Säkerhetsföreskrifter
Syftet med säkerhetsproblems avsnittet är att garantera säkerheten för användarna
och förhindra skada på egendom. Läs det här dokumentet noggrant för korrekt
användning.

Bruk
Varning
Ger information eller instruktioner som du bör följa för att undvika personskador
eller olycksfall.

Varning
Ger information eller instruktioner som du bör följa för att undvika en tjänstfel eller
skador på telefonen.

Notering
Anger ytterliggare information för hänvisning.

Check
Ger användaren information för stabil drift av systemet.

Symbol
Varning
Indikerar om allmän försiktighet.

Restriktioner
Symbol för otilåten åtgärd

Instruktioner
Indikerar för beordning av specifik handling.
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Varning
Power
Använd inte en skadad
strömkontakt, kabel, eller ett löst
uttag.

Om ett onormalt ljud, lukt eller rök
avges från telefonen, dra ut
strömkontakten omedelbart och
sedan kontakta servicecenter

Dra inte i kabeln, böj kabeln med
kraft, och rör inte strömkontakten
med våta händer.

För strömanslutning av telefonen,
använda den angivna
strömadapter. Användning av en
nätadapter som inte uppfyller
specifikationerna kan göra att
produkten blir skadad, överhettas
eller explodera.

För att undvika elektriska stötar,
anslut inte säkerheten extra låg
spänning (SELV) kretsar till
spänning telefonnätet (TNV)
kretsar. Vissa LAN-och WAN-portar
båda använder RJ-45 anslutningar.
Var försiktig vid anslutning av
kablar.

Om det är smuts eller fukt på
stickkontakten eller på uttaget, dra
ur kontakten och torka bort med en
trasa. Om smuts eller fukt finns
kvar på produkten även efter
torkning, kontakta servicecentret.

När telefonen inte används under
en längre tid, lämna kontakten
utdragen ur vägguttaget.

Läs installationsanvisningarna
innan du ansluter systemet till
strömkällan.

Installation/Underhåll
Placera inte telefonen på en plats
med mycket damm, på en plats
som är utsatt för allvarliga
förändringar i temperatur, eller i
närheten av en
uppvärmningsanordning (cigarett
värme, värmare, etc.)

Den fasta LAN-hubb som ger makt
över Ethernet (PoE) enligt IEEE
802.3 ÅF skall vara en UL-listad
enhet med utgången utvärderas
som en Limited Power Source
enligt definitionen i UL60950-1

Använd eller förvara inte brännbart
material eller vätska/gas nära
telefonen.

Enheten är avsedd att installeras i
en nätverksmiljö 0 enligt IEC TR
62102. Som sådan, tillhörande
Ethernet-kablar skall vara
begränsade till inne i byggnaden.

Placera inte vaser, krukor, muggar
eller en behållare med kosmetika
eller läkemedel nära telefonen

Installation av utrustning får inte
sträcka sammankopplade kablarna
eller externa strömkällor utomhus.
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Varning
Power
Stäng inte av telefonen under uppgradering

General
LAN-kabeln till nätverket ska
anslutas till LAN-porten på en
telefon och inte till PC-anslutnings
port.

Ta inte isär, reparera eller
modifiera telefonen utan ett
anledning för detta..

Placera inte några tunga objekt på
telefonen.

Denna produkt innehåller inga
användbara delar.

Installera inte telefonen under
direkt solljus.

Använd en mjuk och torr trasa vid
rengöring av telefonen. Spruta inte
vatten direkt på produkten, och
använd inte kemikalier så som vax,
bensen, alkohol, thinner, mygga
mördare, parfymspray, smörjmedel,
tvättmedel, etc..
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Förberedelse
Paketet innehåller
Kolla så att produktpaketet innehåller alla följande delar:

Telefonenhet

Telefonlur

LAN kabel

Snabbanvändnings guide

Ferritkärna

- Om någon del saknas eller är skadad, kontakta återförsäljare.
- Näradaptern är valfri. Om nätadapter behövs, kontakta återförsäljare.
- Denna produkt är avsedd att försörjas av en angiven Direkt Plug-In
Poweradapter märkt med "Class 2 "och "LPS" och beräknad till 5 V DC, 3A
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Installation av telefon

1

Om headset används, anslut det till headsetporten.

2

Anslut telefonluren till telefonlursporten.

3

Anslut LAN kabeln till LAN porten på telefonen.

4

Anslut ena änden av LAN kabeln som lämnats med telefonen till PCanslutningen på telefonen. Anslut den andra änden till nätverksporten på
din PC.

5

Om PoE inte stöds, anslut strömadaptern till eluttaget på telefonen genom
att fästa kabeln vi mitten hålet på hållaren. Om den anslutna nätadaptern
är ansluten till ett uttag, så startas telefonen. (Nätadaptern levereras
separat och den kan variera beroende på land.)

6

Fäst kabeln I riktlinjen som figuren visar.
Ge kabeln till nätverksadaptern extra längd innan du säkrar den i fästet för
att förhindra den att lätt åka ur uttaget i telefonen. Fäst baksidan till
telefonenheten genom att montera den ner i spåret och sedan säkra
ovansidan.

- Om strömmen levereras från LAN-porten (PoE), så startas telefonen upp när den är
ansluten till LAN.
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Montering av baksida
Installation av vinkel på telefonen kan ändras beroende på vilken riktning man väljer
på baksidan.

1

Fixera baksidan i de övre eller nedre spåren på telefonen.

2

Tryck den sida som du inte fixerat i spåren mot telefonen för att fästa
baksidan.

3

Placera telefonen på installationsplatsen och kontrollera om det skakar.
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FÖRE ANVÄNDNING
Huvudfunktioner
Nätverk
Denna produkt möjliggör röst telekommunikation via ett redan
installerat datanät, utan att kräva installation av en separat
telefonlinje. Därför behöver den inte ytterligare kostnader utan kan
spara på telefonkostnader för företag och människor som använder
internationella telefonsamtal ofta

LCD skärm
Olika funktioner visas på LCD-skärmen så att du bekvämt kan
använda dem med hjälp av (Direction) knappen.

Samtalsparkering
Du kan hålla samtalet tillfälligt eller överföra det till en annan person
som använder samtalsparkering eller ring överföringsfunktion, om
något brådskande händer under samtalet.

Konferens
Under ett samtal kan du ha ett konferenssamtal med andra genom att
trycka på (Conference) knappen.

Vidarekoppling
När du inte kan ta emot ett samtal kan du överföra det till en annan
anknytnings telefon.

DND (Stör ej)
När du inte vill svara i telefonen, kan denna funktion förhindra att
telefonen ringer även när ett samtal är placerat på den.
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Delar, namn och funktioner
Framsidan på telefon SMT-i5210

Produktens färg och bilder som används I denna guide kan avvika från den
verkliga utrustningen.
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Namn och Funktioner
Knapp

Funktion

LED

Dess färg blinkar I olika mönster beroende på telefonens
status.

Undre skärmknappar

Används för att välja önskad funktion från de undre
skärmknapparna som menyerna visar längst ned på
LCD-skärmen.

Konferens

Användare kan ringa konferenssamtal.

Vidarekoppling

Användare kan aktivera vidarekopplings funktionen
under ett samtal.

Parkera

Användare kan hålla ett samtal vid upptaget

UC Dial

Användare kan aktivera vidarekoppling eller “stör ej”
status.

Navigeringsknapp
(Riktning/ok)

Användare kan välja/flytta/redigera-menyn

Programmerbara
knappar

Du kan tilldela en ofta använd funktion för varje knapp.
När du trycker på en viss knapp är tilldelad funktionen
körs. För mer information om hur du ställer in denna
funktion, kontakta administratören.

Knappsats

Användare kan skriva in text och siffror.

Högtalar

Användare kan aktivera/inaktivera användning av en
högtalartelefon

Headset

Användare kan sätta telefonen i Headset-läge

Volym

Användare kan justera volymen

Tyst

Användare kan tysta sin röst.

UC

Användare kan hantera kalendern.

Meddelande

Användare kan se hela SMS listan.

Telefonbok

Visar en telefonbok så att en användare kan söka eller
ange ett telefonnummer via de undre skärmknapparna.
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Knapp

Funktion

LCD Skärm

Konfigurationen av LCD-skärmen är följande:
- På toppen av skärmen, ikonerna som representerar
telefonfunktionen
inställningarna visas.
- På huvudskärmen, är valbara menyerna, samtalet bearbetning
status, eller olika meddelanden.
- Längst ner på skärmen, menyer som användaren kan välja
beroende på status visas.

Telefonlur

Överför talarens röst
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Navigeringsknapp och UC Dial
SMT-i5210 telefonen har navigeringsknappar och UC-ratten för att låta användare
använda sina funktioner enkelt.

Knapp
UC dial

Navigation

Funktion

Vänster

Användare kan ställa telefonen i vidarekopplingsläge.

Center

Standardinställningar gäller.

Höger

“Stör ej” (DND)

Riktnings
knapp

Användare kan redigera innehållet på skärmen eller flytta
mellan menyalternativ.

OK button

- Användare kan välja eller spara den post där markören är
placerad i en meny-läge.
- Användare kan kontrollera den som ringers uppgifter från
en station linje under mottagandet

Vad är UC?
UC (Unified Communication) beskriver den infrastruktur miljö som används för att
stödja integrerad kommunikation. Dess viktigaste funktioner är IP-telefoni, röst /
videokonferens via en server, tjänsten, VOD, XML webbläsare,
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Telefonens Informationsdisplay
Telefonstatus indikation
Telefonstatus indikationen är på eller av beroende på användarstatusen.

Situation

Indicator State

Upptagen

Lyser rött

Inkommande samtal

Blinkar rött

När ett Röstmeddelande finns

Blinkar grönt.

LED Indikator
[Hold] knapp, [Speaker] knapp, [Headset] knapp, [Mute] knapp har en diod som
är på/av beroende på funktionens status.
Button LED

LED Status

Description

Hold (Parkerat)

Röd indikator tänds

När ett inkommande samtal hålls

Speaker
(högtalare)

Röd indikator tänds

När högtalartelefon används

Sekretess

Röd indikator tänds

Ljud avstängt för andra parten.

Headset

Röd indikator tänds

Samtal uppkopplat med headset.

Programmerbar
knapp

Snabbt blinkande rött (0.5 sec)

En användare har ett inkommande
samtal.

Långsamt blinkande rött
(1 sec)

En användare är parkerad

Lyser rött

En användare är i ett samtal eller
motsvarande funktion är aktiverad.
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Telefonens statusikoner
De visar telefonens status, visas på den övre vänstra sidan.
Button

Description
Status serveranslutning
Headset-läge aktiverat
Meddelande
Tyst-läge
Parkerat-läge

Information samtals status
Förklarar skillnaden mellan animationsbilderna som visas I display gällande samtals
status.
Animation image

Beskrivning
Ett samtal utförs
Upptagen status
Ett hemligt samtal utförs
Samtal mottaget
Parkerat
Autosvar
Stör ej
Överför samtal
Ledig
Status oklar
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Inmatningsmetod
Använd knappsats och (Riktnings) knapparna på telefonen för att ange eller ändra
Svenska bokstäver, nummer eller specialtecken enkelt.

1

När du trycker på (*) knappen under textinmatning så ändras inmatningen.
Det finns fyra steg, stora bokstäver, små bokstäver, nummer och
specialtecken.

2

Använd knappsatsen för att skriva svensk text och nummer; och använd
(Riktnings) och (OK) knapparna för specialtecken.
När du ändrar skriven text, välj (Del.) undre skärmknapp.
- Svensk inmatning: Välj detta läge (stora / små) genom att trycka [*] knappen och
skriv text genom att trycka på knappsatsen.
- Nummerinmatning: Välj detta läge genom att trycka [*] knappen, och nummer
skriver genom att trycka på snabbvalsknappar.
- Specialtecken inmatning: Välj detta läge genom att trycka [*] knappen, välj ett
önskat tecken med hjälp av [Riktning] knappen, och tryck på [OK] knappen för att
öppna den.

Navigeringsknapp
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Knapprats

BAS FUNKTIONER
Ringa upp
Funktion som används till att ringa ett internt samtal eller ett nummer som är direkt
kopplat till det centrala växelsystemet.
En förlängnings linje är telefonlinjen genom vilket ett samtal kan placeras till en
annan intern telefonen ansluten till systemet för kontoret.
En station linje är telefonlinjen där användaren kan ringa eller ta emot ett samtal
till / från utsidan (t.ex. hem), som är direkt ansluten till det centrala växelsystemt.

Ringa anknytningsnummer
1

Lyft på luren och lyssna efter ton.

2

Välj (Call) från underknappsmenyn för att ringa
ett samtal.

3

Om mottagaren svarar, starta konversationen.

- Tryck telefonnumret.
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Ringa ett externt nummer
1

Lyft på luren och lyssna efter ton.

2

Tryck på en knapp som anges av tillverkaren för
att göra ett vanligt samtal(t.ex. ”0”) och ange det
externa numret.

3

Om användaren väljer (Call) bland de under
skärmknapparna så kan en kopplingston höras.

4

Om mottagaren svara, starta konversation.

Eftersom Line Group katalognummer kan variera per system, kontakta
systemansvarig..
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Ringa med högtalarfunktion
1

Tryck på (Speaker) knappen i viloläge

2

Tryck valt telefonnummer och välj (Call) i under
skärmknappsmenyn för att ringa.

3

Efter att signal hörs och mottagaren svarar,
starta konversationen.
-Om luren lyfts under ett samtal så stängs högtalare av
och samtalet kan fortsätta via luren..

4

När samtalet är slut, tryck på (speaker)
knappen igen.
- Om luren används, lägg på.

Ringa senaste ringda numren
1

Välj (Log) knappen och skärmen visar
samtalslistan.

2

Använd (Up/Ner) knapparna för att välja
telefonnummer och sen välj (Call) för att ringa.
- En signal hörs från högtalaren.
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Svara med telefonlur
1

Lyft på telefonluren när telefonen ringer.

2

Konversera.

3

Lägg på luren när samtalet tar slut.

Svara med högtalare
1

När telefonen ringer, tryck på (Speaker)
knappen

2

Konversera

3

När samtal avslutas, tryck på (Speaker) för att
avsluta samtalet.

- Om luren lyfts under ett samtal så stängs högtalare av
och samtalet kan fortsätta via luren..
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Hämta samtal
Funktionen är till för att plocka ett samtal från en annan anknytning som finns I
samma grupp.

1

En anknytning i samma grupp ringer.

2

Välj (Func.) à(MIN GRUPPHMT).

3

Konversera.

Hämta samtal är endast tillåtet att abonnentena tilldelas samma grupp.
För att fördela grupper, kontakta systemadministratör.
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Användbara funktioner under samtal
Funktionerna nedan används när du ringer ett samtal internt eller externt.

En tjänstmeny kan visas genom att välja (Func.) från under skärmknapparna

Parkerat samtal
Ett samtal kan hållas tillfälligt, vilket gör att den som ringer får vänta. Samtalet kan
hämtas och fortsättas när det sedan passar.

1

För att parkera ett samtal, tryck på (Hold)
knappen under samtalet.

2

Meddelandet “On Hold” visas I displayen.

3

Samtalet kan återupptas genom att trycka på
(Hold) knappen.

Ringa tillbaka
Denna funktion kan användas för att ringa ett samtal till en specifik person senare i
händelse av att mottagaren är upptagen.

1

Om det är upptaget hos mottagaren, välj
(Func.) bland de undre skärmknapparna och
välj sedan (CALL BACK) genom att trycka på
(OK) knappen.
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2

Under ett samtal kan du ha ett konferenssamtal
med andra genom att trycka på (Conference)
knapp.

3

Du kommer att meddelas med ringsignalen när
mottagaren slutar sitt föregående samtal. Plocka
upp luren så kommer ett samtal att göras till
mottagaren.

Tyst
Denna funktion används för att stänga av användarens röst under ett samtal, men
användaren kan fortfarande höra mottagarens röst i samtalet.
Tryck på (Func.) knappen och sedan på (Mute.)
under samtalet.
Nu kan inte motparten höra vad du säger.
-För att återställa funktionen tryck på (Funk.) knappen och
sedan på (Mute off) så kan användaren prata igen.

Alternativt, tryck på (Mute) knappen till höger om knappsatsen ger samma
funktion.
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Överför samtal
Denna funktion används för att överföra ett samtal till en annan person.

1

För att överföra aktuellt samtal till en annan
person, tryck (Transfer) knappen.

2

När en kopplingston hörs, tryck telefonnumret
till mottagaren.
- Om numret är ett externt nummer, tryck siffran linje
katalogen och sedan ringa upp ett telefonnummer,
eller om det är ett anknytningsnummer, bara slå
anknytningsnumret.
- I allmänhet är stationens katalognummer inställt på [9
eller 0]. För det exakta antalet, konsultera
systemadministratören

3

När en kopplingston hörs till mottagaren, lägg
på luren.
- Alternativt vänta tills mottagaren svara och lägg på
efter att du berättat om samtalet.

Om mottagaren är upptagen eller inte svarar
För att ta tillbaka samtalet, tryck på (end call) knappen. Sen kan du testa att
överföra det igen genom att trycka på (Transfer) knappen. Återgå till det
pågående samtalet genom att trycka på (Hold) knappen.
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Konferensfunktion
Under ett samtal kan andra abonnenter bjudas in att delta i ett konferenssamtal.

1

Tryck på (Conference) knappen under
samtalet.

2

Efter kopplingston tryck numret till den som ska
delta i konferenssamtalet och sedan (Call)
knappen.

3

När ett samtal kopplas, tryck på (Conference)
knappen för att starta konversationen.
- Under konferenssamtal kan en deltagare läggas till på
samma sätt. (Kontakta systemadministratören för
information om max. antal personer tillåts i en
konferens.)

För att stödja tjänsten konferenssamtal bör terminalens nummer registreras i
systemet. Om denna funktion inte fungerar, kontakta systemadministratören.

Nummerpresentation
Detta är den funktion som under inkommande och utgående samtal som tar emot
detaljer och information om motparten från systemet, och visar den på skärmen.

1

När motpartens detaljer mottags så visas den
på skärmen.

2

Kontrollera uppgifterna genom att välja
nummerpresentation.
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Inspelning av samtal
Om en terminal arbetar med Samsung Communicator är det möjligt att spela in
samtalet med hjälp av inspelningsfunktionen i Samsung Communicator.

1

Inspelningen startas när du väljer (Rec) under
ett samtal.
- If you are in a call while you are interoperating with
OfficeServ Communicator, the [Rec] menu is
activated in the supplementary function list.

2

Inspelningen avslutas när du väljer (Stop).
- Användaren kan kontrollera en inspelning vi
(View Recording) funktionen i Samsung
Communicator.

Volymkontroll
(Vol) knappen används för att ställa in volymen på telefonluren, högtalaren och
ringtonen.

Volymkontroll på telefonlur
Du kan ändra volymen på telefonluren.

1

Justera volymen när telefonluren är i
användning.

2

För att höja volymen i telefonluren, tryck på
översta (Vol) knappen.
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3

För att sänka volymen i telefonluren, tryck på
understa (Vol) knappen.

Volymkontroll på högtalare
Du kan ändra volymen på högtalaren.

1

Justera volymen när högtalaren är i användning.

2

För att höja volymen på högtalaren, tryck på
översta (Vol) knappen.

3

För att sänka volymen på högtalaren, tryck på
understa (Vol) knappen.

Volymkontroll ringsignal
Du kan ändra volymen på ringsignalen.

1

För att höja volymen på ringsignalen samtidigt
som det ringer, tryck på översta (Vol) knappen
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2

För att sänka volymen på ringsignalen samtidigt
som det ringer, tryck på understa (Vol) knappen.

Genom att trycka på volymknapparna i viloläge, kan användaren även justera
volymen på knappljudet
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MAIN MENUS
Denna del beskriver de olika menyernas funktioner. Telefonen innehåller samtal, UC,
telefon och inställningsmenyer.

Menystruktur
Tryck på (Menu) knappen när telefonen är i
standby läge och menyn visas i skärmen. Den
önskade menyn kan väljas genom att använda
navigationsknappen eller val knapparna i
underkant på skärmen.

Post

Delpost

Beskrivningar

1 PhoneBook

-

Visar hela listan med telefonnummer som har
sparats i telefonboken.
- Sök nummer (Search) knappen
Tillåter en användare att söka efter namn /
nummer för ett telefonnummer i telefonboken.
- Lägg till Telefonbok (knappen Nytt)
Detta är den funktion som används för att
registrera ett telefonnummer.
- Radera / Radera alla (del., Del Alla knappen)
Detta är den funktion används för att radera
alla telefonnummer som sparats i telefonboken.

2 Call Log

-

Visar de senaste numren för utgående,
inkommande och missade samtal.

3 Message

1 Voice Mail

Visar antalet mottagna röstmeddelanden.

2 Short Message

Visar antalet mottagna SMS.
1 inkorg:
Tillåter en användare att spara och läsa de
mottagna textmeddelandena.
2 Utkorgen:
Tillåter en användare att läsa skickas och
sparas meddelanden eller skicka dem.
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Post

Delpost

Beskrivningar

4 Call Service

-

Du kan göra inställningar för automatiskt
svar, ring standby, frånvaroservice,
begränsning av utgående samtal,
väckningssamtal och spärra nummer.
(Funktioner som stöds kan variera beroende
på vilket system som används).

5 Forward/DND

-

Du kan ställa in vidarekoppling/stör ej
funktion. (Funktioner som stöds kan variera
beroende på system.)

6 Phone

1 Screen

1 Tidsformat:
Ändrar format på klockan som visas i
viloläge.
2 LCD Energisparläge:
En användare kan ställa in tiden för att
stänga av bakgrundsbelysningen.

2 Sound

1 Volym:
Tillåter användaren att justera volymen på
rington, telefonlur, högtalare och knappton.
2 Rington:
Tillåter användaren att ändra rington.
3 knappton:
Tillåter användaren att ändra knappton.

3 Language

Ändrar språket på telefonen.

4 Security

1 Ändrar lösenord:
Tillåter användaren att ändra lösenord.
2 Telefon:
Tillåter användaren att begränsa tillgången
till visa menyer.

7 Setting

8 UC

5 Phone
Information

Visar programvaran i telefonen

1 Application Set.

Du kan logga ut telefonen och kolla AOM
informationen som är kopplad till AOM
knapparna i telefonen.

2 Network
Information

Visar information om nätverksinställningar på
telefonen.

3 User Data Init

Låter en användare ta bort hans/hennes
personliga data och återgå till det
ursprungliga tillståndet.

1 Scheduler

Användaren kan registrera och hantera sitt
schema.
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Telefonbok
Användning av telefonboken. Användaren kan enkelt hantera telefonnummer, emailID, faxnummer, foton etc. Dessutom kan samtal enkelt göras med hjälp av
telefonboken.

Visa en kontakt
Ett telefonnummer kan visas baserat på vilken grupp det är sparat i telefonboken.

1

Välj (Menu) à (1 Phonebook) à Grupp.

2

Telefonlistan över den givna gruppen visas.
- Tryck på (OK) knappen och den detaljerade
informationen visas.
- Om användaren väljer (Call) knappen, så kan ett
samtal till det angivna numret göras.

Sök i telefonboken
Användaren kan söka efter ett telefonnummer som är sparat i telefonboken genom
att söka på namn eller nummer.
Välj (Menu) à (1 Phonebook) à (Search).
Välj om du vill söka på namn(1) eller nummer(2)
Ange ett namn eller nummer och tryck på (OK)
knappen för att visa sökresultat.
-Användaren kan söka efter nummer genom att endast fylla i
initialerna på namnet du söker efter.
-Tryck på (OK) knappen och detaljerad information visas I
displayen.
- Om användaren tycker på (Call), så kan ett samtal göras till
det angivna numret.
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Lägg till kontakt
Detta är den funktion som används för att lägga till ett telefonnummer i telefonboken.
Telefonnummer för upp till 100 personer kan sparas.

1

Välj (Meny) à (1 Phonebook) à (+)
à (New).

2

Fyll i namn och telefonnummer och efter det välj
(Save).
- Telefonnummer (t.ex. mobiltelefoner, hem, kontor,
anknytning), fax, e-post, anteckningar, grupp och
ringsignals inställningar kan alla bli sparade.

Ändra i kontakt
Användaren kan ändra telefonnumret som är sparat i en kontakt.

1

Välj (Meny) à (1 Phonebook) à (Search).
Välj objekt och tryck (OK) à (Edit).
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2

Ändra den information som användaren vill
ändra och välj (Save).

Ta bort en kontakt
Ett telefonnummer som är sparat i telefonboken kan tas bort.

1

Välj (Menu) à (1 Phonebook) à välj kontakt.
Välj (+) à (Del).

2

Välj (Yes) för att ta bort numret.
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Lägg till grupp
Denna funktion används för att lägga till en ny grupp.

1

2

Välj (Menu) à (1 Phonebook) à (+)
à (Edit) à (New).

Fyll I ett nytt gruppnamn och välj (Save)
- Ringsignal kan också väljas för grupp.

Ta bort en grupp
Denna funktion används för att ta bort en sparad grupp.

1

2

Välj (Menu) à (1 phonebook) à (+)
à (Edit). Välj den grupp du vill ta bort och tryck
på (Del)

Välj (Yes) för att ta bort gruppen.
- Kontakterna i den borttagna gruppen flyttas till
ospecificerad grupp.
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Samtalslista
Visar hela samtalslistan för den senaste tidens
inkommande, utgående och missade samtal. Upp
till 100 samtal kan sparas.
Välj (Menu) à (2 Call Log).
Genom att använda navigationsknapparna kan
användaren röra sig upp och ner i samtalslistan
för att se inkommande, utgående och missade
samtal.
- Genom att välja (Call) så kan användaren ringa ett
samtal till det specifika numret.
- Genom att trycka på (OK) à (Save) för att spara det
valda numret i telefonboken.
- Genom att välja (+) så kan användaren ta bort en logg,
eller rensa alla.
- Om ett nummer i samtalslistan är sparat i en kontakt i
telefonboken så kan detaljerna i kontakten ses genom
att trycka på (OK) knappen eller på den högra undre
skärmknappen.

Meddelande
Du kan hantera röstmeddelanden genom att
ansluta till röstbrevlådan. Du kan också skicka och
ta emot SMS och spara ett skapat meddelande
tillfälligt.

Röstmeddelande
Spara och kontrollera röstmeddelanden.
Välj (Meny) à (3 Message) à
(1 Voice Mail) för att ansluta till röstbrevlådan.
Kontrollera röstmeddelanden genom följande
instruktioner.
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Nytt meddelande
Denna funktion används för att skapa och spara ett meddelande som ska skickas.

1

Välj (Menu) à (3 Message)
à (2 Short Message) à (New Msg).

2

Skapa ett nytt meddelande och välj (Next).

3

När du avslutat meddelandet, välj (Specifikt
nummer) och fyll i telefonnummer för
mottagaren och avsändaren. Ett meddelande
kan skickas till max 10 abonnenter.
Välj (Send) för att skicka meddelandet

Inkorg
Denna funktion används för att spara och kontrollera mottagna meddelanden.

1

Välj (Menu) à (3 Message)
à (2 Short Message) à (InBox).
En lista med mottagna meddelanden visas.
- Genom att välja (+) så kan användaren ta bort valt
eller alla meddelanden.
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2

För att visa all meddelandeinformation, välj
meddelandet och tryck på (OK) knappen
- Genom att trycka på (Reply) så kan ett
svarsmeddelande skickas.
- Välj (+), så visas nedanstående.
- Genom att välja (Call) från menyn så kan ett samtal
genomföras till avsändaren.
- Genom att välja (Save) så kan användaren spara
telefonnumret från avsändaren..

Utkorg
Denna funktion används för att spara meddelande som skickats.

1

Välj (Menu) à (3 Message)
à (2 Short message) à (OutBox).
En lista med skickade meddelanden visas i
displayen.
- Genom att välja (+) så kan användaren ta bort valt
eller alla meddelanden.

2

För att visa all meddelandeinformation, välj
meddelandet och tryck på (OK) knappen
- Genom att välja (Send) så kan användaren skicka
meddelandet igen.
- Välj (+) så visas nedanstående.
- Genom att välja (Call) från menyn så kan ett samtal
genomföras till mottagaren.
- Genom att välja (Save) så kan användaren spara
telefonnumret till mottagaren.
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Utkast
Denna funktion används för att spara skapade meddelanden tillfälligt.

1

Välj (Menu) à (3 Message
à (2 Short Message) à (Draft Message).
En lista med sparade meddelande visas i
displayen.
- Genom att välja (+) så kan användaren ta bort valt
eller alla meddelanden.

2

För att visa all meddelandeinformation, välj
meddelande och tryck på (OK) knappen.
-Genom att trycka på (Send) så kan användaren skicka
det specificerade meddelandet.
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System Service
Du kan göra inställningar för automatiskt svar, ring standby, frånvaroservice,
begränsning av utgående externa samtal, väckningssamtal, uppsägning av
spärrade nummer och orginalframställning av spärrtjänstnummer. (Funktioner som
stöds kan variera beroende på systemet).

Autosvar

1

Välj (Menu) à (4 System Service)
à (Auto Answer).
- När autosvar är aktiverat så svaras alla inkommande
samtal automatiskt.

2

Autosvar är aktiverad.
- Om du väljer autosvar igen när det är aktiverat så
avaktiveras autosvar.

Samtal väntar

1

Välj (Menu) à (4 System Service)
à (Call Waiting).
- När samtal väntar är aktiverat kan du få ett nytt
inkommande samtal genom att parkera det pågående
samtalet.

2

Samtal väntar är aktiverad.
- Om du väljer samtal väntar igen när det är aktiverat så
avaktiveras samtal väntar.
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Frånvarande Service

1

Välj (Menu) à (4 System Service) à
[Absentee Service]
-När frånvarande service är aktiverat, så anmäls din
frånvaro till annan person som ser när det finns ett
inkommande samtal.

2

Frånvarotjänsten är aktiverad.
-Om du väljer frånvaroservice igen när den är aktiverad
så kommer frånvaroservice bli inaktiverad.

Samtalsbegränsning

1

Välj (Menu) à (4 System Service) à
(Call Restriction)
-När denna tjänst är aktiverad så begränsas de
utgående samtal.

2

Om du aktiverar denna tjänst, vilket du gör
genom att använda navigeringskanppen och
ange ett lösenord så kommer utgående samtal
att begränsas.
- Du kan inaktivera tjänsten på samma sätt.
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Väckningssamtal

1

Välj (Menu) à (4 System Service) à
(Wakeup Call)

2

Du kan aktivera denna tjänst med hjälp av
navigeringsknappen och ställa in
väckningssamtalen att ske en viss tid eller dag.
-Om du anger månad, dag, tid och minut för ett
väckningssamtal så kommer det finnas samtal vi det
angivna datumet och tiden. (t.ex. 06181500 18-juni
15:00)
- Om den är inställd att upprepa, kommer det finnas ett
väckningssamtal vid en viss tidpunkt varje dag. (t.ex.
10:02)

Spärr mot inkommande samtal

1

Välj (Menu) à (4 System Service) à
(Incoming Barring)

2

Du kan aktivera denna tjänst med hjälp av
navigeringsknapparna och genom att fylla i vilka villkor
som ska uppfyllas
- Du kan inaktivera tjänsten på samma sätt.
- Matchnings typ (Partial): Alla inkommande samtal
som inkluderar ett specifikt nummer blockeras.
- Matchnings typ (Entire): Alla inkommande samtal som
matchar exakt ett specifikt nummer blockeras.
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3

Om det är ett inkommande samtal från ett
spärrat nummer så ringer inte telefonen utan det
visas i displayen.
- Du kan välja om samtalet ska nekas eller om det ska
kopplas till växeln.

Spärr mot utgående samtal

1

Välj (Menu) à (4 System Service) à
(Outgoing Barring)

2

Du kan aktivera denna tjänst med hjälp av
navigeringsknapparna och genom att fylla i vilka
vilkor som ska uppfyllas.
- Du kan inaktivera tjänsten på samma sätt.
- Matchnings typ (Partial): Alla inkommande samtal
som inkluderar ett specifikt nummer blockeras.
- Matchnings typ (Entire): Alla inkommande samtal som
matchar exakt ett specifikt nummer blockeras.

3

Om du ringer ett samtal till ett spärrat nummer
så kommer det upp ett meddelande i displayen
som säger att numret är spärrat för utgående
samtal.
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Vidarekoppling/Stör ej
Denna Funktion används för att ställa in eller ta
bort vidarekoppling eller stör ej funktion.
Användaren kan aktivera vidarekoppling för alla
samtal eller endast för vissa tider. Du kan också
ställa in att inte svara. (Funktioner som stöds kan
variera beroende på systemet.)

Vidarekoppling

1

Välj (Menu) à (5 Forward/DND) à
(1 Forward)
- Du kan ställa in vidarekoppling för alla, upptaget, ej
svar, oregistrerade, gruppsamtal och UMS.

2

Du kan aktivera denna tjänst med hjälp av
navigeringsknappen och registrera ett nummer.
- Du kan avaktivera tjänsten på samma sätt.

Follow Me

1

Välj (Menu) à (5 Forward/DND) à
(2 Follow Me)
- The information is a menu displayed when a
counterpart sets you as a counterpart.
Enabling/Disabling is used to enable/disable the
remote call forwarding applied to a user.
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2

If you register a called number and enter a
password after you enable this service using the
navigation button, the service becomes enabled.
- In the same manner, you can disable the service.

Remote Office

1

Välj (Menu) à (5 Forward/DND) à
(3 Remote Office)

2

Du kan aktivera denna tjänst genom att
använda navigeringsknappen och registrera ett
uppringt nummer.
- Du kan inaktivera denna tjänst på samma sätt.

Stör ej

1

Välj (Menu) à (5 Forward/DND) à
(4 DND)
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2

Du kan aktivera denna tjänst genom att
använda navigeringsknappen.
-Du kan ta emot ett samtal även om telefonen är i
”stör ej” –läge om det är registrerat som
undantagsnummer.

Telefonmeny
Denna funktion används för att ställa in skärm, ljud,
språk, säkerhet och visa telefonens information på
skärmen.

Skärm
Denna funktion används för att ställa in tidsformat
samt energisparläge.
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Tidsformat
Välj vilket tidsformat som du vill ska visas på skärmen.

LCD Energispar-läge
Ställ in bakgrundsbelysning på/av på LCD skärmen.
- LCD Power Off : Off after 10 Sec.(Släcks efter 10 sek.)
Off After 20 Sec.(Släcks efter 20 sek.)
User Configuration (Användarinställningar)
Always Off (Alltid av)

Ändra standardinställningar för skärmen kan påverka livslängden på LCDSkärmen och bör därför inte ändras. Nedan visas standard LCD inställningar.
LCD Av: Användarinställningar (8:00 till 18:00)

Ljud
Användaren kan välja vilken typ av signal och volym
som ska vara på ringsignalen och på knappsatsen.

Volym
Genom att trycka på navigationsknappen kan
användaren ställa in volymen på telefonluren,
högtalaren, ringsignalen och knappsatsen.
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Ringsignal
Välj den ringsignal som önskas och tryck på (OK)
knappen eller välj (Save) bland de undre
skärmknapparna.

Knappton
Välj den knappton som önskas och tryck på (OK)
knappen eller välj (Save) bland de undre
skärmknapparna.

Språk
Denna funktion används för att ställa in vilket språk
som önskas.
- Välj det språk som önskas från listan och välj (OK) knappen
eller välj (Save) bland de undre skärmknapparna.
.

Säkerhet
Användaren kan ställa in lösenord på telefonen för att
kunna ändra inställningarna i telefonen och för
låsfunktion. Detta skyddar mot att andra personer kan
använda telefonen. Lösenordet bör vara 4 siffror.
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Telefoninformation
Denna funktion används för att visa information om
telefonen.
Aktuell version av programvaran visas i displayen.

Inställningar
Användaren kan använda funktioner som samtal
inställningar, visa nätinformation, telefoninformation
och initiering.

Programinställningar.
Användaren kan ställa in valfria funktioner relaterade
till samtals- och meddelandehantering.
Välj (Menu) à (7 Settings) à
[1 Programinställningar).

Logga ur telefon
Du kan logga ut telefonen från systemet.

Programmerbara knappar
Du kan se status för de programmerbara knapparna.
För att ändra inställningar kontakta
systemadministratören.

48_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Nätverksinformation.
Denna funktion används för att identifiera den aktuella
nätverksinformationen för telefonen.

Rensa användarinställningar.
Denna funktion används för att initiera telefonen.
Telefonbok, samtalslistor, etc. initieras.

UC Meny
Användaren kan ändra inställningar för kalender.

Kalender
Denna funktion används för att registrera och hantera
kalender på daglig basis.
Användaren kan ställa in tid, alarm och ringsignal
enligt schemat.
Valj (Menu) à (8 UC) à (1 Scheduler).
-När du klickar på (New), ett fält där du kan ange ett
larmmeddelande visas. Efter inmatning av meddelandet
trycker du på (Next) för att ställa in tiden.
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Visa schemat
Välj (Menu) à (8 UC) à (1 Scheduler).
- Du kan visa detaljerad information om evenemang genom att
välja enskilda objekt från schemalistan.

Dela Schema
Genom att trycka på (Share) knappen på den
detaljerade sidan så kan du dela informationen med
flera personer via meddelande.
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SERVICEMENY
Detta avsnitt beskriver de användarvänliga funktionerna under snabbmenyn, AOM.

Menyerna som visas på servicemenyn kan variera beorende på systemversion.

Servicemeny
Snabbmenyn är en användarvänlig funktion som skiljer sig från telefon till telefon.
För mer information kontakta systemadministratören.

Använda servicemenyn
Tryck (Func.) knappen för att flytta till motsvarande meny och tryck på (OK)
knappen och funktionen är aktiverad.

Servicemenyn i standby

Servicemenyn i upptagen läge
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Felsökning
Följande är exempel på vanligt förekommande problem och lösningar.
Kontrollera listan med lösningar innan du begär reparationstjänster från
servicecentret.
Vänligen ring servicecenter om problemet inte är löst med hjälp av följande
lösningar

Installation/Anslutning
Problem
Telefonen är inte återställd efter
att det anslutits till elnätet.

Lösningar
- Kontrollera om alla kablar är anslutna till telefonen
på rätt sätt.
- Kontrollera om nätadaptern uppfyller
specifikationerna. (Använd valfri strömadapter. Om
du behöver köpa en strömadapter, vänligen
kontakta butiken där du köpte telefonen.)
- Koppla loss strömadaptern från telefonen I ca 10
sekunder, sedan anslut den igen.

Telefonens funktioner fungerar
inte när telefonen har återställts.

- Om meddelandet "IP-konflikt" visas på skärmen
betyder det att din IP-adress redan används (av en
telefon eller dator). Vänligen kontakta
systemadministratören.
- Om meddelandet 'ID konflikt "visas på skärmen
betyder det att ditt ID redan används av en annan
telefon. Vänligen kontakta systemadministratören.

När du lyfter luren eller tycker på
(Speaker) knappen kan du inte
höra kopplingston.

- Kontrollera att nätadaptern och alla kablar är
anslutna till telefonen på rätt sätt.
- Kontrollera om alla nätverksmiljöer, såsom IPadress, är rätt inställda. (Se "Inställningar à Meny
à 4 Network Information" i denna bruksanvisning.)
- Kontrollera att den IP-adress som redan har inrättats
för den anslutna datorn är tillgänglig genom att
använda "ping"-kommando. Om IP-adressen redan
används, kontakta systemadministratören för att få
en tillgänglig IP-adress.
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Ljud
Problem

Lösningar

Telefonen ringer inte eller ljudet
är för tyst.

Tryck på (Vol) knappen för att öka ljudet.
(Se "Volymkontroll" under "Vad användaren behöver
veta i förväg avsnittet i denna bruksanvisning.)

Ljudet är inte klart på grund av
störningar eller korsade linjer.

Om du använder högtalaren, prova att använda
telefonluren.

Det finns en hel del ekon som
kommer från högtalaren.

Om telefoner står för nära varandra och högtalare
används så kan det orsaka ekon. Rekommenderar att
hålla ett avstånd på minst 1 m mellan telefonerna.

Skärm
Problem
Ingenting visas på LCDskärmen under samtalet.

Lösningar
Kontrollera om telefonen är ordentligt ansluten till
portarna. (Se avsnittet om "Installation av telefon"
under "Förberedelse" i denna bruksanvisning.)

Allmänt
Problem

lösningar

Telefonen ringer inte eller ljudet
är för tyst.

Tryck på (Vol) knappen för att öka ljudet.
(Se "Volymkontroll" under "Vad användaren behöver
veta i förväg avsnittet i denna bruksanvisning.)

Ljudet är inte klart på grund av
störningar eller korsade linjer.

Om du använder högtalaren, prova att använda
telefonluren.

Det finns en hel del ekon som
kommer från högtalaren.

Om telefoner står för nära varandra och högtalare
används så kan det orsaka ekon. Rekommenderar att
hålla ett avstånd på minst 1 m mellan telefonerna.

Nummerpresentation visas inte
på LCD-skärmen.

- Fråga tjänsteleverantören om tjänsten
nummerpresentation är aktiverad.
- Om användaren har begärt att bli borttagen från
tjänsten Nummerpresentation, visas den inte på
skärmen.
- Om användaren ringer från ett område där tjänsten
nummerpresentation är inte giltig (t.ex. ringa ett
samtal utomlands), kommer nummerpresentation
inte visas på skärmen.
- Om användaren får samtal från en telefonautomat,
kommer nummerpresentation inte visas på skärmen.
- Om användaren fått felaktiga upplysningar från
tjänsteleverantören, kommer nummerpresentation
inte visas på skärmen.
- Om tjänsteleverantören inte tillhandahåller tjänsten
nummerpresentation kommer Nummerpresentation
inte visas på skärmen

Du kan inte öppna huvudmenyn
när telefonen är ”Vidarekopplad”
eller i ”Stör ej” läge.

Ställ UC att ringa till en central position då du kommer
att kunna komma åt menyn.
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BILAGA
Produktspecifikationer
Funktioner och specifikationer på SMT-i5210 är följande:
Item

Specification

Model

SMT-i5210

Weight (g)

993

Dimensions (mm)

223 (W) × 223 (L) × 115.5 (H)

Power consumption when using PoE

DC 36-59 V (Standard 48 V); 400 mA

Power consumption when using an
adaptor

DC 5 V; 1.2 A (Max.)

Network Interface

Ethernet 10/100 BASE-T

PoE Interface

Supports 802.3 a/f standard.

LCD

Black & white graphic LCD (128 × 64 pixels)

Operation Conditions

Temperature: 0-45°C, Humidity: 10-90%

Class A device (Business ITE product)
- En återförsäljare eller användare bör notera att denna produkt ser EMI/EMS
efterlevnad som en enhet I affärssyftet. Vilket innebär om produkten säljs eller
köps, var vänlig och ersätt den med lämplig produkt för hemmabruk.
- Denna produkt har klass A-enhet och passerade EMI efterlevnads testet.
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