SVENSKA

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Systemtelefoner för MX-ONE™
Telephony System och MD110
Dialog 4223 Professional endast för D3-läge

Snabbguide
Den här snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur du
använder telefonens grundfunktioner. Mer information om alla tillgängliga funktioner och egenskaper hittar du i användarhandboken.

Free Seating1
Logga in:
Logga ut:

Svara
Svara:
Högtalande:
(Gäller endast 4222
och 4223)

Från annan telefon
(svara på samtal):
Avsluta samtal:

Ringa
Interna samtal:
Externa samtal:

Gemensamma
kortnummer:

Pendling:

u

Ring upp ankn. det ringer på

d

eller

Finland:

8

í

1 Mata in önskade siffror

6

Återgå till det
första samtalet
och avsluta
förfrågan:

Linje 1 eller Förfrågan

Kod för extern linje och nr.

Konferens

í

3

Beställa:

Slå kortnumret
)

Finland:

9

( — )

Repetera senast
slagna externa
nummer:

**0

Ô

33888

Ô

Avbeställa:

Vidarekoppling

í

Ô
Õ

eller

Beställa från egen
anknytning:
Avbeställa:
Ändra från
svarsställe:
Avbeställa från
svarsställe:

Avbeställa
enstaka återuppringning:
Avbeställa
alla återuppringningar:

Avbeställa:

Nytt ankn.nr.

Eget ankn.nr.
Nytt ankn.nr.

Eget ankn.nr.

Avbeställa:

8

#37*

Ankn.nr.

#í

#37# í

Debiteringskod1

—

Debiteringskod
Kod för extern linje och nr.
Finland:

*71*

#

*61*
*71*

Pågående externt Linje
samtal:
Finland:

Debiteringskod

#

Linje

Frånvaroinformation1

*23* #
*
í

Med datum/tid
Frånvarokod
för återkomst: Datum/tid

(Format för datum och tid är systemberoende)

Utan datum/tid
för återkomst:

*10* 1 5 # í
#10# í
(

*61*

Nytt externt
samtal:

Kod för extern linje och nr.

)

Röstbrevlåda1

5d

4

Aktivera eller ändra
profil från egen
telefon:

6

Återuppta
Ring anknytningen där samtalet
samtal på annan parkerades
anknytning:
Finland:

Beställa:

*# 2í
2#
#22# í

6d8
Linje

Återuppta
samtal på egen
anknytning:
Linje

Personligt nummer1

(Efter att du har fått svar)

Samtal väntar
Beställa:

*21*
#í
#21# í
*21* # *
í
#21*
#í

d

Finland:

*21# í
#21#

Beställa från egen Vidarekoppling
eller
(Vidarekopplingsknappen är förprogrammerad)
anknytning:

Beställa:

Återuppringning

Linje

Återuppta
samtal:
Generell parkering:

Vidarekoppling

Linje 1

Pågående samtal: Gör förfrågan

Slå nr.

—

Tillbaka till lur:

Individuell
parkering:

Âd
u

Extern medflyttning

Ankn.nr.

Tryck på den förprogrammerade
knappen, t.ex. Huvudkontor

(Gäller endast
Dialog 4223)

Finland:

Pågående samtal: Gör en förfrågan
Överflyttning (Tryck före eller efter svar)

0 9 #* * 1

Från lur:

Överflyttning

Ringa med
funktionsknapp:

Exempel: ”Eva”:

Mata in önskade siffror

Förfrågan

u

Egna kortnummer: (

Namnval1

Byta till tonval:

Pågående samtal: Förfrågan Slå önskat anknytningsnummer

Högtalande:
(Gäller endast 4222
och 4223)

9

Tonsignalering under pågående samtal

Behörighetskod
Eget ankn.nr.

Tryck på den blinkande linjeknappen

Parkera samtal

(Gäller endast 4222 och 4223)

Intern medflyttning

*11* #
*
í
#11# í

u
u

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cdskivan Enterprise Telephone Toolbox och på
http://www.aastra.com

Högtalande

Ringa upp
röstbrevlådan:

Slå röstbrevlådans nummer och följ
anvisningarna

Nytt meddelande
mottaget:

Tryck på den förprogrammerade
meddelandeknappen och följ
anvisningarna

Programmering av funktionsknappar
Programmera eller Program Tryck på vald funktionsknapp
programmera om: Nr. eller kod
Tryck på funktionsknappen igen Program

Avbeställa:

Språkval1
Byta displayspråk:

6

Sök
Kat
Upp eller Ner Ring

Kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta en auktoriserad
Aastra-återförsäljare för ytterligare information.

Frånvarokod

*# 0í
8*

Språkkod (

#í

0 9
—

)

Tyst ringning
Stänga av ringsignal:

É

Allmän avbeställning
Avbeställa alla
aktiverade
funktioner:

#001# í

Förkortningar och förklaringar
Ankn.

(Vid upptagetton) Vänta
Finland:

*23*
#23# í

Anknytning

Nr.

Nummer

1

Funktionen kan vara ett tillval
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