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Allmänt

DCStelefoner kalias systemtelefoner.De har knappar som används för
att koppla in eller aktivera de d n g a funktionema i telefonsystemet.
Knapparna med pappersetiketter ar prngrammerbara knappar. Det
betyder att de kan prngrammeras för en viss funktion på din systemtelefon och för något annat på en annan systemtelefon.
Systemadministratören kan koppla de mest använda funktionerna till
dina programmerbara knappar. När eventuella ändringar görs ska du
se till att etiketterna vid de programmerbara knapparna andras på
iämpligt sätt. I texten refereras bl a till funktioner som kan ligga under
programmerbara knappar. Cm du inte hittar en viss funktion under en
knapp på din telefon kan det bern på att den inte är upplagd i ert system. I det fall en funktion är aktiverad i ert system men inte är kopplad
till en knapp kan den nås med en systemkod.
Systemkodema har en standardnummersättningsom texten i den här
boken refererar till. Om du inte når en viss funktion med hjälp av dess
kod kan det bero på att en annan kod används i ert system.
Systemadministratören kan lämna besked om viika knappar som ar
upplagda och vilka systemkoder som galler i ert system.
Förbindelserna till det externa telenätet kallas linjer. Samtal på dessa iinjer kalias externa samtal. Systemet kan ha särskilda linjeknappar eller så
kan linjer vara kopplade till grupper. När de ligger i grupper kan du nå
en linje genom att slå en kod eller trycka på en vagvalsknapp. Exempel:
S1a O eller tryck på LOKAL om du vill nå en lokal extern linje. Om funktionen för ekonornivagval används medför en tryckning på EKV att en
förprogrammerad linje väljs med hänsyn till de siffror som slagits.

Det finns snabbvalsknappar som är prngrammerade för uppringning

av vissa anknytningar så att du kan trycka på en snabbvalsknappi stället för att slå anknytningsnmt. Snabbvalsknappen lyser med rött
sken när den uppringda anknytningen är upptagen (upptagetindikering).
I telefonsystemet SAMSUNG DCS förekommer olika ringsignaler:
Externa samtal ger en enkel upprepad ringsignal.
Intema samtal ger en dubbel upprepad ringsignal.
Porttelefonanrop och lann/påminnelser ger en kort ringsignal som
upprepas snabbt.

.*.........................

Samtalsindikeringar

...e...*.....

Knappama på telefonen är försedda med lysdioder. Vissa lysdioder är
trefärgade så att de kan lysa med grönt, rött eller gult (gröntoch rött tillsammans) sken. En del av knappama har endast rött sken.
Interna samtal visas alitid på LINJE-knappar. Dessa lyser alltid med
grönt sken. Du kan ha upp till åtta LINJE-knappar, men två rekommenderas.
Externa samtal visas på separata linjeknappar om sådana finns. När en
linje inte är kopplad till en egen knapp visas den på en LINJE-knapp.
Externa samtal ger grönt sken på din telefon och rött sken på andra telefoner.
Du förlorar aldrig kontrolien över d i samtal medan de står i vantelage. De ligger kvar där du placerat dem och identifieras med ett

grönt blinkande sken.
Några enkla minnesregler:
Ett fast sken anger att linjen eller funktionen används.
Ett snabbt blinkande grönt sken anger att ett nytt anrop inkommit.
Ett langsamt blinkande grönt elier rött sken anger att ett samtal står
i vantelage.
Ett långsamt blinkande gult sken indikerar ett retursamtal till din
anknytning.

Högtalartelefon
................................
o

.

.

.

Du kan besvara elier avsluta ett samtal till högtalartelefonen genom att
trycka på knappen BESVIAVSL. Det ar enkelt att växia meiian luren
och högtalaren. Tryck bara på HOGT och lagg på luren.

Volymkontrollen
.........................................
Du kan använda knapparna VOLYM + och - för att justera ringsignalvolymen nar telefonen ringer, högtalarvolymen medan högtalarfunktionen används och volymen i telefonlmn medan denna används.
ar
Dessa tre nivåer lamas
" i minnet tills de andras. Om bakmdsmusik
"
påkopplad på din anknytnhg kan du styra aven dess nivå med
VOLYM-knapparna.Volymen för högtalaranrop kan justeras under ett
anrop med h g p av V O L M M - ~ ~ Det
~ ~ finns
~ & 16
~ .nivåer för varje
volyminstallning. Volymen för ringsignal vid avlyft lur styrs med en
användarbestamd inställning.

Systemtoner

..........e
..

.......

Systemet ger flera toner till di hjäip. En del av dessa toner har redan
nämnts.
Intern kopplingston - e n ihallande ton som anger att du kan börja $15
nummer.
KOPPLINGSTON

KONTINUERLIG

Rington - anger att det ringer hos den du anropat.
RiNGTON - 1WO ms TILL/XWl ms F&

KONTINUERLIG

Upptagetton- anger att den anknyhiing som du m a t

upptagen.

Spänton - snabb upptagetton som anger att den m p a d e anknyhiingen
ä~ spinad eiier inte k m ta emot fler samtal.
SPÄRRTON

- uo

n L L / m m mAN

I TIO SEKUNDER

Överfmmgs/konkremton- angeratt ditt -tal
kan ringa någon annan.

har parkerats sd att du

Ekkrahelseton - mycket korta tonstötar följda av kopphgston anger att du
har aktiverat d e r stängt av en systemfunktion.

B U C R A F ~ E L S ~- so
N mnLL/m

FRAN
I TVA SEKUNDFR

Feltm - en ton med Wå tydliga nivber som angeratt du gjort något på fel
Satt. FöMk igen.

FELTON- IHALLANDE

I TVA SEKUNDER

Markninq ...*.
av programmerbara
knappar
.......
.............
............
Stick in änden p&ett gem i skåran p&den glasklara täckpiattan.Skjut
täckplattan åt sidan. Lyft täckpiattan och ta bort m ä r h a n Anteckna

p&m ä r h a n . Lagg tillbaka rasan och tackpiattan.

BESVARA/AVSLUTA-

I L

LMIKROFON
F~lwm,,k&,tnhogtakrhinktm

UTDRAGBART
KORTNUMMERREGISTER

R-TANGENT

Markninq .....
av programmerbara
knappar
.......
.............
............
Stick in änden på ett gem i skaran på den glasklara täckpiattan. Skjut
Eickpiattan åt sidan. Lyft tackpiattan och ta bort märkremsan. Anteckna
på märkrrmsan. Lägg tillbaka remsan och täckplatian
NASTA Används för an gd
mellan tdeniönskeb menya

TECKEN
i tv& rader med vardera 16
tecken.

8 PROGRAMMERBARA
KNAPPAR MED
TREFARGADELAMPOR
Anvands wniL!NJEandhiappm,

för iniema samtai ah &ga
s y s ' ~ t w m .

VOLYMKNAPPAR Anvands
för an ställa in sepam* "ivse.
för-1
högtaken, bakgnuidsrnuok, ringsignal ah
h@rmp.
REPEIITIONAV SENAST
SLAGETNUMMER
KORTNUMMER
STOR g
HOGTALAREh v ä d r föratt
växh U h ö @ l a r h k t i m
4 PROGRAMMERB,ARA
KNAPPAR MED RODA
LAMEURAn"änds för
rnaWah&ga

OVERFOR~ n v a n dför
s an
koppla (överbra) ramei.

s)memhuk
iömhuk
iömhuk
iö.

MIKROFON
För k~mpl&l
hö@hrhktion.

BESVARM AVSLUTA
I

UTDRAGBART
KORTNUMMERREGISTER

R-TANGENT

Markninq .....
av programmerbara knappar
.......
............e

.......e....

Stick in änden på ett gem i skåran p&den glasklara täckplattan. Skjut
täckpiattan åt sidan. Lyft tackpiattan och ta bort märhmsan. Anteckna
pA märkremsan. Lagg tillbaka m a n och täckpiattan.

r-

6 PROGRAMMER&4RA
KNAPPAR MED RODA
LAMWR An"&& som
LiNlE-hao-. för interna

m m )

UTDRAGBART
KORTNUMMERREGISTER

..... ............. ............

Maenin! av programmerbara knappar

.
s
.
.
.
.
.

Rinqa.....................................
ett externt samtal
...
Lyft l m och sk3 en utslagskod (vanligtvissiffran 0) eller tryck på en
ledig knapp för en extern linje d e r en linjegruppsknapp och vänta
på kopplingston ELLER, om du vill använda högtahfunktionen, slå
en utslagskod (vanligtvis siffran 0) d e r tryck på en ledig knapp för
en extern linje d e r en linjegruppsknapp och vänta på kopplingston
i högtalaren ELLER tryck på HOGT, vänta på intern kopplingston
och slå en utslagskod (vanligtvissiffran O).
Slå telefonnunuet.
Avsluta samtalet genom att lagga på luren eller tryck på

BESVIAVSL.
Obs!

Du hör en spärrton om du försöker ringa när det inte finns
någon ledig knapp för linjen i fråga.

Om funktionen för ekonomivägval är inkopplad kan den utnyttjas
med en knapp som märkt EKV d e r med hjäip av en kod.
Om systemet ar programmerat att kräva en behörighetskod ska du
slå * plus en giltig kod innan du väljer en extern linje.
Om systemet programmerat att kräva en kontokod ska du trycka
på KTO-knappen eller slå 47 plus en giltig kontokod. Tiyck på
KTO-knappen igen och välj en extern linje.

Systemadminisiratören kan Iamna mer information om behörighetsoch kontokoder.
Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren d e r trycka på HOGT innan du slår
numret.

Besvara ett externt samtal
.........................................
Lyft luren ELLER tryck på BESVIAVSL för att svara med högtalarfunktionen. Du kopplas automatiskt till den som ringer. Se
Svarsfunktionunder Anpassa din telefon.
Obs!

Om en knapp blinkar på telefonen utan att denna ringer måste
du trycka på den blinkande knappen för att svara.

Gemensamt svar
.........................................
Externa linjer kan vara programmerade att ringa över söksystemeteller
tili en särskild anknytning. När du vill besvara samtal tiil denna
anknytning ska du slå 67 eUer trycka på GEM. Anknytningen kan vara
dag- eller nattkopplad.
Obs!

Om funktionen för d k k t nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

Erhålla ny kopplinqston
.......................................
Tryck på NY för att koppla ned det befintliga samtalet, vänta på kop
plingston och ring på nytt på samma linje.

Obs!

Om knappen NY inte finns p&din telefon kan R-tangenten pro
grammeras att ge ny kopplingston.

Siqnaiera R på extern linje
.......................................
Medan du utför ett externt samtal kan du trycka på R-tangenten för att
signalera R på en extern linje. Detta kan krävas för vissa samtalsfunktioner d e r Cenkx-linjer.

. .. ............ .. ... ..............
Upptagetkö med återuppringninq

Så här gör du om du får upptagetton när du väijer en extern linje, vilket
betyder att linjen eller linjegruppen är upptagen:
Tryck på ATERUPPR eller slå 44. Nu hörs bekräftelsetonen.
N& linjen blir ledig anropas du av systemet.
Lyft luren eller tryck på BESVIAVSL för att svara, vänta på kop
plingston och slå telefonnumret eller kortnumret igen.
- -

Obs!

~

1.En återuppringningannuileras om den inte besvaras inom 30
sekunder. När du har begärt åtemppringning lyser
ÅTERUPPR-~~~~~~~~.
2. Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren d e r trycka på HOGT innan du slår
numret.

Ringa till andra anknytningar
.......................................
Slå anknytningsnumret eller gruppnumret.
Vänta tills den andra parten svarar. Om du hör flera koria tonstötar
i stallet för en rington ar den anropade anknytningen inställd för
högtalaramp eller snabbtelefonamp. Börja tala omedelbart efter
tonen.
Avsluta samtalet genom att Egga på luren eller tryck p3

BESVIAVSL.
Obs!

1.Om en snabbvalsknapp ar kopplad till en anknytningeller en
anknytningsgrupp kan du trycka på den i stallet för att slå
numret.
2. Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller tryda på HOGT innan du slår
numret.

Besvara interna samtal
.........................................
När telefonen ringer behöver du bara lyfta på luren eller trycka på
BESVIAVSL så kopplas du till till den som ringer.
Avsluta samtalet genom att lagga på luren eller tryck på

BESVIAVSL.
Se Svarsfunktion under Anpassa din telefon.

Högtalaranrop (endast interna samtal)
........................................
Nar någon annan ringer till dig avger telefonen en kort ton och du hör
den som ringer.

Tryck på BESVIAVSL för att slå på mikrofonen och använda högtalarhnktionen ELLER lyft luren för att svara.
Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller tryck på

BESVIAVSL.

Snabbtelefonanrop (endast interna samtal)
........................................
När någon ringer till dig avger telefonen en kort ton varefter samtalet
besvaras automatiskt.
Mikrofonen och högtalaren i din telefon är påslagna så att du kan
använda snabbtelefonfunktionen. Du kan dock aven använda luren.
Avsluta samtalet genom att lägga på luren eiier tryck på

BESVIAVSL.

......................................

Återupprinqning vid upptaget

Så här gör du om du får upptagetton när du ringer en annan anknyt-

ning:
u ryck på ATERUPPR eiier siå 44.
När den upptagna anknytningen blir ledig, ringer din telefon.
Lyft luren eller tryck på BESVIAVSL så rings den lediga anknytningen UPP.

Obs!

1.En återuppringningannderas om den inte besvaras inom 30
sekunder. Nar du har begärt återuppringning lyser
ÅTERUPPR-~~~~~~~.
2. Om funktionen för dirrkt nummerslagning har stangts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numr&.

......................................

Anropa (påskynda) vid upptaget

Så här gör du nar du ringer en annan anknytning och får upptagetton
men inte vill vänta på Ateruppringning:
Tryck på KO eller siå 45.

Den anropade anknytningen erhåller en köton som upprepas med
några sekunders mellanrum och dess första lediga LINJE-knapp
blinkar med grönt sken som tecken på att ditt samtal väntar.
Vänta tills den anropade parten svarar.
Den som blir uppringd måste parkera eller avsluta sitt första samtal
innan han eller hon besvarar ditt samtal.
Obs!

1.Om du hör en spänton har den anropade anknytningen
ingen ledig knapp för att ta emot ditt samtal. Lägg på luren

eller lämna ett meddelande.
2. Om funktionen för d k k t nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

.... ....................................

Anropa växeln

Slå 9 för att anropa växeln.
Om du vill anropa en viss telefonist slår du den personens anknytningsnummer.

Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

Placera samtal i allmänt vantelage (parkera samtal)
.......................................
Medan ett samtal pågår ska du trycka på PARKERA. Linjeknappen
blinkar med aönt sken på di telefon. Om samtalet finns på en hjeknapp på ;dra telefoner blinkar denna knapp med r% sken på
dessa telefoner.
När du vill avsluta vanteläget för den som ringer ska du trycka på
aktuell knapp så övergår det blinkande gröna skenet till ett fast grönt
sken. Fortsatt konversationen.

Obs! Om du under ett samtal trycker på en hjeknapp, en vagvalsknapp e k en blinkande LINJE-knapp placeras ditt första
samtal automatiskt i vanteläge och du kopplas till det nya samtalet. Se Automatisk parkering under Anpassa din telefon.

Exklusiv P................................
arkerinq
.......
Så här gör du för att placera ett externt samtal i vanteläge på dm telefon
så att andra användare inte kan nå det:

Try& två gånger på PARKERA. Linjeknappen blinkar med grönt
sken på din telefon och samma linje ger ett fast rött sken på andra
telefoner.
När du vill återuppta samtalet trycker du på den linjeknapp som
blinkar med grönt sken.

Obs! Interna samtal placeras alltid i exklusivt vänteläge.

.......................................

Anrop från parkerat samtal

Om du iämnar ett samtal i vantelage iängre an en viss tid b h du
automatiskt anropad. Den knapp som samtalet ligger på blinkar
långsamt med gult sken.

När telefonen ringer ska du lyfta luren eller trycka på BESVIAVSL
för att besvara anropet.
Om du inte besvarar detta anrop inom en viss tid går anropet vidare
tili växeln.

Förfrågan
........................................
Så här gör du nar du under ett externt samtal vill göra en förfrågan till
en annan anknytning:
Tryck på OVERFOR och vänta på överföringston. Ditt samtal parkeras.
Slå ett anknytningsnummer.
Samtala med den interna parten.
Tiyck på OVERFOR för att återgå tili den externa parten eller lagg
på luren för att överföra samtalet.
Obs!

Du kan pendla mellan den externa och den interna parten
genom att trycka uppxepat på OVERFOR

Besvara parkerat samtal på en annan anknytning
.......................................
Nar ett samtal är parkerat och visas på din telefon ska du trycka på linjeknappen som blinkar med rött sken.
Nar ett samtal ar parkerat och inte visas på din telefon ska du slå 12 plus
linjenumret eiier anknytningsnumret tili den anknytning som parkerat
samtalet.

Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts ai.
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du siår
numret.

....*................................

Koppl"Överföra) samtal

e.

h kan koppla (överföra)samtal tiii en annan anknytning på två olika
satt. hi kan genomföra en annonserad överföring genom att underrätta den andra parten om vem som anropar elier så kan du genomföra en
överföring utan annonsering.
Medan samtalet påg& ska du trycka på OVERFOR och siå ett
anloiytningsnummer d e r gruppnummer. Samtalet parkeras
automatiskt.
ELLER
Tryck på en snabbvaisknapp eller en ankn~gsgniPpknapp.
Samtalet parkeras automatiskt.
Lägg på luren när du hör ringtonen (för en överföring utan
annonsering,.
ELLER
Vänta tills den anropade parten svarar och underrätta honom/hme
om samtalet och lägg på luren. Om den anropade inte vill ta emot
samtalet kopplas du tiiibaka till den externa linjen när den anropade
lägger på luren eller så kan du trycka på ÖVERFÖR för att sjäiv
Atergå tiii den externa parten. Om du viii överföra samtalet tiii en
annan anknytning utan att vänta på att den första anknytningen ska
iägga på behöver du bara trycka på en annan snabbvaisknapp.
ELLER
Tryck på LINJE-knappen d e r den aktuella linjeknappen för att
åierga till den externa parten och börja överföringspduren på
nytt
Nar du kopplar ett samtal till en telefon som är instäiid för högtalaranmp d e r snabbtelefonanropger det kopplade samtalet alitid en ringsignal.

Obs!

1.När den interna parten har svarat kan du pendla mellan
parterna med hjälp av OVERFOR.
2. Om du hör en sparrton har den anropade anknytningen
ingen ledig knapp för att ta emot ytterligarr samtal. Tryck på
OVERFÖR för att återgå tili den andra parten.
3. Du kan inte koppla ett internt samtal genom att trycka på en
snabbvalsknapp. Du måste trycka på OVERFOR och slå
anknytningsnumrrt.

Koppla (överföra) samtal tili upptagen anknytninq
...................................
Nar du vill överföra ett samtal tili en annan anknytning och denna är
upptagen kan du stälia samtalet i kö tili denna anknytning. Lägg på
luren när du hör upptagettonen. Den anropade parten underrättas om
att samtal väntar.
Obs!

Om du hör en sparrton har den anropade anknytningen ingen
ledig knapp för att emot ytterligare samtal. Tryck på ÖVERFÖR
för att återgå till den externa parten.

Samtal vantar
..........................................
Så har gör du om ett externt samtal ställts i kö till dm telefon eller om en
annan part ställt sig i kö tili din anknytning:
Din telefon ringer och det väntande samtalet ger grönt blinkande

sken.
Tryck på den blinkande knappen för att svara; ditt andra samtal satts
automatiskt i väntelage om funktionen för automatisk parkering ar
inkopplad på din telefon. Annars måste du trycka på PARKERA följt
av den blinkande knappen.
ELLER
Avsluta det första samtalet och lagg på luren; det väntande samtalet
ger ringsignal.
Lyft luren eller tryck på BESVIAVSL för att svara.
Obs!

Interna samtal blir inte automatiskt parkerade.

Konferenssamtal

........................................e

Du kan genomföra en konferens med fem parter (du själv och fyra
andm parter) i valfri kombiiation med externa linjer och interna
anknytningar.
Medan ett samtal pågår ska du trycka på KONF (der trycka på
OVERFOR och slå 46) och vänta på konferenston.
Ring ett nytt samtal, aniingen internt eller externt, tryck på KONF
(eller OVERFOR) och vänta på konferenston.
Ring ett nytt samtal eller tryck på KONF (eller ÖVERFÖR)för att
koppla ihop aiia parter.
Upprepa proceduren tills aiia parter är inkopplade.
Obs! När du försöker lägga tiii ytterligare en part tiii konfemen och
inte kan nå önskad person ska du lagga på luren. Tvck på
KONF igen för att återgå tiii det tidigare samtalet.

Så här gör du för att koppla bort en part han konfemen:
1. Tryck på KONF och slå anknytnings- d e r linjen-

tiii den som

ska kopplas bort.
2. Tiyck på KONF igen för att återupprätta konferensen
Obs! När du vill Iamna konferensen lägger du på luren. Kontrollen
överförs då tiii den första interna anknytning som kopplats in.
Om det inte finnsnågra interna anknytningar inkopplade och
du viii låta de externa linjerna vara sammankopplade i en konferens trycker du på KONF och LINJE-knappenför ditt samtal
eller så kan du följa anvisningarna för att koppla bort en part
och använda ditt eget anknytningsnummer. När de externa
parterna lägger på, kopplas linjerna ned automatiskt. Tryck på
KONF för att åteiga !ilikonferensen.

Vidarekoppla samtal
.......

.******.*****...................

Du kan vidarekoppla dina samtal till en annan anknytning, en anknytningsgupp eiler ett externt telefonnummer. Programmera en destination för den vidarekopplingstp som du önskar enligt nedan. Om du
har knappar för VDK ALLA, VDK UPPT och VDK EJ SVAR ska du
trycka på en av dem för att koppla in motsvarande vidarekopplingsfunktion. Ett fast rött sken påminner dig om vilken vidarrkopplingsfunktion som ar aktiverad.
Du kan annullera alia vidarekopplingar från din anknytning genom att
lyfta luren och slå 600.

.......

Vidarekoppla
alla samtal
...................e.

******...e*

Så här gör du för att vidarekoppla alia samtal till en annan anknytning:

SIA 601 plus anknytnings- eller gruppnumret.
Vänta på bekräftelseton och lägg på l m n .

Obs!

1. Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.
2. En anknytning som tar emot ett vidarekopplat samtal kan
överföra samtalet tillbaka till den anknytning som det
vidarekopplatsfrån. Det ar praktiskt om du väntar ett viktigt
samtal men inte vill bli störd av andra samtal.
3. När en användare placerar sin telefon i vidarekopplingslage
och inte har någon knapp för VDK ALLA tands ÖVERFÖRknappen som tecken på att vidarekopplingen ar i funktion
och att samtal till denna anknytning överförs tiil en annan
anknytning.

.....................

Vidarekoppla
vid upptaqet
............o..

Så här gör du för att vidarekoppla samtal till en annan anknytnmg nar
din anknytning är upptagen:

Slå 602 plus anknytnings- eller gruppnumret.
Vänta på bekräftelseton och lagg på luren.
Obs! Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eUer trycka på HOGT innan du slår
numret.

.......................................
Vidarekoppla vid uteblivet svar

Ca här gör du för att vidarekoppla samtal till en annan anknytning när

du inte svarar:
Slå 603 plus anknytnings- eller gruppnumret.
Vänta på bekräftelseton och iägg p3 luren.

Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
Inåste du lyfta på luren d e r trycka på HÖGT innan du slår
numret.

....................................
Vidarekoppla vid uteblivet svar eller upptaqet

Om du har en destination inprogrammerad för såväl vidarekoppling
vid upptaget som vidarekoppling vid uteblivet svar kan du koppla in
båda dessa funktioner på samma gång.

r

Slå 604.
Vänta på bekraftelseton och lagg på luren.

Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

Medflyttning
....
....

..................e

.o**........

Så här gör när du vill att alia samtal tili din anknytnmg ska vidarekog
plas tiii den anknytning dar du befinner dig:
Siå 605 plus anknytningsnumret.
Vänta på bekrafteiseton och lagg på luren,
Så har gör du om du viii att samtal tili en viss anknytning ska
vidarekopplas tiii din anknytning (fjärstyrd vidarekoppling):

Slå 605 plus önskat anknytningsnummer.
Vänta på bekräfteiseton och Egg på luren.
Obs!

Om funktionen för d i k t nummerslagning har stängts av
måste du lyftaTa luren d e r trycka på HÖGT innan du siår
numret.

................................

Vidarekoppla till ett externt nummer

.....o.

Om du viii vidarekoppla externa samtal tiii ett nummer utanför ditt
företag måste det finnas en knapp för VDK EXTERNT pA di telefon.

Medan luren ar pålagd ska du try& på ÖVERFÖRoch SE102.
Slå 5.
Slå iinjekoden plus det telefonnummer som samtalen ska vidarekopplas till.
Tryck på ÖVERFÖRför att lagra.
Tryck på VDK EXTERNT för att siå på funktionen och tryck på
samma knapp igen för att stänga av funktionen.
Obs!

1. Vidarekopphg tiii ett externt nummer innebär att d annan

vidarekoppiing annderas.
2. Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eiier trycka på HOGT innan du slår
numret.

Besvara (plocka) samtal
.......
.........e.............

till annan anknytning
..**....i

Så har gör du för att besvara (plocka) ett samtal tiii en annan anknytning: lyft luren och slå 65 plus anknytningsnumret iiil den anropade
anknytningen.

Obs! Om funktionen för direkt nummefslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
nunuet.

Besvara (plocka) qruppsamtai
.......
*.......*.***........
..e...

Så här gör du för att besvara (plocka) ett samtal tiii vaifri grupp: lyft
luren och slå 66 plus aktuellt gruppnummer (01-20) eller tryck på den
blinkande knappen GRUPPSVAR om sådan finns.

Obs! 1.En gruppsvarsknapp kan ha ett tiliägg för en viss s v m
PPP.
2. Om hinkiionen för direkt nununemlagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.
3. Samtal till annan anknytning och gruppsamtal kan inte
besvaras om de har gått i mtur; endast nya samtal och retursamtal från växeln.

Ringa med kortnummer
........................................
Så har gör du för att slå ett förprogrammerat telefonnummer som finns
lagrat i systemets kortnummeriista (nummer 500 till 999) eller i din personliga kortnummerlista (numren 00 till 49):
Med luren pålagd ska du trycka på KORTNR eller slå 16.
Slå önskat kortnummer.
Telefonnumret slås automatiskt åt dig.

Obs! Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

Programmera personliga kortnummer
......................................
Telefonnummer som du använder ofta kan du programmera in i en
personlig kortnummerlista. En anknytning kan tilldelas upp till 50 kortnummer (00-49). Systemadmjnistratören kan ge besked om hur många
kortnummer som tilldelats din anknytning.
Med luren pålagd ska du trycka på OVERFOR och SIA 105.
Slå ett kohummer (00-49).
Slå en utslags- eller iinjegmppkod.
Slå det telefonnummer som ska lagras (max 18 siffror). Numret kan
innehalla #, * eller R.
Tvck på ÖVERFÖRför att lagra numret.

Obs! Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren d e r trycka på HOGT innan du slår
numret.

När det gailer programmering av kortnummer betecknas de sista sex
programmerbara knapparna i höger rad med bokstäverna A, B, C, D, E
och E De förklaras nedan.
Knapp A används inte.
Knapp B infogar en extern R-signalering.
Knapp C infcgar en paus.
Knapp D används för växling från puls- tiii tonval. Om ditt system
normalt arbetar med pulsval kan du trycka på D medan du matar in
ett kortnummer för att få de efterföljande sifforna att sändas i form
av toner.
Knapp E används för att dölja siffror. Användare av telefoner med
teckenfönster kan harigenom dölja vissa kortnummer så att de inte
visas i teckenfönstret. Om du trycker på E när du matar in ett tele
fonnummer döljs alla efterföljande &ror. Tryck på E igen när du viil
börja visa siffror.
Knapp F används för att ange ett namn. Se Namnge personliga kortnummer under Funktioner@ techfönster.
Du kan använda knappen PARKERA för att radera ett kortnummer.

Ringa med snabbvalsknapp
...

...................

* * * * * o *

Du kan koppla valfritt kortnummer till en snabbvaisknapp för att
snabbt och enkelt slå nummer som du använder ofta.

Medan luren är pålagd ska du trycka på OVERFOR och slå 107.
Tryck på en snabbvalsknapp.
Slå kortnumret (00-49 eller 500999) som du viil koppla till denna
knapp.
Tryck på OVERFOR för att lagra ditt val.
N* du vill ringa detta telefonnummer behöver du bara Qcka på snabbvaisknappen.

..Repetera senast slaget nummer
....&e......

......o
....

Ca här gör du för att upprepa det senast slagna numret: tryck på knap
pen REP NR elier slå 19.

-

Obs!

?'

1.Om funktionen för d i k t nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.
2. Repetition av senast slagna nummer fungerar inte för interna
samtal.

Spara nummer för repetition
.......................................
Ca här gör du för att spara det nummer som du just slagit för senare
bruk: tryck på SNR innan du iägger på luren. Nar du vill slå detta
lagrade nummer på nytt ska du trycka på SNR eller slå 17. Samma linje

väijs åt dig.
Obs!

1.Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.
2. Det lagrade telefonnumret finns kvar i minnet endast tills du
sparar ett annat.
3. Repetition av senast slaget nummer fungerar inte för interna
samtal.

Kedjeslagning
.........................................
Du kan manuellt slå ytterligare siffror efter ett kortnummer eller koppla
samman så många kortnummer som du önskar:
Nar det första kortnmmt har slagits ska du trycka på KORTNR
igen och slå ett annat korbnunmer elier manuellt slå ytterligare
siffror efter kortnumret.

....................................

Automatisk repetitionfiteruppringninq

När du ringer ett externt samtal och får upptagetton kan systemet
automatiskt repetera numret åt dig. Telefonen repeterar automatiskt
upp till 15 gånger med ett förinstallt intervail.
När du hör upptagettonen ska du trycka på REP.
Systemet väljer linjen och =peterar automatiskt samma nummer åt
dig. Du hör hur anropet genomförs i högtalamn.
Nar den anropade parten svarar kan du börja tala.
Obs!

1.Om du ringer ett annat samtal annulleras den automatiska

repetitionen.
2. När du vill annullera en återuppringning ska du lyfta och

lagga tillbaka l m .

.........................................
Växla från puls-till tonval

När du ringer ett externt samtal på en pulslinje ska du trycka på #. M a
siffror som slås darefter sänds som toner.

Röststyrd uppringning
....................................
Funkiionen för röststyrd uppringning gör att du kan spela in din röst
och lagra den i digitalt format på en adresserbar plats. När funktionen
ar aktiverad används dessa lagrade data. Detta är en modem telauk
som används för personliga kortnummer. Den gör att du kan saga ett
namn i luren och fA systemet att ringa.
Obs! Funktionen för röststyrd uppringning kräver ett tillvalskort.
Leverantö~nkan lämna mer information.

Så här gör du för att använda röststyrd uppringning:
Ändra lösenkoden (se Andra lösenhi).
Du måste vara kopplad till en kanal p5 tillvalskortet.

Systemadministratören eller leverantören kan iämna besked.
Prngrammera personliga kortnummer (se Prngrammeva personliga
kortnummer).Om du använder en telefon utan teckenfönster kan du
låta systemadministratören programmera kortnumren åt dig.

Spela in ett namn för röststyrd uppringning
.....................................
* Lyft luren.
Tryck på INSPEL eller slå 682.
Ange lösenkoden.
Ange det personliga kortnumret, t ex 05.
Efter den korta tonen ska du säga namnet i lurens miloofon
Obs! Uttala namnet som ett ord (t ex Bo Larsson ska uttalas som
BoLarsson). Undvik m som Kalle, Oiie odi Peiie.
Om du gör ratt bekräftas namninspelningen med en kort ton. Om du
hör en felton ska du upprepa namninspelningen enligt ovan.

.................................
Rinqa med hjälp av röststyrd uppringning

* Lyft luren.
Tqrck på ROSTSTYReller slå 681.
Säg det önskade namnet i lurens mikrofon.
Om du gjort ratt genomfö~csamtalet. Om du hör en felton ska du
upprepa prncedmn.

.....................................
Tänkbara orsaker till missiyckad röststyrd uppringning
I

Det önskade namnet är inte inspelat.
Det personliga kortnummer som du valt ar tomt.
M a linjer eller linjegrupper ä~upptagna.
Du har inte ratt att använda funktionen för röststyni uppringning.
Bakgrundsljud störde nar namnet spelades in eller nä^ namnet uttalades för uppringningen.

Interna högtalaranrop
.........................................
Så har gör du för att anropa med hjälp av telefonhögtalama:

Lyft luren.
Tryck på ANROPA eller slå 55.
Slå det önskade z o n n m t 1,2 3 eller 4
ELLER
Slå O för att anropa i alla interna zoner.
Tala efter den korta lystringstonen.
Obs!

Om telefonen har en särskild knapp för anropszon behöver du
inte trycka på ANROPA och slå ett zonnummer.

Externa högtahranrop
.......................................
Så har gör du för att anropa med hjälp av de externa högtalarna:

Lyfi luren.
Tryck på ANROPA eller slå 55.
Slå det önskade z o n n m t 5,6,7 eiier 8.
ELLER
Slå 9 för att anropa i alla externa zoner.
Tala efter den korta lystringstonen.
Obs! Om telefonen har en särskild knapp för anropszon behöver du
inte trycka på ANROPA och slA ett zonnummer.

Så här gör du om du vill anropa med hjälp av alla telefonhögtalare och
externa högtalare samtidigt:
Lyft luren.
Tryck på ANROPA eller slå 55.
Slå *.
ELLER
Tiyck på ALLANROP.
Tala efter den korta lystringstonen.
Obs!

Lampan på ANROPA-knappen lyser endast nar ett a l l m p
pågår.

Möt mig anrop
........................................
Lyft luren.
Tryck på MOT MIG ANROP ( M M 4 eller slå 54.
Slå det önskade zonnumret.
Efter lystringstonen ska du instniera den anropade personen att slå
56.

Tryck på VANTA eller OVERFOR.
Låt luren vara avlyft tills den anropade personen slår 56 på någon
telefon.
Den anropade personen kopplas automatiskt till dig.

Parkera samtal och göra högtalaranrop
......................................
Nar du tar emot ett externt samtal till någon som inte befinner sig vid
sitt skrivbord kan du parkera samtalet och göra ett högtalaramp efter
personen i fråga:
Medan samtalet ar uppkopplat ska du trycka på ANROPA. Samtalet
parkeras automatiskt till din anknytning.
Slå önskad anropszon och tala om att ett samtal ar parkerat samt ditt
anknytningsnummer eller linjenunmt. Lagg på luren.

Så här besvarar du ett parkerat samtal:

SE 10 plus det nummer som meddelats. Om du har en PARKERAknapp kan du trycka på den och slå det nummer som meddelats.
Du kopplas till det parkerade samtalet.
Obs!

1. Om det parkerade samtalet inte besvaras inom en förinställd
tid blir din telefon uppringd på nytt och ett långsamt
blinkande gult sken visas. Du kan inte parkera och göra högtalaranrop när det gäller interna samtal.
2. Om funktionen för d i k t nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

Lamna en meddelandeindikering
........................................
Nar du ringer till en annan anknytning eller grupp och ingen svarar
eller upptagetton hörs kan du h a en meddelandeindikering på den
uppringda anknytningen:
Tryck på MEDD-knappen eller slå 43 och vänta på bekräftelseton.
Lagg på luren. MEDD-knappen på den anropade anknytningen
eller på alla anknytningar i den gruppen lyser. I standardtelefonerna
hörs en särskild kopplingston som meddelandeindikering.
Obs!

1.En anknytning kan innehåila upp till fem meddelandeindikeringar.
2. Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller try& på HOGT innan du slår
numret.

.........................................

Annullera en meddelandeindikering

Du kan annullera en meddelandeindikering som du iämnat på en
annan anknytning. Slå 42 plus anknytningsnumret till anknytningen i
fråga.

Nar du vill annuilera aiia meddelandeindikeringar på din telefon ska
du slå 42 plus ditt anknyhungsnununer. MEDD-lampan på din telefon
släcks.
Obs!

Om funktionen för d
i nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller hycka på HOGT innan du slår
nunmt.

Besvara meddelanden
.........................................
Tryck på MEDD-knappen eller slå 43. Den första anknytning som
lämnat ett meddelande äli dig rings upp automatiskt. Om du inte f&
något svar förblir meddelandelampantänd.
Upprepa tills alla meddelanden besvarats i den ordning de tagits
emot.
MEDD-knappen på din telefon slacks nar alla meddelanden har
besvarats.
Obs!

1.Användare med telefoner med teckenfönster kan se medde
landeindikeringarna och besvara dem i valfri ordning. Se Visa
meddelandeindikPringar under Funklioner for teckenfönster
2. Om funktionen för d i t nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren elier hycka på HOGT innan du slår
numret.
3. Om ett meddelande har iämnats på din telefon från en tele
fon som star i snabbtelefonlage måste du manuellt anndera
meddelandet sedan det besvarats.

Proqrammerade meddelanden
........................................
Nar du ska vara borta från telefonen en langre tid kan du lämna ett programmerat meddelande. Telefoner med teckenfönster som ringer dig
kan då se detta meddelande och få besked.
Slå 48 plus valhi meddelandekod 01-20.
Om du vill annullera meddelandet ska du slå 48 plus 00.

Obs!

Om funktionen för direkt nummersiagning har stängts av
måste du lyfta på luren d e r hycka på HOGT innan du slår
numret.

Du kan ha flera programmerade meddelandeknappar p i din telefon
och vaje knapp kan ha en egen meddelandekod:
Tryck på vaifri programmerad meddelandeknapp. Meddelandet
aktiveras och knappen lyser med rött sken. Tryck igen för att stänga
av.
Om du trycker på en annan programmerad meddelandeknapp
stängs den tidigarr av och det nya meddelandet aktiveras.

ej
.........................................
Stör

Du använder funktionen'stör ej när du vill spärra samtal till din telefon.

Medan luren är pålagd ska du trycka på STOR EJ eller slå 401.
STOR EJ-knappen blinkar som en påminnelse om att funktionen är
inkopplad.
är du vill stänga av funktionen ska du trycka på STOR EJ igen eller
slå 400. STOR EJ-knappen släcks. Du kan ringa samtal medan funktionen är inkopplad.
Obs!

1. Om du kopplar in funktionen Stör ej och din telefon saknar
STOR EJ-knapp blinkar knappen BESVIAVSL som tecken
på att funktionen är inkopplad.
2. Om funktionen för d i k t nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
nmu'et.

Tillfälligt Stör el
............

................e.............

Den här funktionen kraver en STOR EJ-knapp. Om du genomför ett
samtal och inte vill bli störd under samtalets gång kan du trycka på
STOR EJ för att koppla in funktionen Stör ej. När du iägger på luren
efter samtalet annderas funktionen automatiskt så att din telefon kan
ta emot nya samtal.

Sekretess
.........................................
Du kan stanga av lurens mikrofon nar som helst under ett samtal:

Tryck på SEKR Den lyser med rött sken.
Nar du vill fortsatta samtalet ska du trycka på SEKR igen. Lampan
slacks.

Bakgrundsmusik
........................................
Nar en musikkälla ä r inkopplad kan du lyssna på musik genom telefe
nem högtalare:
Medan luren ar pålagd ska du trycka på PARKERA om du viii
lyssna på musik.
Tryck på PARKERA igen för att stänga av musiken.
Du kan stäila in bakgrundsmusikens nivå med hjälp av VOLYM-knap

parna medan du lyssnar på musiken. Detta påverkar inte högtalarens
nivå för samtal.

Den har funktionen fungerar som en väckarklocka. Du kan använda
den för att påminna dig om ett möte senare på dagen (ENDASTIDAG)
eller som en daglig påminnelse (DAGLIGT). Du kan ställa in larm.
Vaj e larm kan vara antingen ENDACT IDAG eller DAGLIGT.
Larmsignalen består av tre korta ringsignaler som upprepas tre gånger.
Lyft luren för att besvara larmet. Annars avges larmet ytterligare två
gånger med fem minuters mellanrum.
Så här gör du för att ställa in ett l a m

Tryck på OVERFORoch slå 112.
Slå larmnumret 1,2 eller 3.
Ange den tid då du viii att larmet ska ljuda. Ange tiden som lTMM
(timme och minut).
Slå O (AVSTÄNGT),1 (ENDAST IDAG) eller 2 (DAGLIGT) för att
välja larmtyp.

Tryck på OVERFOR för att spara inställningen.
Upprepa för varje önskat larm.
Så har gör du för att ta bort enskilda larm:

T F ~på OVERFORoch slå 112.
Slå larmnumwt 1,2, eller 3.
Tryck på PARKERA.
Obs!

På telefoner med teckenfönster kan larmpåminnelser stalias in.
Se Påminnelser under Funktioner föu teckenfönster.

Besvara portanrop
.........................................
Så har gör du nar di anknytning är prngrammerad att ta emot samtal
från porttelefonen:

Du hör tre korta ringsignaler.
Lyft luren eller tryck på BESVIAVSL så kopplas du till porttelefonen
Om ett elektriskt dörrlas ar installerat ska du slå 13 för att öppna
låset.

Ringa till porttelefonen [rumsövervaknin~)
.......................................
Du kan ringa till porttelefonen och lyssna på det som händer utanför
eller i ett annat rum.
Slå anknytningsnumret till porttelefonen.
Du kopplas till porttelefonen så att du kan lyssna eller genomföra ett
samtal.
Om ett elektriskt dörrlås ar installerat ska du slå 13 för att öppna låset.

Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka p6 HOGT innan du siår
numret.

Passning
........................................
Två anknytningar kan ha en direktlinje uppkopplad mellan sig. När
funktionen Stör ej ar inkopplad på den ena anknytrungen styrs alla
samtal tiil denna om tiil den andra.
Båda personerna kan trycka på PASSN för att göra ett röstanrop till
den andra anknytningen.
Direktlinjen påverkas inte av funktionen Stör q på den andra anknytningen. Knappen lyser med rött sken när den andra anknytningen
används.

Medlyssning
.......................................
När du genomför ett samtal och använder luren kan du vilja att andra
personer ska höra det pågående samtalet i telefonens högtalare:

Tryck på LYSSNA för att slå på högtalaren. Mikrofonen används inte
så den uppringande parten hör inte eventuella andra närvarande
personer.
Tryck på LYSSNA igen för att stänga av högtalaren och återgå till
normalt samtal.
Upprepa vid behov.
Obs! Beroende på högtalarvolymen och de akustiska förhåiiandena i
aktud lokal kan det vara klokt att stänga av medlyssningi
funktionen innan samtalet avslutas. På så satt undviks att en
gäll ton avges innan du lägger på luren.

Kontokoder
.........................................
Om ditt telefonsystem är försett med tiilvalsutmtning kan samtalen
bokföras på olika konton
Medan ett externt samtal pågår trycker du på kontoknappen (KTO).

Ange kontokoden (max 12 tecken inkiusive * och #). Tryck på KTO
igen. Ditt samtal avbryts inte.
Obs!

Om du gör fel innan du anger kontokoden ska du trycka på

KTO tvi3 gånger och ange ratt kod. Endast den senast angivna
kontokoden skrivs ut.

Stänga..*.....*.........................
telefonen
....
Du kan tiiiåta/spärra inkommande/utgående samtal till/från din tele
fon med hjäip av den här funktionen. Det iinns tre olika alternativ: Ej
avstangd, Avstängd för utgående samtal och Helt avstängd. Ej
avstangd innebär att du kan använda telefonen utan inskranknlligar
medan Avstängd för utgående innebär att externa samtal inte kan
ringas. Helt avstängd hindrar andra personer att ringa e k ta emot
samtal på din telefon medan du är borta. Du kan ta bort avstängningen
när du aterkommer.
Medan luren är p&@ ska du trycka pA ÖVERFÖR och slå 100.
Sia din fyrsiffriga lösenkod.
Slå O för att ändra tiii Ej avstängd,
1för att ändra tiii Avstängd för utgående samtal,
2 för att ändra tiii Helt avstangd.
Tiyck p i ÖVERFÖR för att lagra ditt val.

Obs!

.

Beroende p&hur di telefon huigerar kan inaeringama vara
eniigt följande:
Ej avstängd är normalläge.
Avstängd för utgående gör att PARKERA bihkax 30 ghger
pr minut.
Helt avstängd inneb'ar att PARKERA lyser med fast sken.

Högtalaranrop under pågående samtal
.......................................
Systemtelefonema kan ta emot ett högtalaranrop medan ett samtal
pagår. Den anropande anknytningen maste ha en TALANROP-knapp.
När du har funktionen Stör ej inkopplad kan du inte ta mot högta-

laranrop. Funktionen för högtalaranrop fungerar både för interna samtal och överförda samtal.
Så här gör du ett högtalaranrop till en upptagen anknytning:

SE anknytningsnumret d e r tryck på snabbvakknappen.
När du hör upptagettonen trycker du på TALANROP.
Tala efter lystringstonen.
Avsluta samtalet genom att lagga på l m n eller tryck på BESVIAVSL.
Obs!

1.Nar du högtalaranropar en anknytning s o d finns i närheten

av dig ska du använda l m n för att undvika rundgång.
2. Du kan inte högtalaranropa till analoga telefoner.
3. Nar du använder funktionen för högtalaranrop blockeras din

mottagningskanal medan sändningskanalen fortfarande
fungerar.
När du tar emot ett högtalaranrop med luren avlyft hör du anropet i
luren d e r genom högtalaren medan du talar med någon annan.
Tryck på den b l i n d e LINJE-knappen på din telefon. Då placeras
den första parten i vanteläge så att du kan tala med den anropande
parten.
Nar du vill återgå till den första parten trycker du på den knapp som
motsvarar det första samtalet. Den högtalaranropande parten k o p
plas då bort.

........ ..... ....... ...................
Blockerinq av höqtalaranrot

Din telefon kan ha en knapp för blockering av högtalaranrop (ANRBLK). Om du trycker på den knappen hindrar du andra att göra högtalaranrop till dig tills du trycker på knappen igen och anndierar blockeringen.

...... .. ..... ....... .................

Avstängning av hytahranrop

Din telefon kan ha en knapp för avstängning av högtaiaranmp (AVST).
Om du tryder på den knappen när du erhåiler ett högtalaranrop kop
plas den högtalaranmpande parten bort och du återfår det första samtalet.

ilur grupp
..Koppla......
. ...........................
Om telefonen ar kopplad till en anknytningsgruppkan du koppla bort
den frångruppen och sedan koppla in den igen. Nar du ar bortkopplad
från gruppen kan du ta emot samtal till ditt anknytningsnummer men
inte samtal till gruppn-t.
Så har gör du om dn har en IIUR-knapp:

Tryck på WR. Den lyser med rött sken medan telefonen ar inkop
plad till gruppen.
Tryck på WR igen för att lämna gruppen och slacka lampan.
Upprepa vid behov

Så här gör du om du inte har en INR-knapp:
Slå 53 plus gruppn-t
(t ex 503) plus O för att l'amna gruppen eller
1för att gå in i gmppen.
Upprepa vid behov.
F

Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

IRTR-knappen kan ha ett tillägg som anger viken grupp knappen
påverkar. Det innebar att om du har tillgång till flera gmpper kan du
bestämma för vilka grupper du ska ta emot samtal.

b P ! S A DIN TELEFON

........................................
Välja rinqton

Du kan valja en av åtta olika ringtonsfrekvenser:

Medan luren ar påiagd ska du trycka OVERFOR och slå 111.
Slå 1-8eller tryck på + och - för att höra de olika tonerna.
Nar du hör den ton du föredrar ska du trycka på OVERFOR för att
spara den.

.........................................

Ändra Iösenkod

Lösenkoden ar inställd till 1234 från fabriken. Du kan andra lösenkoden
nar du vill.
Medan luren ar pålagd ska du trycka på OVERFOR och slå 101.
SE din gamla lösenkod.
SE en ny Iösenkod (måste innehålla fyra tecken). Du kan använda
siffrorna 0-9, * och #.
Slå den nya lösenkoden på nytt. Om du gör ratt avges två tonstötar.
Fyra tonstötar indikerar att fel kod har angetts (ange koden igen).
Tryck på ÖVERFÖRför att lagra den nya koden.

Stalla in svarslage
.........................................
Du kan ta emot interna samtal i ett av tre lagen (se Bemara intema samtal under Intema samta&

Medan luren ar pålagd ska du trycka på ÖVERIÖR och slå 103.
SE O för Ringning, 1 för Snabbtelefonanropeller 2 för Högtalaramp.
Tiyck på OVERFÖRför att lagra ditt val.

........................................

Automatisk parkering

Om du under ett externt samtal trycker på en extern linjeknapp, en vagvaisknapp eller en blinkande LINJE-knapp kommer ditt samtal
automatiskt att parkeras och du kopplas ii11nästa samtal.Den har funktionen kan slås på eiier stängas av på din telefon.
Medan luren ä~ pålagd ska du trycka på OVERFOR och slå 110.
Slå 01 för att slå på den automatiska parkeringen elier 00 för att stänga av den.
Tiyck på OVERFOR för att lagra ditt val.

.........................................

Använda huvudlur

Den som använder telefonenkan växla mellan huvudlur och telefonlur.
Nar du använder huvudlu ska du trycka på BESVIAVSL för att
besvara och avsluta samtal.
Medan luen ar pålagd ska du trycka på OVERFORoch slå 110.
Slå 21 för att använda huvudlur eller 20 för att använda telefonlur.
Tryck på OVERFOR för att lagra ditt val.

Obs!

1.Nar du använder huvudlu ar högtalarfunktionen bortkop
plad.
2. Nar du kopplar in huvudlurslaget lyser BESVIAVSL med
fast sken.

Direkt nummerslagning
.......................................
Systemet gör att knappsatsen på din telefon kan "diktkopplas" så att
du inte behöver lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du börjar siå
ett nummer. Du kan ringa samtal och aktivera funkaoner genom att
helt enkelt siå linjenummer, gmppkod, interna nummer eller funktionskoder. Så har gör du för att aktivera denna funktion:
Medan luren ar pålagd ska du trycka på OVERFOR och slå 110.

Slå 31 för att koppla in direktslagningswtionen eller 30 för att stanga av den.
Tryck på ÖVERFÖRför att lagra ditt val.

Knappton
.......................................
Du kan höra en kort ton varje gång du trycker på en knapp på knapp
satsen. Denna ton kan slås på eller stängas av.

Medan luren ar pålagd ska du trycka på OVERFORoch slå 110.
Slå 40 för att stänga av knapptonen eller 41 för att slå på knapptonen.
Tyck på ÖVERFÖRför att lagra ditt val.

Den här funktionen gör att du kan höra den återstående delen av ett
pågående högtalaramp sedan du avslutat ett samtal. Så har gör du för
att koppla in funktionen:
Medan luren ar pålagd ska du trycka på OVERFOR och slå 110.
Slå 51 för att koppla in funktionen eller 50 för att stanga av den.
Tryck på ÖVERFÖRför att lagra ditt val.

Svarsfunktion
.........................................
Den här funktionen besvarar automatiskt påringande samtal nä^ du
lyfter luren eler trycker på BESVIAVSL. Funktionen medför att du
alltid besvarar samtal i den ordning de inkommit till din telefon. Om du
stänger av svarsfuI;ktionen måste du trycka på den knapp som blinkar
för att besvara ett samtal, vilket dock gör att du kan besvara samtalen i
valfri ordning.
Medan lurm ar pålagd ska du trycka p&OVERFOR och slå 110.
Slå 61 för att slå på svarsfunktioneneller 60för att stänga av funktionen.
Tyck på OVERFOR för att lagra ditt val.

De tre knapparna nedanför teckenfönstret ersätter vissa funktionsknappar och koder. Att trycka på en av dessa knappar ger samma effekt
som att trycka på en pmgmmmerbar laapp. Knapparna kallas menyknappar eftersom deras funktion inte är fast. De förändras så att de ger
de basta alternativen för aktuellt samtal. Tack vare menyknapparna kan
du använda de programmerbara knapparna för fler samtaisfunktioner
odi kortnummer.

Knappen NASTA använder du för att visa tillgängliga alternativ vid en
viss tidpunkt elier under en viss procedur. Du trycker på knappen en
gång i viloläget för att visa de he huvudkategorier som ar tillgängliga.
201:ANKN NAMN
m G ANNAT BESV
RING : Leder dig genom alternativen för att ringa ett samtal.
ANNAT : Leder dig genom andra funktioner an de som används för att
ringa eller besvara samtal.
BESV : Leder dig genom altunativen för att besvara samtal.

Valj en av huvudkategorierna: RING, ANNAT eller BESV. Tryck på
NASTA för att visa ytterligare alternativ under var och en av de k
huvudkategorierna. Symbolen + visas som sista tecken på den undrr
raden i teckenfönshet om det finns ytterligare alternativ. Tryck på
NASTA för att visa dessa alternativ.
Anvisningar till användaren visas med gemener (små bokstäver)
Alternativ för menyknapparna visas med versaler (stora bokstäver).

Kataloginformation
........................................
Ett katalognamn med 11 tecken kan kopplas till varje anknytningsnummer. På telefoner med teckenföllster kan man se namnet på
den som ringer eller den som rings upp innan man svarar.
Varje extern iinje kan ha ett katalognamn med 11 tecken. Inkommande
samtal kan lätt identifieras och besvaras med olika hälsningar.
Externa och interna samtal till en anknytningsgrupp gör att [Samtal TL:
XXX] visas i teckenfönstret (XXX ar gmppnumret).Detta gör att du kan
besvara samtal som är riktade äli dig själv på annat sätt än samtal som
ar riktade till din grupp.

Ringa med hjalp av katalogen
.....................................
Varje anknytning eller kortnummer kan ha ett tillhörande katalognamn. Ett anknytnings- eller kortnummer kan väljas genom att du
bladdrar genom en namnkatalog. Den "inbyggda" telefonkatalogen
gör att du kan slå upp och ringa till valfri anknytning eller kortnummer
mycket snabbt odi enkelt.
Så här gör du för att ringa med hjalp av katalogen:

Tryck på KAT.
Välj den katalog som du vill använda: PERS (personliga kordummer), SYS (systemkortnummer) elier ANKN (anknytningsnamn).
Tryck på den knapp som motsvarar första bokstaven i det namn som
du söker efter.
Använd knapparna + och - för att bläddra genom namnen.
Tryck på menyknappen RING för att slå n e .

Visa samtalsförlopp
.......................................
Under samtalets gång ger telefonens teckenfönster information som
kan vara till hjälp och i vissa fail är ovärderlig. Upplysningar som

[SamtalFR: 2031, [ ~ o ~ TL:
m 2021,
r L701 Ringer], [Kopplat FR: 2031, L708
Upptl, [Koe till 2041, [Retur FR: 2041, [Samtal TL: 5011, [medd FR: 204
och WDK ALLA TL: 2041 haller dig underrättad om vad som händer
och var du befinner dig i samtalsförloppet.I vissa fall anmodas du vidta
en åtgärd och i andra fall får du kataloginformation.

........................................
Visa slagna nummer

Telefoner med teckenfönster visar siffrorna i den takt de slås. Siffrorna
kvarstår i teckenfönstret öiis samtalsklockan visas automatiskt elkr tills
knappen KLOCKA trycks. Om samtalsklocka inte används visas det
slagna numret tills samtalet avslutas, överfö~eller parkeras.

Samtalshlocka
.........................................
Systemet kan vara inställt att automatiskt visa tiden för externa samtal.
Några sekunder efter att du slagit ett telefonnummer visas klockan i
teckenfönstret. Den visas direkt för inkommande samtal.
Samtalsklockan visas under hela samtalet. Samtalstiden anges i minuter och sekunder. Om ett samtal varar längre än 99 minuter böjar klockan om från början.
Du kan trycka på knappen KLOCKA för att manuellt starta samtalsklockan. Tiyck igen för att stoppa k l o h . Om du trycker medan en
automatiskt startad klocka är igång startas den om från böjan.

.........................................

Automatisk samtalshlocka

På telefoner med teckenfönster kan klockan starta automatiskt när
inkommande samtal besvaras eller efter en kort fördröjning för
utgående samtal.

Medan luren är palagd ska du trycka på OVERFORoch slå 110.
Slå 11 för att slå på den automatiska samtalsklockan eller 10 för att
stänga av den.
Tiyck på OVERMR
för att lagra ditt val.

På telefoner med teckenfönster kan man använda den här hinktionen
som ett enkelt stoppur.

När telefonen är ledig trycker du på KLOCKA för att starta tidtagningen.
Tryck på KLOCKA igen för att stoppa tidtagningen.
Avlas den förbrukade tiden i teckenfönstret.
Lyft luren och lagg tillbaka den. Teckenfönstret återgår till datum och
tid.

Samtalskostnad
.........................................
Användare av telefoner med teckenfönster kan få samtalskostnaden
automatiskt visad om systemet har tillvakutrustning och det externa
telenätet sänder nödvändig information.
Medan luren är påiagd ska du trycka på OVERFORoch slå 110.
SE 7 l för att SEpå samtakkostnadeneiier 70 för att stänga av deti
Tryck på ÖVERFÖRför att lagra ditt val.

........................................
Visa meddelandeindikeringar

Du kan visa alla dina meddelandeindiieringarinnan du besvarar dem:
Medan luren ar pålagd ska du trycka på den MEDD-knapp som
blinkar med rött'sken.
Den första anknytning som lämnat en meddelandeindikering visas.
Tiyck på knapparna + och - för att bladdra genom de anknyiningar
som lämnat meddelandeindikeringar. Använd menyknapparna för
att svara, radera eiier gå vidare till nästa meddelande.
Try& på BESVIAVSL för att återställa telefonen till viloläge.

Påminnelser

..................o........................

Nar du använder funktionen för larm/paminnelse kan du skapa ett
meddelande med 16 tecken. När larmet avges visas meddelandet i stallet för [LARM].
Så här gör du för att prngrammera in påminnelser:
Tryck på OVERFOR och slå 116.
Slå l a n n n w t 1,2, eller 3.
Ange den tid då du vill att larmet ska avges.Ange tiden som ?TMM
(timmar och minuter).
Slå O (AvSTÄNGT), 1 (IDAG) eller 2 (DAGLIGT) för att välja lamtyp
Skriv ditt meddelande med hjäip av knappsatsen. Varje knapptryckning ger ett tecken. När du trycker på nästa knapp flyttas markören
till nästa position. Exempel: Om meddelandet är "TAMEDIUN"ska
du trycka på 8 en gång för att få bokstaven T. Tryck på 2 en gång för
att få bokstaven A. Tryck på 1en gång för att få mellanslag. Fortsätt
att välja tecken enligt nedanstående tabell tills meddelandet ar
färdigt.
Tryck på OVERFOR för att lagra larmet och meddelandet.
Upprepa för varje larm vid behov.

Knappen # kan användas för följande specialtecken:#, meilanslag, &, !,

:,?r.,%,$<-,/,[,l,@,A,,)2+,~,),;,
l,"Kh-.
Obs! Nar önskat tecken förekommer på samma knapp som
föregående tecken ska du trycka på + för att flytta m a r k ö ~ nett
steg åt höger.
Så här gör du för att annuilera en påminnelse:

på OVERFOR
~ i 112.
å
SE l a m m u e t 1,2 eller 3.
Tryck på PARKERA.
T*
på OVERFOR.
T+

Namnge personiiqa ko'itnummer
......................................
Varje personligt kortnummer kan förses med ett namn på upp tiil tio
nar du ringer med
tecken. Detta namn används för att välja kortn-t
hjälp av katalogen. Så här prngrammerar du in namn för kortnummer:
Tryck på OVERFOR och slå 106.
Slå korhimuet 00-49.
Ange namnet med hjäip av den procedur som beskrivs under
Påminnelser.
Tryck på OVERFOR för att lagra namnet.
Upprepa för varje kortnummer vid behov

Namnge anknytning
......................................
Du kan koppla ett namn på upp tiil elva tecken tiil din anknytning.
Detta gör att andra användare av telefoner med teckenfönster kan ringa
tiil med hjälp av katalogen. Så har gör du för att prngrammera in ett
anknytningsnamn:

Try& på ÖVERFÖRoch slå 104.
Ange namnet med hjäip av den procedur som beskrivs under
Påminnelser.

Tiyck på ÖVERFÖRför att lagra namnet.

Hantera knappfunktioner
..........
.............................
Du kan visa d i a knappfunktioner och utöka en del av de pmgrammerbara knapparna med tiilägg så att funktioner som används ofta kan
hanteras med en knapptrycknuig.
Medan l m är pålagd ska du tryda på ÖVERFÖR och slå 107.
Använd VOLYM-knapparna för att bladdra genom d a pmgrammerbara knappar.
ELLER
T@ på den programmerbara knapp som du viil utöka med ett
tiilägg.
Nar du når en knapp enligt tabellen nedan ska du ange motsvarande
tillägg.
Tryck på OVERFOR för att lagra och avsluta programmeringen.

I

KNAPP
PASSN
PLS
ANKN
VDK
IRTR
MMA
ANROP
KORTNR
KAT

I Passningsställe (1-4)

TILLAGG

I Besvara (plocka)samtal (anknytnings-eiier gruppnummer)
I Valfritt anknytnings- eiier gruppnummer

Vidarekoppling (0-5); Gmppsvar (01-20)
Inkoppling till/wkoppling från grupp (501-529)
Möt mig anrop (0-9,X)
Höztaiaranro~(0-g,*)
Kortnummer (00-49, 500-93)
SYS (OJ, PERS (1) eller ANKN (2)

7
-

ACD GRP ACD overvakning (ACD gruppnummer)

Obs!

Kontmiiera att markören står på ratt plats innan du anger
tillägget.

Nummerpresentation
.........................................
Du kan bestamma om du viii visa namnet elier numret i teckenfönstret.
Oavsett vilket du väijer kan du trycka på NND för att visa den andra
delen av informationen. Så här gör du för att välja vilken typ av information som du viii visa först:

Medan luren ar pålagd ska du trycka på OVERFOR och slå 119.
Slå O om du inte viii visa någon information, 1om du v i l l visa NUMRET först elier 2 om du viii visa NAMNET först.
Tryck på OVERFÖR för att lagra ditt val.

.........................................
Visa nästa samtal

Om du har ett samtal som väntar eller står i kö på din telefon kan du
trycka på NSTA för att visa nummerpresentationen för detta samtal. I
teckenfönstret visas antingen namnet eller numret beroende på vilket
du valt.
När du viii visa information för samtal som stalits i kö på din telefon
trycker du på NSTA.

Spara nummerpresentation
.......................................
Du kan när som helst under ett inkommande samtal som ger nummerpresentation trycka på SNR för att spara numret.

När du viii återuppringa ett nummer som sparats ska du q c k a på
RNR eiler slå 19.
Obs!

Om funktionen för direkt nummerslagning har stängts av
måste du lyfta på luren eller trycka på HOGT innan du slår
numret.

en nummerpresentation
..bgra...........
..........................
Du kan nar som helst under ett inkommande samtal som ger nummerpresentation spara nunu& som ett kortnummer i din personliga kortnummerlista.
Så har gör du för att lagra en nummerpresentation som ett personligt
korhummer:

Tryck på LAGRA. Systemet visar det kortnummer dar nunu& har
sparats.
ELLER
Tryck på NrPR och sedan på NASTA.
Tryck på menyknappen LAGRA.
Systemet visar det kortnummer dar nunu& har lagrats.

................ ........................
Visa information förparkerade samtal

Om du har ett inkommande samtal som är parkerat kan du visa nummerpresentationen innan du besvarar samtalet. Detta kan påverka hur
du väljer att hantera samtalet.
Så här gör du på en telefon i viloläge:

Tryck på VISA.
ELLER
Tryck på NrPR följt av menyknappen VISA.
SE linjenurni.
Du kan nu besvara samtalet genom att tryda på BESV.
ELLER
Du kan använda NND för att visa mer information om samtalet.
ELLER
Du kan återgå till vilolaget genom att try& p3 IGNOR.
Så här gör du om du befinner dig i ett samtal:

Tryck på VISA. Ditt befintliga samtal sätts i vanteiäge.
ELLER
Tryck på NrPR följt av menyknappen VISA för att placera det förta samtalet i vantelage.
Slå iinjen-t.
Du kan nu besvara samtalet genom att trycka på BESV.
ELLER
Du kan använda NND för att visa mer information om samtalet.
ELLER
Du kan återgå till viioiäget genom att trycka på IGNOR.

Obs!

1.Om du befinner dig i ett internt samtal eUer har stängt av

funktionen för automatisk parkering måste du avsluta det
befintliga samtalet eller placera det i vänteiäge innan du visar
nummerp~sentationen.
2. Om du visar nummerpresentation för ett utgående samtal
visas [samtalet ej tiiigl.

Granska tidigare
nummerpresentation
..........
.........
....................
Den har funktionen gör att du kan granska nummerpresentationerför
samtal som ringts tiii din telefon. Listan kan innehalla 10-50samtal i den
ordning som de förekommit. Listan innefattar samtal som du besvarat
och samtal som ringts tiii din telefon utan att du svarat. Ni du har
granskat listan kan du trycka på en knapp för att ringa upp personen.
Så har gör du för att få fram informationen i granskningslistan:
Tryck på GRANSK&
t
ELLER
Tryck på NrPR följt av menyknappen GRANSKA.
Om det finns information i granskningslistan visas det äidsta samtalet först.
Du kan nu radera denna information genom att tryda på RAD.
ELLER
Använd NND för att visa mer info~mationom detta samtal.
ELLER
Tryck på RING för att ringa upp personen.

ELLER.
Try& på NASTA följt av LAGRA för att spara detta nummer som
ett personligt kortnummer.

Obs!

Varje telefon har normait 10 granskningsplatser.
Systernadministratörenkan iämna information om h u många
platser som tilldelats din telefon.

Ekonomivagval
med nollställning...............
.........
...............
När du ringer ett externt samtal med hjälp av funktionen för
ekonomivagval EKV) och slår en felaktig siffra kan du trycka på
menyknappen RAD för att mata in telefonnumret på nytt. Du behöver
inte siå O igen för att koppla in funktionen för ekonomivagval.

................................

Med knappsats

o......

Den extra knapptilisatsen använder du när du behöver fler pmgrammerbara knappar. De extra programmerbara knapparna används på
pr- samma sätt som de vanliga knappama.Du kan göra dem till linjeknappar, kortnummerknappar eiier andra funktionsknappar. Två
extra knapptiiisatser kan kopplas tili en telefon.

SYSTEMKODER
Telefonsystemet har fdjande funktionskoder som standard. Dessa koder kan användas om den funktion som eftersöks inte finns på knapp. Observera dock att det är
systuiikodemas standardnummersattning som redovisas nedan och att andra koder
kan förrkomma, t ex bemende på vilka anknytningsnummer som används.
Systemadministratörrn kan lämna besked om vika koder som används i ert system.

Linjegrupp O (lokal/gened)
Besvm parkerat samta1
Parkera och k v a r a parkerat
samtal
Besvara parkerat samtal på en
annan anknytning
öppna dörriås
Ringa med k o m i m e r
Spara nummer
Kopplingstonför nytt samtal
Repetition av senast slaget
numer
Anknytnhgsn-er
Anknymingrnmer
Amullera Stör ej
Stör ej
Lämna meddelande
Annullera meddelande
h a / b e s v a r a meddelande
~ t e n i p p ~ i g nvid
i n upptagen
~
anloiyming/linje
Anropa (pAskynda) vid
upptaget
Konferenssamtal
Ange kontokod
Programmera meddelande
R s i ~ a l e r tiil
a extern linje

529
Anloiytningsppp
53+grp+O Gå ur p p p
53tgrp+l Gå i p p p
54izon Möt mig anrop

h p a i alla intema wner
Anropa i intern zon l
Anropa i intern zon 2
Anmpa i intern zon 3
Anropa i intern zon 4
Anmpa i extern zon l
Anropa i extem zon 2
Anropa i extern zon 3
Anropa i extern zon 4
Anropa i a b extema zoner
Allanrop
Besvara möt mig anrop
Nollställa alam
Nollställa DISA-lam
Rörlig anknytningstjinsteklass
Annuliera all vidmkoppiinp
Vidarekoppla a b samtal
602+xxx Vidarrkoppla vid upptaget
óCc+xxx Vidarekoppla vid uteblivet svar
604+m Vidanekoppla vid upptagduteblivet svar
605+mr Medflytbing
65
Besvara (PI&) samtal a1l
annan anknytning
66
Besvara (plocka)gnippsamtal
67
Gemensamt svar
Ss1
Röststyrd uppringning
682
Spela in ett namn för mStstyd

55+0
55+1
55+2
55+3
55+4
55+5
55+6
55+7
55+8
55+9
55cX
56
57
58
59
600
al+-
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sx
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Enskilda linjenummer
LWppper
Telefonistgupp

