Quick guide til A610d og A620d
Tænd / Sluk for håndsættet: Tryk på den røde [Afslut] tast og hold den
nede.
Ændre navnet i displayet: Tryk [>>>]. Brug navigationstasterne ned til
[Indstillinger] og [Bruger navn]. Brug [C] tasten til at slette det indtastede
og ciffertasterne til at skrive nyt brugernavn.
Foretage opkald: Indtast nummeret du ønsker at ringe til og tryk på den
grønne [løft af] tast. Husk et 0 (nul), hvis du vil ringe eksternt. Hvis du
taster forkert, kan du slette cifrene med [C] tasten.
Besvare opkald: Tryk på den grønne [løft af]-tast.
Afslutte opkald: Tryk på den røde [læg på]-tast.
Omstille kald: Hvis du under en samtale ønsker at omstille samtalen, skal du trykke på [R] tasten og taste
nummeret på den, du ønsker, skal have kaldet. [R] tasten fremkommer nederst i venstre hjørne af
displayet, når du har en aktiv samtale. Det er således den venstre af tasterne under displayet, der er [R].
Husk at sætte et 0 foran nummeret, hvis du vil stille om til et eksternt nummer. Du overfører kaldet ved at
afslutte kaldet.
Justering af volumen: Du justerer volumen under en samtale ved at trykke på [+] eller [-] tasterne på siden
af håndsættet. På A620d kan du også bruge navigationstasterne
eller . Hvis du trykker på [Ok],
gemmer du det aktuelle niveau.
Opkaldslister: Du kan se de sidste 20 indgående kald (30 på A620d) ved at trykke på navigationstasten
og vælge [Opkaldslisten]. Ubesvarede kald er markeret med en rød pil og besvarede kald med et grønt
flueben. Hvis du ønsker at se de opkald, du selv har foretaget, skal du vælge [Genopkald]. Genopkaldslisten
finder du også ved at trykke på den grønne [løft af] tast og holde den nede i 2 sekunder.
Telefonbog: Du finder din personlige telefonbog ved at trykke på navigationstasten . Første gang du
åbner din telefonbog, er den tom og du har mulighed for at oprette en kontakt ved at trykke [Ny]. Brug
navigationstasterne til at redigere de felter, du vil gøre brug af. Markér den linje, du vil redigere og tryk .
Indtast navne og numre vha. ciffertasterne. Husk 0 foran eksterne numre. Nå r du er færdig med at
redigere kontakten, skal du gemme det indtastede ved at trykke på disketten i nederste højre hjørne af
displayet. Hvis du vil oprette flere kontakter trykker du og trykker [>>>] og vælger [Nyt punkt].
Når du vil ringe op fra din telefonbog, trykker du , vælger kontakten og trykker på den grønne [løft af]
tast. Hvis du har tastet flere numre ind på kontakten, kan du trykke på [i] og herefter vælge det nummer,
du vil ringe op.
Ændre ringetone og -styrke: Tryk [>>>] og vælg [Lyd Indstillinger] [Ringesignal]
[Ringemelodi] ændrer melodi ved interne- og eksterne kald samt hemmeligt nummer.
[Signal/apparat] justerer vibrator til/fra samt aktivere headsetudgangen.
[Lydstyrke] justerer ringesignalets styrke.
[Lydstyrkejustering] skruer op for ringestyrken, hvis der er støjende baggrund.

