OPRINGNING:
- Ud af huset				
- Til andre lokalnumre ”i huset”			
- Til omstilling				

0 + tlf. nummer
Tast lokalnr.
Tast 9

OMSTILLING:
Af indkomne opkald
- Til andre lokalnumre				
- Tilbage til første samtale			

R + lokalnr.
R+1

PARKERING:
- Parker
samtale				
OPGRADERINGSKAMPAGNE
- Genindtræk
Spar op til 37på
% andet lokalnummer		

R + * 52
* 53 + lokalnr. som oprettede parkering

VIDERESTIL EGET LOKALNUMMER TIL ANDET LOKALNUMMER:
- Alle kald viderestilles			
* 71 + lokalnr.
- Viderestilling ved optaget			
* 72 + lokalnr.
- Forsinket viderestilling			
* 73 + lokalnr.
- Annuller viderestilling			
* 80
INDTRÆKNING AF KALD FRA:
- Lokalnummer i samme gruppe			
- Klokke (kun hvis der er installeret en klokke)
- Bestemt lokalnr.				

*1
*2
* 3 + lokalnr.

GENOPKALD:
- Af sidste indtastede nr.			

* 56 ell. Grøn tast

NOTERING:
- På optaget lokalnr.				

R+5

SØGEGRUPPE:
- Ind					
- Ud					

* 91
* 90

AFTALEPÅMINDELSE:
- Aktiver aftalepåmindelse (max. 4 stk.)		
- Annuller een bestemt 			
- Annuller alle				

* 95 + ttmm
* 96 + ttmm
* 96 + 9999

LAGRING AF NUMMER:
- Oprette lagring af nummer			
- Kald lagring af nr.				
- Slet					

* 743
* 745
* 744
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Programmering af ”RINGETONE/-VOLUME”:
Tryk på
Tryk pil op til der står ”ringe signal” i displayet
Tryk OK
Tryk + og – for valg af ringemelodi eller tryk pil op for ringevolume
Tryk + og – for ringevolume
Tryk OK
Tryk ”RØR PÅ ”

Viderestille eksterne kald ved optaget:
Tryk *76 + det lokalnr. som skal besvare opkaldet.
Hvis det er omstillingen der skal besvare brug da 9 som lokalnr.
Viderestil eget lokalnummer til andet lokalnummer:
Tryk *71 + det lokalnr. du ønsker at viderestille til.
Viderestillingen slettes med *81
Slet viderestilling:
Alle viderestillinger kan slettes med *80

Justering af kontrasten foregår på samme måde, bare fra punktet ”display”
Programmering af ”TASTELYD”:
Tryk gentagne gange på + eller – til den ønskede styrke er nået.

Omstille samtale:
Tryk på den ønskede programmerbare tast eller tryk R + lokal nr. (Lampen ved tasten tændes)
(I tilfælde af optaget, lyser lampen, såfremt der er programmeret supervisions taster)

Programmering af ”SUPERVISIONS TASTER”:
(Løft ej røret fra telefon.).
Tryk på
Tryk OK
Tryk på den Programmerbare tast, som ønskes ”programmeret”
Tryk 4
Indtast lokal nummeret
Tryk
Tryk OK
Tryk ”RØR PÅ”

Tilbagetræk omstilling:
Tryk R + 1
Nyt opkald med samtale på vent:
Besvar opkald som normalt. (Der kan parkeres det antal opkald på ”vente position”, svarende til det antal indgående
linier, som haves på telefonen (supervision af eget nr. skal være programmet))
Besvar opkald til lokalnummer i egen gruppe:
Tryk * 1. (eller ”indtag” og ”gruppe” v. display inden rør løftes)

Slette programmering i programmerbare taster:
Tryk på
Tryk på den Programmerbare tast, som ønskes ”programmeret”
Tryk 0
Tryk
Tryk OK
Tryk ”RØR PÅ”

Besvar opkald til lokalnummer uden for egen gruppe:
Tryk på den programmerbare tast, som opkaldet tilhører ell. *3 + lokal nr.
Opkald ud af huset:
Tryk 0 samt ønsket nummer.

Brug af gentagefunktion:
Under tasten ”LØFT RØRET” gemmes det nummer man sidst har tastet såvel internt som eksternt.
Ved aktivering af tasten ringes det sidst kaldte nummer op.
Til/Fra mikrofon:
Når denne tast aktiveres er mikrofonen frakoblet. Samtidig er der lys i den tilhørende lampe.
Ved endnu et tryk genindkobles mikrofonen.
Viderestille dit lokalnummer ved intet svar:
Tryk *73 + det lokalnr. som skal besvare opkaldet v. mgl. svar fra dig.
Viderestillingen slettes med *83 (Hvis der ikke foretages viderestilling, går kaldet til den/de lokal numre, som normalt
besvarer opkald på hovednummeret).
Bemærk:
Der kan forekomme forskelle i koder og faciliteter, alt efter hvilken software version, der er installeret!

Side 2

Medhør (Højtalertasten):
Ved tryk på højtaler tasten under samtale, kan man opnå medhør. Lydstyrken reguleres med + og -)
Håndfri opringning:
Tryk 0 (eller lokal nr.)
Tryk ønskede telefonnummer.
Når der svares løftes rør for samtale.
Notering på optaget lokalnummer (kun interne numre):
Ved optagettone tryk ”R 5” og læg røret på.
(Når det opkaldte nr. bliver ledigt ringer din telefon, tag røret, hvorefter telefonen ringer op igen) Denne facilitet kan
benyttes hvis det opkaldte nummeret er optaget.
Forstyr ikke:
Tryk *54
Faciliteten ophæves med *55
Side 3
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