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Omstart av telefonen, håll
inne och tryck sedan ok
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Ringa ett samtal
Använda luren
1. Ta upp luren.
2. Ange numret och tryck sedan på funktionstangenten Call.
Använda högtalartelefonen:
1. Låt luren ligga och tryck på
2. Ange numret och tryck sedan på funktionstangenten Call.
Använda headsetet:
1. Med headsetet anslutet, tryck på
för att aktivera headsetläget.
2. Ange numret och tryck sedan på funktionstangenten Call.
Besvara ett samtal
Använda luren:
1. Lyft luren.
Använda högtalartelefonen:
1. Tryck på
Använda headsetet:
1. Tryck på
Obs! Under ett samtal kan du växla mellan headsetet, handsfree-högtalartelefonen och handenheten genom att trycka på headsetknappen, högtalartelefonknappen eller genom att
plocka upp handenheten. Headsetläge kräver ett anslutet headset.
Avsluta ett samtal
Använda luren:
Lägg på luren eller tryck på funktionstangenten EndCall.
Använda högtalartelefonen:
Tryck på
eller på funktionstangenten EndCall.
Använda headsetet:
Tryck på funktionstangenten EndCall.
Återuppringning
Tryck på
för att öppna samtalslistan, tryck på
eller
för att välja önskad post och
tryck sedan på funktionsknappen Call.
Tryck
två gånger när telefonen är i viloläge för att ringa ut det senast uppringda numret.
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Tyst läge
Tryck på

för att aktivera tyst läge, tryck igen för att avaktivera.

Samtal på vänt
Tryck på
eller hold funktionsknappen under ett aktivt samtal.
För att ta tillbaka samtalet tryck på resume, har du flera samtal på vänt använd
och sedan resume.

eller

Koppla samtal
Du kan överföra ett samtal på följande sätt:
Direktkoppling:
1. Tryck på
eller More-> B Trans under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i vänteläge.
2. Ange numret du vill koppla till.
3. Tryck på
eller B Trans.
Halv övervakad koppling
1. Tryck på funktionsknappen More->Transfer under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i
vänteläge.
2. Ange numret du vill koppla till och tryck sedan på funktionsknappen Call.
3. Tryck på funktionsknappen
eller Transfer när du hör ringsignalen.
Övervakad koppling
1. Tryck på funktionsknappen Transfer under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i vänteläge.
2. Ange numret du vill koppla till och tryck sedan på funktionsknappen Send.
3. Tryck på funktionsknappen Transfer när den andra parten svarar.
Vidarekoppling:
1. Tryck på Meny när telefonen är i viloläge och välj sedan Setting ->Feature - >CallForward.
2. Välj önskad vidarekoppling:
• Alltid ---- Inkommande samtal vidarebefordras villkorslöst.
• Upptagen ---- Inkommande samtal vidarebefordras när telefonen är upptagen.
• Inget svar ---- Inkommande samtal vidarebefordras om de inte besvaras efter en tidsperiod.
3. Ange numret du vill vidarebefordra till. För ”inget svar”, tryck på
önskad ringtid att vänta innan vidarebefordran sker.
4. Tryck på funktionsknappen Save för att acceptera ändringen.
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för att välja
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Konferenssamtal
1. Tryck på funktionsknappen Menu-> Meet Now ->Add under ett aktivt samtal. Samtalet
placeras i vänteläge.
2. Välj en kontakt eller ange nummer för det andra personen och tryck sedan på funktionsknappen Call.
3. Tryck på funktionsknappen Add för att koppla in ytterligare en person.
Röstmeddelande
indikator på viloskärmen indikerar att ett eller flera röstmeddelanden väntar i röstbrevlådan.
Strömindikatorns LED blinkar långsamt rött.
Så här lyssnar du på röstmeddelanden:
1. Tryck på
eller på funktionsknappen Connect.
2. Följ röstanvisningarna för att lyssna på dina röstmeddelanden.

Anpassa din telefon

Historik
1. Tryck på funktionstangenten History när telefonen är i viloläge, tryck på
för att bläddra igenom listan.
2. Välj en post från listan, du kan göra följande:
Tryck på funktionsknappen Send för att ringa posten.
Tryck på funktionsknappen Delete för att radera posten från listan.
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Volym
Tryck på
under ett samtal för att justera mottagarvolymen för luren / högtalartelefonen / headsetet.
Tryck på
när telefonen är inaktiv eller ringer för att justera ringsignalens volym.
Tryck på
för att justera mediavolymen på motsvarande skärm.
Ringsignaler
1. Tryck på menyknappen Meny när telefonen är i viloläge och välj sedan Settings
-> Basic settings-> Sound->
2.Tryck på

eller

för att välja konto och tryck sedan på Enter.

3. Tryck på
ringsignal.

eller

för att välja signal och tryck sedan på Enter. för att välja önskad

4. Tryck på funktionsknappen Save för att acceptera ändringen.
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