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Knapp

Kort tryck

Långt tryck

Knapp

Kort tryck

Långt tryck

A

Uppringning från
telefonboken

Ändra till andra språk i
displayen

A

Uppringning från
telefonboken

Ändra till andra språk i
displayen

i

Visa samtalslistor (samtal,
meddelanden, e-mail,
röstbrevlådemeddelanden)

Visa aktiva funktioner

i

Visa samtalslistor (samtal,
meddelanden, e-mail,
röstbrevlådemeddelanden)

Visa aktiva funktioner

C

Raderar i samtalslista eller
tecken på den vänstra
markörens sida

Raderar hela listan eller raden

C

Raderar i samtalslista eller
tecken på den vänstra
markörens sida

Raderar hela listan eller raden

M

Lista över för tillfället
tillgängliga funktioner

Huvudmeny

M

Lista över för tillfället
tillgängliga funktioner

Huvudmeny

g

Knappens tilldelade funktion Lista över funktioner för
denna knapp

g

Samtalsknapp

Samtalsknapp

Knappens tilldelade funktion Lista över funktioner för
denna knapp

g

Verkställa funktionen

g

Verkställa funktionen

Funktionsknapp

Programmera eller ändra
funktionen

Funktionsknapp

Programmera eller ändra
funktionen

K

Ändrar till headsetläge

K

Ändrar till headsetläge

W

Lista över senast slagna nummer

W

Lista över senast slagna nummer

S

Mikrofonen inaktiverad

S

Mikrofonen inaktiverad

=

Beroende på funktionsläge:
– i vänteläge: Kontrastinställningar
– i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal
– under samtal: Volyminställningar för handenhet/
högtalare
– i inställningsläge: Flyttar markören till vänster/höger
– i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner

=

Beroende på funktionsläge:
– i vänteläge: Kontrastinställningar
– i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal
– under samtal: Volyminställningar för handenhet/
högtalare
– i inställningsläge: Flyttar markören till vänster/höger
– i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner
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Beroende på funktionsläge:
– i vänteläge: Kontrastinställningar
– i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal
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Beroende på funktionsläge:
– i vänteläge: Kontrastinställningar
– i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal
– under samtal: Volyminställningar för handenhet/
högtalare
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– i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner

Aastra 6771, 6773, 6775
(OpenPhone 71, 73, 75)

Aastra 6771, 6773, 6775
(OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Grundläggande funktioner

Snabbmanual: Grundläggande funktioner

Att ringa

Att ringa

Slå telefonnumret, lyft handenheten eller tryck på handsfree/
högtalarknappen L eller tryck på headsetknappen K.

Slå telefonnumret, lyft handenheten eller tryck på handsfree/
högtalarknappen L eller tryck på headsetknappen K.

Att besvara ett samtal

Att besvara ett samtal

Lyft handenheten eller tryck på den blinkande samtalsknappen g eller tryck
på headsetknappen K.

Lyft handenheten eller tryck på den blinkande samtalsknappen g eller tryck
på headsetknappen K.

Att avsluta ett samtal

Att avsluta ett samtal

Sätt tillbaka handenheten eller tryck på avslutaknappen eller tryck på
headsetknappen K.

Sätt tillbaka handenheten eller tryck på avslutaknappen eller tryck på
headsetknappen K.

Att koppla över ett samtal

Att koppla över ett samtal

Handsfreeläge

Handsfreeläge

Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra
abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka
handenheten efter att ha bekräftat detta.
■
■
■

Tryck på handsfreeknappen L i vänteläge.
Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom
upprepat tryck på handsfreeknappen L.
Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
Tryck på handsfreeknappen L och håll den nedtryckt.
Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen L.

Öppet avlyssningsläge
■
■
■

Tryck på högtalarknappen L under ett samtal med din handenhet.
Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på
högtalarknappen L.
Samtalet avslutas genom att lägga på luren.

Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra
abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka
handenheten efter att ha bekräftat detta.
■
■
■

Tryck på handsfreeknappen L i vänteläge.
Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom
upprepat tryck på handsfreeknappen L.
Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
Tryck på handsfreeknappen L och håll den nedtryckt.
Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen L.

Öppet avlyssningsläge
■
■
■

Tryck på högtalarknappen L under ett samtal med din handenhet.
Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på
högtalarknappen L.
Samtalet avslutas genom att lägga på luren.
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Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra
abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka
handenheten efter att ha bekräftat detta.
■
■
■

Tryck på handsfreeknappen L i vänteläge.
Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom
upprepat tryck på handsfreeknappen L.
Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
Tryck på handsfreeknappen L och håll den nedtryckt.
Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen L.

Öppet avlyssningsläge
■
■
■

Tryck på högtalarknappen L under ett samtal med din handenhet.
Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på
högtalarknappen L.
Samtalet avslutas genom att lägga på luren.
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Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra
abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka
handenheten efter att ha bekräftat detta.
■
■
■

Tryck på handsfreeknappen L i vänteläge.
Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom
upprepat tryck på handsfreeknappen L.
Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
Tryck på handsfreeknappen L och håll den nedtryckt.
Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen L.

Öppet avlyssningsläge
■
■
■

Tryck på högtalarknappen L under ett samtal med din handenhet.
Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på
högtalarknappen L.
Samtalet avslutas genom att lägga på luren.
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