Office 160pro

Svenska

ABC Foxkeys (Fox). Utför aktuell funk-

tion med knappen.

Scrolla igenom tillgängliga funktioner.
Menyknappen: Tillgång till terminal inställning (se r läge & profiler).
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LED Display: På, blinkande, av
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Fastställ signalvolymen.
Samtalsknappen: Etablera eller
koppla ned ett samtal.
Navigationsknapp upp/ner: Vertikal scrollning (page down).
Tryck vänster navigationsknapp:
Backa ett steg eller radera sista inmatningen. Tryck och håll ner: Tillbaka till vänteläge.
Tryck höger navigationsknapp om
i på displayen. Scrolla igenom tillgänglig information.
+ på displayen: Fortsättning av
aktuell display.
Hotkey: Scrolla igenom användardefinierade Foxkeys. Tryck och
håll ner: Programmera knappar
Rödknapp (Val): Kundspecifika
funktioner: Kontakta din systemadministratör.

Läge & Profiler
Tryck menyknappen för att justera ringinställningar med hjälp av Foxkey, aktivera
vibrationssamtal, ställa in profiler samt
övriga terminalinställningar.
Handsfree /
öppna avlyssningsläget
Utföra samtal utan att hålla telefonen mot
örat. Aktivera eller avaktivera innan eller
under ett samtal: Tryck menyknappen,
sedan Foxkey .
Varning! Håll inte telefonen mot örat,
volymen stiger kraftigt när den används
i handsfree-läge!
Ringa via namn
(Quickdial variant)
Välj bland alla namn som finns lagrade i
telefonsystemet:
1. Tryck motsvarande knappar, en gång
var, för dom första bokstäverna. För att
separera för- och efternamn använd
fyrkant (#) (din systemadministratör
informerar om du måste skriva in första
bokstaven för efternamnet eller
förnamnet).
2. Tryck Foxkey ABC , sedan scrolla
vertikalt tills önskat namn syns.

3. Tryck samtalsknappen för att ringa
lagrade nummer.
Tillgång till de externa telefonböckerna:Tryck stjärnaknappen () innan första
bokstaven.

Koppla samtal
1. Fox MENY, sedan scrolla med Fox ,
sedan tryck MEDFLYTTA SAMTAL .
2. Scrolla vertikalt upp till MEDFLYTTA TILL
ABONNENT, sedan tryck OK .
3. Skriv in samtalsnumret och tryck OK .
Ändra om medflyttning
1. Tryck den högra navigationsknappen
för att scrolla upptill ANNULERA visas.
2. Tryck ANNULERA.
Överföra ett samtal under påringning
1. Tryck VIDAREKOPPLING under
ringningen,
2. Skriv in telefonnumret och tryck OK .
Koppla samtal
Under ett samtal:
1. Tryck på FÖRFRÅGNINGSSAMTAL, slå
numret och vänta till samtalet
besvaras.
2. Tryck samtalsknappen, samtalet
kopplas. Om ingen svarar tryck vänster
navigationsknapp för att återvända till
första samtalet.
Pendling
Pendla mellan två samtal utan avbrott.
Etablera ett samtal:
1. Tryck på FÖRFRÅGNINGSSAMTAL
knappen.
2. Slå 2. numret och vänta till samtalet
besvaras.
3. Tryck på SAMTALSPENDLING, för att byta
samtalspartner.

Konferenssamtal
Du kan koppla ihop flera samtalspartners
för ett konferenssamtal.
Etablera ett samtal:
1. Tryck på FÖRFRÅGNINGSSAMTAL, slå
numret och vänta till samtalet
besvaras.
2. Fox MENY, sedan scrolla med Fox ,
tryck sedan KONFERENS.
3. Lägg till deltagare via ”Nytt samtal”.
Lämna ett konferenssamtal: Tryck på
samtalsknappen.
Återuppringning
Personen är upptagen eller svarar inte.
1. Tryck på RING TILLBAKA.
2. Tryck på samtalsknappen, displayen
visar SAMTAL VÄNTAS....
Så snart den önskade samtalspartnern
är ledig, ringer din telefon ett samtal.
3. Tryck samtalsknappen,
samtalspartnern rings upp igen.
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