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Generel beskrivelse

Håndsættets opbygning og funktioner

Denne vejledning forklarer, hvordan en trådløs GDC-400H-telefon og tilbehør anvendes som
terminal til omstillingsanlæggene LDK-24/-50/-100.

1
2

Dele
Kontroller at pakken indeholder følgende dele:
1 håndsæt
1 batterilader
1 strømforsyning
2 batterier
1 bælteclips

Headset
Som ekstratilbehør til håndsættet findes forskellige headset.
Der findes blandt andet et headset fra LG som består af en øresnegl og en mikrofon. På
mikrofonen findes en svartast.
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Batterilader
Batteriladeren model GDC-400H er fremstillet til brug sammen med GDC-400H-håndsættet.
Lysdioden på laderen lyser, når batteriet er ved at blive opladet.
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Beskrivelse
Højttaler

2

Ringelampe

3

Venstre
funktionstast

Du aktiverer den funktion der står nederst til
venstre i displayet.

4

Venstre pil

Bruges i menufunktioner

5

Opkald/taletast

Bruges ved opkald og genopkald

6

Retur/Clear/Slet

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

7

*/Vibrator

Banke på, hvis tilladt i systemet.
Viser * i displayet, ved kort tryk.
Slår ringning til eller fra ved langt tryk
(længere end 1 sek.).

▼

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.

Tast
1

5

Tast

Beskrivelse

8

Besked/notering

9

Mikrofon

10
11

Montering af batterier

Giver mulighed for at lægge en besked hos en
anden, eller aflytte egne beskeder. Hvis man
møder optaget kan man med notering, få
systemet til at ringe tilbage, når der er ledigt.

LCD-display

▲ ▼

Pil op/ned

Under samtale: indstilling af lydniveau, kald med
navn.
Under menufunktioner: bladrer op og ned i
menuerne.
Ellers: Op: Genopkald
Ned: Telefonbog

Højre
funktionstast

Du aktiverer den funktion der står nederst til
højre i displayet
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Højre pil/Omstil/
Intern

Under samtale:
Ved kortvarigt tryk: omstilling
Ved langvarigt tryk (over 1 sek.): Den aktuelle
samtale bliver sat på hold.
Den tages tilbage igen ved endnu et langt tryk.
Under menufunktioner er tasten ”pil til højre”
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Læg på/
tænd-sluk

Ved kortvarigt tryk afsluttes igangværende
samtale.
Ved tryk i mere end 1 sek. slukkes håndsættet.
Ved slukket håndsæt tænder dette ved tryk i
mere end 1 sek.

15

#/Lås

Kort tryk: Indtastning af #
Langt tryk (over 1 sek.): Lås tastaturet.

16

Kortnr/
Programmering

Efter start af opkald trykkes denne tast for valg af
kortnumre.

▼
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Tryk på fordybningen øverst på batterilåget og skub låget ned.
Husk at vende batterierne rigtigt.

Montering af bælteclips				

Tilslutning af headset
Tilslutning af headset sker på højre side af telefonen.
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7

Display

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

LCD-displayet har 128 x 128 pixel. Det kan vise 9 forskellige ikoner/symboler og 7 tekstlinjer med
18 karakterer pr. linje.
7) Låst tastatur

Viser, at tastaturet er låst.
8) Vækkeur
Viser, at vækkefunktionen er aktiveret.
9) Batteri:
Viser batteriets ladetilstand.
Ikoner:
1) Antenne
Antennesymbol
2) Signalstyrke
Symbol

Basale funktioner
Tænd og sluk telefonen

Tast

Beskrivelse
Telefonen har forbindelse til en antenne og er kendt af systemet

Tænd telefonen:

Telefonen kan måske bruges. Antennesignalet er meget svagt og der vil være
meget støj på samtalen.

- Tryk på tasten læg på i mere end 1 sek.
(NB: Telefonen tænder først når tasten slippes)

Telefonen kan bruges, der vil være nogen støj på samtalerne

Sluk telefonen:

Samtaler kan føres med normal kvalitet

- Tryk på tasten læg på i mere end 1 sek.

Samtaler kan føres med god kvalitet

Lydstyrke

3) Telefon
Viser, at en samtale er i gang.

- Tryk på venstre funktionstast (”option”)

4) Samtalepartner
Viser, om samtalen er ekstern: ”EXT”, eller om samtalen er intern: ”INT”

- Med piletasten op/ned vælges ”Hear Volumen”

▲ ▼

- Vælg den ønskede styrke (1-7) med venstre, hhv. højre pil

▼

Håndsættet kan indstilles på 5 forskellige måder til at ”ringe” på.
1) Ringning, normal indstilling, intet symbol vises
2) L ydløs (No sound), dvs. der fås ingen information om opkald. Symbolet vises
overstreget.
3) Med vibrator, der vises et særligt vibratorsymbol.
4) Ringning og vibrator. Vibratorsymbolet og en node vises.
5) R
 ingning efter vibrator. Efter 4 vibratorsignaler begynder ringningen.
Vibratorsymbolet og en node vises (samme som 4)

▼

- Tryk på venstre funktionstast (”OK”)

5) Svarindstilling
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Under en samtale kan lydstyrken indstilles.

- Tryk på venstre funktionstast (”OK”)

9

Mute af mikrofon

Tast

			

Sluk for mikrofonen under samtalen:

Alternativ B

- Tryk på venstre funktionstast (”option”)

- Tast det ønskede lokalnummer

▲ ▼

- Med piletasten op/ned vælges Mute
- Tryk på venste funktionstast (”OK”)

Tryk på tasten opkald, og symbolet

Tast

lokalnummer
vises i displayet.

Du hører:
A: Ringetoner som normalt, vent på at der svares.

For at tænde mikrofonen igen:
- Tryk på venstre funktionstast (”option”)

▲ ▼

- Med piletasten op/ned vælges End Mute
- Tryk på venste funktionstast (”OK”)

B: 3-tonestød. Modtageren har telefonen på automatsvar,
og du kan starte samtalen straks efter tonerne.

Genopkald		
De sidste 10 opkald er gemt i telefonen.

Systemfunktioner

- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.
- Tryk på tasten *

Foretage et eksternt opkald

- Vælg det ønskede nummer med piletasten op/ned

Alternativ A

- Tryk på tasten højre pil over 1 sek. for opkald

- Tryk på tasten opkald
Der høres en tone, og symbolet

Afslut en samtale

vises i displayet.

- Få en ekstern linje ved at trykke 0

0

- Tast det ønskede telefonnummer

telefonnummer

- Tast 0

0

- Tast det ønskede telefonnummer

telefonnummer
vises i displayet.

Hvis håndsættet er placeret i batteriladeren, vil samtalen
automatisk gå igennem, når håndsættet løftes ud af batteriladeren.
Hvis der bruges headset, kan opkaldet også besvares på
tasten på mikrofonen.

Alternativ A

- Tast det ønskede lokalnummer
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Når du hører et ringesignal, eller håndsættet vibrerer:
- Tryk på tasten opkald

Foretage et internt opkald

- Tryk på tasten opkald
Der høres en tone, og symbolet

- Tryk kortvarigt på tasten læg på

Modtag en samtale

Alternativ B

- Tryk på tasten opkald
Opkaldet foretages og symbolet

▲ ▼
▼

Foretage et opkald		

vises i displayet.
lokalnummer

11

Ignorer et opkald

Tast

- Tryk kortvarigt på tasten læg på

Tast

De enkelte apparater under omstillingsanlægget kan være
opdelt i 15 zoner (501-515), i LDK-24 dog kun 10 zoner (501-510).
Fra håndsættes kan der foretages et højttalende kald ud til
apparaterne i zonen.
Ved opkald til zonenummeret vil apparaterne blive adviseret,
og der kan tales til apparaterne, indtil kaldet afsluttes. Hvis en
af de kaldte foretager et opkald til lokal 544 før alle kaldet er
afsluttet, bliver de 2 sat i forbindelse med hinanden (Meet me).

Indtrækning af et opkald
Hvis en anden telefon ringer, kan du trække samtalen ind
på din telefon.
- Tast 7 efterfulgt af lokalnummeret

Alle kald (personsøgning, pagning)

7 lokalnummer

Kortnumre		

- Under samtalen trykkes på tasten højre pil

▼

Omstil en samtale
Der er i telefonsystemet mulighed for at indlægge kortnumre,
dels for systemet og dels for de enkelte apparater.
Systemkortnumre er fælles for alle, og indlægges
fra omstillingsapparatet. Der er 1500 numre: 2000–3499.
De enkelte apparater har 100 egne kortnumre: 000–099.

- Tast lokalnummeret

lokalnummer

Programmering af egne kortnumre

Hvis lokalnummeret har en samtale, kan denne omstilles
til en anden telefon.

A: Omstilling før der svares
- Tryk kortvarigt på tasten læg på

Hvis omstillingen ikke besvares af modtageren, vender
det tilbage som genopkald efter et stykke tid.
B: Omstilling efter der er svaret

Afvent at der svares på lokalnummeret, og meddel,
at der er en samtale.

- tryk kortvarigt på tasten læg på

- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog i over 1 sek.
- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.
Telefonen foreslår et 3-cifret kortnummer, dette nummer
eller et andet kortnummer efter eget valg indtastes
Bekræftelsestone høres.
- Tast telefonnummeret (uden 0)

Benyt omstillingsfunktionen og stil om til en parkeringsposition:
Parkeringsnumre: 601-610 (LDK-24: 601-608).
Den parkerede samtale kan hentes fra et vilkårligt lokalapparat.

navn

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.
Brug af egne kortnumre
- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.
- Tast kortnummeret

12

X X X X X X X X

- Tryk på kortnr/prog over 1 sek.
- Tast navnet (se karaktertabel)

Parker en samtale

0 X X

0 X X

13

			

Tast

Spær et lokalnummer for ekstern samtale

Slet egne kortnumre

- Tryk på tasten opkald

- Tryk på tasten opkald

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 21

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.

- Tryk kortnr/prog over 1 sek.

- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.
- Tast kortnummeret

2 1

Fjern spærring for ekstern samtale
0 X X
- Tryk på tasten opkald

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 22

- tryk kortvarigt på tasten læg på

2 2

- Indtast din adgangskode

X X X X X

Adgangskode		

- Tryk på kortnr/prog over 1 sek.

Registrer adgangskode

Indlæg navn i håndsæt

For at forhindre at uvedkommende kan ringe eksternt fra dit
håndsæt, kan du spærre det med en adgangskode. Denne

Et navn på op til 7 karakterer kan indlægges i håndsættet.

kode anvendes også til funktionen viderestilling.

Navnet vises, når der ringes til en anden lokaltelefon.

- Tryk på tasten opkald

- Tryk på tasten opkald

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., og tast 31
- Indtast en adgangskode (3-11 cifre)

Tast

3 1
adgangskode

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 74

7 4

- Indtast navnet (se karaktertabel herunder)

navn

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., kvitteringstone høres

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.

Til koden vælges cifre og evt. * og #.

Karaktertabel

Ingen andre må have samme adgangskode, ellers afvises den.

Skift adgangskode
- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 32
- Indtast den gamle adgangskode

3 2
kode

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.
- Indtast den nye adgangskode (3-11 cifre)
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.

kode

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=11

R=72

S=73

T=81

U=82

V=83

W=91

X=92

Y=93

Z=12

.=13

,=*3

:=*2

Blank = * 1

0=00

1=10

2=20

3=30

5=50

6=60

7=70

8=80

9=90

4=40

Hvis du har glemt din adgangskode, kan den telefonansvarlige
slette den, hvorefter du kan indlægge en ny.
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Fraværsmeddelelser

Tast

			

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som vises,
når nogen ringer til dig, og du ikke er til stede.
Se liste over meddelelser nedenfor.

Programmering af individuel fraværsmeddelelse (00)

Aktivere fraværsmeddelelse

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 52

Tast

- Tryk på tasten opkald

- Indtast teksten (se afsnit karaktertabel)

- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 51

5 1

- Tast fraværskoden på den ønskede meddelelse (00-20),
se nedenfor

X X

- Angiv data (f.eks. dato, tid eller tlf.nr.)

D D M M / T T M M /tlf.nr.

5 2
tekst

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., kvitteringstone høres

Viderestilling til et andet svarsted

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., kvitteringstone høres

- Tast 554 og tryk på tasten opkald

5 5 4

- Vælg typen af viderestilling:

Slet fraværsmeddelelse
- Tryk på tasten opkald og tast 559

5 5 9

0 Følg mig/Flyt en anden lokaltelefon til mit håndsæt.
Indtast det lokalnummer, som skal stilles videre til din
telefon, angiv adgangskoden for denne telefon
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.

Fraværskoder

0 lokalnummer adgangskode
		

0 0

1 direkte viderestilling. Tast det lokal-/gruppenummer
eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

1 X X X el. #

01 Frokost til kl. TTMM (Klokkeslæt: Time og Minut)

0 1 T T M M

2 viderestilling ved optaget. Tast det lokal-/gruppenummer
eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

2 X X X el. #

02 Ferie til d. DDMM (Dato: Dag og måned)

0 2 D D M M

03 Ikke til stede, tilbage kl. TTMM (Time og Minut)

0 3 T T M M

3 viderestilling ved ubesvaret. Tast det lokal-/gruppenummer
eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

3 X X X el. #

04 Ikke til stede, tilbage d. DDMM (Dag og Måned)

0 4 D D M M

05 Ikke til stede, ukendt retur

0 5

4 viderestilling ved optaget og ubesvaret. Tast det lokal-/
gruppenummer eller voicemail (#), som dit opkald skal
gå til.

4 X X X el. #

06 Ring til (telefonnummer op til 17 cifre)

0 6 telefonnummer

07 Hos lokal x x x

0 7 X X X

5 direkte viderestilling til ekstern. Tast det kortnummer
som dit opkald skal gå til.

5 X X X X

08 I møde til kl. TTMM (Time og Minut)

0 8 T T M M

6 viderestilling til ekstern ved ubesvaret. Tast det kortnummer som dit opkald skal gå til.

6 X X X X

09 Er hjemme

0 9

10 Er syg

1 0

00 Individuel meddelelse
		 (Se programmering næste side)

Herudover kan der være 10 andre tekstbeskeder (11-20),
som programmeres af omstillingen.

Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedshensyn af
en tidsindstilling, som gør, at samtalen kan være opkoblet i maks.
10 minutter. Denne tidsindstilling kan ændres (1-99 minutter).
Indstillingen kan ændres af den systemansvarlige.
Annullering af viderestilling
- Tast 559 og tryk på tasten opkald

16

5 5 9
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Forstyr ikke (Do not Disturb)

Tast

Besked/notering

- Tast 553 og tryk på tasten opkald

5 5 3

Hvis et lokalkald møder optaget, ikke bliver besvaret eller møder

Tast

”forstyr ikke”, kan der indtales en besked til den kaldte.

Annullering af forstyr ikke
- Tast 559 og tryk på tasten opkald

5 5 9

- Tryk på tasten besked/notering og indtal din besked
Beskeden bliver gemt i modtagerens telefonsvarer.

besked

Hvis du møder optaget eller ”forstyr ikke”, kan du få den
kaldte til at ringe dig op, når han bliver ledig:

Banke på

- Tryk på tasten besked/notering og med det samme på
læg på

Hvis et lokalkald møder optaget eller ”forstyr ikke”,
kan man sende et ”banke på-signal” til den kaldte.

Dette gøres ved at gentage sidste ciffer i lokalnummeret

Sidste ciffer eller *

Chef-sekretær

eller ved at trykke *.

Dit håndsæt kan indgå i en chef-/sekretærgruppe:
Hvis chefen sætter sin telefon i ”Forstyr ikke” bliver
et kald automatisk omstillet til sekretæren, og det er
kun sekretæren der kan ringe til chefen.

Et ”banke på-kald” kan enten modtages ved at afslutte
den igangværende samtale eller ved at sætte den igangværende samtale på hold.

Tele-Punkt indkoder sammenknytningen af chef og sekretær.

Afslut igangværende samtale

Sekretæren kan ringe til chefen:
- Tryk på tasten opkald, tast chefens lokalnummer og *

- Tryk kortvarigt på tasten læg på

- Den igangværende samtale afbrydes, og det nye kald
ringer på telefonen og besvares som normalt.

▼

- Tast lokalnummeret fulgt af *
Omstilling kan ske før eller efter svar:

lokalnummer *

- Tryk kortvarigt på tasten læg på for omstilling

Telefonsvarer/voicemail
▼

- Der kan skiftes mellem de to samtaleparter ved
under samtalen at trykke på tasten højre pil over 1 sek.

- Under samtalen trykkes på tasten højre pil mere end 1 sek.

▼

Sekretæren kan omstille et kald til chefen:

Sæt igangværende samtale på hold
- Under samtalen trykkes på tasten højre pil over 1 sek.
Den igangværende samtale er sat på hold,
og får ventesignal.
Der kan tales med ”banke på-parten”.

lokalnummer *

Til din telefon hører en telefonsvarer/voicemail.
Indtaling på din telefonsvarer
- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog i længere end 1 sek.
- Tryk 6 1

6 1

- Tryk # og indtal din besked

# besked

Efter talen trykkes læg på.

18
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Tast

Menufunktioner

Slet din velkomstbesked

- Tryk venstre funktionstast ”Menu”

- Tryk på tasten opkald

Displayet viser nu 6 menuer, vælg mellem dem med piltasten

- Tryk på tasten kortnr/prog i længere end 1 sek.

Menuerne er følgende:
1: Call Register
2: Images & Sounds
3: Phone Register
4: Appointment
5: Phone Settings

- Tryk 6 6

6 6

- Tryk på læg på
Aflyt din telefonsvarer

Tast

▲ ▼

6: Direct Call

Du kan se på displayet om der er beskeder til dig.

- Den ønskede menu vælges med venstre funktionstast ”OK”

Displayet viser
- Tryk på tasten opkald

Call Register, Kaldoversigt

- Tryk på tasten besked/notering
Hvis der er en besked på telefonsvareren, bliver den afspillet. Hvis der er flere beskeder afspilles den sidste først.

• Missed call. Oversigt over ubesvarede kald. Det kan ses, hvem der har ringet og hvornår. Der kan
ringes til dem der har kaldt, numrene kan gemmes i håndsættes telefonbog, eller numrene kan
slettes.
• Received Call. Oversigt over besvarede kald. Der er samme muligheder som ovenfor.
• Dialed Call. Liste over egne opkald. Der er samme muligheder som ovenfor.
• Delete Call. Slet kald.

- Når beskeden er afspillet, kan den afspilles igen
ved at trykke på tasten besked/notering
- Den aflyttede besked slettes ved at trykke på retur/clear

Images & Sounds, Ringesignaler

▼

- Hvis en besked er aflyttet, kan afspilning af næste
besked ske ved tast på højre pil i mere end 1 sek.
Aflyt status på din telefon
- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog i længere end 1 sek.

- Tryk 6 4
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6 4

•
•
•
•

Images. Her kan vælges baggrund (wallpaper) til displayet.
Sounds.
Internal Ring. Vælg ringetone og ringestyrke for interne opkald.
External Ring. Vælg ringetone og ringestyrke for eksterne opkald.

•R
 inging Mode. Vælg hvordan opkald skal præsenteres:
o Ved ringesignal
o Uden ringesignal
o Med vibrator
o Med ringning og vibrator.
o Med ringning efter vibrering
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Phone Register, Tilmelding af håndsæt
Menu for tilmelding af håndsæt. Benyttes normalt ikke af brugeren.
• Subscribtion. Vælg base. Håndsættet kan være tilsluttet op til 4 telefonanlæg. Her vælges det
anlæg, som telefonen skal tilsluttes. Dette foregår i samarbejde med omstillingen.
• Base Choice. Telefonen kan være tilsluttet op til 4 anlæg (baser). De kendte anlæg er
fremhævede. Det anlæg som håndsættet er tilsluttet for øjeblikket, er det som markøren står
på. Hvis telefonen skal tilsluttes et andet anlæg, vælges dette.
• Modify PIN. Håndsættet har sin egen pinkode. Denne kan ændres. Defaultværdien er 0000. Det
anbefales ikke at ændre pinkoden.
• Base ID. Her fås PARK-koden for det tilsluttede telefonanlæg. PARK-koden er en kode, som er
unik for det pågældende telefonanlæg.
• Reset. Alle indstillinger i telefonen nulstilles.
o Reset Phonebook (ryd indholdet af telefonbogen)
o Reset settings (nulstil indstillinger)
o Reset Handset

Telefonbog
Vælg Navne

Tast

- Tryk højre funktionstast ”Names”
Displayet viser nu 4 menuer
- Der kan vælges mellem de 4 menuer med piltasten

▲ ▼

Menuerne er følgende:

1: Find
2: Add Entry
3: Modify
4: Delete
- Den ønskede menu vælges med Venstre Funktionstast ”OK”

Appointment, Aftale
Det er muligt at indlægge én og kun en aftale. Aftalen kan være daglig, månedlig eller årlig.
For at funktionen virker, skal uret i håndsættet være sat.
Phone settings, Indstilling af håndsæt
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Clock. Indstil det interne ur
Alarm Clock. Indstil eventuelt vækketidspunkt
Keypad tones. Skal tastetryk kunne høres
Display
o Contrast
o Baggrundslys, indstilling
o Farver på cifre
Language (Sprog). Engelsk, italiensk, spansk, russisk.
Silent Mode. Vælg mellem ringning og vibrator ved opkald.
Keypad lock. Lås tastaturet.
S/W version. Håndsættets softwareversion kan aflæses.
Edit CO code. Bruges ikke.
Missed Call Mode. Registrering af ubesvarede kald kan slås fra.
RangeOut Beep. Hvis funktionen er slået til, vil telefonen bippe, når den har været uden
dækning i mere end 1 minut.

Direct Call, Nødkald
Ved tryk på en vilkårlig af telefonens taster kaldes det programmerede nødnummer.

Find, Find et nummer
Du kan søge på de numre der er i telefonbogen.
Hvis der er en liste over numre, kan du bladre mellem dem
med piltasterne.

• Call: Du kan kalde op til et valgt nummer
• Du kan også med knappen option,
o Vælge om du vil se et nummer (View)
o Ændre et nummer (Modify)
o Slette et nummer (Delete)

Add Entry, Tilføje et nummer
Du kan indlægge et navn og nummer i telefonbogen.
• Indtast navn og nummer.
• Nummeret skal starte med 0 hvis det er et eksternt opkald
• Ved spørgsmålet ”CO Access Code” skal der svares ”No”

Modify, Ændre et nummer
• Der kan ændres i navn og nummer.
• Ved spørgsmålet ”CO Access Code” skal der svares ”No”

Delete, Slet et nummer
• Slet et enkelt nummer, Delete One
• Slet alle numre, Delete All
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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

