Brug af funktioner

Oversigt (fortsat)

Automatisk Opkald
Gem

Icon
Aopkald

Aopkald
Aopkald

Brug
Lokal nr

Skærm

Funktion
A opkald

Et ikon blinker når en funktion programmeres.
Et ikon lyser konstant når en funktion er aktiv.
Tryk på knappen Services én gang for oversigt over alle funktioner
eller tryk to gange for adgang til basale menufunktioner

Aopkald

Besked/ Callpilot
Medfly

Brug pilene for at navigere op eller ned

Deaktivér

Enter/vælg

Genetablér viderestil
Display

Se nummer

(

)

Hovedset

Modtag Opkald
Opkald venter

Højtaler

Løft røret

Mute (slår lyden fra så den du taler med ikke kan høre din stemme)

Svar

Ventende opkald

(Hold)

Vend tilbage til første kald

Stop

Lokal nr

(Læg på)
Konf

Konference

Telefonbog

Konf

Højtaler/håndfri
Håndfri

(Håndfri)

(for at afslutte kald)

(Læg på)

Skift til telefonrøret
Fra telefonrør til håndfri (højtaler)

(for at afslutte kald)

(Læg på)

(Hovedset)

Hold
Sæt et kald på ”hold”

Note: Service knappens menu indeholder valgmuligheder, password
administration og virtuelt login.

Lokal nr

Genkald til sidste nummer

Telefonindstillinger
Lydstyrke
Vælg en af følgende:
Ringetone
Håndsæt lytte (i røret)
Håndfri lytte (i højtaleren)
Hovedsæt lytte (i høretelefonerne)
Summer

(Hold)

Vend tilbage til et opkald på ”hold”

Service menu

Følgende er de mest anvendte valgmuligheder:

(Håndfri)

Aktivér Headset

Service og telefon menu

(Afslut)

Indstilling af lysstyrke

Lokal nr

(Afslut)

Besked

(Beskeder/Callpilot )

Notering

(Afslut)

Ring til noteret nummer

Ringop
Noter

Deaktivér

Omstille et opkald

Omstil

Omstil

(Volume +)

Note: Denne sprogfunktion kontrollerer kun sproget ifm de funktioner der
bruges på denne tlf. For at vælge sprog for resten af telefonen, tryk da på
Services to gange og vælg 1. for præferencer, og 2. for sprog.

Dato / tid

(Afslut)

eller

Indstil volumen

(Volume -)

Ringetone
(Afslut)

Oversigt
Ikon

Sprog

Noter

Aktivér

Ringetype
Funktion

( )

Indikerer hvilken knap det er, f.eks. (Besked/Callpilot)
Løft røret
Læg røret på
Tast et nummer
Funktionalitets-tast

(Afslut)

Afspil

Standard-opkaldssti
(Afslut)

Note: Telefonbog knappen giver adgang til virksomhedens telefonbog, din
personlige telefonbog, listen over opkald der kan foretages genkald til, samt
listen over indgående og udgående opkald.
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