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Placer et opkald
Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

Besvar et opkald
Tryk på den blinkende røde linjeknap.

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

Vis dine seneste opkald
1. Vælg den linje, der skal vises.
2. Tryk på Seneste.

Viderestil et opkald til en anden person
Din telefon

Linje- og funktionsknapper

1

Indikator for indgående opkald eller voicemail

2

Linje- og funktionstaster

Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald på en
linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald og udføre
opgaver som f.eks. fortsættelse af et ventende opkald.

3

Programtaster

Knapperne lyser for at indikere status:

4

Navigation

5

Programmer og hovedtelefon

6

Slå lyd fra og højttalertelefon

7

Lydstyrke
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1. Tryk på Viderestil i et opkald, der ikke er i
venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på Ring op.
4. Tryk på Viderestil igen (før eller efter den anden part
svarer).

xx

Grøn, konstant: Linjen er ledig

xx

Rød, konstant: Linjen er i brug

xx

Rød, blinker: Indgående opkald eller ventende
opkald

1. Tryk på Konference i et aktivt opkald.

Gul, konstant: Linjen er ikke registreret

3. Når opkaldet er tilsluttet, skal du trykke på Konference
igen.

xx

Føj en anden person til opkald
2. Indtast det nummer, du vil tilslutte, og tryk på Ring op.
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Foretag et opkald med en hovedtelefon
1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på Hovedtelefon

Justér Skærmens baggrundslys
1. Tryk på Programmer

.

2. Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Timer
for baggrundslys.
3. Tryk på Vælg for at rulle gennem valgmulighederne.

Foretag et opkald med højttalertelefonen
1. Indtast nummeret via tastaturet.
.

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

.

2. Tryk på Slå lyd fra igen for at slå lyd fra.

Lyt til talemeddelelser
Tryk på Meddelelser, og følg taleprompterne. Du kan
kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje,
ved at trykke på linjeknappen først.

1. Tryk på Programmer

4. Tryk på Indstil for at gemme et valg
5. Tryk på Tilbage for at afslutte.

Brugervejledning
Vis den fulde brugervejledning på

Skift ringetone

Slå lyd fra
1. Tryk på Slå lyd fra

Du justerer lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne
eller højttalertelefonen ved at trykke Lydstyrke
opad eller nedad, når telefonen er i brug.

.

2. Tryk på Højttalertelefon

Juster lydstyrke i et opkald
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.

2. Vælg Brugerindstillinger > Ringetone > Lokalnr. (n) ringetone, hvor n= lokalnummer.

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

3. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på Afspil for
at høre en prøve.
4. Tryk på Vælg og Indstil for at gemme et valg.
5. Tryk på Tilbage for at afslutte.

Juster skærmkontrast
Viderestil alle opkald
1. Vælg en linje, og tryk på Viderestil.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk
på Meddelelser.
3. Når du er tilbage, skal du trykke på Ryd vid.
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1. Tryk på Programmer

.

2. Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger >
Kontrastniveau.
3. Brug tastaturet til at ændre kontrastnummeret.
4. Tryk på Indstil.
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