NORSK

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Systemtelefoner for MX-ONE™
Telephony System og MD110
Dialog 4223 Professional bare for D3-modus

Hurtigreferanse
I denne hurtigreferansen finner du korte beskrivelser av hvordan du
bruker de grunnleggende funksjonene. Hvis du vil vite mer om alle
tilgjengelige funksjoner, se i den tilhørende brukerhåndboken.

Den fullstendige brukerhåndboken er tilgjengelig i elektronisk format på
CDen Enterprise Telephone Toolbox og på
http://www.aastra.com

Fri plassering1

Ettersignallering

Logge på:
Logge av:

*11* #
í
#11# í

Autorisasjonskode
Eget int. nr.

*

Bytte til DTMF:

Høyttaler:
(Gjelder bare Dialog
4222 og 4223)

På et annet
internnummer
(Henting av anrop):

Under en samtale: Spørreanrop Ring 3. samtalepartner

Avslutte samtale:

Foreta anrop
Interne anrop:
Eksterne anrop:

Pendle:

u
Trykk på den blinkende linjetasten

u
d
u
u

Ring internnr. som ringer
eller

í

8

Vanlig hurtigoppringingsnummer:
Personlig hurtigoppringingsnummer:

Ekstern linjekode og eksternt nr.

Direktevalg:
Ringe siste eksterne
nummer på nytt:

Navneanrop1
Eksempel: ”Eva”:
(Gjelder bare
Dialog 4223)

** 0 9
—

)

Trykk på den forhåndsprogrammerte
tasten, f.eks. Hovedkontor

***
33888

Ô

í

Annullere alle
anrop i ventestilling:

Bestille fra eget
internnummer:
Annullere:

Individuelt:

Âd
u

Viderekobling

Felles parkering:

Ô

Annullere:
Omdirigere fra
svarposisjonen:
Annullere fra
svarposisjonen:

Gjenoppta
samtale på
eget internnr.:

*21# í
#21# í

Viderekobling
eller
(Viderekoblingstasten er forhåndsprogrammert)
Viderekobling

Annullere:

Ô
Õ

eller

*21*
#í
#21# í
*21* # *
í
#21*
#í
Nytt int. nr.

Eget int. nr.
Nytt int. nr.

Eget int. nr.

Kontokode1

3

*71*

Under ekstern
samtale:

Linje

Bestille:

#37*

Åpne postkassen: Slå talepostnummeret og følg de innspilte
instruksjonene

Int. nr.

#í

#37# í
(Ved opptattsignal) Vent på linje

Ny melding mottatt: Trykk på den forhåndsprogrammerte
meldingstasten og følg de innspilte
instruksjonene

Programmere funksjonstaster
Programmere eller Program Trykk på den valgte
endre en funksjon: funksjonstasten
Nr. eller kode
Trykk på funksjonstasten igjen Program

*71*

Kontokode

#

Linje

*23*

# í*

Med returdato
Fraværskode
og -klokkeslett: Dato/klokkeslett

(Dato- og klokkesekvens er systemavhengig)

Annullere:

)

#

Kontokode
Ekstern linjekode og eksternt nr.

Fraværsinformasjon1

Uten returdato
og -klokkeslett:

Talepost1

6d

5

Annullere:

(Etter svar)

—

Linje

Nytt eksternt
anrop:

Ekstern linjekode og eksternt nr.

(

8d
Linje

8

*22#
#í
#22# í

*10* 1 5 # í
#10# í

d

Gjenoppta
samtale på
Ring internnummeret der samtalen ble
annet internnr.: parkert

Personlig nummer1
Aktivere eller endre
profil fra eget
internnr.:

Linje

Gjenoppta
samtale:

Intern medflytting

Bestille:

Samtale venter
Aktivere:

Tilbake til håndsett:

Linje 1

Under en samtale: Foreta spørreanrop

Annullere ett
enkelt anrop i
ventestilling:

Fra håndsett:

Ekstern medflytting

Under en samtale: Foreta spørreanrop
Overføring (Før eller etter svar)

Aktivere:

Slå hurtigoppringingsnr.

Linje 1 eller Spørreanrop

Overføring

Ventestilling

Slå nr.

(

Gå tilbake til
første samtalepartner og
fullføre spørreanrop:

Konferanse

Int. nr.

Høyttaler:
(Gjelder bare Dialog
4222 og 4223)

Tast ønskede sifre

Parkering

(Gjelder bare Dialog 4222 og 4223)

Bestille fra eget
internnummer:

Spørreanrop

Besvare anrop
Besvare:

9

Høyttaler

*23*
#23# í

Fraværskode

Valg av språk1
Endre tegnrutespråk:

*# 0í
8*

Språkkode (

#í

0 9
—

)

Stille ringing
Slå av ringesignal:

É

Generell deaktivering
Annullere
alle aktiverte
funksjoner:

#001# í

Forkortelser og forklaringer
Int.

Internlinje

Nr.

Nummer

1

Det kan hende at funksjonen er valgfri

Finn
Kat
Opp eller Ned Anr

Opplysningene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du kontakte din Aastra Certified Sales Partner.
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