i740/M740E
Quick guide

Din i740/M740E
Du har lige fået en ny telefon.
Din i740/M740E systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen.
Din i740/M740E systemtelefon er enkel og nem at bruge takket være:
- opkaldslogbog
- en beskedlampe,
- præsentation af opkalder id sammen med privat telefonbog på 20 numre
- 10 programmerbare taster (til at programmere numre eller faciliteter)
- et display med navigatørtast
- mikrofon fra/til
Vigtigt!
Tilgængeligheden af visse af de beskrevne funktioner i denne manual kan afhænge af softwareversion eller konfiguration af dit system. Vi anbefaler at udføre følgende test (efter at have
tilsluttet telefonen) for at finde systemets softwareversion:

- Tryk på

Find systemets
softwareversion:

tasten.

Displayet viser telefonbogssiden:
- Indikationerne og tilhørende faciliteter, som er fremhævet på den blå baggrund i denne guide, er specielt
relevante for dig.

PRIVAT TLF.BOG.

Hvis displayet er tomt (eller indikerer, at du skal taste et
kortnummer):
- Faciliteterne fremhævet på den blå baggrund i denne
guide er ikke tilgængelige med den nuværende softwareversion.
Vi anbefaler, at du kontakter din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

Indtrækning af kald
sendt til en telefon i din
søgegruppe
el.
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NB. Denne manual viser standardkoder til de forskellige
funktioner. Koderne kan være opsat anderledes af systemprogrammøren. Eksempel: Funktionen »Indtræk opkald« har
standardkoden
. Virksomheden kan vælge at ændre
det til f.eks.
. Systemadministra-tor kan angive
ændrede koder i de tomme felter ved siden af.

Beskrivelse af din i740/M740E
Tilslutninger

Ledningsholder
Headsettilslutning*
(dæksel fjernes)
Telefonrørsledning
Linietilslutningsstik på M740E
Strømforsyning på i740
Derudover findes der på i740 tilslutningsstik
til hhv LAN og PC.

*Tilbehør til i740/M740E
Til i740/M740E er der følgende optioner: micro-headset og kit til vægmontering.

Anbefalinger og sikkerhed
Installer ikke udstyret i damprum eller nær vandudtag.
Dette udstyr kan anvendes ved temperaturer mellem 5°C
og 45°C.
Dette udstyr må ikke tilsluttes et offentligt netværk.
Dette udstyr er designet til at blive installeret på et privat
switchet netværk fra NeXspan porteføljen.
Spændingen på dette netværk er klassificeret TNV1 i henhold til standard EN 60-950.
Dette bekræfter konformiteten på apparatet
med reglement som anvendt sammen med
regulativ R & TTE 1999/5/CE.
Vedligeholdelse: Apparatet rengøres med en vredet klud, der
har været i let sæbevand og eftertøres med en tør og blød
klud. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler på apparatet.
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Beskrivelse af din i740/M740E
Telefonrør
Display
Beskedlampe
(Indkommende opkald
og beskedindikation)

		
		

Programmerbare
taster med lamper
Alfabetisk tastatur

Mikrofon
(håndfri mode)

PRIVAT TLF.BOG.

Assistent

Filtrering

M. Martin

Viderestil

Displayet har en informationslinie (telefonstatus, identitet
på opkalder, facilitetsaccept osv.) Displayet viser dato og
klokkeslet, når telefonen ikke bruges. Ikoner i displayet viser
mulige valg via navigatøren.
10 programmerbare taster (vises i denne manual som
bruges til at gemme:
- numre på personer
- funktioner du ofte bruger

Assistent

Filtrering
Viderestil
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Lamper ved de programmerbare taster viser:
- indkommende opkald (lampen blinker)
- ventende opkald (hurtige blik)
- optaget eller funktion aktiveret (lampen lyser)
- linie ledig eller funktion deaktiveret (lampen er slukket)
Det alfabetiske tastatur bruges til at
- ringe til et nummer
- ringe til en person fra den private telefonbog.

):

Beskrivelse af din i740/M740E
Grøn tast: anvendes til
- at besvare et indkommende opkald i håndfri
- at du kan ringe til det sidst kaldte nummer (RSN funktionen) eller
se RSN log, når telefonen er ledig eller aktiv
- at kigge i telefon- og logbøger og kalde det viste nummer.

Rød tast: anvendes til
- at stoppe ringetone under indkommende kald,
- at afslutte samtale,
- at slette opsætning under programmering eller afslutte programmeringssekvens,
- at låse/åbne telefonen, når den er ledig (hold tasten nede).

Telefonbogstasten: bruges til at aktivere telefonbogen for
- at kalde et personligt kortnummer
- at kalde et nummer fra den indkommende opkaldslog.

Programmeringstast: anvendes for adgang til
- indstillinger af telefon (ringetone og kontrast)
- opsætning af telefon (telefonbøger).

Højtalertast: anvendes
- t il at aktivere/deaktivere intercom funktionen, når telefonen er
ledig,
- ved indkommende kald til at besvare i håndfri
- under samtale til at aktivere/deaktivere højtaler og håndfri.
Den tilhørende lampe lyser/blinker afhængigt af situationen.

Mikrofon fra/til: under samtale kan mikrofonen slås fra (i telefonrør,
håndfri eller headset) og du kan tale, uden kalder kan lytte med. Den
tilhørende lampe lyser som påmindelse om, at faciliteten er aktiveret.

R tast: anvendes under opkald til at få adgang til andet opkald (f.eks.
viderestilling til anden person).

Voice mailtast for direkte adgang: Når telefonen er ledig, anvendes tasten til opkald til voicemailboksen.

Navigatør: består af fire pile og en central tast
eller
tasterne anvendes til at vise andre sider
eller
tasterne anvendes til at justere skærmkontrast, når telefonen er ledig, ringevolumen eller et indkommende kald og lydniveau
under en samtale
tasten anvendes til at bekræfte opsætning, valg eller adgang.
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Opkald
Opkald
Ring til intern person
intern omstilling
ekstern person
brug en programmerbar tast
sidst kaldte nummer
Konsultér RSN (Ring sidste nummer) log og ring

nummer
9 eller
Ekstern adgangskode (0 el.

Notering

R + 5 eller

(Kan udføres hvis en intern person er optaget eller ikke
svarer)

+

(+

) + nummer

)+

Når den kaldte person lægger på, bliver du
ringet op

Modtag opkald
Besvar et opkald

eller

eller løft røret

Indtræk et opkald
fra

en superviseret telefon

		 en telefon i din gruppe*
en telefon i en anden gruppe
generel klokke

1
eller
3 + nummer eller
2
eller

Under samtale:

Aktiver/ deaktiver højtaler
slå mikrofon fra
Viderestil et opkald

R + nummer +

(eller læg røret på)

Håndtering af flere opkald samtidig
Under samtale:

Ring til en anden person

R + nummer

Besvar andet opkald (du hører et bip)
Hvis multitastfunktion er programmeret

R+

Skift fra en person til en anden

R+ 2

eller

Skift til anden person og afslut første

R+ 1

eller

Etablér et konferencekald

R+ 3

eller

60

eller

eller læg røret på

Afslut konferencekaldet

Afslut opkald
eller læg røret på

Aktivér/déaktiver intercomfunktion
Når du modtager et internt opkald behøver du ikke løfte røret af
(lampen blinker for at vise at intercomfunktionen er aktiv)
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* Afhænger af systemkonfigurationen

Funktioner
Programmering af taster
Adgang til programmering
Programmér et nummer
en kode (f.eks. direkte adgang til mailboks)
en supervision (af anden telefon)
en funktion
Anullering af programmering
Bekræftelse af programmering

+
+
1 + Nummer
3 + Rækkefølge (eks.: Mailboksnr. + # password + #)
4 + Lokalnummer
8 + Funktionsrækkefølge
0
+
+

Brug af log og privat telefonbog
Programmering af kortnummer
Vælg kortnummer
Indtast nummeret
Slet et personligt kortnummer
Ring til et personligt kortnummer

Nummer
93 + 0 til 9 eller

+ 0 til 9

Adgang til telefonbog (privat, personlige kortnumre,
privat information) og indkommende kaldslog
Adgang til telefonbogsinformation
Søgning i telefonbog
Gem registreret opkald i privat telefonbog
Ring RSN (Ring sidste nummer)
personligt kortnummer
Privat telefonbog: opret en person
søgning på navn
Privat telefonbog: slet hele telefonbogen**
Privat informationstelefonbog: for at udfylde den

eller

92

0 til 9

+

(tryk for mere info) +

(tryk for mere info)
(tryk for mere info)
+
(+ Navn +
)
(tryk for mere info)
+
+ 0 til 9
+ Navn +
+ nummer +
navn (første bogstav) +
(tryk for mere
info)
+

+

+

+

+ Password

+
(tryk for mere info) +
(tryk for mere info)

+
Indkommende kaldslog: slet hele logen
RSN (Ring sidste nummer) log: slet hele logen

+
+

+
+

+
+

+
+ Password
+ Password

Viderestilling
Viderestil til anden telefon

Viderestil til voice mail*

straks
ej svar
optaget
straks
ej svar
optaget

Note: For at viderestille til et ekstern nummer (eks.: GSM): Kontakt den
systemansvarlige.

Slet alle viderestillinger
* Afhænger af systemkonfigurationen
** Det kræver et personligt password for at få adgang til funktionen

71 + nummer eller
73 + nummer eller
72 + nummer eller
eller
70
*
eller
*
eller
80

eller
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Funktion og indstillinger
Ring til din voice mail
Når dit display viser «RING DIN MAILBOKS»
Når beskedlampen lyser tryk på
Adgang til din voice mailboks(*)

671 (*) eller
eller tast
(Nr. mailboks + # +) password + # følg
herefter taleguiden

Programmering af aftalepåminder
Programmering af aftalepåminder
Tast timer og minutter i formatet
(ttmm - f.eks. 1830)

Slet aftalepåmindelse

95

eller

96 + ttmm

eller

ttmm

Indstilllinger
Adgang til indstillinger
Ringesignal: vælg type af melodi
(16 forskellige) og ringevolume
Anden ringemelodi: vælg melodi
(16 forskellige) og ringevolume
Displaykontrast: vælg kontrastniveau (8 niveauer)
Vælg volume på tastaturbip
Opret kode
Indtast din gamle kode, som standard er 0000 og 		
herefter den nye kode** to gange

+

(tryk for mere info) +

eller

+

eller

+

+

eller

+

eller

+

eller

eller
670

eller

+ Gammel kode
+ Ny kode + Ny kode

Lås telefon
eller

Aktivér lås (du skal først ændre din standardkode, før du

50
eller

Deaktivér lås

eller
51 + kode
eller
(tryk i 3 sek.) + kode

kan låse din telefon - se “Opret kode” ovenfor).

(tryk i 3 sek.) +

* Afhænger af systemkonfiguration
** Efter eget valg
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