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Telefonens knappar
1

Lägg på knapp. Lägger på pågående samtal och
telefonen återgår till viloläge
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Inställningar

3

Vänta knapp

4

Ringlista slagna nummer

5

Volymknapp

6

Navigationsknappar

7

"Mute" knapp

8

Högtalarknapp / Headset-knapp

9

Linjeknapp

10

Situationsberoende knappar

11

Logon/Logoff knapp

12

Samtalslista

13

Kontakter

14

Tjänster

15

Meddelande väntar

16

Meddelande väntar-lampa

17

Närvaro

18

Automatisk telefonist

Huvudmenyn
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LogOff

Displayens Visar telefonnummer, namn och
vem som ringer, tid och datum.
övre del

Displayens Visar etiketterna för de nedre
funktionsknapparna.
undre del

Detta är standardkonfigurationen för funktionsknapparna, men det kan vara annorlunda på din telefon
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Logga på och Logga av

Utgående samtal

Navigation

Ring ett samtal
Up och Ner knappar:
scrolla i menyer och listor
Vänster pilknapp: Backa i menyn
Höger pilknapp: acceptera ett
menyval

lyft luren och slå anknytningen.

Internt samtal
Externt samtal:

Lyft luren och slå 00 för linje och
sedan fullständigt nummer.

Ring med headset:

Tryck ned högtalar/
headset knappen två gånger
och slå nummret

Logga på och logga av
Tryck på Logga In knappen.

Logga in

Ange eget anknytningsnummer
för användare. Tryck på OK.
Tryck på Logga ut knappen.
Bläddra för att välja om du vill
behålla inkommande och
utgående samtalslistor .
Tryck på knappen Välj.

Logga Ut

Ring med
högtalartelefon:

Från
samtalslista:

Tryck

för att välja nummer

Slå om sist
slagna nummer :

Lyft luren slå **0 och tryck Ring

Under ett samtal
Placera i väntläge

Missade samtal
Missade samtal indikeras med
Obesvarat samtal i displayen

Missade samtal
indikering:

Tryck på Samtalslista

Tryck på Ring knappen och
lyft luren

Om utloggningen lyckas, visar
displayen "Logged off"
OBS: Om du inte rensar samtalslistorna, kan någon annan som
loggar in med ett annat
anknytningsnummer på telefonen
se dina samtalslistor.

Tryck ned högtalar/
headset knappen en gång
och slå nummret

Kontrollera missade samtal: Tryck på knappen
samtalslista
Kontrollera missade samtal
genom att trycka

Pågående samtal:

Tryck

Återuppta samtal:

Tryck på Besvara knappen

Nytt nummer under pågående samtal
Under samtal:

Tryck Transport, ange numret till
den 3: e parten.
Tryck Ring och vänta på svar

Tryck på Avsluta för att avsluta
samtalslistan.

Växla mellan samtal: Tryck på linjeknappen som håller
samtalet du vill återuppta.

Återuppringning

Flerpartskonferens

Den upptagna anknytningen ringer tillbaks när

Under samtal:

den blir ledig.
Beställ
återuppringning:

Tryck på CallBack knappen
eller eller tryck 5 och lägg
på luren

Avbryt
återuppringning:

Lyft luren tryck # 3 7 #
och lägg på luren

Tryck på Transport.
Ange numret till 3: e part och
tryck Ring.
Efter svar tryck Konferans knappen.
Upprepa för att lägga till
fler deltagare.

Överflyttning
Under samtal:

Tryck Transport, ange numret till
3: e part.
Tryck Ring och tryck sedan
Transport (antingen före eller
efter svar) för att flytta över
samtalet.
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Röstmeddelanden
Meddelanden/röstbrevlåda
Avlysna
meddelanden:

Ett meddelande som väntar
indikeras av att meddelande
lampan blinkar och ett kuvert
visas i menyn

Närvaro och frånvaro
Närvaroinformation
Välja frånvaro med
orsak och tid för
återkomst

Tryck på Närvaro knappen.
Välj Närvaro. Välj rätt orsak för frånvaron och tid och datum för återkomst.
Tryck på SET

Tryck på knappen Meddelande

En bekräftelse text visas i displayen.

Telefoninställningar

Lampan vid vidarekopplingsknappen lyser

Display språk
Byt displayspråk:

Byt tangentspråk:

Tryck på Närvaro knappen
Välj Options List >
Preferences > Language >
Screen Language
Välj Options List >
Preferences > Language >
Input Language

Programera en knapp
(knappar 10 se första sidan)

Välja frånvaro med
orsak utan tid för
återkomst

Tryck på Närvaro knappen.
Välj Närvaro. Välj rätt orsak för frånvaron. Tryck på SET
En bekräftelse text visas i displayen.

Avbryt:

Välj Operation >
Programmable keys

Tryck på Närvaro knappen
Lampan stängs av.

Medflyttning

Telefoninställningar

Medflytta internt och externt

Volym

Vidarekoppla från
egen anknytning:

Extern
medflyttning

Tyck på knappen närvaro.

Justera volymen
under ett samtal:

Tryck

Välj medflyttning. Skriv in det
nya svarsställets anknytningsnummer och tryck på Klar.

Justera ringsignalens
volym:

En bekräftelse visas i displayen.
Lampan vid knappen närvaro
är tänd.

Tyst ringsignal och Mute

när du inte
är i samtal

Stäng av ringsignal: Tryck på vänster Volym knapp tills
text Ringer OFF visas i displayen.

Tyck på knappen medflyttning .
Välj Extern medflyttning.
Skriv in 00 följt av numret.
Tryck på Klar.

Tryck

OBS: Ringsignalen stängs av tills
höger volymknappen trycks ned

Muta mikrofonen
under samtal:

Tryck

En bekräftelse visas i displayen.
Lampan vid närvaroknappen
är tänd.
Avbryt medflyttning
När någon form av medflyttning är aktiv, lyser
lampan vid närvaroknappen.
Avbryt medflyttning:

Tyck på knappen närvaro.
Lampan slockar
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