Programmerbare taster med LED
Tryk på
“Menu” (i display)
Tryk indtil displayet viser Indstillinger og tryk på
Tryk indtil displayet viser Taster og tryk på
Tryk på den tast der skal programmeres.
Faciliteter:
Tast med en facilitet f.eks. viderestilling
Vælg via “Faciliteter” og tryk på
Vælg via den ønskede type f.eks. “Viderestil straks” og tryk på
Vælg
via “Til nummer” og tryk på
OPGRADERINGSKAMPAGNE
Indtast
Spar opdet
til nummer
37 % der skal viderestilles til
Tryk
“OK”
Nummer:
En tast der ringer til et valgfrit nr.
Vælg via “Nummer” og tryk på
Indtast nummer (Husk eventuelt 0)
Tryk
“OK”
Samtale anlæg:
Tast med overvågning af andre lokalnumre
Vælg via “Samtale anlæg” og tryk på
Indtast Lokalnummer
Tryk
OK
Vælg via “Stille” for lampe indikation og tryk på
“Vælg”
Vælg eventuelt “Bib, Ringelyd” eller “Gentag bib” (efter behov)
Tryk
“Vælg”
For at programmere en tast mere tryk på

indtil display igen viser Taster og følg ovenstående.

For at afslutte tryk på
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Programmering af ringetone:
Tryk på
“Menu” (i display)
Tryk indtil Displayet viser “Indstillinger” og tryk på
Tryk indtil Displayet viser “Audio” og tryk på
Vælg “Styrke” eller “Melodi” og indstil efter ønske.

Opkald ud af huset:
Tryk 0 samt ønsket nummer.
Omstille samtale:
Tryk på
“2. Opkald” + lokalnr. Præsenter evt. opkald og læg på. (Eller tryk på
Hvis der ikke svares tages samtalen tilbage ved tryk på
“Tilbage”

Programmering af Headset mode:
(Bruges kun hvis der ikke benyttes headset med digital rørløfter)
Tryk på
“Menu” (i display)
Tryk indtil Displayet viser “Indstillinger” og tryk på
Tryk indtil Displayet viser “Audio” og tryk på
Vælg “Hovedsæt” og indstil til “Hovedsæt man”.

Nyt opkald under samtale samt konference:
Under samtale tryk på
“2. Opkald” og nummeret til 3. parten.
Tryk på
“Konf.” for alle 3 på linien.
Ved tryk på
“Tilbage” får man den samtale i røret som er angivet nederst i displayet
Besvare opkald til lokalnummer i egen gruppe:
Tryk *1 +
“Opkald”

Programmering af display kontrast:
Tryk på
“Menu” (i display)
Tryk indtil Displayet viser “Indstillinger” og tryk på
Tryk indtil Displayet viser “Display” og tryk “Vælg” og Indstil til det ønskede

Besvare opkald til lokalnummer uden for egen gruppe:
Tryk *3 + lokalnummer +
“Opkald”
Ind/Ud af Søgegruppe:
Tryk *90 +
“Opkald” for at melde ud af søgegruppe.
Tryk *91 +
“Opkald” for at melde ind i søgegruppe.

Genkald af sidste udgående numre:
Sidste kaldte nummer kaldes med
Se tabte kald:
Tryk på
“Menu” (i display)
Tryk indtil Displayet viser “Opkaldslister” og tryk på
Vælg “Ubesvaret kald”. Vælg “Opkald” eller “Slet” efter ønske

Notering på optaget eller ved manglende svar på lokalnummer:
Tryk på
“Notering”
Slettes i
“Menu” > “Aktiveret Funktioner” > “Notering” og “SLET”
Viderestilling af dit lokalnummer - straks:
Tryk *71 + lokalnummer. (eller 0 + eksternt nummer) +
Slettes med *81 +
“Opkald”

Til/Fra mikrofon:
Tryk på
når denne tast aktiveres er mikrofonen frakoblet, og symbol i display tænder.
Ved endnu et tryk genindkobles mikrofonen.
Håndfri:
Ved aktivering af denne tast
sættes telefonen i håndfri indstilling, hvilket også kan ses i displayet.
Telefonen besvarer automatisk kaldet efter et ring.
Ved afløftning af rør fås samtalen her.
Aktiveres tasten under samtale blinker lampen, og røret kan lægges på, hvorefter samtalen kan fortsættes håndfrit.
Medhør:
Ved tryk på

under samtale kan man opnå medhør.

Brug af headset:
Opkald : 		
Besvare kald:
Afslutte kald:

“Tilslut”.)

“Opkald”

Viderestilling af dit lokalnummer -ved manglende svar:
Tryk *73 + lokalnummer +
“Opkald”
Slettes med *83 +
“Opkald”
Hvis der ikke gøres noget får omstillingen samtalen ved manglende svar.
Viderestilling af dit lokalnummer - hvis du er optaget på dit direkte nummer:
Tryk *72 + lokalnummer +
“Opkald”
Viderestillingen slettes med *80 +
“Opkald” (Sletter alle viderestillinger)
Hvis det er omstillingen der skal være modtager, brug 9 som lokalnr.
Log på anden telefon:
Hvis der står “ID” i displayet, skal man logge ind ved at trykke på
(Alternativt løft rør og tryk *01)
Tast eget lokalnummer +
“OK” + kode (0000) +
“OK”

Tryk ønsket nummer.
Tryk på grøn tast.
Tryk på rød tast.

“ID”

Hvis der er en bruger logget ind på den telefon, som man ønsker at logge ind på trykkes:
*02
“Opkald” For at logge brugeren af
Login ved at trykke på
“ID” og indtast eget lokalnummer +
“OK” + kode (0000) +

Lydstyrke regulering:
Styrken i røret, headset eller højtaler reguleres op og ned med + eller Intern telefonbog:
Tryk på
og der vil være adgang til tilgængelige telefonbøger inkl. 10 private kortnumre.

“OK”

Har man benyttet en telefon som man så forlader igen trykkes
*02
“Opkald”

Fraværstast:
Tryk på
med LED-lampe. Tast er som standard konfigureret til viderestilling til Voicemail.

! Husk at melde ud af en evt. gruppe inden der kan logges af.
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