snom 821

Beskrivelse av apparatets funksjoner

#

Telefonfunksjon

Beskrivelse

1

Telefonrør

Løft det for å ta imot eller starte en samtale.

2

Meldingslampe

Lysenes betydning:
• Rødt lys — du har fått en ny talemelding.
• Blinkende rødt lys — telefonen ringer eller telefonapparatet
blir oppdatert.

3

LCD-skjerm

Viser normalt dato og tid, internlinjer og tilgjengelige
hurtigknapper.

4

Linjeknapper

Indikerer telefonlinjestatus. Lysenes betydning:
• Rødt lys (fast) — Linjen er i bruk. Hvis knappen er en bryter
eller agent inn-/utlogging vil den lyse rødt dersom den er
aktiv.
• Rødt lys (blinkende) — Linjen ringer.
• Grønt lys (blinkende) — Samtalen er satt på vent.
Disse knappene brukes også til å vise/skjule de resterende
linjeknappene og for å vise/skjule tekst på linjeknappene.
• Hold knappen øverst til høyre inne i to sekunder for å få opp
vindu med de tolv tilgjenglige linjeknappene. Tastaturet vil
da representere de ulike linjeknappene. For å skjule vinduet
holder man samme knappen inne i to sekunder.
• Hold knappen nederst til høyre inne i to sekunder for å skjule
teksten som tilhører de fire linjeknappene. Er teksten skjult
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holder man knappen inne i to sekunder for å få fram teksten
igjen.

5

Funksjonsknapper

Trykk på funksjonsknappen for å utføre handlingen som er vist
på etiketten på LCD-skjermen ovenfor.

6

V-knapp

Bruk denne for å bekrefte et valg. Ved innkommende anrop kan
knappen brukes til å besvare anropet.

7

X-knapp

Bruk denne for å avbryte et valg. Ved innkommende anrop kan
knappen brukes til å ignorere anropet eller legge på en samtale.

8

Navigasjonshjul

Bruk pil opp/ned til å velge aktiv linje på LCD-skjermen. Pil til
høyre viser ubesvarte anrop. Pil til venstre viser besvarte anrop.
Hvis menyen er aktiv, brukes denne til å navigere i menyen.

9

Message

Trykk på denne for å få tilgang til telefonsvareren (må være satt
opp av administrator).

10 DND

Trykk på denne for å sette telefonen til «ikke forstyrr». Trykk en
gang til for å oppheve.

11 Directory

Trykk på denne for å gjøre oppslag i katalogen.

12 Menyknapp

Trykk på denne for å gå til telefonens innstillinger.

13 Transfer

Trykk på denne for å overføre samtaler.

14 Hold

Trykk på denne for å sette et anrop på vent.

15 Mute

Trykk på denne for å dempe lyd eller oppheve lyddemping. Når
telefonen er dempet, vil knappen lyse rødt. Blinkende knapp
indikerer feil med nettverksforbindelsen.

16 Volumknapp

Trykk pluss (+) for å øke volumet og minus (-) for å senke
volumet. Er du i en aktiv samtale vil dette justere volumet
for samtaler. Er du ikke i en aktiv samtale vil dette justere
ringevolumet.

17 Speaker

Trykk på denne for å skru høyttaleren av eller på. Grønn knapp
indikerer at høyttaleren er på.

18 Headset

Trykk på denne for å skru hodetelefonen av eller på. Grønn
knapp indikerer at hodetelefonen er aktiv.

19 Tastatur

Brukes for å slå telefonnummer, skrive inn bokstaver eller velge
et menypunkt.

Ringe ut
• Med telefonrøret – Tast inn telefonnummer og løft deretter av telefonrøret (#1).
• Med høyttaler – Tast inn telefonnummer og trykk deretter på Speaker-knappen (#17) eller
bekreftknappen (#6).

Ringe oppringte numre
Trykk funksjonsknappen (#5) helt til venstre (bilde av en svart og hvit sirkel som går inn i
hverandre), velg deretter ønsket nummer og trykk på bekreftknappen (#6).

Besvare et anrop
• Alternativ 1 – Løft av telefonrøret.
• Alternativ 2 – Trykk på bekreftknappen (#6), Speaker-knappen (#17) eller Headset-knappen
(#18).
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Besvare et anrop, mens en annen samtale allerede er aktiv
Dersom samtale allerede er aktiv og «samtale venter» er aktivert på apparatet, vil det neste anropet
dukke opp i displayet og linjeknapp 2 vil begynne å blinke. Samtalen kan besvares ved å trykke
på bekreftknappen (#6) eller den blinkende linjeknappen.

Avslutte en samtale
Du kan avslutte samtalen ved å legge på telefonrøret eller ved å trykke på avbrytknappen
(#7). Dersom samtalen er på høyttalende kan du trykke Speaker-knappen (#17) for å avslutte.
Tilsvarende kan du også avslutte med Headset-knappen (#18) om denne er aktiv.

Slå av mikrofon
Under samtalen kan du slå av din mikrofon ved å trykke på Mute-knappen (#15). Du setter
mikrofonen på igjen ved å trykke på Mute-knappen igjen.

Sett på vent / hente inn en samtale
Under en aktiv samtale, trykk Hold-knappen (#14) for å sette samtalen på vent. Samtalen som
er på vent vil blinke på den aktuelle linjeknappen. Samtalen kan innhentes igjen ved å trykke på
Hold-knappen eller på den blinkende linjeknappen.

Innhent anrop
Er du medlem i en innhent-gruppe kan du hente inn anrop fra andre i samme gruppe på to måter.
• Alternativ 1 – Tast *8 på telefonen, løft av telefonrøret og samtalen er innhentet.
• Alternativ 2 – Dersom du har en hurtigknapp til et nummer vil denne blinke dersom noen ringer
vedkommende. Er du medlem i sammen innhent-gruppe som brukeren av dette nummeret kan
du trykke på hurtigknappen og du vil besvare anropet.

Telefonkonferanse (3-parts)
1. Ring første deltaker.
2. Sett deltakeren på vent (Hold-knappen #6).
3. Ring neste deltaker.
4. Trykk på tredje funksjonsknapp (#5) fra venstre (bilde av et triangel) for å koble alle sammen
i en konferanse.

Sett over en samtale
1. Trykk på Transfer-knappen (#13).
2. Slå nummeret du skal overføre samtalen til.

Utføre spørreanrop
1. Trykk på Hold-knappen (#14).
2. Slå nummeret du skal overføre samtalen til.
3. Når brukeren besvarer anropet trykker du på Transfer-knappen to ganger.

Anropslogg
• For ubesvarte anrop: Trykk på pil til høyre på navigasjonshjulet (#8).
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• For besvarte anrop: Trykk på pil til venstre på navigasjonshjulet (#8).
• For utgående anrop: Trykk på første funksjonsknapp (#5) fra venstre. Bildet av en svart og hvit
sirkel som går inn i hverandre.

Talepostkasse
Over displayet på telefonen finnes det en smal LED-lampe som lyser når du har nye meldinger i
talepostkassen. Det vises også en tekst i LCD-skjermen med antall nye og gamle beskjeder. Du
kan da trykke på meldingsknappen (#9) og taste din PIN kode for å lytte til nye meldinger. Følg
anvisningene som følger i talemenyen.

Adressebok
For å søke etter en kontakt, trykk på Directory-knappen (#11). Skriv inn navnet (eller deler av) på
vedkommende du søker, trykk deretter på bekreftknappen (#6). Velg så hvilket nummer du ønsker
å ringe med pilene på navigasjonshjulet etterfulgt av bekreftknappen.

Volumjustering
Trykk på volumknappen (#11) på apparatet under en samtale for å justere lyden på håndsettet,
høyttaleren eller hodesettet.

Ringevolum
Trykk på volumknappen (#11) når apparatet ikke er i samtale for å justere ringevolum. Trykk
deretter funksjonsknappen (#5) «Lagre».

4

