
Office 60/Office 60IP

Ringa via namn 
Ringer upp ett namn av alla namn som finns 
lagrade i telefonsystemet.
På Ascotel® IntelliGate® system (Quickdial)2:
1.Tryck på respektive knappar, en gång var, för 

dom första bokstäverna i det namn du söker. 
Separera förnamn och efternamn med #-
knappen, t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Ste-
phen.

2.Tryck på knappen telefonbok och välj den 
abonnent du söker.

3.Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade 
nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna1: Tryck 
på knappen telefonbok, väljAVANCERAD SÖK-
NINGoch skriv in de första bokstäverna i det 
namn du söker tills det rätta visas.

1 Implementering och tillgänglighet av funk-
tioner, finesser och produkter beror på till-
kopplat system.
2 stöds endast av Ascotel® IntelliGate® System
3 stöds endast av NeXspan System
För att ta reda på vilket system du är kopplad 
till, tryck på Foxmeny > MENY > INSTÄLLNINGAR > 
GENERELL > EGET ID. Name, call number and 
communication system are displayed.

Indikerings-LED: 
• Vänster LED blinkar: Inkommande 

samtal.
• Höger LED blinkar: Voice Mail, 

meddelande eller 
återuppringning2.

Samtalsknappen: Etablera eller be-
svarar ned ett samtal.
END-knappen: 
• Avsluta ett samtal.
• Avsluta inmatningen utan att 

spara.
• I meny: Tillbaka till vänteläge.
Markörpil/volymknapp: Fastställ 
ringning eller volymen på handen-
heten.
Ljud av knapp: Handenhetens mik-
rofon på/av. 
Högtalarknapp: öppet avlyssnings-
läge på/av. 
Telefonboksknapp: Öppnar till-
gängliga telefonböcker. 
Återuppringningsknapp: Hämtar 
senast slagna nummer. 
Frånvaroknappen med LED. För-
konfigurerad som medflyttnings-
knapp. Kan även programmeras 
som sifferknapp/funktionsknapp.
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Foxmeny: Öppnar menyn eller 
hämtar andra Foxkey-funktioner.
Fox (display symbol): Öppnar me-
nyn eller tillgängliga Foxkey-funk-
tioner.
Fox-knappen: Utför aktuell funktion 
med knappen.

Navigationsknapp: Går fram/backar 
ett steg i menyn, navigerar i listan.

Fler menyer i list kan väljas med na-
vigationsknapparna upp/ner (dis-
play symbol).
Du kan visa mer displaytext genom 
att använda vänster / höger naviga-
tionsknapp  (display symbol).
Korrigeringsknapp: Raderar sista 
tecknet eller går tillbaka ett steg i 
menyn.
Programmerbara knappar: 
För att ringa ett lagrat telefonnum-
mer eller aktivera en lagrad funk-
tion:
• Tryck en gång eller två gånger i 

snabb följd1.
För att lagra samtalsnummer eller 
funktion:
• Tryck och håll ner2.  
• Tryck på Foxmeny > MENY > IN-

STÄLLNINGAR > KNAPPAR3.



På NeXspan system3:  
1.Tryck på knappen för telefonboken och skriv 

in dom första bokstäverna med nummer-
knapparna (t.ex. tryck två gånger på 6 för att 
skriva N; en gång på 2 för att skriva A...).

2.Välj Foxmeny > KONSULT sedan NÄSTA tills 
motsvarande urval visas.

3.Välj Foxmeny > RINGA.

Koppla samtal  
1.Tryck på Foxmeny, sedan MENY > VIDAREKOPP-

LING.
2.Välj typ av vidarekoppling1.
3.Välj destination (abonnent).
4.Skriv in telefonnumret och bekräfta.

Avaktivera vidarekoppling
Tryck på Foxmeny, sedan MENY > AKTIVERADE 
FUNKTIONER > VÄLJ> ANNULLERA/ RADERA.

Överföra ett samtal under påringning
1.Tryck > VIDAREKOPPLA under ringningen. 
2.Skriv in telefonnumret och tryck på Foxmeny 

> OK .

Omkoppling under ett samtal
1.Tryck på Foxmeny > NYTT SAMTAL, slå numret 

och vänta till samtalet besvaras.
2.Tryck > CONNECT ; amtalet kopplas. Om ingen 

svarar, avbryt med Foxmeny > PENDLING 2/
RECOVER3 för att återgå till det första samtalet.

Pendling
Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ring-
er upp/tar emot ett samtal:
1.Tryck på Foxmeny > NYTT SAMTAL, slå numret 

och vänta till samtalet besvaras.
2.Tryck på Foxmeny > PENDLING för att växla 

mellan dina samtalspartner.

Konferenssamtal
Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konfe-
renssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:
1.Tryck på Foxmeny > NYTT SAMTAL, slå numret 

och vänta till samtalet besvaras.
2.Tryck Fox-menyn > KONF.
3.Lägg till andra samtalspartner genom att 

trycka på Foxmeny > NYTT SAMTAL1 igen.
Lämna ett konferenssamtal: Tryck på END-
knappen.

Återuppringning
Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck på 
Foxmeny > RING TILLBAKA..

Ställa om aktiva funktioner
Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av sam-
tal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck 
på Foxmeny och sedan på MENY > AKTIVA FUNK-
TIONER och ANNULLERA/RADERA önskad funktion. 

Installation och koppling
Du kan sätta upp telefonen antigen i 40° eller 
25°'s vinkel:
1.Fäst stativet enligt installationsdiagrammet, 

ett klick hörs.
2.Anslut kablarna till handenheten och telefo-

nen och för dem genom kabelhållarna.
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Andra dokument
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Obs.:
• Montera alltid stativet innan du ansluter ka-

blarna.
• Koppla alltid ur kablarna innan du demonte-

rar stativet.

Koppla till IP nätverket 
(endast Office 60IP)
Ansluta strömförsörjning 
(endast Office 60IP)
Koppla in telefonen 
(endast Office 60)

Ansluta handset
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