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Display
Symbol

Beskrivelse
Høyttaler aktiv

Navn

intern-nr

Handsfree mikrofon aktiv
Viderekobling aktiv
Telefonen er låst
Håndsett aktiv (løftet)
Hodesett aktiv
Ringelyd slått av
Tapt anrop, antall angitt
/

Kontakt / ikke kontakt med sentral.
Symbol

Dato – tid

Symbol

Taster
Tast

Funksjon ved status ledig
Gå til hovedmeny.
Akseptere og lagre menyvalg
Gå ett steg tilbake eller ut av meny

Funksjon under samtale
Sett opp en konferanse (3-parts)
Reguler høyttaler volum

Høyre pil

Gå til meny
Aksepter menyvalg
Bekreft valgt verdi OK

piltaster

Manøvrere i menyer
(aktiv først når du er inne i menyene)

Venstre / høyre tast for å regulere hørevolum.

Ved kø: se eget kapittel

Sletter siste tegn (mot venstre)
Gå ut av menyen uten å lagre

Legg på, avslutt aktiv samtale

Aksepter valg, Ok
Legg til nummer i telefonliste

Avlutt samtale når hodesett aktivt.

Gå ut av menyen

Legg på, avslutt aktiv samtale

Aktiver ”ikke forstyrr” (Ringelyd av)

Mute (slå av mikrofon slik at den du snakker med
ikke hører hva som blir sagt)
Sett samtale på vent, gjør et nytt oppkall.
(Brukes mest ved sett over samtale.)
Ved kø: (se eget kapittel)
R + 1 = Avslutte samtale, gå til samtale på vent.
R + 2 (eller RR) = bytte mellom aktiv samtale og
samtale på vent.
R+3 = konferanse aktiv samtale og den på vent
R + 4 = sammenkoble aktiv samtale og den på vent
Overfør aktiv samtale til annet nummer.
Trykk <ok> når nummer er slått.
Aktiver medhør (høyttaler).
Hold knappen inne mens du legger på håndsettet
for å gå fra håndsett til handsfree.

Viser liste over siste innkomne
samtaler.
Bla med piltaster, og velg med Ok

Viser liste over utgående samtaler.
Bla med piltaster, velg med Ok
Aktiver hands free. Høyttaler og
mikrofon.

Alfanumeriske taster
Talltastaturet går over i alfanumerisk modus når et tall holdes inne i 2 sekunder og slippes. Du kan også få
systemansvarlig til å programmere en funksjonstast som switcher tastaturet over til alfanummerisk modus.
Ved bruk av dette kan du ringe ut fra telefonens adresseliste (og bedriftens adresseliste hvis denne er aktivert).
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Hodesett
Telefonen støtter den nye standarden DHSG for hodesett. Disse bruker en 8-pins Rj45 plugg. Denne standarden
gjør det mulig å aktivere telefonen fra trådløse hodesett. For å benytte tradisjonelle trådfaste hodesett, trengs en
egen kabel overgang. Du må gi telefonen beskjed om at hodesett er tilkoblet: Trykk <Menu>
<Telefoninnstillinger>, <hodesett>. Arkiver med <Menu>

,

. Evnt. programmer en funksjonstast.

For å aktivere hodesett fra telefonen, trykk <OK>.

Funksjoner
Funksjon

Telefon-status

Tast
a)

Besvar anrop
ringer

Beskrivelse
løft opp håndsett

b)

aktiver hodesett

c)

aktiver hands free

a)

Avvis anrop
ringer

eller

b)

slå av ringing

+<

aktiv samtale
nytt anrop

Displayet viser hvem som ringer og
hvem det ringes til.
a) Innringer får opptatt eller
viderekobling/melding i henhold til
sentralens oppsett ved opptatt.
b) Innringer hører ringetone, opptatt
eller viderekobles i hht. telefonens
oppsett for ”ikke forstyrr”..
Nytt anrop får opptatt eller
viderekobling/melding i henhold til
sentralens oppsett ved opptatt.
Kun aktuell hvis ”call waiting” er aktiv.

0>

eller
a)

Avslutt samtale
samtale

Ring ut
ledig

b)

Dersom det står andre samtaler i kø,
vil neste samtale komme inn som nytt
”legg på” hodesett anrop.

legg på håndsett

c)
slå av handsfree
Slå nummer:
a) Tast nummer 0…9
b) Trykk <*> for å gå rett til
privat telefonbok. Bla med
piler og trykk <ok> eller trykk
funksjonstast til høyre for
navnet.
c) Tast abc…. for å søke i
både privat og bedriftens
telefonbok. (Hold tall-tast
nede i 2 sek, eller trykk evnt.
programmert funksjonstast.)
Velg navn med <piler> og
<ok> eller tast til høyre for
navnet.
Aktiver samtalen
a)

Gjenta oppkall
(redial)

Alle siffer kan slås både før og etter at
samtalen aktiveres (håndsettet løftes).
Ved alfanummerisk søk, leter
telefonen gjennom både privat
telefonbok lagret på telefonen og
bedriftens telefonbok lagret på sentral
eller server hvis det er installert.
Ved summetone over SIP linje vil det
ligge noen sekunders forsinkelse fra
nummeret slås tilsamtale settes opp.
Denne kan kortes ned med å avslutte
nummeret med <#>.

løft opp håndsett

b)

aktiver hodesett

c)

aktiver hands free
Bla gjennom siste oppkall (utgående

ledig

løft håndsett samtale) med pil ned

ledig

løft håndsett

Bla gjennom siste innkomne anrop

Ring tilbake

med pil ned
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Tast

Beskrivelse

a)
b) Fra håndsett til handsfree:
holdes nede mens
Høyttaler eller
handsfree på / av

Dersom
trykkes mens
håndsett eller hodesett er aktiv,
oppnås medhør og
i displayet.

håndsett legges på.
samtale

c) Tilbake til håndsett:
opp håndsett
d) Tilbake til hodesett:

løft

Dersom
trykkes og håndsett
eller hodesett ”legges på”, oppnås
handsfree. Symbolene høyttaler
og mikrofon

Mute
(mikrofonsperre)

symbolet vises

mikrofon-symbol
blinker

(av / på)

samtale

vises i displayet.
i displayet

Kø, sett over m.v.
Telefonen opererer med:
Aktiv samtale (kun én, markert i display med sort bakgrunn)
Samtale på vent (kun én)
Køplasser (antall settes i sentralen)
”Aktiv samtale” og ”samtale på vent” er koblet til ditt apparat, mens ”køplasser” kan også betjenes av andre
apparater knyttet til samme gruppe. Eksempel sentralbordgruppe.
Du kan etablere konferanse, overføre og bytte mellom ”aktiv samtale” og ”samtale på vent”.
I tillegg kan du la en valgt samtale i køen bytte plass med ”samtale på vent”.
Funksjon
Flytte en ”køplass”
opp til
”samtale på vent”
Frigjøre
”samtale på vent”

Overfør samtale
direkte
Sett på vent
Ny samtale
Evnt. sett over

Telefon-status

Tast

Beskrivelse

samtaler i kø

Trykk flere ganger for å hente neste
køplass opp til ”samtale på vent”.

samtaler i kø

Flytter ”samtale på vent” ned til
”køplass”. Nødvendig for å få ledig ny
linje ut.

……

…nr..

samtale

partnertast
samtale (hvis dette er programmert)

tast 1..9

samtale

tast 1..9
a)
flere samtaler
står i kø

Bytt mellom
samtaler

for å returnere

<4> for å overføre
og ta neste samtale i køen
c) Legg på for å overføre
b)

eller
to samtaler

<

2>

Aktiv samtale overføres i det du trykker
<ok>.
Aktiv samtale settes på vent når
partnertast trykkes.
Legg på for å overføre samtale, eller
trykk
for å avslutte samtale
og returnere til samtale på vent
Legg på for å overføre samtale, eller
trykk
for å avslutte samtale
og returnere til samtale på vent
Dersom ”samtale på vent”-plassen er
opptatt, trykk <pil ned> for å frigjøre
den. Deretter <R><R> for ny
summetone, aktiv samtale settes på
vent.
Trykk
for å avslutte samtale
og returnere til samtale på vent.
Bytter mellom ”aktiv samtale” og
”samtale på vent”.
Samtalen som står på vent får
ventemusikk.
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Tast
…..

flere samtaler
står i kø

eller
…..

<

+<

Avslutt aktiv
samtale og gå til
samtale på vent.

to samtaler

1>

eller
legg på og løft av røret/hodesett
igjen
…..

flere samtaler
står i kø

<

1

>
eller
…..
legg på og
løft av røret/hodesett igjen
+<

3-parts konferanse

2

3>

To samtaler
…..

Andre funksjoner
v/ opptatt/ikke svar:
Ring automatisk på
nytt når ledig
Ring automatisk
tilbake

<

>

,
oppkall

Plukk opp samtale
ledig

1….9

Bla i køen med <pil opp> for å velge
hvilken samtale du vil ta. Evnt. tilbake
til første i køen med <pil ned>.
Velg samtale ved å trykke <R><1>,
pågående samtale blir avsluttet.

3

Bla i køen med <pil opp> for å velge
hvilken samtale du vil ha konferanse
med. Evnt. tilbake til første i køen med
<pil ned>.
Velg samtale ved å trykke <3>.

Kun ved interne samtaler eller dersom
denne tjenesten er støttet i nettet for
eksterne samtaler.

og

oppkall

Dersom flere samtaler står i kø,
kommer du til neste på listen.
Pågående samtale avsluttes først når
du trykker <1>.

For å kansellere konferanse, trykk
<R><3> eller
igjen

eller

flere samtaler

Beskrivelse
Bla i køen med <pil opp> for å velge
hvilken samtale du vil ta uten å
avslutte pågående samtale.. Evnt.
tilbake til første i køen med <pil ned>.
Velg samtale ved å trykke <R><2>
eller <R><R>. Først da settes
pågående samtale på hold og du
>
bytter.

og

Ringer opp på nytt hvert 30. sekund de
neste 20 minuttene
Plukker opp samtalen til det internnummeret du taster inn.

Partner taster / direktevalgstaster / funksjonstaster
Telefonen har ti funksjonstaster langs høyre side, i tillegg til syv taster til høyre for displayet. Samtlige taster kan
programmeres som funksjonstaster eller som partner taster. Som partner taster fungerer de som
direktevalgstaster som også viser status (ledig, opptatt, ringer) for annen intern bruker. Telefonen kan bygges ut
med inntil tre ekstra knappemoduler, hver med 30 partner taster / direktevalgstaster. Til sammen 100 taster.
Som partnertaster har de følgende funksjonalitet:
Status

Funksjon
Ring til partner
av (direktevalgstast)

blinker

Samtale kommer inn til
partner (ringer)
Partner er opptatt

lyser

Beskrivelse
Programmert telefonnummer blir ringt opp, telefonen går i hands
free modus.
Tasten kan også brukes for å sette over samtale.
Dersom en samtale kommer inn til denne partneren, kan du plukke
opp samtalen ved å trykke tasten før du tar av røret.
(For eksempel når vedkommende ikke er til stede.)
Du kan kun ringe eller sette over samtale til din partner nå, dersom
kø er aktivert på denne telefonen.
/ IP230 kortversjon V8 / 20.11.09 / Vcom as ®:
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Programmering av telefonen
Telefonen har menyer, som nås ved å trykke grønn <Meny> knapp, naviger med <piltaster> eller
direktevalgstastene til høyre for display. Lagre ved å trykke grønn Meny-knapp til du er tilbake til start.
Programmering kan også gjøres via web-grensesnitt. Spør systemansvarlig.
Merk at innstillingene gjelder pr registrering/bruker. Hver bruker kan derfor ha forskjellig språk og innstillinger.
For endring av språk, gå til
- <meny>, ”User list” / ”Brukere”, Velg aktuell bruker (* i høyre marg), ”Personlig”, Velg språk
- Lagre med grønn <meny> knapp.
Programmering av funksjonstaster for aktiv bruker:
- <meny>, ”User list” / ”Brukere”, Velg aktuell bruker (* i høyre marg), ”Funksjonstaster”, tast nr talt ovenfra
Oppkallsliste
o Samtaler (alle)
o Samtaler (inngående)
o Samtaler (utgående)
o Aktiver tilbakeringing
Telefonliste
o Innfør i liste, Søkenavn
og nr *)
o Søking (lokalt)
o Søking (eksternt)
o Søking (PBX)
o Søking (kombinert)
Melding
o Ny melding
o Melding (inn)
o Melding (ut)
Brukerinnstillinger
o Overføring / viderekobling
o Alle samtaler: Av
o Ved opptatt: Av
o Ved ikke svar: Av
o Presens **)
 Ukjent aktivitet
 Ferie
 Arbeider
 Gudstjeneste
 Avtale
 Ikke tilgjengelig
 Frokost
 Opptatt
 Middag
 Ferie
 På gjennomreise
 Søker arbeid
 Lunsj
 Spiser
 Møte
 Opptatt i telefon
 Annen aktivitet
 Forestilling
 Permanent fravær

 Spiller, leker
 Presentasjon
 Shopping
 Sover
 Tilskuer
 Styrer
 Reise
 Ser på TV
o Ikke forstyrr
 Ikke forstyrr: Av
 Aksjon: ringelyd av
 Gjelder for: alle anrop
o Samtale venter: På
o Nummervistsning: På
Telefoninnstillinger
o Hodesett: Av
o Direktevalg (automatisk
ring ut etter x sek): Av
o Lås telefon (med PINkode): Av
o Endre PIN-kode
o LCD-display kontrast
o LCD belysning styrke
o LCD belysning av/på
Velg bruker (User list)
o Aktivert / ikke aktivert
o Personlige
o Språk
o tid
o Ringesignal
 Ringetone
 Melodi
 Volum
 hastighet
o Funksjonstaster (tast
1,2,3 osv)
 Udefinert
 Direktevalg
 Partner-tast
 Parker samtale

 Hent samtale (Pickup)
 Melding venter
 Viderekobling
 Meld inn/ut av grupper
 Søk i adressebok
 Registrer bruker
 Aktiver bruker
 Ikke forstyrr
 Samtale venter
 Skjul eget nummer
 Overfør
 Omdiriger
 Lås
 Hodesett
 Hurtig registrering
 Opprett bruker
 Slett bruker
 Bytt bruker
 Opptak
 Tidsobjekt
 Presens
o Registrering
 Innstillinger
 registrer /deaktiver
 slette
Administrasjon
o Informasjon (IP-adr.
Versjon m.v.)
o IP-innstillinger
 DHCP modus: klient
 IP-adresser
 VLAN
o Registrering
 Protokoll: H323 / SIP
 Navn
 Nummer
 Passord
 VoIP gatekeeper
 Valg (type
summetone)

*) Abonent: skriv inn navnet (brukes til søk), Nummer: tlf-nr med evnt. 0 for bylinje. Ikke fyll inn navn.
**) Kun i versjon 8

