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Viktig informasjon til brukere

Opphavsrett

Sikkerhetsinstruksjoner

© Aastra Telecom Sweden AB 2012. Med enerett.

Ta vare på disse instruksjonene.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres,
lagres i datasystemer eller overføres i noen som helst
form eller på noen som helst måte, verken elektronisk,
mekanisk, ved kopiering, innspilling eller annet, uten at
det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra
utgiveren.

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk
produktet!

Når denne publikasjonen gjøres tilgjengelig på Aastramedier, gir Aastra tillatelse til å laste ned og skrive ut
innholdet i denne filen bare til privat bruk og ikke til
redistribusjon. Ingen del av denne publikasjonen kan
endres eller brukes kommersielt. Aastra er ikke
erstatningsansvarlig for skader som følge av bruk av en
ulovlig endret publikasjon.

Merk: Når du bruker telefonen eller tilkoblet utstyr, må du følge sikkerhetsreglene nedenfor for å unngå fare for brann, elektriske støt og personskader.

•
•
•

•

Varemerke
Aastra er et registrert varemerke for Aastra Technologies
Limited. Alle andre varemerker som er nevnt her, tilhører
sine respektive eiere.

Fraskrivelse
Aastra har gjort sitt beste for at dokumentasjonen er så
nøyaktig som mulig, og Aastra er ikke ansvarlig for
tekniske feil, redigeringsfeil eller forglemmelser i denne
dokumentasjonen. Informasjonen i denne
dokumentasjonen kan endres uten varsel.

•

•
•

•

Samsvarserklæring
Herved erklærer Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37
Hägersten, at dette produktet / disse produktene er i
samsvar med viktige krav og andre relevante
bestemmelser i det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

•

•

Følg instruksjonene i brukerhåndboken for utstyret
eller annen dokumentasjon.
Installer alltid utstyret på et sted eller i et miljø det
er beregnet for.
For telefoner som er koblet til strømnettet: Bruk
bare telefonen med nettspenningen som er angitt.
Hvis du er usikker på hvilken type strøm det er i
bygningen, kontakter du eiendomsforvalteren eller
det lokale strømselskapet.
For telefoner som er koblet til strømnettet: Unngå å
plassere telefonens strømkabel der den kan
utsettes for mekanisk trykk. Dette kan skade
kabelen. Hvis strømkabelen eller støpselet er
skadet, må du koble fra produktet og kontakte et
godkjent servicesenter.
Ikke gjør endringer på utstyret uten å innhente
samtykke fra den som er ansvarlig for at utstyret
oppfyller aktuelle krav. Ved uautoriserte endringer
kan brukeren fratas retten til å bruke utstyret.
Ikke bruk telefonen til å varsle om en gasslekkasje i
nærheten av lekkasjen.
Ikke søl væske av noe slag på produktet, og bruk
det aldri nær vann, for eksempel ved et badekar,
vaskeservant eller kjøkkenvask, i en fuktig kjeller
eller i nærheten av et svømmebasseng.
Før aldri inn gjenstander gjennom produktets
åpninger som ikke tilhører produktet eller
tilbehøret.
Ikke demonter produktet. Kontakt et godkjent
servicesenter ved behov for service eller
reparasjon.
Ikke bruk telefonen når det er tordenvær (gjelder
ikke trådløse telefoner).

Du finner flere opplysninger på
http://www.aastra.com/sdoc

Deponering av produktet
Produktet må ikke kastes som vanlig avfall. Finn ut hvilke
lokale forskrifter som gjelder for avhending av
elektroniske produkter.
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Strøm
6730i: Forsynes med strøm fra en 5 V AC-strømadapter.
Støtter ikke PoE. Strømadapter følger med.

6731i: Forsynes med strøm enten fra en 48 V AC/DCstrømadapter eller via PoE i samsvar med IEEE 802.3af.
Anbefalte strømadaptere
• D0023-1051-02-75 (Nord-Amerika)
• D0023-1051-00-75 (universell)

4
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Aastra 6730i/6731i
Hurtigveiledning
Denne hurtigveiledningen inneholder korte beskrivelser
av hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene på
IP-telefonen Aastra 6730i/6731i i et MX-ONE-system. I
brukerhåndboken finner du informasjon om flere
funksjoner og tekniske krav.

Den fullstendige brukerhåndboken finnes i elektronisk
format på www.aastra.com
Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk!
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LoggPå/LoggAv-tast
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Melding venter

3

Viderekobling
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Snarvei
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Lagre kontakt
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Slette kontakt

7

Lokal katalog eller bedriftskatalog
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Tjenester

9

Navigasjonstaster

10

Alternativer
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Samtaleliste
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Slett samtale-tast

13

Overfør

14

Linjetaster

15

Høyttalertast
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Liste over utgående anrop
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Parkere/gjenoppta

18

Lavere/høyere volum

19

Demp

20

Melding venter-lampe
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Konferanse

I hvilemodus

Skjermen viser:
- Internnummeret
- F.eks. brukernavnet, antall tapte
innkommende anrop, personlig
nummerprofil, fravær eller
viderekobling.
- Datoen og klokkeslettet

Under en
samtale

Skjermen viser:
- Navn og/eller nummer til den som
ringer
- Et ikon som viser samtalestatusen
- Tiden siden samtalen startet

Skjerm
Skjermen består av tre informasjonslinjer.

MX-ONE – Aastra 6730i/6731i

I menyene Brukeren får veiledning i å angi valg
og innstillinger i alternativmenyene,
den lokale katalogen, lister og under
programmering.
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Logge på og logge av

Endring av PIN-kode

Informasjon i displayet

Du kan endre PIN-koden du bruker til å logge på
telefonisystemet.

Navigere i menyen:

Trykk på følgende tast for å komme
til alternativmenyen:

Trykk på
og
for å bla
gjennom menyen. Trykk på
å avslutte og
for å angi
alternativet.

Endre PIN-koden:

Du får en tekstmelding på skjermen
som bekrefter at endringen var
vellykket.

for

Innkommende anrop

Logge på og logge av

Svare på anrop

Logge på:

Svare:

Trykk på LoggPå-tasten. Tast inn
internnummeret og trykk på for
å angi.
Hvis en PIN-kode er angitt i MXONE, blir du bedt om å oppgi
passord. Tast inn PIN-koden som
passord og trykk på
for å angi.
Kontakt systemadministratoren hvis du ikke
kjenner til internnummeret ditt eller PIN-koden din.

• Når du har logget på, vises
internnummeret og brukernavnet
på skjermen.
Logge av:

Trykk på LoggAv-tasten. Bla
gjennom og velg om du vil beholde
listene over innkommende eller
utgående anrop. Trykk på Enter

Tast inn *74*gammel PIN*ny
PIN#

Håndfrimodus:
Besvare et nytt
innkommende
anrop:
Avslutte samtale:
Avvise anrop:

Trykk på håndfritasten
Trykk på den blinkende linjetasten

eller trykk på
Trykk på

Svare på et anrop til Lampen ved MNS-tasten blinker, og
et overvåket
du hører kanskje et signal.
internnummer (MNSTrykk på MNS-tasten hvis du vil
tast):
svare på anropet.
Svare på anrop
Du kan svare på anrop fra en annen telefon:
Svare på anrop:

• Når du har logget av, vises "Logget
av" på skjermen

Internnummer. Vent på
opptattsignal og 8
Frankrike: 0
New Zealand: 4

Merk: Hvis du ikke fjerner samtalelistene, kan en
annen som logger på med et annet
internnummer på telefonen, se dem.

Sverige: 6

Svare på
gruppesamtale:

*8#
Finland og Sverige: *0#
USA og Canada: *59#
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Tapte anrop
Vise tapte anrop:

Samtale venter
Trykk på samtalelistetasten

Samtale venter-signal sendes til det opptatte nummeret
Bestille:

Tapte anrop vises i listen med et
telefonsymbol med røret på.

Trykk på 5. Ta av røret hvis du
hører et ringesignal.
Sverige: 4
Frankrike og New Zealand: 6

Utgående anrop
Ringe
Løft av telefonrøret før eller etter at du har slått
nummeret hvis du vil snakke uten at høyttaleren er på.

Annullere samtale
venter:
Samtale venter-signal vises på linje 2 (
pågående samtale på linje 1.
Svare:

Interne anrop:

) under en

Trykk på

Internnummer. Trykk på
Ring

Påkobling

Eksterne anrop:

Kode for ekstern linje +
Eksternt nummer. Trykk på Ring

Koble deg til et opptatt internnummer for å be
vedkommende legge på.

Ringe via kontakter
(lokal katalog):

Se Lokal katalog

Aktivere:

Ringe fra
samtalelister:

Bla deg frem til posten i
samtalelisten eller listen over
utgående anrop +
eller

Overstyre

Trykk på kortnummertasten

Aktivere:

Ringe via snarvei
(kortnummer):

Trykk på 4
Frankrike, New Zealand og Sverige: 8

Overstyre viderekobling (f.eks. medflytting) for et
bestemt internnummer.
*60* Ønsket nummer #
USA og Canada: *1*...

Ringe siste eksterne
nummer på nytt:

***
Finland og Sverige: **0

Parkere

Tilbakeringing
Det opptatte nummeret ringer tilbake når det er ledig.
Bestille:

Under samtaler

Trykk på 6

Pågående samtale:

Trykk på

Gjenoppta en
samtale:

Trykk på

igjen

Frankrike, New Zealand og Sverige: 5

Annullere alle tilbakeringinger:

#37# Trykk på Ring

Annullere én enkel
tilbakeringing:

#37* internnummer #

USA og Canada: #6*

MX-ONE – Aastra 6730i/6731i

Spørreanrop
Pågående samtale:

Trykk på
, tast inn
nummeret til tredjeparten, trykk på
og vent på svar.

Veksle mellom
samtaler:

Trykk på linjetasten der samtalen
du vil gjenoppta, er parkert.
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Viderekobling

Konferanse
Pågående samtale:

Trykk på
tast inn
nummeret til tredjeparten, trykk på
en ledig linjetast og trykk på
Konferanse-tasten etter svar
Gjenta for å legge til flere deltakere.

Trykk på
, tast inn
nummeret til tredjeparten, trykk på
og trykk på
igjen
(enten før etter etter svar) for å sette
over samtalen.

Kryptert samtale
Pågående samtale:

Annullere medflytting og ekstern medflytting
Når alle typer viderekobling er aktiv, lyser lampen ved
Viderekobling-tasten
Annullere medflytting: Trykk på Viderekobling-tasten.

Overføring
Pågående samtale:

Medflytting(forts.)

Når en hengelås vises i displayet, er
samtalene til og fra telefonen
kryptert.

Viderekobling

Lampen slås av.
Annullere ekstern
medflytting:

Du kan aktivere denne funksjonen når du ikke vil bli
forstyrret. Da vil alle som prøver å ringe deg, få
opptattsignal eller bli viderekoblet til
viderekoblingsposisjonen hvis den er definert av
systemadministratoren.
Aktivere:

Trykk på Viderekobling-tasten.
Velg DND. "Ikke forstyrr" vises i
displayet, og lampen ved
Viderekobling-tasten lyser.

Trykk på Viderekobling-tasten.

Deaktivere:

Velg Medflytting. Tast inn det nye
nummeret til svarposisjonen og
trykk på Fullført.

Trykk på Viderekobling-tasten.
Lampen ved Viderekobling-tasten
slås av.

Ikke forstyrr for gruppe

Bestille medflytting og ekstern medflytting

En bekreftelse vises i tegnruten.
Lampen ved Viderekoblingtasten lyser.
Bestille ekstern
medflytting:

Lampen slås av.

Ikke forstyrr (DND)

Medflytting
Bestille medflytting:

Trykk på Viderekobling-tasten.

Trykk på Viderekobling-tasten.
Velg Ekstern medflytting. Angi
kode for ekstern linje og nummeret.
Trykk på Fullført.
En bekreftelse vises i tegnruten.
Lampen ved Viderekoblingtasten lyser.

Det er mulig å angi ikke forstyrr for en gruppe med
internnumre fra en internlinje med en bestemt
serviceklasse. Anrop til internnumrene i gruppen vises
ikke.
Bestille ikke forstyrr
for gruppe:

* 25*gruppenummer #
Trykk på Ring.
Tyskland, Sør-Afrika, NordAmerika: *28*gruppenummer#

Annullere:

# 25*gruppenummer #
Trykk på Ring
Tyskland, Sør-Afrika, NordAmerika: #28*gruppenummer#
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Viderekoble

Personlig nummer

Du kan aktivere denne funksjonen hvis du vil at anrop
skal viderekobles til en forhåndsdefinert svarposisjon.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis
systemadministratoren har aktivert den.

Flere svarposisjoner kan defineres i en personlig
nummer-profil. Opptil 5 profiler kan defineres. Du kan
velge ønsket profil fra telefonen din.

Bestille viderekobling Trykk på Viderekobling-tasten.
Velg Viderekoble. Telefonen
viderekobles til svarposisjonen som
er definert av
systemadministratoren.
En bekreftelse vises i tegnruten.
Lampen ved Viderekoblingtasten lyser.
Annullere
viderekobling

Når noen ringer til ditt vanlige telefonnummer på
kontoret, kunngjøres anropet på telefonene som er
definert i din aktive profil.
Profilene kan defineres av brukeren via CMG Office Web
eller av systemadministratoren.
Bestille eller endre
profil fra eget
internnummer:

Velg Profil.

Trykk på Viderekobling-tasten.

Velg ønsket profil i listen.

Lampen slås av.

#profilnummer vises i den øverste
raden i displayet, f.eks. #1

Tilgjengelighetsinformasjon

Deaktivere:

Velg grunn til fravær Trykk på Viderekobling-tasten.
med dato/klokkeslett
Velg Tilgjengelighet. Velg ønsket
for når du er tilbake:
grunn til fravær, og angi klokkeslett
eller dato for når du er tilbake.
Trykk på Angi.
En bekreftelse vises i tegnruten.
Lampen ved Viderekobling-tasten
lyser
Velg grunn til fra- Trykk på Viderekobling-tasten.
vær uten dato/
klokkeslett for når Velg Tilgjengelighet. Velg ønsket
grunn til fravær. Trykk på Angi.
du er tilbake:
En bekreftelse vises i tegnruten.
Lampen ved Viderekoblingtasten lyser.
Annullere:

Trykk på den programmerbare
tasten for Tjenester.

Trykk på Viderekobling-tasten.
Lampen slås av.

Trykk på den programmerbare
tasten for Tjenester.
Velg Ingen profil.
#profilnummer fjernes fra den
øverste raden i displayet.

Avanserte funksjoner
Kontokode
Nytt eksternt anrop:

*61*Kontokode# eksternt
nummer.

Pågående ekstern
samtale:

Trykk på

Norge og Finland: *71*...

Trykk på en ledig linjetast, slå
* 61 * Kontokode #, og vent
på bekreftelsestone for gyldig kode.
Slett linjen som ble brukt til å angi
kontokoden.
Trykk på linjetasten der samtalen
er parkert.
Norge og Finland: *71*...

MX-ONE – Aastra 6730i/6731i
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Autorisasjonskode

Sjef/sekretær

Felles autorisasjonskode
Ringe:

*72* Autorisasjonskode #
Trykk på Ring og vent på
kvitteringstone. Slå det eksterne
nummeret.
Canada og USA: *6*...

I dette avsnittet forutsettes det at en personlig
nummerliste 1 (profil 1) og en personlig nummerliste 2
(profil 2) er opprettet i MX-ONE. Den personlige
nummerlisten i profil 1 inneholder nummeret til
sekretæren og brukes når funksjonen er aktiv. I profil 2 er
nummeret til sekretæren ikke med.
Forkortelser:

Østerrike, Tyskland, Nederland: *75*..

Låse internnummer:

Låse opp
internnummer:

*73* Autorisasjonskode #
Trykk på Ring

Personlig nummer: PEN

#73* Autorisasjonskode #
Trykk på Ring

Aktivere Sjef/
Trykk på den programmerbare
sekretær-funksjonen tasten som brukes som PEN-tasten.
på sekretærens
Lampen ved PEN-tasten lyser, og
telefon.
teksten Tjenesteforespørsel vises
i displayet

*75* Autorisasjonskode #
Trykk på Ring og vent på
kvitteringstone. Slå det eksterne
nummeret.
Østerrike, Tyskland, Nederland: *72*...

Ringe fra annet
internnummer:

Sekretærens internnummer: <Sekr num>

Canada og USA: *71*...

Personlig autorisasjonskode
Ringe fra eget
internnummer:

Sjefens internnummer: <Sjef num>

*75* Autorisasjonskode
*eget internnummer# Trykk på
Ring og vent på kvitteringstone.
Slå det eksterne nummeret.
Østerrike, Tyskland, Nederland: *72*...

Låse internnummer:

*76*Autorisasjonskode #
Trykk på Ring

Låse opp
internnummer:

#76*Autorisasjonskode #
Trykk på Ring

Generell deaktivering
Deaktivere alle
#001#
aktiverte funksjoner: Trykk på Ring

På sjefens telefon vises den
personlige nummerlisten med Sjef/
sekretær-funksjonen #1 i displayet.
Lampen ved PEN-tasten lyser
Samtaler til sjefen kommer inn på
sekretærens telefon, og i displayet
vises Via: <Sjef num>
Deaktivere Sjef/
Trykk på den programmerbare
sekretær-funksjonen tasten som brukes som PEN-tasten.
på sekretærens
Lampen ved PEN-tasten slås av, og
telefon
teksten Tjenesteforespørsel vises i
displayet.
På sjefens telefon vises den
personlige nummerprofilen uten
Sjef/sekretær-funksjonen #2 i
displayet. Lampen ved PEN-tasten
slukkes.

USA og Canada: *0#

Samtaler til sjefen kommer inn på
sjefens telefon

10
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Sjef/sekretær (forts.)
Aktivere Sjef/
Trykk på den programmerbare
sekretær-funksjonen tasten som brukes som PEN-tasten.
på sjefens telefon
Lampen ved PEN-tasten lyser, og
teksten Tjenesteforespørsel vises i
displayet
I displayet vises den aktive
personlige nummerlisten #1.
På sekretærens telefon tennes
lampen ved PEN-tasten
Samtaler til sjefen kommer inn på
sekretærens telefon
Deaktivere Sjef/
Trykk på den programmerbare
sekretær-funksjonen tasten som brukes som PEN-tasten
på sjefens telefon
Lampen ved PEN-tasten slås av, og
teksten Tjenesteforespørsel vises i
displayet.
I displayet vises den personlige
nummerprofilen uten Sjef/
sekretær-funksjonen #2
På sekretærens telefon slukkes
også lampen ved PEN-tasten
Samtaler til sjefen kommer inn på
sjefens telefon

Svare på et anrop til
et overvåket
internnummer (MNStast) mens du
allerede har en
pågående samtale

Lampen ved MNS-tasten blinker, og
du hører kanskje et kort ringesignal
Parker den pågående samtalen
(L1). Trykk på
Trykk på MNS-tasten for å svare på
anropet på L2

Gruppelinje (SCA)
Med gruppelinjefunksjonen kan en gruppe med
terminaler styre innkommende og utgående anrop på
en felles linje.
Internnummeret ditt kan representeres med en
gruppelinjetast på andre numre i arbeidsgruppen din.
Alle medlemmene kan svare på anrop til gruppelinjen
din og ringe ut på gruppelinjen.
Et medlem som har en aktiv samtale, kan parkere
samtalen og hente den fra hvilken som helst av
medlemmene i gruppen. På den måten er det enkelt å
utveksle/flytte samtaler mellom medlemmene
Alle medlemmene i arbeidsgruppen kan starte en
konferanse ved å koble seg på en aktiv gruppelinje.
Denne funksjonen aktiveres av systemadministratoren.
Hvis telefonen din overvåker andre medlemmer med
gruppelinjer, representeres disse gruppelinjene på
snarveier
Lampeindikasjoner:

Overvåkning av internnumre (MNS)
Et annet internnummer kan overvåkes fra en
programmerbar tast på telefonen. Overvåkningstastene
kalles MNS-taster
.
Svare på et anrop til
et overvåket
internnummer.

Lampen ved MNS-tasten blinker.
Trykk på tasten for å svare på
anropet.

MX-ONE – Aastra 6730i/6731i

Hovedregel: Grønt lys når det er din samtale. Rødt lys
når en annen i gruppelinjegruppen har den aktive
samtalen. Dette gjelder for L1- og L2-tastene, men når
en gruppelinje er representert på en snarvei, kan bare
rødt lys vises. I tabellen nedenfor beskrives L1- og L2tastene:
Konstant grønt lys:

Aktiv samtale. Du er eier av
samtalen.

Konstant rødt lys

Aktiv samtale. En annen i
gruppelinjegruppen er eier av
samtalen.
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Gruppelinje (SCA)

Ekstra katalognummer (EDN)

Raskt blinkende
grønt lys:

Ringe fra en EDNlinje:

Trykk på den ønskede EDN-linjen
eller snarveien. Slå nummeret,
trykk på Ring.

Svare på et anrop til
en EDN-linje:

Trykk på EDN -tasten som blinker.

Innkommende anrop. Alle i
gruppelinjegruppen kan svare på
anropet.

Langsomt blinkende Parkert samtale. Du har parkert
grønt lys
samtalen fra terminalen din.
Langsomt blinkende Parkert samtale. En annen i
rødt lys
gruppelinjegruppen har parkert
samtalen.

Trafikkeksempler:
Svare på et
Trykk på Gruppelinje-tasten som
innkommende anrop blinker (raskt blinkende grønt lys).
på en gruppelinje
Ringe ut fra en
gruppelinje:

Samtaleparkeringspool
Du kan parkere en samtale og overføre samtalen til et
bestemt katalognummer (også kalt Samtaleparkeringspool), og alle internnumre kan svare på anropet. Hvis
anropet ikke blir besvart i løpet av noen få minutter, vil
internnummeret ditt bli oppringt.
Overføre anropet til
samtaleparkeringspool:

Trykk på Gruppelinje-tasten, tast
inn tallene og trykk på Ring

Parkere og hente inn Medlemmet som har den aktive
anropet
samtalen, trykker på
.
Gruppelinje-tasten blinker
langsomt med grønt lys.
Alle medlemmer i gruppen kan
hente inn samtalen ved å trykke på
Gruppelinje-tasten som blinker
sakte med rødt lys.
Konferanse

Et medlem i gruppen vil delta i en
aktiv samtale. Medlemmet trykker
på Gruppelinje-tasten. Den
aktive samtalen vises med et
konstant rødt lys. (Denne
funksjonen må aktiveres av
systemadministratoren).

Du har en aktiv samtale. Trykk på
for å sette samtalen på
vent. Slå nummeret til
samtaleparkeringspoolen. Noter
nummeret (her kalt B-nummer)
som vises i displayet.
Trykk på
samtalen.

for å sette over

Informer personen som skal ta imot
samtalen om at han/hun skal svare
på nummer (B-nummer).
Slå B-nummeret du fikk fra
Svare på et anrop
som er parkert i sam- kollegaen din. Når du hører
taleparkeringspoolen opptattsignalet, trykker du på 8 for
å svare på anropet

Intercom
Systemadministratoren kan opprette en
intercomforbindelse på en snarvei på telefonen din. Når
du trykker på tasten, blir en forhåndsdefinert part
anropt, som svarer automatisk på anropet.

Ekstra katalognummer (EDN)
Systemadministratoren kan gi telefonen din ett eller
flere ekstra katalognumre (linjer). Det ekstra
katalognummeret representeres på en snarvei

12

MX-ONE – Aastra 6730i/6731i

Aastra 6730i/6731i Hurtigveiledning

Innstillinger i telefonen

Intercom
Foreta et
intercomanrop:

Trykk på Intercom-tasten.

Svare på et
intercomanrop

Intercom-tasten blinker, et
ringesignal kan høres, og anropet
besvares automatisk.
Du hører den andre parten i
høyttaleren, men den andre parten
kan ikke høre deg, og dempetasten
er aktivert.

Snarveier(forts.)
Redigere en snarvei:

Alternativliste >
Innstillinger > Redigering av
kortnummer Trykk på tasten for å
redigere og deretter redigere
nummeret. Trykk på Lagre

Slette snarvei:

Alternativliste >
Innstillinger > Redigering av
kortnummer Trykk på tasten for å
slette og tilbakestille nummeret
med
og Lagre

Du må trykke på dempetasten
for at den andre parten
skal høre deg.

Telefonvarer
Meldinger/telefonsvarer

Demp
Dempe mikrofonen
under en samtale:

Trykk på

Stille ringing:
Ringe opp telefonsvarersystemet
(f.eks. for å spille inn
hilsning):

Trykk på Tjenester-tasten. Velg
Telefonsvarer

Høre på mottatte
meldinger:

Når det er en melding som venter,
blinker meldingslampen sakte, og
en konvolutt vises.

Alternativliste >
Innstillinger > Toner >
Ringesignal > Stille
Merk: Ringesignalet slås av permanent

Trykk på MldVenter-tasten

Innstillinger i telefonen
Snarveier

Volum
Justere lyttevolumet Trykk på
på:
- Telefonrøret
- Hodesettet
- Ringesignalet
- Håndfri

Noen snarveier kan programmeres av brukeren, mens
andre krever administratorrettigheter. Snarveier som
brukeren kan programmere, kalles kortnummertaster og
er telefonnumre og tjenestekoder.
Programmere en ny
snarvei:

Bruke webgrensesnittet
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Kataloger (kontakter)

Språk i tegnruten
Endre
tegnrutespråket:

Alternativliste >
Innstillinger > Språk >
Skjermspråk
Tast inn *08*n# for å informere
systemet om språket
Trykk på Ring
n = språknummeret. Kontakt
systemadministratoren.

Endre tastaturtegn:

Bedriftens telefonkatalog
Systemadministratoren velger sannsynligvis å bruke
tast 5 som lokal katalog eller bedriftskatalog, som vist i
figuren på s. 5.
Søke etter en kontakt: I bedriftskatalogen får du spørsmål
om "Navn eller Telefon:" Du kan
søke etter bare etternavn ved å
angi f.eks. den første bokstaven i
etternavnet.

Alternativliste >

Du kan søke etter bare fornavn ved
å angi et komma (trykk på 1 sju
ganger) etterfulgt av f.eks. den
første bokstaven i fornavnet.

Innstillinger > Språk >
Inndataspråk

Klokkeslett og dato
Definere
klokkeslettformat:

Alternativliste >
Innstillinger > Klokkeslett og
dato > Klokkeslettformat

Definere datoformat:

Alternativliste >
Innstillinger > Klokkeslett og
dato > datoformat

Du kan søke etter hele navnet ved å
angi f.eks. den første bokstaven i
etternavnet etterfulgt av
mellomrom og deretter første
bokstaven i fornavnet (trykk på * to
ganger).
Trykk deretter på
for å søke.
Søkeresultatet vises som en liste
med navn. Bla gjennom listen til du
kommer til ønsket kontakt.
Ringe fra
bedriftskatalogen:

Hvis kontakten ble funnet i søket,
trykker du på
for å angi
kontakten. Rull ned til
telefonnummeret. Trykk på
for
å ringe.

Lokal katalog
Systemadministratoren velger sannsynligvis å bruke
tast 5 som lokal katalog eller bedriftskatalog, som vist i
figuren på s. 5.
Gå ut av den lokale
katalogen

Lokal katalog eller

Søke etter en kontakt I den lokale katalogen ruller du
ned til den første kontakten og
trykker på den første bokstaven i
navnet du vil søke etter.
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Lokal katalog (forts.)
Ringe fra lokal
katalog:

I den lokale katalogen ruller du
ned til kontakten og trykker på
eller

Legge til en kontakt i I den lokale katalogen trykker du
lokal katalog:
på Lagre-tasten, følg deretter
instruksjonene
Slette kontakt fra
lokal katalog:

I den lokale katalogen ruller du
ned til kontakten og trykker på
Slett (to ganger)

Slette alle kontakter
fra den lokale
katalogen

Lokal katalog + Slett (to ganger)

Redigere kontakt

I den lokale katalogen ruller du
ned til kontakter og trykker på
for å slette.

Webgrensesnitt
Bruke webgrensesnittet
Logge på:

Åpne en nettleser på datamaskinen
og skriv inn telefonens IP-adresse i
adressefeltet. Angi brukernavn: user
passord: blank er standardpassord

Finne ut
telefonens IPadresse:

Svare på et anrop til
et overvåket
internnummer
(MNS-tast) mens du
allerede har en
pågående samtale

Alternativliste >
Telefonstatus > IP- og MAC-adresse
Skriv inn IP-adressen i adressefeltet
på nettleseren på datamaskinen.
Lampen ved MNS-tasten blinker, og
du hører kanskje et kort ringesignal
Parker den pågående samtalen
(L1). Trykk på
Trykk på MNS-tasten for å svare på
anropet på L2
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FCC-erklæring (USA)
Dette utstyret er blitt testet og funnet å være i
overensstemmelse med grenseverdiene for digital
enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene.
Grenseverdiene skal gi rimelig beskyttelse mot
sjenerende interferens i private installasjoner. Utstyret
avgir, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, noe
som, dersom ikke utstyret installeres og brukes i
henhold til anvisningene, kan gi sjenerende interferens
for radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen
garantier for at det ikke vil oppstå interferens i en
bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker sjenerende
interferens for radio- eller TV-mottak – noe som kan
oppdages ved å slå utstyret av og på – oppfordres
brukeren til å forsøke å rette problemet ved ett av
følgende tiltak:
• Vri på antennen eller plasser den et annet sted.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den
mottakeren er koblet til.
• Ta kontakt med forhandleren din eller en erfaren radio/
TV-tekniker.
--------------------------------------------------------------------------Kompatibel med høreapparater
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Opplysningene kan endres uten varsel.
Hvis du har spørsmål om produktet, kan du ta kontakt med din
Aastra Certified Sales Partner.
Du kan også gå til www.aastra.com
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