GRUNNLEGGENDE
TELEFONFUNKSJONER
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

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

Polycom SoundPoint
IP 670

®

Under samtale kan du veksle mellom telefonrør,
hodesett og hands-free ved å trykke
Høyttalertelefon eller Hodesett eller ved å ta
av røret..

Polycom SoundPoint® IP 670
Besvare anrop

Grunnleggende telefonfunksjoner
Tilpasning av telefonen til eget behov

Gjelder telefoner som kjører SIP 3.0.2 eller nyere.
For nærmere informasjon, se den utfyllende
SoundPoint IP 670 Brukerhåndbok, som man
finner på :
www.polycom.com/support/voicedocumentation
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Bruk av telefonrøret:
Ta opp telefonrøret.
Bruk av høytalertelefon:
Trykk:
- Trykk:
, Eller - Riktig linjetastene, eller
- Funksjonstasten Answer (Svar).
Bruk av hodesett:
Trykk
.
Avslutte en samtale
Bruk av telefonrøret:
Legg på eller trykk på funksjonstasten End Call
(Avslutt samtale).
Bruk av høytalertelefon:
Trykk
eller funksjonstasten End Call
(Avslutt samtale).
Bruk av ekstra hodesett:
Trykk
eller funksjonstasten End Call
(Avslutt samtale).

Mikrofonsperre (mute)

Viderekople samtaler

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

For å muliggjøre viderekopling:
1. Fra den ledige skjermen trykker man
funksjonstasten Forward (Viderkople).
2. Velg den typen viderekopling du vil aktivere.
• Always (alltid)—For å viderekople alle
innkommende samtaler.
• No answer (Ikke svar)—For å viderekople
alle ubesvarte samtaler.
• Busy (Opptatt)—For å viderekople alle
samtaler som kommer når du holder på å
ringe.
3. Tast inn et nummer å viderekople samtalene. For
ubesvart, tast inn antall ringesignaler for
viderekopling.
4. Trykk på funksjonstasten Enable (aktiver).

For å slå av mikrofonsperre, trykk

igjen.

Sett på vent og gjenoppta samtaler
Under samtale, trykk inn
funksjonsknappen Hold.

eller

For å gå tilbake til samtalen, trykker man
igjen
, eller funksjonstasten Resume
(gjenoppta), eller linjetasten.

Repetere siste nummer
For å ringe det siste nummeret som ble slått,
trykk
, eller funksjonstasten Redial (Slå
nummer igjen).

Overføre samtaler
For å overføre en samtale
1. Under samtale, trykk inn
eller
funksjonsknappen Trnsfr (overfør). Den aktive
samtalen blir satt på venting.
2. Ring til den du ønsker å overføre samtalen til.
For å kansellere overføringer for samtalen
koples, trykk funksjonsknappen Cancel (slett).
Den opprinnelige samtalen gjenopptas.
3. Når du hører tilbakeretonen, eller etter at du har
snakket med den andre samtalepartneren,
trykk
eller funksjonsknappen Trnsfr
(overfør).
Du kan automatisk overføre samtalen uten å
snakke med andre samtalepart. Etter at du har
fullført trinn 1, trykk funksjonsknappen Blind.
Så fullfører du trinn 2

For å deaktivere viderekopling:
1. Fra den ledige skjermen trykker man
funksjonstasten Forward (viderkople).
2. Velg den typen viderekopling du vil deaktivere.
3. Trykk på funksjonstasten Disable (deaktiver).

Speed dial/ hurtigliste
For å ringe en kontakt som har fått tildelt linjetast,
trykker man på denne tasten.
For å endre en speed dial-indeks, se
Oppdatering av kontaktregisteret.

Bruk av Ikke forstyrr
For å unngå at telefonen din ringer ved
innkommende anrop, trykk
.
Ikonet for Ikke forstyrr/ Do not disturb vil komme
opp for alle linjer for å bekrefte at Ikke forstyrr er
aktivert.
Trykk
igjen for å deaktivere
Ikke forstyrr.
Dersom Ikke forstyrr er satt opp på telefonen
din, kan detaljene variere .

Starte konferansetelefon*

Ringelister

For å starte en konferansetelefon:
1. Ring første kontakt.
2. Etter at første kontakt har svart, trykk eller
på funksjonstasten Confrnc (Konferanse). Den
aktive samtalen blir satt på venting.
3. Ring opp den andre kontakten.
4. Etter at andre kontakt har svart, trykk eller
på funksjonstasten Confrnc. Alle deltakere er nå
blitt med på konferansen.

For å gå gjennom tapte anrop, mottatte anrop,
eller egne oppringinger.
1. Trykk
, og velg deretter Call Lists
(Ringelister) > Missed Calls (tapte anrop),
Received Calls (Mottatte anrop), eller
Placed Calls (Egne oppringinger).
2. Velg et anrop fra listen. Du kan gjøre følgende:
• For å runge, trykker du på funksjonstasten
Dial (Slå nummer).
• For å endre telefonnummeret før su slår det,
trykk funksjonetasten Edit (Rediger). Dersom
du trykker inn funksjonstasten More (Mer),
kan du også gjøre følgende:
• For å fjerne en samtale fra listen, trykk
funksjonstasten Clear (Slett).
• For å lagre kontakten i ditt kontaktregister,
trykk funksjonstasten Save (Lagre).
• For å se detaljert informasjon om samtalen,
trykk funksjonstasten Info.

Du kan gjøre følgende:
• For å sette konferansen på vent, trykk inn
funksjonsknappen Hold. For å starte opp
konferansen igjen, trykk på funksjonstasten
Resume (gjenoppta).
• For å avslutte konferansen, trykk på
funksjonstasten End Call (Avslutt samtale).
De andre deltakerne vil fortsatt være tilkoplet.
• For å splitte konferansen i to ulike samtaler
på vent, trykk på funksjonstasten Split (splitt
opp).
Dersom du har en aktiv samtale og en
ventende samtale, kan du opprette
konferanse mellom alle deltakerne ved å
trykke Join (Samle).Samle).
*Konferanse er en tilleggsfunksjon som systemadministratoren din
setter opp. Detaljer og menytitler kan variere.

Tilgang til talepostkasse
Det blinkende lyssignalet Melding Venter foran på
telefonen, individuelle linjeindikatorer, og en
ringetone med avbrudd (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 dine.

TILPASNING AV TELEFONEN TIL
EGET BEHOV

For å redigere en kontakt:
1. Trykk
, og velg deretter Contact Directory
(Kontaktregister).
2. Bla nedover til den kontakten du vil oppdatere
informasjon om, og trykk deretter på
funksjonsknappen Edit (Rediger).
3. Oppdater kontaktinformasjonen. For informasjon
om felt du kan oppdatere, se trinn 3 i forrige
avsnitt.
4. Trykk på funksjonstasten Save (lagre).
For å søke etter en kontakt:
1. Trykk
, og velg deretter Kontaktregister.
2. Trykk på funksjonstasten Search (søk). Deretter
må man skrive inn de første bokstavene i
kontaktens navn, og så trykke på Search (søk)
igjen.

Justere høyttaler- og ringevolum
For å endre høyttalervolumet:
• Under samtale, trykk
.
For å endre ringevolumet:
• Når telefonen er ledig, trykk

.

Kontaktregisteret

Ringetype

For å legge til en kontakt:
1. Trykk
, og velg deretter Contact Directory
(Kontaktregister).
2. Trykk inn funksjonstasten More, og deretter
trykk inn funksjonstasten Add.
3. Legg inn kontaktinformasjonen (ved hjelp av
piltastene Opp og Ned for å rulle opp og ned
mellom feltene):
• (Ekstrafunksjon) Skriv inn for- og etternavn til
kontakten. Trykk funksjonstasten 1/A/a for å
velge tall, store eller små bokstaver.
• (Obligatorisk) Skriv inn kontaktens
telefonnummer.
• (Ekstrafunksjon) Endre speed dial-nummer
Kontakten blir automatisk tillagt neste ledige
nummer.
• (Ekstra) Still inn oppringingstype (se Å
oppdatere ringetype).
4. Trykk på funksjonstasten Save (lagre).

Du kan endre ringetonen på telefonen.
For å endre ringetonen på innkommende
samtaler:
1. Trykk
, og velg deretter Settings
(Innstillinger) > Basic (Grunnleggende) > Ring
Type (Ringetype).
2. Bra ned til den ringetonen du ønsker. For å lytte
til ringetonen før du velger den, trykk
funksjonstasten Play (spill).
3. Trykk på funksjonstasten Select (velg).

Du kan stille inn bestemte ringetoner for ulike
kontakter
For å stille inn en ringetone for en kontakt:
1. Trykk , og velg deretter Kontaktregister.
2. Let etter kontakten (se Å oppdatere
kontaktregisteret).
3. Trykk
på funksjonstasten Edit (rediger),
og bruk deretter piltasten Ned for å bla deg fram
til Ring Type (Ringetype).
4. Skriv inn et nummer som tilsvarer en av
ringetypene som er tigjengelige under Settings
(innstillinger) > Basic (Grunnleggende) > Ring
Type (Ringetype).
5. Trykk på funksjonstasten Save (lagre).

Hodesett minnemodus
For brukere som permanent eller det meste av
tiden bruker hodesett, kan alle samtaler som
standard settes til hodesettet.
For å aktivere Hodesett minnemodus
1. Trykk , og velg deretter Settings (Innstillinger) >
Basic (Grunnleggende) > Headset
(Hodesett)... > Headset Memory (Hodesett
minne)...
2. Bruk piltastene og trykk så funksjonstasten
Select (Velg), for å aktivere hodesett
minemodus.
For å deaktivere Hodesett minnemodus, gjenta
trinn 1 og 2.
For å aktivere Hodesett minnemodus, trykk
to ganger.

Dersom du velger Stille ringing, trykk linjetasten
eller funksjonstasten Answer (svar) for å
besvare innkommende anrop.

Du kan også legge til kontakter til
Kontaktregisteret fra ringelistene (se Bruke
ringelister).

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.
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