Funktioner

Beskrivelse af eksemplet:
- Telefonen er ledig

M920/M921/M922

Quick-guide

- Korrekt dæknings-niveau

Note: Dette dokument viser de koder der normalt bruges. Disse koder kan dog
ændres af system operatøren. I givet fald er det systemoperatørens ansvar at
videregive koderne til brug af funktionerne. I dette dokument er der indlagt
(
) hvori den nye kode kan skrives.

Display

RSN

1) Forbind telefonens batteri:
- Tryk og skub dækslet ned.
Batteriet er allerede på plads.
- Sæt stikket til batteriet (c) i.
- Sæt dækslet på plads.

Adgang til de to første menuer
- Tryk på tasten under ”Menu” for at få
vist menuen.

I bunden af displayet viser ikonet
, at der
er flere menuer end de viste.
- Tryk på venstre side af tasten for at se
foregående menuer eller informationer.
- Tryk på højre side af tasten for at se de
næste menuer eller informationer.

2) Sæt stikket fra strømforsyningen i
opladeren. Forbind opladeren til en
220/230 V stikkontakt.
3) Sæt telefonen i opladeren og lad den oplade (første gang i mindst 12 timer).

Batteri niveau

4) Når batteriet er fuldt opladet, vælges et af de sprog der er vist, eksempelvis ved
at vælge "Ja" , når displayet viser ”Dansk”

Eksternt nummer

0 (eller

) + Nummer +

Omstillingen

9 (eller

)+

Efter navn
(fra telefonbogen)

2 ABC til 9 WXYZ +

Til kortnummer

1 til 9 (tryk og hold tasten nede)

+

eller

"Røret" er lagt på

"Røret" er løftet af
Telefonen er i håndfri

R
Aktiver

+5

eller

(din telefon vil ringe når det kaldte lokalnummer
lægger på)

Deaktiver

Modtag et kald

Tastaturet er låst

(tryk og hold tasten nede) +

Hvis et andet lokalnummer er optaget eller ikke svarer...

Omstilling

Samtale tast
”Røret af” / ”røret på” funktion

Ringetonen er slået fra

Tilhørende ikoner

Den trådløse telefon

Nummer +

Ring til sidst kaldte
nummer

Dæknings niveau
Batteri:
- Sæt regelmæssigt telefonen i opladeren for at holde det opladet.
- Hvis batteri niveau'et er for lavt, viser displayet når telefonen ikke er i brug:
”Oplad batteriet”.
- Under kald vil du høre 4 bip og håndsættet vil vise ”Batteri 1mn” for at advare om,
at der kun er 1 minuts taletid tilbage. Du må herefter genoplade batteriet.
Note: Når batteriet er ladet op vil du måske på displayet blive bedt om at indtaste
din PIN kode (afhængig af systemoperatørens programmering).

Internt nummer

Genkald...

Notering

Installation

RSN tast (Ring Sidste Nummer)
- Som standard bruges denne tast til at
ringe til det nummer, man sidst ringede til.
Tasten kan omprogrammeres til at kalde et
nød-nummer eller en anden menu funktion.

Foretage et opkald

Opkald...
- Batteriet er fuldt opladet

RSN

+

Besvar et kald

69

eller

eller

Læg på

Under samtale...
Stil om til et andet
lokalnummer

R

+ Nummer +

Mikrofonen er slået fra

Håndfri tast
Aktiver/deaktiver

Tasterne

Der har været et nyt ubesvaret kald
Adgang til voicemail
Fortryd / tastatur lås /
Sluk/tænd for telefonen

Træk et kald

Ny besked i voicemail
Adgang til telefonbog

Fra en telefon
i din gruppe**

+

1

eller

Fra en telefon, der
ikke er i din gruppe

+

3 + Nummer

eller

Fælles klokke

+

2

eller

Interaktive taster hvis funktion ses i displayet
Navigationstast
Taster til at regulere lydniveauet

* Afhængig af det personlige set-up
** Afhængig af systemoperatørens programmering

Telefonbog og lister over opkald

Under samtale...

Vælg ind- eller
udgående opkaldsliste

Foretag endnu et opkald

R

+ Nummer

Besvar andet opkald

R

+

Skift imellem de to samtaler

R

+ 2

eller

Etabler en 3 parts konference

R

+ 3

eller

Afslut en af samtalerne

R

+ 1

eller

60

Se lister over ind- og udgående kald

Samtidige kald

Funktioner

eller

Viderestilling

Viderestil
til andet
lokalnr.

Viderestil
til voicemail**

Straks

+

71 + Nummer

eller

Ej svar

+

73 + Nummer

eller

Optaget

+

72 + Nummer

eller

Straks

+

701

eller

Ej svar

+

703

eller

Optaget

+

702

eller

+

80

eller

Voice
MBox

Slet viderestilling

Personlig telefonbog

Forlad konferencen

Tast

flere gange*

Se kaldene

Konsulter +

Kald et af numrene

Ring

for at se flere kald

Gem et af numrene i
privat telefonbog

->

+

Gem

Slet nummer fra listen

->

+

Slet

Slet alle kald

flere gange* + Slet

Åbn personlig liste

*

Søg

Ring

Tilføj kontakt (brug taster-

Tilføj

Ændre kontakt
Programmer den valgte
kontakt på en quick tast

+ Nummer + Ok

1 til 9 (tryk og hold tasten nede)
Ændre +

Programmer telefonen
Vælg ”Menu” efterfulgt af ”Opsætning” for at programmere telefonen
Ringestyrke

Ringemelodi

+ ”Låst op”

Tænd **

+

”Sluk”
+ Pin + OK

* Afhængig af det personlige set-up
** Afhængig af systemoperatørens programmering

eller

Programmer telefonen

Lås tastatur
Sluk telefonen

+ ”Låst”

(tryk og hold tasten nede)

AASTRA MATRA Telecom (1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt
Cedex - France) declare that the M725 equipment is in compliance with
essential requirements of the directive 1999/5/EC.
Guyancourt, the 12 of July 2005

Slet (tryk og hold tasten nede) + Ja

Valg

Brug af tastatur

Tastatur

Navn på telefonen

Tastelyd

Brug af headset (1)

Hovedsæt

Automatisk afløftning af ”rør”

Auto svar

Vibrator (aktiver/deaktiver) (1)
Baggrundsbelysning (display + tastatur ) (2)
Programmering af kortnummertast
Dækningstest (kun på display)

Voicemail adgang
Ændre PIN kode **
(1) tilgængelig på M921 og M922
(2) tilgængelig på M922

This product's elimination is subjected to national
regulations on elimination of both electric and
electronic equipments' wastes.

Håndsæt navn

Biptone ved tastetryk

Baggrunds støjniveau

Certification Manager

Ringemelodi

Adgang til telefon- og logbog

Sluk for telefonen
(du modtager ingen kald)

+ tast navn + Ok

Ændre

Slet en kontakt

Kald din voicemail box

Slet

Elektrisk tilslutning: Strømforsyningen, som overholder standarden
EN 60-950, tilsluttes 230V AC. Strømforsyningen virker som adskiller
mellem 230V netværket og telefoninetværket. Strømforsyningen skal
placeres i nærheden af telefonen, og der må ikke tilsluttes forlængerledning på DC siden, mellem strømforsyningen og telefonen.

Compliance

Ringestyrke

Lås tastatur

+ Ja

Note: Du skal nu til at bruge en godkendt DECT telefon, der giver
mulighed for at ringe trådløst gennem en NeXspan telefoncentral.
Denne telefon må kun kan anvendes som specificeret i direktivet
2001-670 af 25 juli, 2001 publiceret i Gazette 28 juli, som definerer
betingelserne for autorisations-licens på baggrund af Post- og Telekommunikation kodekset.
Udstyret må anvendes i temperaturer mellem 5°C og 40°C.

Søg +

Ring til den valgte
ne til at skrive bogstaver)

Anbefalinger og sikkerhed

Vibrator
Display lys
Kortnummertast
Dækningstest
Omgivelser

Aastra Telecom Denmark A/S
Roskildevej 342 B, 2.
2630 Taastrup

Voicemail
Skift kode
* Afhængig af det personlige set-up
** Afhængig af systemoperatørens programmering

tel: +45 43 305 305
fax: +45 43 305 306
www.aastra.dk

