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för

Stora LCD-telefoner:
DS-5012L
ITP-5012L
och

LCD-telefoner med två linjer:
DS-5007S/5014S/5038S
DS-5014D/5021D
ITP-5014D/5021D

SNABBREFERENSHANDBOK

Stora LCD-telefoner
CONFERENCE BUTTON
TRANSFER BUTTON
HOLD BUTTON
SPEAKER BUTTON

(DS-5012L och ITP-5012L)
VOLYMINSTÄLLNINGSTANGENTER
Volyminställning för lur,
ringsignal, högtalare m.m.
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VALTANGENTER (12)
Används för att välja funktioner
och menyer via displayen

HÖGTALARE
För handsfreeanvändning
(Används i stället för luren)

LYSDIOD FÖR
STATUSINDIKERING
Visar telefonens aktuella
status (upptagen, meddelande väntar m.m.)
STOR LCD
SCREEN
(SKÄRMKNAPP)
SCROLL
(RULLNINGSTANGENT)
Används för att välja startmenyn och rulla igenom
visningsalternativen
MIKROFON

CONFERENCE (KONFERENSTANGENT)
TRANSFER (ÖVERFÖRINGSTANGENT)

NAVIGERINGSTANGENTER
För navigering i LCD-menyer
och mellan olika funktioner,
och för att ringa samtal

HOLD (VÄNTETANGENT)
SPEAKER (HÖGTALARTANGENT)

Navigeringstangenterna är
(Sänd),
(Meny),
(Avbryt),
(Avsluta),
(Enter)
och riktningstangenter (piltangenter). De används för att gå mellan de olika funktioner och
menyer som visas på skärmen.
används för att ringa ett samtal efter att ha knappat in numret,
om telefonen ställts i standarduppringningsläget "Enbloc".
kan också användas för att
gå mellan olika alternativ som visas.
= Lägga upp ett konferenssamtal
med upp till fyra andra
medverkande

= Parkera samtal

= Överför aktuellt samtal (eller gå
till MMC-programmeringsläget)

= Slå på telefonens högtalarfunktion

= Väljer LCD-skärmen för visning

Stora LCD-telefoner: Grundfunktioner

Se bruksanvisningen för tangentuppsättningen som finns på
cd-rom-skivan som medföljer systemet för kompletta instruktioner
för användning av telefonen

X RINGA OCH BESVARA SAMTAL

Ringa samtal (Enbloc-läget*)

Besvara samtal

ELLER

ELLER

+ externkod (9 eller 0) + externt telefonnummer +

Internt
samtal

Slå anknytningsnummer +

ELLER

(*Tryck inte på

°

ELLER handsfreesamtal

med telefonen i läge 'Overlap')

Y PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL

Hämta parkerat

Parkera samtal

1. Parkerat samtal på din anknytning

°

Systemparkering

ELLER slå 11

2. Parkerat samtal på en annan anknytning

Slå 12 + No. på anknytningen med det parkerade samtalet

Exklusiv
parkering

(två gånger)

Z ÖVERFÖR SAMTAL

°

ELLER slå 11

[ ÅTERUPPRING VID UPPTAGET

+ anknytningsnummer

Ta fram CALLBACK-menyn på LCD-skärmen ELLER 44
—besvara återuppringning enligt X ovan.

\ PARKERA VID UPPTAGET

] HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANSLUTN

Ta fram CAMP ON -menyn på LCD-skärmen
ELLER slå 45

+

slå 65 + anknytningsnummer

^ VIDAREKOPPLA (DIRIGERA OM) SAMTAL

LCD

Slå*

Vidarekopplingstyp
VIDARE ALLA
VIDARE UPPTAG
VIDARE EJ SVAR
VIDARE UPPTAG/EJ SVAR
INTET SVAR
VIDARE STÖR EJ
MEDFLYTTNING

601 + anknytningsnr. eller gruppnr.
602 + anknytningsnr. eller gruppnr.
603 + anknytningsnr. eller gruppnr.
604 (om UPPTAG & EJ SVAR programmerats)
605 + anknytningsnr. eller gruppnr.
606 + anknytningsnummer

+ riktningstangenter (<, >, etc.)
för att välja framåtsymbolen:
Därefter riktningstangenter för att välja framåttyp
+

(* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.)

_ INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE
Lägga in meddelandeindikering
Slå anknytningsnr.

+ välj alternativ för MESSAGE
på skärmen

Besvara meddelandeindikering
(ELLER slå 43) + välj alternativ för STN
MESSAGE på skärmen

` LÄGGA IN PERSONLIGA SNABBVALSNUMMER
°

slå sedan 105 + snabbvalsnumret (00–49)
+ externkoden + telefonnumret följt av

°

SNABBREFERENSHANDBOK

Externt
samtal

(DS-5007S / 5014S / 5038S / 5014D / 5021D & ITP-5014D / 5021D)
48-TECKENSDISPLAY
Två 24-teckensrader
VOLYMINSTÄLLNINGSTANGENTER
Volyminställning för lur,
ringsignal, högtalare m.m.

PROGRAMVARUTANGENTER (3)
Används för att aktivera funktioner
via displayen
LYSDIOD FÖR STATUSINDIKERING
Viser aktuel status (optaget,
meddelelse venter, mv.)
SCROLL (RULLNINGSTANGENT)
Används för att välja startmenyn
och rulla igenom visningsalternativen
PROGRAMMERBARE
TANGENTER
Med lysdioder med tre färger:

5007S har 7 tangenter
5014S har 14 tangenter
5038S har 21 tangenter
5014D har 14 tangenter
5021D har 21 tangenter

+

MIKROFON
REDIAL
(ÅTERUPPRINGNINGSTANGENT)

NAVIGERINGSTANGENTER

CONFERENCE
(KONFERENSTANGENT)

(DS & ITP-5014D / 5021D)

För navigering i LCD-menyer
och mellan olika funktioner,
och för att ringa samtal

TRANSFER (ÖVERFÖRINGSTANGENT)
HOLD (VÄNTETANGENT)
SPEAKER (HÖGTALARTANGENT)

HØJTTALER
Til håndfri betjening
(Anvendes i stedet for telefonrør)

e

DS-5038S har ytterligare 17
programmerbare tangenter i
denna position (numrerade vågrätt från 22 till 38 från överst till
vänster till nederst till höger).

De programmerbara tangenterna ovanför telefonen är ordnade i rader om 1x7(7) eller
2x7 (14) eller 3x7 (21) tangenter, og de er nummererede fra 1 til 7 eller 14 eller 21 fra øverst
til venstre til nederst til højre. Som standard: Tangenterna 1 och 2 är inställda som SAMTALSTANGENTER. SAMTALSTANGENTER blinkar vid inkommande samtal. Navigeringstangenterna
är
(Sänd),
(Meny),
( (Avbryt),
(Avsluta),
(Enter) och riktningstangenter
(piltangenter). De används för att gå mellan de olika funktioner och menyer som visas på skärmen.
= Parkera samtal

= Lägga upp ett konferenssamtal
med upp till fyra andra
medverkande

= Väljer LCD-skärmen för visning

= Överför aktuellt samtal (eller gå
till MMC-programmeringsläget)

= Slå på telefonens högtalarfunktion

QUICK REFERENCE GUIDE

SNABBREFERENSHANDBOK

LCD-telefoner med två linjer

LCD-telefoner med två linjer: Grundfunktioner

Se bruksanvisningen för tangentuppsättningen som finns på
cd-rom-skivan som medföljer systemet för kompletta instruktioner
för användning av telefonen

X RINGA OCH BESVARA SAMTAL

Ringa samtal

Besvara samtal*

ELLER

Internt
samtal

ELLER

ELLER

+ externkod (9 eller 0) + externt telefonnummer

Slå anknytningsnummer

(*Om telefonen är försedd med navigeringstangenter måste du trycka på

°

ELLER

Tal håndfrit

för att besvara samtal på högtalartelefonen)

Y PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL

Hämta parkerat

Parkera samtal

1. Parkerat samtal på din anknytning
Tryck på den blinkande SAMTALSTANGENTEN
ELLER slå 11

Systemparkering

2. Parkerat samtal på en annan anknytning
Slå 12 + anknytningsnummer

Exklusiv
parkering

(två gånger)

Tryck på den blinkande SAMTALSTANGENTEN
eller linjetangenten ELLER slå 11

Z ÖVERFÖR SAMTAL [ ÅTERUPPRING VID UPPTAGET
+ anknytningsnummer

Tryck på CBK -programvarutangenten ELLER den programmerade
CBK-tangenten ELLER slå 44—besvara återuppringning enligt
X herover.

\ PARKERA VID UPPTAGET
^

] HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANSLUTN

Tryck på PARKERA-programvarutangenten ELLER
den programmerade PROGRAMMERINGSTANGENTEN, ELLER slå 45

+ slå 65 + anknytningsnummer

VIDERESTILLING AF OPKALD
Slå *

Vidarekopplingstyp
VIDARE ALLA
VIDARE UPPTAG
VIDARE EJ SVAR
VIDARE UPPTAG/EJ SVAR
INTET SVAR
VIDARE STÖR EJ
MEDFLYTTNING

Programmerad tangent

601 + anknytningsnr. eller gruppnr.
602 + anknytningsnr. eller gruppnr.
603 + lokal- ELLER gruppennummer
604 (om UPPTAG & EJ SVAR programmerats)
605 + anknytningsnr. eller gruppnr.
606 + anknytningsnummer

Tryck på programmerad
VIDARE- tangent (+ slå
anknytning-, grupp- eller
externt nr. om det behövs)

(* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.)

_ INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE
Lägga in meddelandeindikering
Tryck på MSG -programvarutangenten ELLER den
programmerade MSG-tangenten ELLER slå 43

Besvara meddelandeindikering
+ MSG -tangenten ELLER slå 43

` LÄGGA IN PERSONLIGA SNABBVALSNUMMER
°

slå sedan 105 + snabbvalsnumret (00–49)
+ externkoden + telefonnumret följt av

°
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Externt
samtal
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Samsung Telecoms (U.K.) Limited
Brookside Business Park, Greengate, Middleton, Manchester M24 1GS

