Display: I standby vises dato og tid samt, evt, system information.
Displayet blinker når der er ubesvarede kald i loggen.
(Forrige*)

Note: Dette dokument viser de koder, der normalt bruges. Disse koder kan dog
ændres af system operatøren. I givet fald er det systemoperatørens ansvar at
videregive koderne til brug af funktionerne. I dette dokument er der indlagt
(
) hvori den nye kode kan skrives.

(Slet*)

*"call by name" muligheder

4 programmerbare taster til at gemme:
- De numre du ofte ringer til
- De funktioner du anvender mest
Tilhørende lamper: Viser status på telefon eller valgte funktion.
- indkommende kald: lampe blinker langsomt.
- kald på hold: lampe blinker hurtigt.
- telefonen i brug / funktion aktiveret: lampen lyser konstant.
- telefonen er fri / funktion deaktiveret: lampen er slukket.

Det sidst valgte
niveau gemmes

Under samtale:
Tryk
eller
(8 niveauer)

Det sidst valgte
niveau gemmes

Tryk
eller
(4 niveauer)

Det sidst valgte
niveau gemmes

Tastaturbip*

Tryk
eller
(5 niveauer incl. intet bip)

Det sidst valgte
niveau gemmes

Ringemelodi*

Tryk
+ 1 til 8 (8 muligheder)

Det valgte gemmes

Ringemelodi
volumen

Tryk
eller
(5 niveauer incl. ingen ringetone)
+

Det valgte gemmes

- Tryk
Hvis display'et beder om at der indtastes et kortnummer (0->9 ?)
er de faciliteter der er beskrevet på gul baggrund ikke mulige med den
software version, der er i centralen.
Hvis displayet foreslår opkald vha call-by-name funktionen ( "ABC ..?), kan man
benytte faciliteterne beskrevet på gul baggrund i denne guide.

Display kontrast

Tryk
+
eller
+

Det valgte gemmes

Tast/navn

Højttalervolumen

Aktivér

Tryk

Samtalen føres/høres gennem højtaleren

Deaktivér

Tryk

Samtalen føres/høres gennem telefonrøret

Call by name funktion: Søgning på navn, vis forrige
eller næste navn
ret
eller slet
en indtastet karakter.
Indikatorlampen lyser for at vise at funktionen er tilgængelig

Afbryd mikrofonen i røret under samtale, således du kan tale,
uden modpart kan lytte med.
Aktivér

Tryk

En bip-lyd indikerer, at funktionen er aktiveret

Deaktivér

Tryk

Samtalen genoptages

Foretage et opkald*

Når telefonen ringer:
Tryk
eller
(5 niveauer incl. ingen ringetone)

Lydniveau

,

Alfanumerisk tastatur til at:
- kalde et nummer
- kalde en person vha firmaets telefonbog
Vigtigt!
Nogle af de funktioner der er beskrevet i denne guide afhænger af versionen
på det tilhørende telefonsystem. For hurtigt at lokalisere de tilgængelige
faciliteter kan følgende test udføres:

Internt

Nummer

Eksternt

0 (eller

Omstilling

9 eller

) + Nummer

Brug en programmeret
tast

Der ringes op

Ring til sidst kaldte
nummer

Løft røret,
når kaldet besvares

Søg i firmaets telefonbog

+ min. 2 bogstaver (8 max) Navn
)+

Hvis du trykker
, vises næste navn.
I tilfælde af ét unikt navn foretages opkaldet.
eller

Tryk
670 eller
+ Forrige kode (0000 som standard)
+ Ny kode + Ny kode

Lås telefonen

Aktiver låsen: (telefonens hemmelige kode må gøres
personlig før denne funktion aktiveres)
50 eller
Deaktiver låsen:
51 eller

Telefonens
hemmelige kode
er gjort personlig

+ kode

*Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af
for at kunne udføre det ønskede valg.

Telefonbog

Giver adgang til telefonbog (call by name) samt
liste over indkomne kald

Programmering

Giver adgang til programmering af taster

Højttaler

Aktiverer/deaktiverer højttaleren under samtale

Mikrofon fra

Stop ringning - mikrofon fra
Slet - Afslut

Pile

Justerer lydniveau (tale, ringemelodi, tastatur
bip) og display kontrast
Skifter mellem navn og lokalnummer, når der
søges efter navn

Besvar et kald: løft røret
Læg på: læg røret på
"R"
Voicemail

R-tast (for faciliteter under samtale)
Direkte adgang til voicemail
(beskedlampen lyser ved nye beskeder)

eller

Vis første navn og nummer
Ret indtastning
Ring op til det viste navn/nummer

Der ringes op

De programmerbare taster kan bruges til at gemme numre eller funktioner.
Der er hermed nem adgang til de tilbudte faciliteter.
Adgang til programmering

Programmerbare taster

Indstil hemmelig
kode

Grøn

Ringer op til sidst kaldte nummer
- Ringer til det viste nummer

Der ringes op

Internt kald vha Navn (telefonen er i standby)
Søgningen skal være på bogstaver ikke * eller #

(+

Beskrivelse

(8 niveauer)

Der ringes op
Der ringes op

Vis næste/forrige navn

Beskrivelse af taster

Telefon-indstillinger

(Ret*)

Beskrivelse af M725

Telefonindstilling og betjening

Brug af højttaler under samtale

(Søg/næste*)

Lydløs mikrofon

Quick-guide

Opkald

M725

Ringevolumen

Højttaler
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+

Programmér:
Et nummer

1 + Nummer

En kode
(f.eks mail adgang)

3 + Serie af koder
(VMBox No + # + kode + #)

Supervision af en anden telefon**

4 + Extension nummer

En service**

8 + Service facilitet

Slet en programmering

0

Godkend programmeringen
* Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af for at kunne
udføre det ønskede valg.
** Afhængig af om faciliteten er bevilliget af den systemansvarlige

Foretag endnu et opkald

R + Nummer ( eller
kortnummer)

Besvar andet opkald

R+

Skift imellem de to samtaler

R + 2 eller

60 eller

eller
(du hører et bip)

3 parts konference kald
Etabler et konferencekald

R + 3 eller

Afslut en af parterne

R + 1 eller

Afslut et konferencekald

Læg røret på

Træk kald til superviseret lokalnummer*
Træk kald i din gruppe*

1 eller

Træk kald i en anden gruppe*

3 + Nummer eller

Træk kald fra klokke*

2 eller

Viderestil til voicemail

Til en anden telefon

Personlige kortvalgsnumre*

Håndtering af samtidige opkald

Træk et kald*

Under samtale...

Aflys en
aftalepåmindelse

95 eller
indtast aftalen i 24-timer format ( ttmm - f.eks 1830)
96 + ttmm eller

Telefon- og logbog
Programmer et personligt kortvalgsnummer

0 til 9

Indtast nummeret der skal gemmes

Nummer

Slet et personligt kortvalgsnummer
Ring til et personligt kortvalgsnummer

Compliance

93 + 0 til 9
+ 0 til 9

Se et nyt indkommende kald der ikke er svaret

(når displayet blinker)

Se logbog

+

Ej svar

73 + Nummer eller

Optaget

72 + Nummer eller

Straks

701 eller

Ej svar

703 eller

Optaget

702 eller

AASTRA MATRA Telecom (1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt
Cedex - France) declare that the M725 equipment is in compliance with
essential requirements of the directive 1999/5/EC.
Guyancourt, the 12 of July 2005

(efter hinanden)

Ring til en
(tryk og hold tasten nede)

* Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af
for at kunne udføre det ønskede valg
** Måden som tasten
bruges (enkelt/adskillige tryk) afhænger af versionen
på det tilhørende telefonsystem

71 + Nummer eller

Advarsel: Installer ikke udstyret i fugtige rum eller nær vandudtag.
Dette udstyr må anvendes ved temperaturer mellem 5°C og 45°C.
Dette udstyr må ikke tilsluttes almindelige telefonlinier.
Dette udstyr er designet til at blive installeret på et telefon omstillingsanlæg i NeXspan porteføljen.
Spændningen på dette netværk er klassificeret TNV1 (Telefoninetværksspændning) i henhold til standard EN 60-950.

92 eller

Vælg et kortvalgsnummer

Slet alle gemte numre

Straks

Certification Manager

This product's elimination is subjected to national
regulations on elimination of both electric and
electronic equipments' wastes.

80 eller

Slet viderestilling
Stil om

Tast timer og minutter

69

Viderestil til andet lokalnr.

Vidrestilling**

Din telefon vil ringe, når den kaldte
telefon bliver lagt på

R + 5 eller

Deaktivér

Voicemail system**

Aftaler*

Telefonen kan foretage notering på interne numre,
der er optaget eller ikke besvares
Aktivér

Anbefalinger og sikkerhed

Programmér en aftale

Logbog**

Notering

Faciliteter

R + Nummer (eller
+ læg røret på

Når displayet viser
"CALL BCK MAILBOX"
(tilhørende beskedlampe blinker)

eller
671 eller
eller indtast nummer

Åbn mailboxen

Følg tale-vejledningen

eller kortnr.)

* Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af
for at kunne udføre det ønskede valg.
** Afhængig af om faciliteten er bevilliget af system administratoren.

Aastra Telecom Denmark A/S
Roskildevej 342 B, 2.
2630 Taastrup
tel: +45 43 305 305
fax: +45 43 305 306
www.aastra.dk

