMC-direktivet [89/336/EC].Forsiktig

Systemets oppførsel under stor trafikk på nettverket
Enhver ting som reduserer ytelsen til nettverket kan påvirke stemmekvaliteten til telefonsystemet. I noen
tilfeller kan anropet avbrytes. Kilder til ytelsesreduksjon kan innbefatte, men er ikke begrenset til, følgende
aktiviteter:

• Administrative oppgaver, som en intern portskanning eller en sikkerhetsskanning

• Angrep på nettverket, som et tjenestenektangrep

Produktetikett
Produktetiketten er plassert i batterirommet til enheten.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring for EU

CE-merking
Følgende CE merke er festet til utstyret og pakningen.

Erklæring om RF-eksponering for EU
Denne enheten har blitt evaluert og funnet å være i samsvar med EUs EMF-direktiv 2014/53/EU.
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Samsvarserklæring for USA

Generelt samsvar for RF-eksponering
Denne enheten har blitt evaluert og samsvarer med ICNIRP-retningslinjene (International Committee on
Non-Ionizing Radiation Protection) for menneskelig eksponering for RF-stråling.

Del 15-radioenhet

Del 15-radioenheten driftes på en måte som ikke skal forstyrre andre enheter som driftes på denne frekvensen.
Endringer eller modifikasjoner på nevnte produkt som ikke uttrykkelig er godkjent av Cisco, inkludert bruk
av antenner som ikke er fra Cisco, kan gjøre at brukeren fratas myndigheten til å benytte denne enheten.

Forsiktig

Samsvarserklæring for Canada
Denne enheten samsvarer med kanadiske lisensfritatte RSS-standarder innen industri. Bruk er underlagt
følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle
eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket enhetsdrift. Kommunikasjon kan
ikke regnes som sikker ved bruk av denne telefonen.

Dette produktet møter de gjeldende tekniske spesifikasjoner for Innovation, Science and EconomicDevelopment
Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
locate cet appareil Enterprise soumis à deux vilkårene: (1) ce périphérique n gjør pas causer d'interférence et
(2) ce périphérique gjør bidra les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner Opphev fonctionnement
ikke souhaitable locate l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation
de ce téléphone.

Le présent du har Enterprise conforme aux spécifications metodene applicables d'Innovation, Sciences et
Copyright économique Canada.

Kanadisk erklæring om RF-eksponering
DENNE ENHETEN ER BEGRENSET SOM REFERERES AV ISED RSS-102 R5 FOR UTSETTELSE
FOR RADIOBØLGER

Din enhet inkluderer en radiosender og mottaker. Den er utformet for å ikke overgå den generelle befolknings
(ukontrollert) grenser for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt i radiofrekvens) som referert
til i RSS-102 som refererer til Health Canada Safety Code 6 og inkluderer en betraktelig sikkerhetsmargin
utformet for å forsikre sikkerheten til alle personer, uansett alder og helse.

På denne måten er systemet utformet slik at det opereres uten at brukeren kommer i kontakt med antenner.
Det er anbefalt å sette systemet på ett sted hvor antennene kan være minst en spesifisert distanse fra brukeren
i samhold med retningslinjer som er utformet for å redusere den totale eksponeringen til brukeren eller
operatøren.

Denne enheten har blitt testet og funnet i samhold med gjeldende forskrifter som en del av radio
sertifiseringsprosessen.
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Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Samsvarserklæring for New Zealand

Generell advarsel for PTC (Permit to Connect)
Tildeling av en Telepermit for ethvert termisk utstyr indikerer kun at Spark NZ har godtatt at utstyret samsvarer
med minimale betingelser for tilkobling til nettverket. Det indikerer ikke at Spark NZ anbefaler produktet, og
gir heller ingen form for garanti. Fremfor alt gir det ingen garanti for at en enhet vil fungere som det skal på
alle måter med et annet telegodkjent utstyr av et annet merke eller modell, og det antyder ikke at utstyret er
kompatibelt med alle Spark NZ nettverkstjenester.

Bruk av IP-nettverk i PSTN
IP (Internett-protokoll) introduserer av natur forsinkelser av talesignaler ettersom hver datapakke blir formulert
og adressert. Spark NZ Access-standarder anbefaler at leverandører, designere og installatører bruker denne
teknologien for anrop til eller fra PSTN. Se i ITU E-modellkravene i nettverkenes design. Målet er å minimere
forsinkelse, forvrengning og andre overføringssvekkelser, spesielt for samtaler som involverer mobile og
internasjonale nettverk, som allerede har omfattende forsinkelse.

Bruk av stemmekomprimering gjennom PSTN
På grunn av den omfattende forsinkelsen som allerede oppleves når du ringer mobile og internasjonale nettverk,
og Noen av dem er allerede forårsaket på grunn av sin bruk av stemmekomprimeringsteknologier. Spark NZ
Access-standarder vil bare godkjenne G711-stemmeteknologi brukes på PSTN. G711 er en "momentan
talekodingsteknikk", mens G729 og alle varianter av den betraktes som "nesten momentane" og innfører
ytterligere forsinkelse i talesignalet.

Ekkoreduksjon
Ekkokompensatorer er vanligvis ikke påkrevd i Spark NZ PSTN fordi geografiske forsinkelser er akseptable
så lenge returtapet i CPE-utstyr holdes innenfor Telepermits grenser. Men de private nettverkene som gjør
bruk av IP-telefoniteknologi (VoIP), skal sørge for ekkokompensering for alle talesamtaler. Den kombinerte
effekten av tale-/VoIP-forsinkelse og IP-rutingforsinkelse, kan forårsake at ekkoreduksjonstiden på 64 mS
kreves.
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Samsvarserklæring for Taiwan

DGT-advarselserklæring

Samsvarserklæring for Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Samsvarserklæring for Singapore

Sikkerhetsoversikt for Cisco-produktet
Dette produktet inneholder kryptografiske funksjoner og er underlagt amerikansk lovgivning og lokal lovgivning
om import, eksport, overføring og bruk. Levering av kryptografiske Cisco-produkter gir ikke tredjeparter rett
til å importere, eksportere, distribuere eller bruke kryptering. Importører, eksportører, distributører og brukere
er ansvarlige for å overholde lovgivningen i USA og lokal lovgivning for det enkelte land. Ved å bruke dette
produktet, samtykker du til å følge gjeldende lover og regler. Hvis du ikke kan overholde amerikansk og lokal
lovgivning, må du returnere dette produktet umiddelbart.

Mer informasjon om amerikanske eksportbestemmelser finner du på https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.

Viktig informasjon på Internett
Lisensavtale for sluttbrukere (End User License Agreement)

Lisensavtale for sluttbrukere (EULA) ligger her: https://www.cisco.com/go/eula

Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet

Regeloverholdelse og sikkerhetsinformasjon (RCSI) ligger her:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/
RCSI-0366-book.pdf

Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
105

Produktsikkerhet
Samsvarserklæring for Taiwan

https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
https://www.cisco.com/go/eula
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf


Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
106

Produktsikkerhet
Viktig informasjon på Internett


	Brukerveiledning for Cisco IP DECT 6800-serien
	Innhold
	Telefonen
	Telefonen
	Funksjonsstøtte
	Ny og endret informasjon
	Ny og endret informasjon om fastvareversjon 5.1(1)
	Ny og endret informasjon om fastvareversjon 5.0
	Ny og endret informasjon om fastvareversjon 4.8
	Ny og endret informasjon om fastvareversjon 4.7
	Ny og endret informasjon om fastvareversjon V460

	Komme i gang
	Slå på telefonen
	Slå av telefonen
	Rapportere en nødsituasjon
	Lås tastaturet
	Låse opp tastaturet

	Knapper og maskinvare
	Navigasjon
	Tegn som støttes
	Skjermfunksjoner i telefonen
	Ikoner i overskriftsraden

	Forskjeller mellom telefonanrop og -linjer
	Telefonbatterier

	Rengjøre håndsettet
	Rengjøre håndsettskjermen
	Rengjøre utsiden av telefonen
	Hvis du mister håndsettet i vann

	Ytterligere hjelp og informasjon
	Dokumenttilgjengelighet for brukere med nedsatt synsfunksjon og blinde
	Dokumentasjon for Cisco IP DECT 6800-serien
	Mistet telefontilkobling
	Vilkår for Ciscos begrensede ettårige maskinvaregaranti


	Oppsett av telefonen
	Installasjon av telefonmaskinvare
	Innhold i pakken med telefonen
	Installere batteriet i telefonen
	Ta av telefonklemmen


	Lading av håndsettbatteriet
	Oppsett av ladeholder
	Lade batteriet i telefonen

	Automatisk konfigurasjon av håndsett
	Konfigurere håndsettet automatisk
	Konfigurere telefoner automatisk med brukernavn og passord
	Konfigurere hodesettet automatisk med en kort aktiveringskode
	Legg til håndsettet automatisk i HEBU-modus

	Manuell konfigurasjon av håndsett
	Tilbakestill språket og teksten som standard i håndsettet
	oppgraderinger eller nedgraderinger av håndsettfastvare

	Anrop
	Ringe
	Ring
	Foreta et nytt anrop med intercom
	Foreta et anrop på en annen linje
	Ring ved hjelp av høyttaleren
	Ringe ved hjelp av headset
	Anrop med kortnumre
	Tilordne et kortnummer
	Kortnumre

	Slette et kortnummer
	Foreta anrop med kortnumre


	Svare på anrop
	Svare på alarmanrop (nødanrop)
	Svare på en samtale som venter
	Dempe et innkommende anrop
	Svare på et anrop i gruppen

	Avslutte en samtale
	Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale
	Bytte mellom aktive samtaler og samtaler på vent
	Hold og foreta et nytt anrop med intercom

	Dempe samtalen
	Opprette en konferansesamtale
	Opprette en konferansesamtale med intercom

	Overføre en samtale
	Overføre et anrop med intercom

	BroadWorks gruppelinje (SCA) (BroadWorks Shared Call Appearance)
	Foreta et anrop på en delt linje
	Bli med i en delt samtale
	Sette delte samtaler på vent og gjenoppta

	Stjernekoder
	Ringe tilbake med en stjernekode
	Overføre samtaler med en stjernekode
	Aktivere og deaktivere viderekobling av alle anrop med stjernekoder
	Aktivere og deaktivere samtale venter med stjernekoder
	Aktivere og deaktivere blokkering av utgående anropsinformasjon med en stjernekode
	Aktivere og deaktivere blokkering av anonyme anrop med en stjernekode
	Aktivere og deaktivere Ikke forstyrr med en stjernekode

	Bruke Trykk for å snakke
	Personsøking
	Sende et oppkall


	Tekstmeldinger
	Tekstmeldinger
	Sende tekstmeldinger
	Svare på tekstmeldinger med én gang
	Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter
	Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter
	Videresende tekstmeldinger
	Slette tekstmeldinger med én gang
	Slette alle tekstmeldinger
	Vise tekstmeldingslogger
	Svare på tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen
	Slette tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen
	Slette alle tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen

	Konfigurere innstillinger for tekstmeldinger

	Kontakter og kataloger
	Lokale kontakter
	Legge til lokale kontakter
	Legge til lokale kontakter
	Redigere lokale kontakter
	Slette lokale kontakter
	Slette alle lokale kontakter

	Kataloger
	Ringe en kontakt i sentralkatalogen


	Nylige samtaler og talepost
	Liste over Siste samtaler
	Vise siste samtaler
	Ringe noen i listen over nylige anrop
	Legge til en nylig anroper i kontaktlisten

	Tilgang til talepost

	Vekkerklokke, nødalarmliste og funksjonstaster
	Alarmklokke
	Angi alarmer
	Angi gjentatte alarmer
	Angi utsettelsestid
	Svare på alarmer

	Liste over nødalarmer
	Vise mottatte nødalarmer

	Funksjonstaster
	Konfigurere funksjonstaster
	Foreta anrop med en F-tast eller kortnummer
	Legge til funksjonstaster eller kortnummer i listen med kortnummer
	Slette en F-tast eller et kortnummer
	Slett alle F-taster eller kortnumre
	Vise listen med kortnummer


	Innstillinger
	Innstillingsmeny
	Innstillinger for lyd
	Angi stillemodus fra innstillingsmenyen
	Angi ringevolum fra innstillingsmenyen
	Angi ringetone for ulike typer anrop
	Angi ringelyd for høyt miljø
	Angi varselvolum
	Angi vibrasjonsmodus for telefonen
	Angi tone for tastetrykk
	Angi bekreftelseslyd
	Angi dekningsvarsel
	Angi ladervarsel

	Menyen Klokkeslett og dato
	Angi format for klokkeslett
	Angi format for datoer

	Angi språk for telefonen
	Konfigurere LED-lampe på telefonen
	Stille inn tidtakeren til avslåing av skjermen
	Sikkerhetsmenyen
	Konfigurere håndsettlås og PIN-kode
	Angi automatisk låsing av håndsettet med tidtaker
	Endre PIN-kode for innstillinger

	Angi navn på telefonen
	Velge standardlinje
	Angi automatisk svar
	Tillate at -håndsettet ringer mens det lader
	Konfigurere Ikke forstyrr
	Skjule anroper-ID når du foretar et anrop
	Viderekoble anrop
	Angi ubetinget viderekobling
	Angi viderekobling ved mangel på svar
	Angi viderekobling når linjen er opptatt

	Konfigurere skjermspareren
	Konfigurere skjermsparerklokken
	Bluetooth-meny
	Bluetooth på telefonen
	Aktivere Bluetooth
	Søke etter og pare Bluetooth-enheter
	Behandle parede Bluetooth-enheter

	Aktivere trykk for å snakke

	Angi ringevolum for innkommende anrop
	Endre volum for samtaler

	Tilbehør
	Hodetelefoner som støttes
	Viktig sikkerhetsinformasjon for headset
	Lydkvalitet

	Feilsøking
	Generell feilsøking
	Håndsettet slås ikke på
	Håndsettet slår seg av
	Telefonen ringer ikke
	Telefonen reagerer ikke på tastetrykk
	Håndsettet piper kontinuerlig når det er i laderen
	Telefonskjermen viser «Søker» (Searching)

	Vise telefonstatus
	Tilbakestille telefoninnstillingene

	Produktsikkerhet
	Informasjon om sikkerhet og ytelse
	Sikkerhetsretningslinjer
	Batterisikkerhetsmerknader
	Strømstans
	Regelverksområder
	Helsetjenestemiljøer
	Bruk av eksterne enheter
	Systemets oppførsel under stor trafikk på nettverket
	Produktetikett

	Samsvarserklæring
	Samsvarserklæring for EU
	CE-merking
	Erklæring om RF-eksponering for EU

	Samsvarserklæring for USA
	Generelt samsvar for RF-eksponering
	Del 15-radioenhet

	Samsvarserklæring for Canada
	Kanadisk erklæring om RF-eksponering

	Samsvarserklæring for New Zealand
	Generell advarsel for PTC (Permit to Connect)
	Bruk av IP-nettverk i PSTN
	Bruk av stemmekomprimering gjennom PSTN
	Ekkoreduksjon

	Samsvarserklæring for Taiwan
	DGT-advarselserklæring

	Samsvarserklæring for Argentina
	Samsvarserklæring for Singapore

	Sikkerhetsoversikt for Cisco-produktet
	Viktig informasjon på Internett


