
4610

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE/EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

PAGE RIGHT/LEFT (Bläddrar mellan sidorna i displayen)

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)

HOLD (Sätta samtalet på vänt)
Ta tillbaka samtalet med linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp samtalet du vill koppla till.
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och med-
dela uppringt nummer vad det är för samtal du kopplar in och 
tryck därefter Transfer.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Ring upp första numret.
2. Tryck Conference.
3. Ring upp nästa nummer.
4. Tryck Conference igen.
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Kopplar ner senast uppringt nummer i ett konferenssamtal)

REDIAL (Återuppringning av senast slagna numret)

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd = Medflytta till annat svarsställe

1.Tryck Medflyttn
2. Knappa in telefonnumret (tex anknytning eller 0 + mobilnr)
3.Vid externt nummer avsluta med #
För avbeställa tryck knappen igen.

SendAllCalls = Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestämts, din
voicemail.

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta

Log
Missed= Visar missade samtal
InAns = Visar Inkommansde besvarade samtal
Outgo = Visar utringande samtal
DeleteAll = Raderar specad samtalslista

FUNKTIONSKNAPPAR

TELEFONLÄGE / EXIT

SPEAKER (Högtalare)

HEADSET

MUTE (Sekretessknapp för att stänga av mikrofonen)

VOLUME (Ändrar ring, hör och högtalarstyrkan)

Bläddrar mellan sidorna i displayen

OPTIONS (Inställningar såsom ringsignaler, ljusstyrka mm)
Flytta telefoner till annan plats /byta nummer
Options / Logoff / Really want to logoff (Yes)
Ext = xxxx,  # Ok, New = ____ / Password = 1234 #

HOLD (Sätta samtalet på vänt).
Ta tillbaka samtalet på linjeknapp där samtalet väntar.

TRANSFER (Koppla samtal):
1. Tryck Transfer
2. Ring upp nummret du vill koppla till
3. Tryck Transfer igen för att koppla eller vänta kvar och
meddela uppringande nummer vad det är för samtal du
kopplar in.

CONFERENCE (Med max 6 deltagare)
1. Tryck Conference
2. Ring upp numret du vill koppla in i konferensen.
3. Meddela att det är en konferens
4. Tryck Conference knappen igen
För ytterligare deltagare upprepa steg 1-4.

DROP (Avslutar samtal med ny kopplingston).

REDIAL (Återupprigning av de senast slagna numren)
Programmeringsbara knappar

Meddelandelampa

Funktionsknappar Meddelandelampa

Programmeringsbara knappar

Funktionsknappar

FÖR ATT RINGA

Externt: 0:an och därefter önskat telefonnummer.

NÄR DU INTE KAN BESVARA DINA SAMTAL PÅ DIN TELEFON

CFrwd= Medflytta till annat svarsställe
1. Tryck CFrwd
2. Knappa in telefonnumret (tex ankn eller 0 + mobilnr)
För att avbeställa tryck CFrwd igen

SendAllCalls= Vidarekoppling till förutbestämt svarsställe
Ditt förutbestämda passningsställe är, om inte annat bestäms, din voicemail.

*23*= Hänvisning. För koder se separat blankett, Hänvisningskoppling för IP 4610

CMG Voice= Snabbval till röstbrevlådan. För handhavande se separat blankett.
 

 I KOMBINATION MED MOBIL ANKNYTNING
EC500: Tryck på knappen för att aktivera parallell ringning (blir skuggad).
            För att avaktivera, tryck igen (ej skuggad).
Extend Call: Tryck på knappen för att flytta över pågående samtal till 
                     mobiltelefonen

SpDial
För att lägga upp nummer man ringer ofta.
Log
Missed= Visar missade samtal
InAns= Visar Inkommande besvarade samtal
Outgo= Visar uppringda samtal
DeleteAll= Raderar specad samtalslista
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