Brugervejledning til GDC 400H/450H
iPECS Phase 5 - Version 1.0
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INDLEDNING
Vigtigt – vedrørende fleksible koder!
Koder med fed og blå tekst f.eks.. 630, 554 eller 543 er ikke faste, men kan ændres. Hvis systemet f.eks har
lokalnumre i 500-serien er alle koder, som begynder med 5, erstattet af andre koder.
Kontakt din systemadministrator, hvis en kode ikke fungerer.

Generel beskrivelse
GDC-400H/450H er en DECT-håndsæt som kommunikerer med tlf. anlægget via radiokommunikation.
Håndsættet er konstrueret så den vil være enkel at bruge. Den har et grafisk display med 65.000 farver, et
antal funktionstaster og 12 ciffertaster.
GDC-450H

Højtaler

GDC-400H
Display
Højtaler
Ringelampe
Venstre softkey

Højre softkey

Afløft/ besvar kald

Display

Læg på/tænd-sluk

Headset tilslutning

Kortnr./ Prog.

Besked/ notering
Venstre softkey

Højre softkey

Navigationskey
Afløft/ besvar kald

Læg på/tænd-sluk

Slet

Lydløs/ vibrator
Buzzer

Lydløs/ vibrator

Tastetur

Slet

Omstil/ højretast

Tasteturlås

Mikrofon

Tasteturlås

Besked/ notering

Kortnr./ Prog.
Mikrofon

Bælte clips

Batteri dæksel

Ladesokkel

Batterilader
Batterilader GDC-400H/450H er fremstillet til brug sammen med
GDC-400H/450H håndsættet.
Lysdioden på laderen lyser, når batteriet er ved at blive opladet.

Batterier
Et fuldt opladet sæt batterier har kapacitet til 15 timers taletid eller 150 timers stand by-tid.
Batteriernes levetid afhænger af opladningsniveau, temperatur og miljø. Batterierne er af typen
nikkelmetalhybrid (NiMH). Den længste levetid for batterierne opnås, hvis de ikke oplades, før de er helt
afladet.
Når batterierne er ved at være afladet, høres der en advarselstone hvert minut, og batteriindikatoren øverst
til højre på displayet blinker. Hvis batterierne er helt afladede, skal de lades igen i 20 timer for at være helt
opladede.
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Beskrivelse af funktionstaster
Nedenstående symboler anvendes på håndsættes funktionstaster.

Afløft/ besvar kald (Grøn)
Bruges til at besvare kald/ foretage opkald.
Læg på/ afslut kald, Ignorer kald, Tænd og sluk håndsæt. (Rød)
Bruges til at afslutte kald + Ignorering.
Tænd/ sluk håndsæt ved at holde tasten nede mere end 1 sekund.
Retur/ Claer/ Slet (Tast med dobbeltfunktion)
Ved tryk under samtale afbrydes samtalen, og der fås klartone til et nyt opkald.
Ved indtastning af telefonnummer før opkald:
Kortvarigt tryk: Sletter sidste ciffer
Langvarigt tryk: Sletter alle cifre
INT: Omstil + Parkering + Funktion (Tast med dobbeltfunktion)
Omstilling af kald + Parkering.
Anvendes ved programmering, samt visse funktioner.
Navigationskey
Navigationskey bruges til at bladre i menuer, volume m.m.
Højre/ INT: Omstil/ parkering
Venstre: Ubesvaret opkald
Op: Genkald, udgående kald
Ned: Tlf. bog.
KORTNR./ PROG. (Tast med dobbeltfunktion)
Bruges til programmering af kortnumre i håndsæt, samt opkald via Kortnumre.
Anvendes ved programmering, gemme diverse funktioner
Besked
Bruges til at lægge besked/ notering på andet lokalnummer.
Tasteturlås
Aktiver tasteturlås ved holde tasten nede mere end 1 sekund.
Lydløs/ vibrator
Aktiver lydløs ved at holde tasten nede mere end 1 sekund.
Venstre softkey
Vælg funktion i VENSTRE side, skifter funktion alt efter menu man er i.
Højre softkey
Vælg funktion i HØJRE side, skifter funktion alt efter menu man er i.

Funktionstaster med dobbeltfunktioner.
Nogle funktionstaster har dobbeltfunktioner.
Et kort tryk aktiverer den første funktion, langt tryk (mere end 1 sekund) aktiveres den anden funktion.
Dette gælder for tasterne [Rediger/Slet], [Omstil/ Parkering], [Læg på, afslut kald/ Tænd-Sluk] og
[Kortnummer/Programmering/Gem].
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Display ikoner og informationer
Displayen status i håndsættes. Den øverste og nederste række viser forskellige status symboler.
Håndsættet er tilsluttet og synkroniseret med systemet, bjælkerne viser aktuel signalstyrke.

Rør afløftet, samtale er i gang

Batteristatus.

Viser, at der er mindst én besked til telefonen.
”Meddelelse venter” funktionen bliver opdateret hvert 3. minut.

Viser at LYDLØS er aktiveret, viser VIBRATOR er aktiveret.

Viser at ALARM funktion er aktiveret.

Viser TASTETURLÅS er aktiveret
Not Subscribed Håndsættet er ikke tilsluttet system
Range Out

Håndsættet er uden for dækningsområdet.

INVALID

Opkald/ indtastet ugyldigt nr.

NO CHANNEL

Alle samtalekanaler er optaget.

NO RESPONSE

Kaldt lokalnr. ikke tilsluttet, logget ind.

Hovedmenu
Hovedmenu: Tast menu (venstre funktionstast), indeholder håndsættes forskellige indstillinger.
Opkaldslister (Call Register)
Viser Ubesvaret kald, Modtaget kald, Opkald og Slettet kald
Baggrundsbillede og lyd (Images & Sounds)
Vælg ml. Baggrundsbillede og Ringetyper/ indstillinger
Tilmelding Håndsæt (Phone Register)
Systemmenu for til-/ afmelding af håndsæt.
Møde (Appointment)
Indtast tidspunkt
Telefoninstillinger (Phone Settings)
Indstil Tid & Dato, aktiver Alarm, Tastetone, Display, Sprog, Lydløs, Tasteturlås m.m.
Direkte opkald (Direct Call)
Direkte opkald ved afløft rør
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FUNKTIONER
Basisfunktioner

Besvar og Afslut
Modtag en samtale
Når du hører et ringesignal, eller håndsættet
vibrerer:
- Tryk på tasten AFLØFT
Hvis håndsættet er placeret i batteriladeren, vil
samtalen
automatisk blive afløftet, når håndsættet løftes
ud af batteriladeren.
Hvis der bruges headset, kan opkaldet også
besvares på tasten på mikrofonen

Besvar et opkald
• Tryk på AFLØFT

Afslutte en samtale
• Tryk på LÆG PÅ

Ignorer en samtale
• Når det ringer i telefonen; Tryk på LÆG PÅ

Opkald
Foretage et opkald eksternt
• Tryk på AFLØFT
• Tast 0 for udgående linie
• Afvent Bylinie klartone
• Tast tlf. nr.

Foretage et opkald internt
• Tryk på AFLØFT
• Tast lokalnummer eks. 100

Foretage et internt opkald til lokalnr. eller
gruppe
- Tryk på tasten AFLØFT
Der høres en tone, tast det ønskede
lokalnummer/ gruppe nr.
Du hører:
A: Ringetoner som normalt, vent på at der
svares.
B: 3 -tonestød. Modtageren har telefonen på
automatsvar, og du kan starte samtalen straks
efter tonerne.

Foretage et opkald til en gruppe
• Tryk på AFLØFT
• Tast gruppenummer, eks. 630

Opkald via kortnumre
• Tryk på AFLØFT
• Tryk på KORTNR./PROG
• Tast Kortnummer

Kortnumre
Der er i telefonsystemet mulighed for at
indlægge kortnumre,
dels for systemet og dels for de enkelte
apparater.
Systemkortnumre er fælles for alle, og prog. fra
Hovedapparatet.
Egne kortnumre prog. på hvert apparat
Antal system/ Fælles: Start fra 2000 200-999 (800 stk. IPECS 50 & 100),
2000-4999 (3000 stk. IPECS 300),
2000-7999 (6000 stk. IPECS 600) & (12000 stk.
IPECS 1200).
Antal egne kortnumre:
01-19 (20 stk. IPECS 50 & 100),
001-099 (100 stk. IPECS 300, 6000 & 1200).
Opkald via kortnumre
- Tryk på tasten AFLØFT
- Tryk på tasten KORTNR./PROG under 1 sek.
- Tast kortnummeret (egne eller System).
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Genopkald
• Tryk OP
• Tryk OP
og
• Tryk på AFLØFT

Genopkald
De sidste 10 opkald er gemt i telefonen.
- Tryk på tasten OPKALD
- Tryk på tasten REDIAL (Venstre softkey)
- Vælg det ønskede nummer med piletasten op/
ned
- Tryk på tasten OK eller AFLØFT for at ringe op

NED for at vælge nummer
for at ringe op

Indtræk samtale
Indtræk lokalnummer der ringer
• Tryk på AFLØFT
• Tast 7 + Lokalnummer

Note! Man kan kun trække samtaler, som ringer
på et apparat. Samtaler, der står i kø, men ikke
ringer på nogen telefon, kan ikke trækkes
OBS! Medlem af grupper programmeres af
Connection

Indtræk kald fra gruppe
• Tryk på AFLØFT
• Tast 566

Omstille
Omstille samtale
• Tryk på INT
• Vælg destination:
Lokalnummer: Tast eks. 100
Gruppe: Tast eks. 630
+ kortnummer
Kortnr: Tast KORTNR./PROG
Externt vilkårligt nummer: Tast 0 + tlf.nr.
for gennemføre omstillingen eller tast på INT
• Tryk på LÆG PÅ

Omstil en samtale
Hvis lokalnummeret har en igangværende
samtale, kan denne omstilles til en anden telefon.
- Under samtalen trykkes på INT = HØJRE
Navigationskey
- Tast lokalnummeret lokalnummer, gruppe eller
kortnummer
A: Omstilling før der svares
- Tryk på tasten LÆG PÅ
Hvis omstillingen ikke besvares af modtageren,
vender det tilbage efter et stykke tid.
B: Omstilling efter der er svaret (at melde
samtale inden omstilling)
Afvent at der svares på lokalnummeret, og
meddel, at der er en samtale.
- tryk på LÆG PÅ for at gennemføre omstillingen
- tryk på INT for at vende tilbage til den bylinien

Parkering af samtale
Parkering i parkeringsgruppe
• Tryk på INT
• Tast parkeringsgruppens nummer eks. 601

Parker en samtale
Benyt omstillingsfunktionen og stil om til en
parkeringsgruppe:
Parkeringsgrupper:
601-610 (IPECS 50 & 100)
601-619 (IPECS 300)
601-699 (IPECS 600 & 1200)

Hent parkeret samtale
• Tryk på AFLØFT
• Tast parkeringsgruppens nummer eks. 601

Den parkerede samtale kan hentes fra et vilkårligt
lokalapparat.
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Bykald
Bykald venter
• Tryk på AFLØFT
Aktiver/ de aktiver funktionen:
1: Aktiver
0: Deaktiver
• Gem ved tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sekund

Banke på/ I kø
nr. går default videre til Omstillingen, men ved at
aktivere Banke på/ I kø kan eksterne kald Banke
på/ stå i kø på håndsættet.
Hvis kald ikke besvares ca. 20 sekunder,
viderestilles kald til Omstillingen.

Koder
Registrer Kode
+ INT
og tast 33
• Tryk på AFLØFT
Standardkode er *
Hvis intet er oprettet:
• Tast 1 - 11 tal inkl. stjerne (0-9, *)
• Gem ved tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sekund

Ændre Kode
+ INT
og tast 33
• Tryk på AFLØFT
• Tast nuværende Kode
• Tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sek.
• Tast ny Adgangskode 1 – 11 tal inkl. * (0-9,*)
• Gem ved tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sekund

For at forhindre at uvedkommende kan ringe
eksternt fra dit håndsæt, kan du spærre det med
en adgangskode. Denne kode anvendes også til
funktionen viderestilling.
Adgangskode = Lokalnummer+Kode!
Registrer Kode:
- Tryk på tasten AFLØFT
- Tryk på tasten KORTNR./PROG. mere end 1
sek., og tast 33
- Indtast en Kode (1-11 cifre)
- Tryk på tasten KORTNR./PROG mere end 1 sek.
Til koden vælges cifre og evt. * og #.
Ingen andre må have samme Kode, ellers afvises
den.
Kode
- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten KORTNR./PROG. mere end 1
sek., tast 33
- Indtast den nuværende Kode
- Tryk på tasten KORTNR./PROG mere end 1 sek.
- Indtast den nye adgangskode (3-11 cifre) kode
- Tryk på tasten KORTNR./PROG mere end 1 sek.
Hvis du har glemt din Kode, kan den
telefonansvarlige slette den, hvorefter du kan
indlægge en ny.

Sprog i display
Ændre sprog i display
+ INT
• Tryk på AFLØFT

Displayet vises som standard enten med dansk
eller engelsk tekst.
Dansk er pt. ikke lavet til GDC 400H!.

og tast 71

Navn i display
Programmering af navn
+ INT
og tast 74
• Tryk på AFLØFT
• Skriv dit navn med ciffertasterne, max 12 tegn.
• Gem ved tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sekund.
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Hvis et lokalnummer har et navn vil denne tekst
vises i displayet og erstatter lokalnummeret når
du ringer lokalt til stationære LG-Nortel app.
Tegnkoder
A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32
F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51
K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63
P = 71 Q = 7* R = 72 S = 73 T = 81
U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93
Z = 9# . = 13 , = *3 : = *2 Blank = *1
0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40
5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90

Vækning
Aktiver vækning
+ INT
og tast 41
• Tryk på AFLØFT
• Vælg derefter tid for vækning med 4 cifrer (TT:MM).
(Hvis du vil have at vækningen skal gentages hver dag, trykker du
nu #. Ellers springes dette trin over.)
• Gem ved tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sekund
• Læg røret på

Deaktiver vækning
+ INT
og tast 42
• Tryk på AFLØFT
• Gem ved tryk på KORTNR./PROG mere end 1 sekund
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Vækning betyder at telefonen begynder at
ringe med en speciel ringetone. Du vælger selv
tidpunktet for vækning og kan også vælge om
vækningen kun skal forekomme en gang og
derefter nulstilles eller om den skal gentages på
samme tidspunkt hver dag.

Viderestilling
Viderestilling af lokalnummer
og slå 554
• Tryk på AFLØFT
• Vælg type af viderestilling:
1: Direkte - Alle kald følger viderestillingen.
2: Ved optaget – Viderestilles hvis lokalnummer er optaget
3: Ved ej svar – Viderestilles hvis lokalnummer ikke svares
inden 15 sek.
4: Ved optaget & ej svar – Viderestilles hvis lokalnummer er
optaget eller ikke svarer inden 15 sek.
Vælg destination:
• Lokalnummer: f.eks. tast 100
• Gruppenummer: f.eks. tast 630
• Kortnummer: F. eks. tast KORTNR/PROG 01
Viderestillingsskema ICR, tryk 587

Viderestilling til et andet svarsted
- Tryk på AFLØFT + 554
- Vælg typen af viderestilling:
Type 1 direkte viderestilling.
Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail
(620), som dit opkald skal gå til.
Type 2 viderestilling ved optaget.
Tast det lokal-/gruppenummereller voicemail
(620), som dit opkald skal gå til.
Type 3 viderestilling ved ubesvaret.
Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail
(620), som dit opkald skal gå til.
Type 4 viderestilling ved optaget og
ubesvaret.
Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail
(620), som dit opkald skal gå til.
Viderestillingsskema (ICR)
ICR giver mulighed for at opbygge avancerede
viderestillingsskemaer baseret på A-nummer,
ugedag, tidspunkt og lignende. Denne funktion
kan kun administreres fra webadmin.

Annullering af viderestilling
og tast 55# eller 559
• Tryk på AFLØFT

Viderestilling fra andet apparat, Følg mig
og tast 554 + 0
• Tryk på AFLØFT
• Tast lokalnummer som skal viderestilles eks. 100.
• Tast Kode eks. *.
• Tast viderestillingstype:
1: Direkte
2: Optaget
3: Ej svar
4: Optaget & ej svar
#: Annullering
Vælg destination:
Tast lokalnummer/ gruppe der skal viderestilles til eks. 105

Viderestilling af gruppe
, INT
og tast *6
• Tryk på AFLØFT
• Tast gruppenummer, eks. 630
• Vælg destination:
1: Lokalnr., eks. 100
2: Gruppe, eks. 630
3: Systembesked eks. 001
4: Systemkortnummer t.ex. 2000
• Gem med PARKERING

Type 0 Følg mig/Flyt en anden lokaltelefon til mit
håndsæt.
Indtast det lokalnummer, som skal stilles videre
til din telefon, angiv Adgangskoden for lokalnr.
der skal viderestilles + type 1-4 + eget lokalnr. på
håndsæt.
Se afsnit med Koder

Muligt at viderestille gruppe til nyt svarsted, som
nemt kan aktiveres/ deaktiveres.
Note! Denne funktion kan kun aktiveres af
lokalnumre, som er medlem af gruppen.

Aktiver/ deaktiver
, INT
og tast *7
• Tryk på AFLØFT
• Tast gruppenummer, eks. 630
(Funktionen skifter mellem til og fra.)
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Kortnumre
Programmering af kortnumre
• Tryk på AFLØFT
• Tryk på INT
og PROG
• Tast kortnummer du vil programmere, eks. 01
• Tast 0, for bylinie
• Tast telefonnummer
• Gem ved tryk på holde KORTNR/PROG end 1 sekund.
• Tast Navn vha. Karaktertabel/ bogstaver, kan udelades
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund
• Afslut ved tryk på LÆG PÅ

Kortnumre
Der er i telefonsystemet mulighed for at
indlægge kortnumre, dels for systemet og dels
for de enkelte apparater.
Systemkortnumre er fælles for alle, og prog. fra
Hovedapparatet.
Egne kortnumre prog. på hvert apparat
Antal system/ Fælles:
- 800 stk. (IPECS 50 & 100)
-3000 stk. (IPECS 300)
-6000 stk. (IPECS 600)
-12000 stk. (IPECS 1200).
Antal egne kortnumre:
-20 stk.(00-19(IPECS 50 & 100))
-100 stk. (000-099 (IPECS 300, 6000 & 1200)).

Slet egne kortnumre
• Tryk på AFLØFT
• Tryk på INT
og KORTNT/PROG
• Tast kortnummer du vil slette, eks. 01
mere end 1 sekund
• Tryk på KORTNR/PROG
• Afslut ved tryk på LÆG PÅ

Karaktertabel
A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32
F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51
K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63
P = 71 Q = 7* R = 72 S = 73 T = 81
U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93
Z = 9# . = 13 , = *3 : = *2 Blank = *1
0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40
5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90
For at gå direkte til et specielt bogstav kan du
taste koden som modsvarar det første tegn i
navnet.
Hvis du f.eks. vil lede efter et navn, der starter
med K, tastes 52

Opkald via Kortnummer
og KORTNT/PROG
• Tryk på AFLØFT
• Tast kortnummer, eks. 01

Kortnummer via navn
Svartilstand
og tryk 2 gange på KORTNT/PROG
• Tryk på AFLØFT
• Vælg type af søgning:
1: Lokalnumre
2: Egne kortnumre
3: Systemkortnumme
• Brug OP og NED
• Tryk på INT mere end 1 sekund for at ringe nummeret op
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Fraværsbeskeder
Fraværsbeskeder i display
Aktiver Fraværsbesked
, INT
og tast 51
• Tryk på AFLØFT
• Vælg Fraværsbesked:
01: FROKOST TIL KL. TT:MM
02: FERIE TIL D. DD:MM
03: IKKE TILSTEDE TILBAGE KL. TT:MM
04: IKKE TILSTEDE TILBAGE D. DD:MM
05: IKKE TILSTEDE
06: RING VENLIGST TIL: XXXX (max 17 ciffre)
07: HOS LOKAL XXX
08: I MØDE TILBAGE KL TT:MM
09: ER HJEMME
10: SYG
00: Din egen fraværsbesked (se herunder)
11-20: Systembeskeder, oprettes på Hovedapparatet

Brug indtalte fraværsbeskeder
(For at aktivere en tale-fraværsbesked trykker du nu *.
Hvis du i stedet vil bruge almindelige fraværsbeskeder ignorerer
du dette punkt og går videre til næste.)
Gem valgte besked ved at holde KORTNR./ PROG nede mere
end 1 sekund.
TT = Timer 00-23 MM = Måned 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

Deaktiver Fraværsbesked
og tast 559
• Tryk på AFLØFT

Fraværsbeskeder
Fraværsbeskeder er tekstbeskeder som vises i
displayet på det lokalnummer, der ringer op og
gør at eksterne kald går
videre til Hovedapparatet.
Interne kald
Ved interne kald, fra et lokalnummer med
display, til et lokalnummer med fraværsbesked,
vil fraværsbeskeden vises i displayet som en
tekstbesked.
Eksterne kald
Eksterne kald til et lokalnummer, som har
aktiveret en fraværsbesked dirigeres videre til
Hovedapparatet, som kan se fraværsbeskeden i
displayet.
Tale-fraværsbeskeder
Ved eksterne kald til et lokalnummer, som
har aktiveret en indtalt fraværssbesked får
opkalderen fraværsbeskedeni form af en
talebesked. Opkalderen kan derefter lægge en
besked i brugerens voicemail, som normalt.
Systembeskeder
Systembeskederne 11-20 kan bruges af alle, men
skal først være defineret af Hovedapparatet.
Vigtigt!
Hovedapparatet kan aktivere og slette
fraværsbeskeder fra almindelige lokalnumre.
Karaktertabel
A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32
F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51
K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63
P = 71 Q = 7* R = 72 S = 73 T = 81
U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93
Z = 9# . = 13 , = *3 : = *2 Blank = *1
0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40
5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90

Opret egen Fraværsbesked (00)
• Tryk på AFLØFT
, INT
og tast 52
• Skriv din egen Fraværsbesked med ciffertasterne, max 24 karakter,
se Karaktertabel.
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund.

Forstyr ej (DND)
Aktiver/ deaktiver Forstyr ej
og tast 553
• Tryk på AFLØFT

Aktiveres Forstyr Ej kan lokalnummer ikke
tilringes, men man kan godt ringe fra det.
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Voicemail
Telefonsvarer
Inden du kan bruge din voicemail
For at kunne bruge og administrere din voicemail skal du først
have adgang til systemets voicemail gruppe, samt en kode.
Voicemail gruppe:

____________________________

Adgangskode: 		

____________________________

Voicemail-Gruppe
Som standard er voicemail gruppen 620.
Kode
For at kunne identificere en bruger og højne
sikkerheden, kræves altid en kode ved
administrering af din voicemail.
Som standard er denne kode en stjerne (*).
Koden kan ændres, hvilket beskrives i afsnittet
Koder.
Adgangskode = Lokalnummer + Kode!

Aktiver viderestilling til voicemail
• Tryk på AFLØFT
og tast 554
• Vælg type af viderestilling til voicemail:
1: Direkte
2: Ved optaget
3: Ved ej-svar
4: Ved optaget eller ej svar
• Tast voicemail gruppenummer 620

Eksempel
Voicemail gruppen er 620 og at alle kald skal
styres til din voicemail, tast: 554 1 620

Deaktiver viderestilling til voicemail
og tast 554# eller 559
• Tryk på AFLØFT

Administrere din voicemail
Du kan altid administrere din voicemail uanset om du befinder dig
på kontoret eller ej. Men måden du kobler dig på voicemailen
afhænger af, om du ringer fra et lokalnummer i systemet eller
fra et eksternt nummer.
Intern administration af din voicemail
og tast Voicemail gruppe 620
• Tryk på AFLØFT
• Tast adgangskode
Din voicemail afspiller nu antallet af nye beskeder og du kan
administrere din voicemail.
Se hvordan i afsnittet på næste side.

Fjernadministrer din voicemail
• Ring op til det tlf.nr. der er viderestillet til voicemail gruppen
• Tryk #, når stemme høres
• Tast Adgangskode
Din voicemail afspiller nu antallet af nye beskeder og du kan
administrere din voicemail.
Se hvordan i afsnittet på næste side.
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Aflyt din telefonsvarer
Du kan se på displayet om der er beskeder til dig.
Displayet viser en kuvert
- Tryk på tasten AFLØFT
- Tryk på tasten BESKED, se modtagne beskeder
- Tryk på tasten BESKED for at aflytte beskeder
Hvis der er flere beskeder afspilles den sidste
først.
- Når beskeden er afspillet, kan den afspilles igen
ved at trykke på tasten BESKED
- Den aflyttede besked slettes ved at trykke på
tasten R/C
- Hvis en besked er aflyttet, kan afspilning af
næste
besked ske ved tast på pil ned i mere end 1 sek.
Intern administration
Voicemail gruppenummer er 620
Dit lokalnummer er 100 og at din kode er *.
For logge ind i din voicemail, tast din
Adgangskode: 620 + 100 + *
Fjernadministration
Eks. dit direkte nr. er 98765432, dit lokalnummer
555, voicemail gruppenummer er 620 og din
kode er *
Ring til 98765432 og når voicemailen svarer, tast:
# + 620 + 100 + *

Hovedmenu
I hovedmenuen kan du f.eks. aflytte og slette dine beskeder.
Menuen er bygget op som et “mobilsvar” og er baseret på, at
du vælger med cifrene 1 til 9.

Eksempel – Aflytte nye beskeder
Antag at du har fået to nye beskeder og at du vil
aflytte disse.
Lokalnummer = 100
Kode = *
Voicemail gruppe= 620

1. Aflyt nye beskeder
1. Gentag besked
2. Aflyt næste besked
3. Slet besked
4. Send beskeden til andet lokalnummer
5. Ring til den der har lagt beskeden
7. Indtal en kommentar til beskeden
9. Gå tilbage til hovedmenuen

•  Tast  620 + 100 + *
•  Du kommer nu ind i hovedmenuen og hører,
at du har to nye beskeder.
•  Tryk 1 for at aflytte den første besked.
- Tryk 1 for at gentage
- Tryk 2 for at gå til næste besked
- Tryk 3 for at slette beskeden
•  Læg røret på for at afslutte.
Eksempel – Ændre din velkomsthilsen
Som standard afspiller systemet en
forudindspillet velkomsthilsen. Dette eksempel
viser, hvordan du indspiller din egen hilsen..

2. Aflyt gemte beskeder
1. Gentag besked
2. Aflyt næste besked
3. Slet besked
4. Send beskeden til andet lokalnummer
5. Ring til den der har lagt beskeden
7. Indtal en kommentar til beskeden
9. Gå tilbage til hovedmenuen

Lokalnummer = 100
Kode = *
Voicemail gruppe = 620
•  Tast  620 + 100 + *
•  Tryk 8 + 1 + 7
•  Indspil din nye velkomsthilsen med normalt
toneleje.
•  Gem med #
•  Læg røret på for at afslutte.

8. Ændre din velkomsthilsen eller kode
1. Ændre velkomshilsen
1. Afspil nuværende velkomsthilsen
2. Optag ny velkomsthilsen
9. Gå tilbage til hovedmenu
2. Ændre kode
9. Gå tilbage til hovedmenu
0. Ring til Omstillingen
9. Gå tilbage til Hovedmenu

Tekstbesked
Læs modtagne beskeder
og BESKED
• Tryk på AFLØFT
Hvis du har modtaget forskellige besked typer
Voicemail & Tekstbeskeder, tast 6 for at vælge
• Displayet viser begyndelsen på de første to beskeder..
• Du kan nu vælge at:

og vælg med OP og NED
A. KORTNT/PROG
B. Vis hele beskeden – Vælg besked (0-9)
C. Vis afsender - Vælg besked(0-9) og tast NED
D. Slet besked – Vælg besked (0-9) og tast #1
E. Slet alle beskeder - Tast #3.
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Tekstbeskeder
Alle lokalnumre kan modtage op til 10
tekstbeskeder, som kan indeholde op til 100
tegn.
Hvordan ser jeg, hvis jeg har fået en
besked?
Når du har fået en besked vises kuvert i
displayets øverste række.

Notering
Opret Notering
• Ring til et lokalnummer.
• Når du hører tilbagerings- eller optagettone tryk på BESKED
• Læg røret på.
Den kaldte part får nu en besked, som siger, at du ønsker et opkald
fra vedkommende.

Besvar en Ring-tilbage-besked
og BESKED
• Tryk på AFLØFT
• Hvis der er modtaget forskellige beskeder, tast 1 for at
vælge Ring-tilbage
• Displayet viser, hvem der ønsker en opringning
for at ringe den op der har lagt beskeden
• Tryk på BESKED
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Ledig eller optaget lokalnummer
Hvis der oprettes en notering på et optaget
lokalnummer, får du automatiskt en notificering,
når han/hun bliver ledig.
Hvis brugeren allerede er ledig gemmes notering
som en tekstbesked og telefonens beskedtast
begynder at blinke.
Slette listen med notering
Når displayet viser de lokalnumre som vil ringes
op kan du slette en eller flere lokalnumre i listen.
*1 - Slette et lokalnummer
#1 - Slette alle lokalnumre

ACD-grupper
ACD Agent
En ACD-agent er en bruger, som er medlem af en ACD-gruppe.
Agenten har mulighed for at logge ind eller ud af gruppen, vise
køstatus og sende en forespørgsel om hjælp til en supervisor.
Log ind/ Ud (ACD Forstyr- Ej)
og tast *20 + Gruppenummer + 1
• Tryk på AFLØFT

Køstatus
• Tryk på AFLØFT

og tast *24 + Gruppenummer

ACD Forstyr Ej gør det muligt for en bruger, som
er med i en ACD-gruppe at logge ind eller ud af
gruppen.

ACD Køstatus viser status på køen til en gruppe.

Wrap-Up (Midlertidig ACD Forstyr Ej)
og tast *20 + Gruppenummer + 0
• Tryk på AFLØFT

ACD Wrap-Up erstatter ACD Forstyr Ej og tillader
en bruger, som er med i en ACD-gruppe, at
logge midlertidigt ud.
Som standard logges brugeren ud i 10 sekunder
og logges derefter ind automatisk.

ACD Supervisor
En ACD-Supervisor er en bruger med flere funktioner og kan
f.eks. logge andre agenter ind eller ud af gruppen, se køstatus
på lystaster m.m. En Supervisor kan være med i gruppen og
modtaget samtaler som en agent, men dette er ikke et krav.
Supervisor Log ind
og tast *21 + Gruppenummer + 0000
• Tryk på AFLØFT
(Den firecifrede kode er valgfri, men for at logge ud skal du bruge
den samme kode der bruges når der logges ind).

Supervisor Log ud
• Tryk på AFLØFT

og tast *22 + Gruppenummer + 0000

Trække samtale fra kø
og tast *27
• Tryk på AFLØFT
• Tast gruppenummer du vil trække samtale fra eks. 630
(Er der kald i køen, besvares det. Ellers høres en fejl-tone)

Flytte et kald i køen uden at besvare det
og tast *28
• Tryk på AFLØFT
• Angiv hvilken gruppenummer, du vil flytte kald fra, f.eks. 630
• Angiv hvilket lokalnummer/ gruppenummer du vil flytte kaldet
til f.eks. 100
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ACD Supervisor Log IND/ UD tillader en
bruger at være Supervisor for en gruppe. På
denne måde fås adgang til yderligere funktioner
og information.

ACD Supervisor Træk Kald fra køen indebærer,
at en Supervisor kan trække (besvare) kald som
står i kø.
Note! Det er kun eksterne kald, der kan trækkes
fra køen.

ACD Supervisor Flytte Kald fra køen
indebærer, at en Supervisor kan flytte et kald
som står i kø til et valgfrit lokalnummer eller
gruppe
Note! Det er kun eksterne kald, der kan flyttes
fra køen.

Mobilt Lokalnummer
Registrer telefonnummer
, INT
og tast 37
• Tryk på AFLØFT
• tast telefonnummer på det Mobile lokalnummer
• Gem ved at holde KORTNR/PROG nede mere end 1 sekund

Aktiver/Deaktiver Mobilt Lokalnummer
, INT
og tast 38
• Tryk på AFLØFT
1: Aktiver
0: Deaktiver
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund

Alternativt nummer
, INT
og tast 39
• Tryk på AFLØFT
• Tast ekstranummer til det Mobile lokalnummer
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund

Omstille samtale fra Mobilt Lokalnummer
Når kald besvaret på Mobilt Lokalnummer ønskes omstillet
• Tryk * og lokalnummer du vil omstille til
• Læg på for at gennemføre omstillingen, eller tast * for at tage
samtalen tilbage

Aktivering/ Deaktivering notificering af voicemails
, INT
og tast 30
• Tryk på AFLØFT
1: Aktiver
0: Deaktiver
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund
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Mobilt Lokalnummer er en enkel, men effektiv
funktion som kobler dit interne lokalnummer
sammen med en mobiltelefon eller et almindeligt
hjemmenummer. Inden du kan bruge mobilt
Lokalnummer skal funktionen tillades af din
Systemadministrator.
Mobile Lokalnummer tilbyder disse
funktioner
•  Direkte, interne og omstillede kald ringer
samtidig på lokalnummeret og mobiltelefonen.
•  Kald til ACD-grupper ringer samtidig på
lokalnummeret og mobiltelefonen. Denne
funktion skal aktiveres af systemadministratoren.
•  Mobile brugere kan ringe ud via
telefonsystemet.
•  Kald som besvares på det mobile lokalnummer
kan stilles tilbage til et andet lokalnummer i
telefonsystemet.
•  Når det mobile lokalnummer er optaget vises
status på f.eks. lystaster..
•  Mobiltelefonen kan ringes  op med besked
om, at du har fået en voicemail.
Ringe ud via telefoncentralen
Når en bruger ringer til sit eget lokanummer
og det viste nummer er identisk med det
registrerede nummer høres en intern klartone.
Brugeren kan nu kalde et lokalnummer eller tage
en ekstern linie og ringe ud.
Ekstranummer
Hvis det registrerede telefonnummer ikke er det
samme som det mobile a-nummer, kan du her
indtaste et alternativt a-nummer.
Notificering af voicemails
Funktionen ringer din mobiltelefon op og
fortæller,at du har fået en voicemail og giver
dig mulighed for at aflytte og administrere din
mailboks.

Konference
Konferencerum
Aktiver et konferencerum
, INT
og tast 53
• Tryk på AFLØFT
• TAST Konferencerum (1-9)
• Tast kode (5 cifre, kan udelades)
• Gem ved at holde KORTNR/PROG nede mere end 1 sekund

Deaktiver et konferencerum
, INT
og tast 54
• Tryk på AFLØFT
• Tast kode (5 cifre, hvis det bruges)
• Gem ved at holde KORTNR/PROG nede mere end 1 sekund

Interne kald til et Konferencerum
• Tryk *46 + Konferencerum (1-9)
• Tast kode (5 cifre, hvis det bruges)

Eksternt kald til et konferencerum
• Ring til et direkte nummer, som er dirigeret til et konferencerum
• Tast kode (5 cifre, hvis det bruges)

18

Denne funktion aktiverer konferencerum, som
både interne og eksterne brugere kan ringe til. Et
kald til et konferencerum besvares automatisk af
systemet. Alle brugere, som er tilsluttet samme
konferencerum kan tale til- og høre hinanden.
Note!
Når en ny bruger tilsluttes høres et signal.
Max antal konferencerum er 9.
Max antal brugere pr konferencerum er 32.
Vigtigt!
Denne funktion kræver at, der er installeret et
konferencemodul (MCIM)

Avancerede funktioner
Spærre for udgående kald
Aktivér
, INT
og tast 21
• Tryk på AFLØFT
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund

Denne funktion giver dig mulighed for at spærre
for udgående kald.
Kræver at der er oprettet en kode, se under
afsnittet Koder.

Deaktivér
, INT
og tast 22
• Tryk på AFLØFT
• Tast lokalnummer
• Tast Kode, eks. *
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund

Alle-Kald
Alle-Kald
• Tryk på AFLØFT
• Vælg ønsket zone:
401-409: Intern søgning på gruppe 1-10
43: Søgning på alle interne grupper
45: Ekstern søgning på gruppe 1
46: Ekstern søgning på gruppe 2
48: Ekstern søgning på gruppe 1 og 2
49: Søgning på alle interne og eksterne grupper

Alle-kald tillader brugere at lave højtalerkald,
som høres samtidig på alle lokalnumre i den
valgte zone.
Besvare et alle-kald / Mød mig
Alle lokalnummre, som hører alle-kaldet, kan
besvare det ved at trykke 544. Hvis alle-kaldet
besvares kobles den, som besvarede alle-kaldet
sammen med den som udførte det. Øvrige parter
nedkobles.

Note!
•  Lokalnummeret skal have nødvendige
rettigheder for at udføre alle-kaldet.
•  Alle-kald kan ikke udføres eller modtages på
et lokalnumre, der er tilsluttet en RSGM
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Kaldopsamling (Call Coverage)
Aktiver/ Deaktiver
, INT
og tast 141
• Tryk på AFLØFT
1: Aktivere kaldopsamling af lokalnummeret
0: Slette kaldopsamling
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund

Forsinkelse
, INT
og tast 142
• Tryk på AFLØFT
• Angiv forsinkelsen (0 - 9) i antal ringesignaler
• Gem ved tryk på KORTNR/PROG mere end 1 sekund

Overvågning af kald
Kaldopsamling tillader at kald til et lokalnummer,
med eller uden forsinkelse, også ringer på et eller
flere andre lokalnummere.
Denne funktion gælder ved direkte kald, interne
kald og ved omstillede kald. Funktionen fungerer
ikke ved gruppekald.
Eksempel
Antag at lokalnummer 100 ønsker at kald skal
kunne opsamles af 101. Lokalnummer 100
skal da aktivere funktionen kaldopsamling
og på lokalnummer 101 skal der laves en
opsamlingstast.
Note! Det er kun IP-apparater, der kan have en
opsamlingstast. Alle øvrige apparat-typer kan
kun opsamles. Virker ikke på Linked Pair.

Vælge en specifik bylinie eller byliniegruppe
Vælg en specifik linie
• Tast 88 + Bylinienummer, eks. 01 eller 001
Vælg specifik liniegruppe
• Tast 8 + Byliniegruppe, eks. 01

Gem indtastet nummer
Gem nummer
• Ved igangværende samtale tryk 2 x på KORTNR/ PROG

Denne funktion gør det muligt at gemme det
nummer du lige har tastet. Vær opmærksom på
at funktionen kun fungerer for et udgående kald,
som stadig er aktivt.
Ved tast *, ses gemte nummer inkl. dato & tid.

Anvende gemt nummer
• Tryk på AFLØFT, KORTNR/PROG og #

Banke på
Anvende Banke-på
• Ring til et optaget lokalnummer.
Når du hører optagettonen, tryk på *

Banke på giver dig mulighed for at ringe
til et optaget lokalnummer og ”banke på”.
Lokalnummeret, der taler, får en banke-på
tone og kan vælge at afbryde eller parkere sin
nuværende samtale.
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Indbrydning i samtale
Indbrydning tillader dig at ringe op til et optaget
lokalnumemr og bryde ind i samtalen.
Antag at du ringer til lokalnummer, som er
optaget i en samtale, og du får en optaget-tone.
Hvis du nu udfører en indbrydning vil den interne
bruger få en adviseringstone, hvorefter I kan
høre hinanden. Den eksterne part vil hverken
høre adviseringstonen eller den som udfører
indbrydningen.

Udføre indbrydning
• Ring til et optaget lokalnummer
• Når optagettone høres tryk #

Note! Det er kun IP apparater, der tillader
indbrydning. Øvrige telefontyper kan udføre
indbrydning, men man kan ikke bryde ind i deres
samtale.					
Indbrydning kræver at begge indvolverede
apparater har aktiveret funktionen Voice Over.

Alarm
Afstil Alarm
• Tryk på AFLØFT

NOTE! Skriv ned hvad Alarmen viser i display

og tast 565

Systemet har flere forskellige alarmfunktioner og
kan vise teksten ALARM - LINIEFEJL hvis der er
fejl på jeres ISDN-linier.
Denne alarm kan kun slukkes manuelt og
gøres fra det apparat, hvor alarmen vises med
alarmslukningskoden.

Døråbning
Åbne dør
• Tryk på AFLØFT

Med døråbning kan brugeren, hvis systemet er
konfigureret til det, åbne en dør ved at taste en
speciel kode.				
Kontakt systemadministratoren for yderligere
information om denne funktion.

og tast #*1

Kontokode
Sende kontokode inden samtalen
og tast *16
• Tryk på AFLØFT
• Tast kontokode (op til 12 cifre)
(Du får nu en klartone og kan trykke 0 for at ringe ud.)

• Sende kontokode under samtale
• Ring op til ekstern part
og tast *16
• Tryk på, INT
• Tast kontokode (op til 12 cifre)
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Kontokode
Ved brug af ekstern samtalestatistik kan du
angive en valgfri kode, som knyttes til det
aktuelle kald. Det betyder rent teknisk, at den
1 til 12 cifrede kode, som angives lægges til i
SMDR feltet for det aktuelle kald.

Oplæsning af System/ Lokalnummer status
Dato og tidsangivelse
og tast 661
• Tryk på AFLØFT
Du vil eks. høre: “Den 14 september...”

Lokalnummerangivelse
og tast 662
• Tryk på AFLØFT
Du vil eks. høre: “ Dette er lokalnummer …”

Lokalnummerstatus
og tast 663
• Tryk på AFLØFT
Systemet fortæller de funktioner dit lokalnummer har
aktiveret i øjeblikket, se muligheder til højre.

Vis System S/W version
, INT og tast 72
• Tryk på AFLØFT
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Lokalnummerstatus
- Svartilstand
- Ip-adresse
- Mac-adresse
- Antal beskeder, personer som ringet til dig.
- Tid for vækning
- Forstyr Ej
- Viderestilling til lokalnummer/kortnummer
- Notering
- Samtalesbegrænsning (COS)

Apparatfunktioner
Kortnummer
Opret et kortnummer
• Tryk NAMES og ADD ENTRY
• Indtast navn.
Karakter indtastes som på en Mobil.
OBS! Data gemmes ikke i systemet, men kun i håndsættet!
• Vælg CO Access Code YES og tryk OK
(CO Access Code tildeles automatisk fortløbende fra 001 til 60.
Hvis det ændres manuelt, vælg ml.(01 till 60) og tryk OK

Opkald til kortnummer
• Tryk NAMES, vælg FIND og tryk OK.
• (tast 1. bogstav)
• Tryk FIND og vælg med OP & NED
• Tryk CALL

Slet et kortnummer
• Tryk NAMES, vælg DELETE og tryk OK
• Tryk MENU, vælg CALL REGISTER og tryk OK
• Vælg:
DELETE ONE/ slet et
Tryk OK, FIND og DELETE
DELETE ALL/ slet alle

23

Opkaldsliste (Call Register)
Kaldte numre (Dialed Call)
Viser kaldte nummer
• Vis listen med kaldte nummer, ved at trykke OP

Ubesvarede kald (Missed Call)
Viser ubesvarede kald
• Viser listen med ubesvarede kald, ved at trykke VENSTRE

Vis Opkaldsliste
• Tryk MENU, vælg CALL REGISTER
• Vælg hvilken liste du se:
- Missed Call ( Ubesvaret kald)
- Received Call (Besvaret kald)
- Dialed Call (Kaldte numre)
• Tast OK
• Tryk OPTION og vælg aktivitet:
- Details (Dato, tid & antal)
- Save i Phbk (Gem i telefonbog)
- Delete (Slet)
- Call (Ringer up)

Slet Opkaldslister
• Tryk MENU, vælg CALL REGISTER og tryk OK
• vælg DELETE CALL og tryk OK.
• Vælg liste:
- Missed Call ( Ubesvaret kald)
- Received Call (Besvaret kald)
- Dialed Call (Kaldte numre)
- All Calls (Alle lister)
• Tast OK
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Baggrundsbillede & Ringetone (Images & Sounds)
Baggrundsbillede
Ændre Baggrundsbillede
• Tryk MENU, vælg IMAGES & SOUNDS og tryk OK
• Vælg IMAGES og tryk OK
• Vælg billede:
Wallpaper 1 – 3
Blank
• Tryk SET

Ringetone
Ændre ringetone
• Tryk på MENU
• Vælg IMAGES & SOUNDS og tryk OK
• Vælg SOUNDS og tryk OK
• Vælg hvilken type kald der skal ændres:
Internal Ring (Interne kald)
External Ring (Externe kald)
• Vælg Ringning Type:
Vælg ringetype (1-9) med VENSTRE og HØJRE
• Tryk OK

Ringevolume
• Tryk på MENU
• Vælg IMAGES & SOUNDS och tryk OK
• Vælg SOUNDS og tryk OK
• Vælg hvilken type kald der skal ændres:
Internal Ring (Interne kald)
External Ring (Externe kald)
• Vælg Volume:
Vælg Volume (1-9) med VENSTRE og HØJRE
• Tryk OK

Vibrator og/eller Ringsignal
• Tryk på MENU
• Vælg IMAGES & SOUNDS og tryk OK
• Vælg SOUNDS og tryk OK
• Vælg RINGING MODE og tryk OK
• Vælg instilling med VENSTRE og HØJRE:
By Ring (Kun ringning)
No Sound (Ingen ringning og vibrator)
By Vibrator (Kun vibrator)
Ring and Vib (Ringning og Vibrator)
Ring after Vib (Ringning efter Vibrator)
• Tast OK
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Møde (Appointment)
Opret møde
• Tryk MENU, vælg APPOINTMENT og tryk SET.
• Vælg type der skal aktiveres:
Daily (Dagligt)
- tast tidspunkt (TT:MM)
Monthly (Hver måned)
- tast dag & tidsunkt (DD TT:MM)
Annual (Hvert år)
- tast dag, måned & tidspunkt (DD/MM TT:MM)
• Tast OK

Telefonindstilling (Phone Settings)
Klokken
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg CLOCK og tryk OK
• Tast dato i formatet dag-måned-år (DDMMÅÅ), tryk OK
• Tast tid i formatet timer-minutter (TTMM) og tryk OK

Alarm/ påmindelse
Aktiver Alarm/ påmindelse
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg ALARM CLOCK og tryk OK
• Vælg YES og tryk OK
• Tast tid i formatet timer-minutter og tryk OK
Deaktiver Alarm/ påmindelse
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg ALARM CLOCK og tryk OK
• Vælg NO og tryk OK

Tastetoner
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg KEYPAD TONE og tryk OK
• Vælg YES/NO og tryk OK
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Displaylys (Contrast)
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg DISPLAY og tryk OK
• Vælg CONTRAST SET og tryk OK
• Vælg niveau (0 - 100%) med VENSTE og HØJRE
• Tryk OK

Baggrundsbelysning (Lightning)
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg DISPLAY og tryk OK
• Vælg LIGHTNING SET og tryk OK
• Vælg type af baggrundsbelysning:
- Standard (svag belysning efter 20 sekunder)
- Always On (altid på)
- Always Off (altid svag belysning)
- Sleep Mode (display slukker efter 80 sekunder)
• Tryk OK

Lydløs (Silent mode)
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg SILENT MODE og tryk OK
• Vælg YES/NO og tryk OK

Tasteturlås
Aktiver tasteturlås
• Tryk på # mere end 1 sekund

Deaktiver tasteturlås
• Tryk på UNLOCK og derefter på OK

Ubesvaret kald i display (Missed Call Mode)
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg MISSED CALL MODE og tryk OK
• Vælg YES/NO og tryk OK

Ubesvaret kald vises i display.
Tryk på VENSTRE for at ringe op og slette.

27

Udenfor dækningsområde (Range Out Beep)
• Tryk MENU, vælg PHONE SETTINGS og tryk OK
• Vælg RANGE OUT BEEP og tryk OK
• Vælg YES/NO og tryk OK

Bibber når håndsættet er uden for
dækningsområdet, inden den mister
forbindelsen.

Højtaler volume
• Vælg niveau (1 - 7) med OP og NED
• Gem med OK

Mikrofon/ Tavs
Aktiver
• Under samtale
• Tryk på OPTION, NED til MUTED og OK
Deaktiver
• Under samtale
• Tryk på OPTION, NED til END MUTED og OK

Direct Call (Direkte kald)
Aktiver
• Tryk MENU, vælg DIRECT CALL og tryk OK
• Vælg YES og tryk OK
• Tast 0 + telefonnummer
• Tast OK

Når Direkte kald er aktiveret vises det i display.
Der ringes op ved tast på vilkårlig tast, undtaget
softkeys.

Deaktiver
• Tryk MENU, vælg DIRECT CALL og tryk OK
• Vælg NO og tryk OK
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Menu struktur GDC-400H
Nogle af tidligere beskrevne funktioner kan indstilles via håndsættes Brugermenu. Menuen vises ved tryk på
MENU. Brug piletasterne på Navigationskeyen, med OK og BACK.
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Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere
information er du velkommen til at kontakte
Connection A/S:
Salg & Service: 70 10 66 00
Salg: salg@connection.dk
Support: support@connection.dk
Connection A/S
Lokesvej 8 - 3400 Hillerød
Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01

