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Udskriv denne brugermanual
Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan
gemme og bruge som opslagsværk.
For at udskrive manualen skal du åbne den enten i Adobe Reader eller i
Internet Explorer. Du skal nu holde ‘CTRL-knappen’ på dit tastatur nede og
trykke på ‘P’. Du skulle nu gerne se skærmbilledet her under.

(1)

(2)

(3)
Du skal nu vælge din printer i rullemenuen (1), trykke på ‘Hæfte’ (2) og
på ‘Udskriv’ (3).
Vær opmærksom på, at din printer skal udskrive på begge sider af papiret og i
farve for det bedste resultat.
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Indledning
Du kan opsætte din telefon på to forskellige måder. Denne brugermanual
forklarer dig, hvordan du laver ændringer direkte på din bordtelefon. Der
er en tilsvarende brugermanual på Personalenet og i PRI, der forklarer dig,
hvordan du laver ændringer via telefonens hjemmeside.
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Skærm
Skærmen på din telefon giver dig hurtig adgang til telefonens funktioner.
Telefonens skærm viser dig de funktionsmuligheder, som er relevante i det
aktuelle øjeblik.

Den øverste linje på telefonens skærm viser det nummer, du er i
forbindelse med. Er du i forbindelse med et internt Region Nordjyllandnummer, vil indringerens navn synligt på din skærm.
De øvrige linjer på skærmen viser, hvilke valgmuligheder du har for det
igangværende kald.
Ved hjælp af Navigationscirklens piletaster kan du markere, hvad du
ønsker at foretage dig, og du vælger funktionen ved at trykke på knappen
‘OK’.
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Knapper

1. Telefonens skærm

11. Højtaler

2. Fritvalgstaster

12. Volumen – op

3. Afbryderknappe

13. Tilbageknappen

4. Opkaldslog

14. Pil op

5. Viderestillingsknappen

15. Pil til højre

6. Headset

16. Pil ned

7. Mute

17. OK

8. Telefonsvarerknappen

18. Stjerne

9. Menuknappen

19. Firkant

10. Volumen -ned
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Basisfunktioner
1.

Telefonens skærm viser dig, hvilke valg du
kan foretage dig i den aktuelle situation.

2.

Fritvalgstasterne til højre for displayet kan
anvendes som genvejsknapper. Du kan
selv indstille funktionerne for disse.

3.

Afbryder forbindelsen.

4.

Opkaldslog viser de numre, du sidst har
ringet til.

5.

Aktivering og deaktivering af viderestilling.

6.

Aktiver og deaktiver headsettilstand.

7.

Slå telefonens mikrofon til og fra (mute).

8.

Beskedknappen lyser, hvis der er foretaget
en notering til din telefon, hvis du har et
mistet opkald eller ved indkomne
talebeskeder, hvis du har telefonsvarer.

9.

Menu til indstilling af telefonens funktioner.

10.

Justering af lydstyrke – ned.
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11.

Højtaleren slås til og telefonen vil være i
håndfri betjeningstilstand. Løftes røret af,
vil højtaleren ikke længere være slået til.
Du slår medhør til ved at trykke på
højtalerknappen.
Er røret løftet, og vil du slå højtaleren til,
skal du holde ‘højtalerknappen’ nede
samtidig med, at du lægger røret på.

12.

Justering af lydstyrke – op.

13.

Gå tilbage i menuen.
Slette tal fra et nummer du er ved at
indtaste.

14.

Gå op i telefonens menu.

15.

Fremkald menu.

16.

Gå ned i telefonens menu.

17.

Du foretager et valg ved at trykke ‘OK’.

18.

‘Stjerne’ er en genvejstast til lydløs
tilstand. Hold knappen nede for at slå
lydløs til eller fra. Lydløs er på telefonens
skærm illustreret ved en klokke med en
streg over.

19.

‘Firkant’ bruges blandt andet til at indtaste
og bekræfte koder på telefonen.

9

Valg i forbindelse med opkald
Når du skal ringe et nummer op, har du flere muligheder. Du kan blandt
andet omstille et opkald, starte en telekonference eller ringe op på normal
vis. Alt efter om røret er løftet fra telefonen eller ej, og om der bliver
oprettet forbindelse, er der en række forskellige valg, du kan foretage dig.

Når du ikke har et aktivt opkald
Fra telefonens startskærm åbner du menuen ved at trykke på ‘pil til højre’.

Ring til XXXXXXXX

Du ringer til den person, du sidst har ringet op.

Ringetone slået til

Slå ringetonen til eller fra på din telefon.

‘Forstyr ikke’ slået til

Dine eksterne opkald vil høre en optagettone,
når de forsøger at ringe dig op.

Annuller Notering

Annullering af noteringer du tidligere har lagt
hos andre.

Specifik indtrækning

Indtrækning af telefon der ikke er tilkoblet en
indtrækningsgruppe.
Du skal kende lokalnummeret, for at kunne
indtrække en vilkårlig telefon.
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Røret er løftet

Ring til XXXXXXXX

Du ringer til den person, du sidst har ringet op.

Specifik indtrækning

Indtrækning af telefon der ikke er tilkoblet en
indtrækningsgruppe.
Du skal kende lokalnummeret, for at kunne
indtrække en vilkårlig telefon.

Ved ubesvaret eller optaget opkald

Afbryd

Afbryd samtalen ved at vælge ‘Afbryd’ eller ved
at lægge røret på.

Notering

Du vil blive ringet op, når nummeret du
forsøgte at ringe til, ikke længere er optaget
eller personen igen er aktiv ved telefonen.
Dette virker ikke på destinationer med en kø.
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Ved opkald

Omstil

Omstilling af et opkald til et andet nummer.

Start konference

Start telekonference og tilkoble flere telefoner
til konferencen.

Hold

Sæt din igangværende samtale på hold.
Personen, du har sat på hold, vil kunne høre en
ventetone. Er en person på hold, vil du
eksempelvis kunne besvare eller foretage et nyt
kald.

Blind transport

Direkte omstilling af person til et andet nummer
uden først at præsentere kaldet.

Afbryd

Afbryd samtalen ved at vælge ‘Afbryd’ eller ved
at lægge røret på.

Specifik indtrækning

Under din samtale kan du trække et andet kald.
Dit igangværende kald vil blive sat på hold.
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Omstilling

Skal du omstille et opkald, vil du få følgende muligheder frem på
telefonens skærm:
Indtast nummer

Indtast er telefonnummer på telefonen. Husk at
taste ‘0’ foran nummeret, hvis du ringer
eksternt eller til en mobiltelefon.

Ring til XXXXXXXX

Du ringer til den person, du sidst har ringet op.

Hent ventende opkald

Genoptag forbindelsen til din igangværende
samtale.
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Kontaktpersoner
Du kan gemme kontakter i din telefonbog på bordtelefonen. Du går ind i
telefonbogen på følgende måde:
Tryk på ‘menuknappen’.
Vælg ‘Personlig’.

Du kan vælge en af dine eksisterende kontakter i telefonbogen ved hjælp
af knapperne ‘pil op’ og ‘pil ned’.

Tilføj ny kontakt
Vælg ‘Valg’.
Vælg ‘Ny kontaktperson’.
Du kan nu indtaste navn og nummer på den person, du ønsker at tilføje til
din telefonbog. Husk altid at afslutte med ‘Valg: Gem og slut’ for at gemme
de indtastede oplysninger.
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Funktionsmenu
I funktionsmenuen indstilles telefonens funktioner. Du kommer ind i
funktionsmenuen ved at trykke på ‘menuknappen’.

For at foretage ændringer i telefonens funktionsindstillinger skal du gøre
følgende:
Tryk på ‘menuknappen’.
Vælg ‘Indstillinger’.
Vælg derefter ‘Bruger’.
Har du været logget ind på din bordtelefons hjemmeside, vil du blive bedt om at
indtaste din brugeradgangskode.

Du kan nu via din telefon gå ind og ændre i indstillingerne.

Når du har foretaget dine ønskede ændringer, skal du altid huske at
afslutte ved at vælge ‘Valg: Gem og slut’ for at gemme dine ændringer.
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Dato & tid
Indstilling af dato og tid. Tiden bliver automatisk hentet fra
telefoncentralen. Du kan indstille telefonen til at vise sommertid eller
vintertid.

Lyd
Lydindstillinger, som lydstyrke og ringetoner, indstilles i denne menu.

Lydstyrke

Indstilling af ringetonens lydstyrke, lyden i røret
samt lyden i dit headset.

Indstillinger

Vælg mellem forskellige typer af ringetoner.

Specialtoner

Vælg ringetone til forskellige typer af opkald.
Eksempelvis kan eksterne opkald være tildelt én
ringetone og interne opkald en anden
ringetone.
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Konfiguration
Under ‘Konfiguration’ kan du redigere i dine opkaldsindstillinger. Herunder
også indstillingerne for notering, viderestilling og omstilling.
Koncern IT anbefaler på det kraftigste, at du ikke ændrer disse
indstillinger.

Udgående opkald

Indstillinger for udgående opkald.

Indgående opkald

Indstillinger for indgående opkald.

Forbundne opkald

Indstilling for igangværende opkald.

Genvejsmenu

Slå automatisk visning af hurtigvalgsmenuen
ved opkald til eller fra.

Opkaldslog

Slå opkaldslog til eller fra.
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Telefon
I denne menu kan du ændre på telefonens egenskaber.

Skærm

Justering af skærmens lysstyrke og kontrast.

Programmer taster

Fritvalgstasterne til højre for skærmen, giver
dig mulighed for at tilføje dine egne genveje.
Læs mere om programmering af fritvalgstasterne i
afsnittet ‘Valgmuligheder for fritvalgstaster.

Tastelyd

Slå tastelyd til eller fra.

Energibesparelse

Du indstiller, hvor lang tid lyset i skærmen skal
være tændt.

Lokalitet
Indstilling af land, telefonens sprog, datoformat og tid.

Sikkerhed
Ændring og aktivering af brugeradgangskode.

Oplysninger om netværk
Her kan du finde telefonens fulde E164 nummer og IP adresse.
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Diagnose information
Diagnose viser SIP registreringer. Du kan ikke ændre noget under dette
punkt. Det er blot informationer om telefonen.

Nulstil
Ønsker du at få telefonens indstillinger tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger, kan du nulstille telefonen.
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Programmering af fritvalgstaster
De seks knapper, der er til højre for telefonens skærm, har du mulighed
for at programmere som genvejsknapper.

Knapperne kan indstilles, så de kan bruges som genvejstaster til
eksempelvis personer du ofte ringer til, eller du kan lave en genvejstast til
viderestilling af opkald.
Du kan også vælge at benytte en af dine seks knapper som en ‘Skift’ knap.
På denne måde, har du mulighed for at have to lag af indstillinger og kan
dermed programmere ti forskellige funktioner på telefonen.
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Programmering
For at tildele hver enkelt knap en funktion, skal knappen programmeres.
Hold knappen du ønsker at programmere inde, og der vil blive et felt
synligt på telefonens skærm.

Knappen vil lyse rødt, og den er nu klar til at blive programmeret.
Valg: Gem og slut

Husk altid at gemme valgte indstillinger, ved at
vælge ‘Valg: Gem og slut’, når du er helt færdig
med programmeringen.

Normal: Ikke tildelt

For at programmere en handling til den enkelte
fritvalgstast.

Etiket

Du kan skrive den tekst, du ønsker der skal stå
ud for den valgte fritvalgstast. Dette vil fungere
som knappens navn.

Indstillinger

Indtast det nummer, du ønsker skal indkodes.
Husk at taste ‘0’ foran nummeret, hvis du
indtaster et eksternt nummer eller nummeret til
en mobiltelefon.

I afsnittet ‘Valgmuligheder for fritvalgstaster’ kan du læse, hvad den enkelte tekst
på skærmen betyder og hvilken funktion, det giver din knap.

Ønsker du ikke længere at have den valgte funktion tilknyttet knappen,
går du ind i indstillinger og tildeler, knappen funktionen ‘Ikke tildelt’.
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Viderestilling
Der er forskel på en viderestilling og en omstilling. Hvis du indstiller din telefon til
at sende opkald videre til et andet telefonnummer, før du besvarer dem, er det en
viderestilling. Hvis du allerede har besvaret et opkald, og du så manuelt sender det
til et andet telefonnummer, er det en omstilling.

Du kan viderestille dine opkald til et andet nummer. Når du viderestiller
dine opkald, vil dine kald gå videre til det nummer, du har viderestillet til, i
stedet for at ringe på dit apparat.
På din telefon kan du indstille, hvilke opkald du ønsker, der skal
viderestilles.
Viderestilling af opkald, kan opsættes i følgende situationer:




Viderestilling af alle opkald
Viderestilling når dit nummer er optaget
Viderestilling når du ikke svarer inden for 12 sekunder

Du kan indtaste det nummer, du gerne vil viderestille til, manuelt. Er det
ofte de samme numre du viderestiller til, har du mulighed for at vælge op
til fem favoritnumre, som kan indkodes på din telefon, og du kan altid lave
en hurtig viderestilling til det seneste nummer, du har haft viderestillet til.
OBS! Når du trykker på viderestillingstasten, går der kun få sekunder før telefonen
aktiverer viderestilling. Derfor skal du hurtigt vælge punktet ‘Indstillinger for
viderestilling’, hvis du vil ændre indstillingerne.
Husk at taste ‘0’ foran nummeret, hvis du ringer eksternt eller til en mobiltelefon.
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Viderestilling til sidst anvendte nummer
Du vil i løbet af få sekunder, lave en viderestilling til det nummer, du sidst
viderestillede til, når du trykker på viderestillingsknappen og ikke foretager
dig yderligere.

Er dit nummer viderestillet, vil knappen ‘viderestilling’ lyse. På din skærm
vil du kunne se, at nummeret er viderestillet samt hvilket nummer, du har
viderestillet til.

Du slår viderestilling fra ved at trykke på ‘viderestillingsknappen’ igen, og
ikonet på telefonen vil ikke længere lyse.
OBS! Når du trykker på viderestillingstasten, går der kun få sekunder før telefonen
aktiverer viderestilling. Hvis du ønsker at redigere i din viderestilling, skal du være
hurtig til at foretage dit valg. Ellers vil du viderestille din telefon, til det nummer du
senest har haft viderestillet til.
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Viderestilling til andet nummer
Ønsker du at viderestille til et andet nummer, skal du gøre følgende:
Tryk på ‘viderestillingsknappen’.
Vælg ‘Indstil modtager til vid.’.
Vælg ‘Rediger viderestilling af opkald’.
Tryk på ‘pil til højre’.
Vælg ‘Skriv modtager’.
Du kan nu indtaste det nummer, du ønsker at viderestille til.
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Viderestilling ved optaget eller intet svar
Du kan vælge at viderestille din telefon, hvis nummeret er optaget og/eller
hvis du ikke besvarer dine kald indenfor 12 sekunder.
Tryk på ‘viderestillingsknappen’.
Vælg ‘Indstil modtager til vid.’.
Vælg ‘Rediger viderestilling af opkald’.
Du kan nu vælge, hvilke opkald du vil lave viderestilling til. Tryk ‘OK’ til de
opkald, der skal viderestilles, og dine indstillinger vil blive gemt og
aktiveret, næste gang du tilkobler viderestilling.
På din skærm vil du ikke kunne se, hvilke opkald du har valgt at få viderestillet. Du
vil dog kunne se, hvis du har valgt at viderestille alle dine opkald..

Indtast ‘favoritnumre’ til viderestilling
Sådan indtaster/redigerer du dine favoritnumre:
Tryk på knappen ‘viderestilling’.
Vælg ‘Indstil modtager til viderestilling’.
Vælg ‘Rediger viderestilling af opkald’.
Tryk ‘pil til højre’.
Vælg ‘Rediger favoritter’.
Husk at taste ‘0’ foran nummeret, hvis du ringer eksternt eller til en mobiltelefon.
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Valgmuligheder for fritvalgstaster
Valgmulighed

Betydning

1. Ikke tildelt

Tasten er ikke programmeret og
har ikke nogen funktion.

2. Valgt opkald

Indkod det nummer, du ønsker skal
tilknyttes den valgte knap.

3. Gentag opkald

Ring til senest kaldte nummer.

4. Viderestil alle opkald

Alle opkald viderestilles.

5. Viderestil v/ ej svar

Besvares opkaldet ikke, viderestilles
det.

6. Viderestil v/ optaget

Er nummeret optaget viderestilles
kaldet.

7. Ringetone slået fra

Slå ringelyd fra/til på telefonen.
Du kan også holde *-tasten nede på
telefonen.

8. Hold

Sætter igangværende kald på hold.
Du kan også anvende ‘mute-knappen’
på telefonen.

9. Skift

Skift mellem to igangværende
samtaler.

10. Blind transport

Omstil opkald direkte.

11. Overfør opkald

Omstil kald til andet nummer.

12. Omdiriger

Omstil opkald uden selv at besvare
det.

13. Skift

Skift mellem 2 lag på taster.

14. Konference

Start konferencekald.

15. Headset

Anvend ‘headset-knappen’ på
telefonen.

16. Forstyr ikke

Funktionen er ikke tilgængelig.

17. Indtrækning

Besvar kald til indtrækningsgruppe.

18. Gentag opkald

Funktionen er ikke tilgængelig.
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19. Skift funktion

Skift mellem to stadier.
Kan f.eks. bruges til at logge ind og ud
af en søgegruppe.

20. Vis telefonskærm

Tilbage til startskærm med Region
Nordjylland Logo.

21. Specifik indtrækning

Træk samtale uden for
indtrækningsgruppe.

22. Notering

Genvej til notering.
Er nummeret optaget eller bliver der
ikke svaret, kan du trykke ‘notering’ og
du vil blive ringet op, når det nummer
du forsøgte at kontakt igen er aktiv
eller ledigt.

23. Annullere notering

Genvej til annullering af aktive
noteringer.

24. Omstilling

Omstil til andet nummer.

25. Vent. Opk.

Ventende opkald.

26. Direkte opkald

Funktionen er ikke tilgængelig..

27. Eksempel

Funktionen virker ikke.

28. Optager opk.

Optager samtalen.
Kræver at funktionen er indstillet.

29. Vids. Indb.

Funktionen er ikke tilgængelig.

30. Start tekefonbog

Funktionen er ikke tilgængelig.

31. Pause notering

Pauser noteringer.

32. Genoptag notering

Genoptager notering.
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