
7  Formatering af et tapetbillede

8  Håndtering af tapetsamlingen

9  Sådan findes flere oplysninger

For at... Skal du gøre følgende

Skalere billedet, så det passer til 
telefonens skærm, mens billedets 
proportioner bevares

Vælg Skaler til i rullemenuen.

Strække billedet, så det passer til 
telefonens skærm

Vælg Stræk til i rullemenuen.

Aktivere zoomfunktionen Vælg Tilpas og placer i rullemenu

Zoome ind på billedet Vælg Tilpas og placer i rullemenu
og skub forstørrelsesmarkøren mo

Zoome ud på billedet Vælg Tilpas og placer i rullemenu
og skub forstørrelsesmarkøren mo

Rotere billedet 90 grader til højre Klik på .

Rotere billedet 90 grader til venstre Klik på .

For at... Skal du gøre følgende

Importere et tapetbillede fra din 
computer

Vælg Filer > Importer. 

Slette et valgt tapetbillede Vælg Ret > Slet.

Få vist egenskaberne for et valgt 
tapetbillede

Vælg Filer > Importer.
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LYNVEJLEDNING
Lynvejledning til Phone Designer version 7.0

1 Installation af programmet

alg af en ringetone

edigering af en ringetone

dspilning af en ny ringetone

åndtering af ringetonesamlingen

letning af et tapetbillede

ormatering af et tapetbillede

åndtering af tapetsamlingen
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Du kan få yderligere oplysninger om alle funktionerne i Phone Designer samt 
oplysninger om fejlfinding, i online-Hjælp ved at vælge menupunktet Hjælp, 
når programmet kører. 
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 • Træk og slip den markerede ringetone til telefonbilledet i ruden 
Ringetoner. Den valgte ringetone gemmes automatisk på din 

getone

dstillingen er en indbygget mikrofon.

ingetone.

en. Du kan klikke på  for at stoppe 

spillede ringetone.

spillede ringetone.

esamlingen

de

samlingen.

t få vist tapetbilledet på din 
Cisco Unified IP-telefon. 

at gemme tapetbilledet på din 

l telefonbilledet i ruden Tapeter. 
s automatisk på 

al du gøre følgende

ælg Filer > Importer.

ælg Ret > Slet.

ælg Filer > Importer.
Cisco Unified IP-telefon.

3  Redigering af en ringetone

Trin 1 Marker en ringetone i ringetonesamlingen.

Trin 2 Vælg Ret > Ret ringetone.

Trin 3 Klik på en ringetone i vinduet til redigering af ringetoner, og flyt markøren 
til højre eller venstre for at markere en del af en ringetone. Længden af 
ringetonen skal være mellem et og tyve sekunder.

Trin 4 Klik på  for at afspille den valgte del af ringetonen.

Trin 5 Klik på Gem for at gemme den valgte del af ringetonen.

 • Klik på Gem på telefonen for 
Cisco Unified IP-telefon. 

 • Træk det valgte tapetbillede ti
Det valgte tapetbillede gemme
din Cisco Unified IP-telefon.
1  Installation af programmet
Inden Phone Designer installeres, skal systemadministratoren sikre, at udstyret lever 
op til mindstekravene for brug af dette produkt. 

For at installere programmet skal du have administratorrettigheder og mindst 80 MB 
ledig plads på computeren. 

Trin 1 Få installationsprogrammet (.exe-filen) fra systemadministratoren. 

Trin 2 Dobbeltklik på installationsprogrammet, og følg installationsvejledningen. 

Trin 3 Du starter programmet ved at vælge Start > Programmer > Cisco 
Phone Designer > Phone Designer eller ved at dobbeltklikke på genvejen 
Phone Designer på skrivebordet. 

Bemærk! Hvis du opgraderer programmet, og du bliver spurgt, om du vil fjerne 
alle komponenter til Phone Designer, skal du vælge Nej for at bevare 
dine brugerakkreditiver, personlige ringetoner og tapetbilleder. 

2  Valg af en ringetone

Trin 1 Marker en ringetone i ringetonesamlingen.

Trin 2 Udfør en af følgende handlinger: 

 • Klik på Vis på telefonen for at høre et eksempel på ringetonen 
på din Cisco Unified IP-telefon. 

 • Klik på Gem på telefonen for at gemme ringetonen på din 
Cisco Unified IP-telefon.

4  Indspilning af en ny rin

Trin 1 Vælg Filer > Indspil ringetone.

Trin 2 Vælg en enhedstype.

Trin 3 Vælg inputkildetypen. Standardin

Trin 4 Angiv et navn til den indspillede r

Trin 5 Klik på  for at afspille ringeton
indspilningen af ringetonen.

Trin 6 Klik på  for at afspille den ind

Trin 7 Klik på Gem for at gemme den ind

5  Håndtering af ringeton

6  Sletning af et tapetbille

Trin 1 Klik på et miniaturebillede i tapet

Trin 2 Udfør en af følgende handlinger: 

 • Klik på Vis på telefonen for a
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Importere en ringetone fra din computer V

Slette en valgt ringetone V

Få vist egenskaberne for en valgt 
ringetone
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