TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

Enkel veiledning
SoundPoint® IP 560

Gjelder telefoner som kjører SIP 2.2 eller nyere.
For nærmere informasjon, se den utfyllende
SoundPoint IP 560 Brukerhåndboken, som man
finner på:
www.polycom.com/support/voicedocumentation/

RINGE

SLÅ AV EGEN MIKROFON (MUTE)

SETTE OVER

Bruk av telefonrøret:
Ta opp telefonrøret og slå et nummer, eller slå
nummeret først, og ta deretter opp røret.
Bruk av høytalertelefon:
1. Med telefonrøret pålagt trykker man:
- Hvilken som helst av linjetastene, eller
- Funksjonstasten New Call (Ny oppringing).
2. Slå nummeret.
Eller slå nummeret, og trykk så på
funksjonstasten Dial (Slå nummer).
Bruk av ekstra hodesett:
1. Med hodesettet koplet til trykker man:
- Hvilken som helst av linjetastene, eller
- Funksjonstasten New Call (Ny oppringing).
2. Trykk
.
3. Slå nummeret.
Eller slå nummeret først, og trykk deretter
.

Under samtale, trykk .
Mikrofonsperre gjelder for
alle funksjonsmodus: telefonrør, hodesett, og
hands-free. Du kan høre innkommende lyd mens
mikrofonsperren er aktivert.

1. Under samtale, trykk
eller
funksjonstasten Trnsfr (den aktive samtalen
settes på vent).
2. Ring til den du ønsker å overføre samtalen til.
3. Når du har snakket med andre samtalepartner,
trykk
eller funksjonstasten Trnsfr
(overfør) for å fullføre overføringen.

Under en samtale kan du veksle mellom bruk av
telefonrør, hodesett, handsfree, og mellom ulike
modus, ved å trykke på tastene
eller
eller ved å ta av telefonrøret.

BESVARE ET ANROP
Bruk av telefonrøret:
Ta opp telefonrøret.
Bruk av høytalertelefon:
Trykk:
, Eller
- Linjetasten, eller
- Funksjonstasten Answer (Svar).
Bruk av ekstra hodesett:
Trykk
.
Innkommende samtaler kan ignoreres ved å
trykke på funksjonstasten
mens det
ringer.
AVSLUTTE EN SAMTALE
Bruk av telefonrøret:
Bruk av telefonrøret: End Call(Avslutt samtale).
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Bruk av høytalertelefon:
Trykk
eller trykk på funksjonstasten End Call
(Avslutt samtale).
Bruk av ekstra hodesett:
Trykk
eller trykk på funksjonstasten End Call
(Avslutt samtale)
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For å slå av mikrofonsperre, trykk

igjen.

SETT PÅ VENT / GJENOPPTA
SAMTALE
1. Under samtale, trykk inn
eller
funksjonsknappen Hold.
2. Trykk
Hold igjen, eller funksjonstasten
Resume (Gjenoppta), eller linjetasten for å
gjenoppta samtalen.

KONFERANSE
For å opprette en treveis lokal
konferansesamtale:
1. Ring første kontakt.
2. Trykk funksjonstasten Cnfrnc for å opprette en
ny samtale (den aktive samtalen settes på vent).
3. Ring opp den andre kontakten.
4. Etter at andre kontakt har svart, trykk
eller
på funksjonstasten Confrnc igjen for å samle
alle samtalepartnerne til en konferanse.

Når en konferanse er blitt opprettet, vil man ved
å trykke funksjonstasten Split (Splitt) kunne
dele konferansen inn i to samtaler på vent.

Dersom man setter en samtale på vent hos den
som startet konferansen, vil de andre
samtalepartnerne i konferansen plasseres på vent.
En konferanse kan opprettes når som helst
mellom en aktiv samtale og en samtale på vent
(på samme linje, eller på en annen linje) ved å
trykke funksjonstasten Join (Samle).
Dersom man avslutter samtalen fra den som
startet konferansen, vil de andre deltakerne
kunne fortsette konferansen videre.

* - Konferansesamtale er en ekstrafunksjon som må konfigureres på
telefonserveren. Detaljer og menytitler kan variere.

Trykk inn funksjonstasten Blind for å overføre
samtalen uten å snakke med den andre
samtalepartneren.
Overføring kan bli kansellert mens den er i gang
ved å trykke inn funksjonstasten Cancel
(kanseller) Den opprinnelige telefonsamtalen
blir gjenopptatt.

VIDEREKOPLING AV SAMTALE
For å muliggjøre viderekopling:
1. Trykk funksjonstasten Foward (Framover) fra
telefonedisplayet, eller trykk
og velg
Features (Funksjoner), og deretter Forward
(Viderekopling).
2. Velg en av typene viderekopling enten Always
(alltid), No Answer (Ikke svar), eller Busy
(opptatt).
3. For alle typene taster man inn et nummer å
viderekople samtalene til.
4. For ubesvart (No answer), tast inn antall
ringesignaler for viderekopling.
5. Trykk på funksjonstasten Enable (aktiver) for å
bekrefte. Viderekopling av samtale Et flyttbart
pil-ikon kommer oppfor den linjen for å bekrefte
Viderekopling av samtale er aktivert.
For å deaktivere viderekopling:
1. Trykk funksjonstasten Forward (Framover) fra
telefondisplayet, eller trykk
og velg
Features (Funksjoner), og deretter Forward
(Viderekopling).
2. Velg en av typene viderekopling enten Always
(alltid), No Answer (Ikke svar), eller Busy
(opptatt).
3. Trykk på funksjonstasten Disable (deaktiver).
Viderekopling av samtale kan ikke brukes på
delte linjer.
Dersom viderekopling av samtale er konfigurert på
ringeserveren (aktivert ved bruk av kodeoppringing,
eller fra en PC-basert applikasjon), kan detaljer og
menyalternativer variere.

SLÅ NUMRENE PÅ NYTT

SPEED DIAL/HURTIGLISTE

Trykk på funksjonstasten Redial (Slå nummeret
igjen) eller
for å slå de nyligst ringte
numrene igjen.
.

For å opprette en speed dial-indeks, se
KONTAKTREGISTER under.

IKKE FORSTYRR
Trykk
.for å unngå at telefonen din ringer ved
innkommende anrop. Ikonet for Ikke forstyrr/ Do
not disturb vil komme opp for alle linjer for å vise
at man har aktivert Ikke forstyrr.
Trykk

igjen for å deaktivere Ikke forstyrr.

Dersom Ikke forstyrr et konfigurert på
ringeserveren, kan det hende detaljene vil
variere noe.

RINGELISTER
Trykk
, og deretter Call Lists (ringelister), og
så Missed (tapte), Received (mottatte), eller Placed
(utførte) oppringinger etter hva man ønsker.
Informasjon om de ulike samtalene vil bli vist.
Fra denne skjermen må man velge riktig
funksjonstast.
1. Edit (rediger) for å rette på nummerrekken før
man ringer.
2. Dial (slå nummer) for å ringe.
Eller trykk More (Mer), og deretter:
3. Info for å se detaljert ringeinformasjon.
4. Save (Lagre) for å lagre kontakten til
Kontaktregisteret.
5. Clear (slett) for å slette samtalen fra ringelisten.
Trykk funksjonstasten More (mer) og Exit (Ut)
for å gå tilbake til tomt display.

TALEPOSTKASSE*
Lyssignalet Melding Venter foran på telefonen samt
individuelle linjeindikatorer vil blinke, og en støtvis
summetone (istedenfor en normal summetone),
varsler deg om at det er nye meldinger i
talepostkassen.
For å lytte til talepostmeldinger:
1. Trykk
.
2. Følg de innleste anvisningene for å lytte til
meldingene.

For å ringe en kontakt som har fått tildelt linjetast,
trykker man på denne tasten.

KONTAKTREGISTERET
For å legge til en kontakt i din lokale
telefonkatalog.
1. Trykk
, og velg deretter Kontaktregister.
2. Trykk inn funksjonstasten More (Mer), og
deretter funksjonstasten Add.(legg til), for å
legge til en kontakt i telefonens database.
3. Skriv inn for- og/eller etternavn fra tastaturet.
Trykk på funksjonstasten 1/A/a for å velge
mellom tall og store/små bokstaver som
alfanumerisk modus. Trykk funksjonstasten
Encoding (enkoding) for å få tilgang til
spesialtegn i andre språk om det er nødvendig.
4. Skriv inn et unikt kontaktnummer (som ikke
allerede finnes i katalogen).
5. Endre speed dial-indeksen om du ønsker det.
Den vil automatisk bli gitt den neste tilgjengelige
indeksverdien.
6. Endre resten av feltene (Ring Type/ringetype,
Divert Contact/videresend kontakt, Auto
Reject/autom. avvis, og Auto Divert/ autom
videresend. ) om man ønsker det.
7. Trykk på funksjonstasten Save (Lagre) for å
bekrefte, eller Cancel (kanseller) for å gå ut
uten å endre, og deretter
eller Exit (Gå ut)
for å gå tilbake til leding skjerm.
Kontakter kan enkelt legges til fra Ringelister
For mer informasjon se avsnittet RINGELISTER
over.
For å søke etter en kontakt:
1. Trykk
, og velg deretter Kontaktregister.
2. Trykk inn funksjonstasten More (mer), og
deretter trykk inn funksjonstasten Search (Søk).
3. Ved hjelp av tastaturet skriver man inn de første
få tegnene i for- eller etternavn.
4. Trykk på funksjonstasten Search (søk) for å lete
etter kontakter. Ring opp matchende kontakter
fra søkeskjermen som kommer opp.

For å redigere en kontakt:
1. Trykk
, og velg deretter Kontaktregister.
2. Søk etter kontakten (se over).
3. Trykk på funksjonsknappen Edit (rediger) og
gjør de nødvendig endringene.
4. Trykk på funksjonstasten Save (Lagre) for å
bekrefte, eller Cancel (kanseller) for å gå ut
uten å endre, og deretter
eller Exit (Gå ut)
for å gå tilbake til leding skjerm.

VOLUMJUSTERING
Trykk på
volumknapper for å justere,
telefonrør, hodesett og handsfree høyttalervolum
under samtalen. Når man trykker på disse tastene
når apparatet er ledig, vil ringevolumet justeres.
For å være i samsvar med krav i lovverket, må
volumet i telefonrøret og hodesettet gå tilbake
til et forhåndsinnstilt nivå etter hver samtale,
men konfigurasjonen kan endres av
systemadministrator. Handsfree
voluminnstillinger vil holdes stabile fra samtale
til samtale.

RINGETYPE
Du kan velge ulike typer ringetoner for å matche
preferansene dine og skille mellom ulike
opprininger på linjene.
For å endre ringetonen på innkommende
samtaler:
1. Trykk
.
2. Velg Settings (innstillinger), fulgt av Basic
(grunnleggende), og deretter Ring Type
(Ringetype).
3. Bruk
eller
, -merk den ønskede
ringetypen. Trykk funksjonstasten Play (spill) for
å høre den valgte ringetypen.
4. Trykk funksjonstasten Select (Velg) for å høre
den valgte ringetypen.
5. Trykk
eller funksjonstasten Exit (Ut) for å
gå tilbake til tomt display.

SÆRSKILT RINGING/
SAMTALEBEHANDLING
Du kan stile inn særskilte innkommende
ringesignaler for ulike kontakter i den lokale
telefonkatalogen din.
For å stille inn en særskilt ringetone for en
lokal kontakt:
1. Trykk
, og velg deretter Kontaktregister.
2. Søk etter kontakten (se avsnittet
KONTAKTREGISTERET over).
3. Trykk på funksjonsknappen Edit (Rediger) og
bla nedover til Ringetype.
4. Skri inn et nummer som tilsvarer en av de
tilgjengelige ringetypene (se RINGETYPE over).
5. Trykk på funksjonstasten Save (Lagre) for å
bekrefte, eller Cancel (kanseller) for å gå ut
uten å endre, og deretter
for å gå tilbake
til leding skjerm.

HODESETT MINNEMODUS
For brukere som permanent eller det meste av
tiden bruker hodesett, kan en innstilling få alle
samtaler som standard rett til hodesettet.
For å aktivere Hodesett minnemodus
1. Trykk
, og velg deretter Settings
(Innstillinger), fulgt av Basic (Grunnleggende),
og Headset Memory (Hodesett minne).
2. Bruk piltastene Opp etter Ned. og trykk så
funksjonstasten Select (Velg), for å aktivere
hodesett minemodus.
For å deaktivere hodesett minnemodus: Gjenta
trinn 1 og 2 og velg Disable (deaktiver).
For å aktivere Hodesett minnemodus: Trykk
på to ganger.

Dersom du velger stille ringetone, trykker du
linjetasten eller Answer(svar) for å besvare
innkommende samtaler.

* - Talepostkasse er en ekstrafunksjon som må konfigureres på
telefonserveren. Detaljer og menytitler kan variere.

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.
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