Hurtigveiledning for analoge apparater
Ringe en samtale:
Internsamtale
• Tast ønsket internnummer.
Eksternsamtale
• Tast ”0” og ønsket telefonnummer.
Repetisjon av siste nummer
• Tast *552.
Besvare et anrop:
Løft av telefonrøret.
Hente en samtale som ringer på et annet apparat:
Tast *7 + internnummeret til telefon som ringer.
Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:
Tast *566 (gruppene programmeres av installatør).
Sette over en samtale:
Trykk på R knappen og tast et internnummer.

Viderekoble internt:
Tast *554, velg en viderekobling nedenfor.
- Tast 1 for viderekobling med en gang.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.
• Tast et internnummer (2-4 siffer) eller
• Tast *620 for aktivering av personlig talepost.
Viderekoble eksternt:
Tast *554, velg en viderekobling nedenfor.
- Tast 6 for direkte viderekobling.
- Tast 7 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 8 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 9 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.
• Tast ønsket kortnummerposisjon.
(kortnummerposisjon mellom 00-19 el. 200~)
Kortnummeret må allerede være programmert

Sette over en samtale eksternt:
Trykk på R knappen, tast 0 og et telefonnummer.

Slå av all viderekobling:
Tast *559

Programmere kortnummer (20 nummer):
Tast *555 og en kortnummerposisjon (01–19).
Tast 0 + et telefonnummer og trykk på R.

Henvise telefonen til en fraværsbeskjed:
Tast *561, velg en beskjed nedenfor.
- Tast 5101 – Lunsjbeskjed, tast klokkeslett.
- Tast 5102 – Feriebeskjed, tast dato.
- Tast 5103 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 5104 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 5105 – Er ikke på kontoret.
- Tast 5106 – Ring telefonnummer.
- Tast 5107 – Ring internnummer.
- Tast 5108 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 5109 – Ikke til stede.
- Tast 5110 – Ute resten av dagen.
- Tast * hvis du ønsker at beskjed skal avspilles.

Bruk av kortnummer:
Tast *558 + kortnummerposisjonen.
Personlig talepost/ Voicemail:
Tast *620 + eget internnr. og passord (default *).
Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.
Innlesing av personlig beskjed:
Tast *620 + eget internnr. og passord (default *).
Du får nå opplest en meny.
Fjernstyring av personlig talepost:
Ring eget direktenummer, din beskjed avspilles.
Tast # + eget internnummer og passord.
(forutsetter at apparatet er viderekoblet).

Når en av beskjedene er valgt, trykk R knappen.
(Dato eller klokkeslett tastes inn med 4 siffer).
Tast *559 for å slå av fraværsbeskjed.

Mobil Extension:
Mobilen kobles sammen med din kontortelefon.
Programmere mobilens telefonnummer.
Tast *561 37.
Tast ditt mobilnummer og trykk på R.
Slå av og på Mobil Extension funksjonen.
Tast *561 38.
Tast 1 for på eller 0 for av og trykk på R for å lagre.
Fra mobilen – Sette over samtaler.
Trykk på * og tast et internnummer (2-4 siffer).
Trykk på # for å hente samtalen tilbake.
Aktivere ”Ikke forstyrr” funksjon:
• Tast *553 (av og på).
Programmere navn på apparatet:
Tast *561 74.
Tast inn navn og trykk på R knappen.
Programmering av bokstaver:
Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.
Trykk på sifferknapp som har ønsket bokstav, tast
siffer 1, 2 eller 3 for den av de 3 bokstavene du ønsker.
Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.
Spesial tegn.
1=10
2=20
6=60
7=70
: =*2
, =*3
Q=11
Z=12

3=30
8=80
. =13
Ø=00

4=40
5=50
9=90
0=00
Mellomrom= *1

Oppstykket internsummetone!
Dette betyr at en tjeneste er aktivert som f. eks
viderekobling, ikke forstyrr eller fraværsbeskjed.
Tast *559 for å slette alle tjenester.
Hvis dette ikke hjelper har du mottatt en talebeskjed.
Tast *620 + internnummer og passord (default *)

Programmeringskoder
Programmering av analogapparat:
Merk at dette er funksjoner som finnes i telefonsystemet
og er uavhengig av standardtelefonens egne tjenester.

Apparatbeskrivelse

Analogapparat LKA-200

Hurtigveiledning
For standardapparater

Funksjon

Tast

Mobil Extension, telefonnr.
Mobil Extension, av/ på.

*561 37 + tlf.nr. + R
*561 38 + (0 el. 1) + R

Sette alarm/ vekking.
Slå av vekking.

*561 41 + TTMM + R
*561 42 + R

Aktivere fraværsbeskjed.
- Lunsj til klokken.
- Ferie til dato.
- Møte til klokken.

*561 51
+ 01 + TTMM + R eller
+ 02 + DDMM + R eller
+ 08 + TTMM + R

Viderekobling med en gang
til kortnummerposisjon 00.
Viderekobling med en gang
til talepostkasse.
Slå av all viderekobling.

*5546 00

*559

Utmelding av gruppe.
Innmelding i gruppe.

*571 + Grp. nr. + 1
*571 + Grp. nr,

M1 til M3 – 3 stk minneposisjoner.

Fellescalling til grupper.
Fellescalling alle grupper.

*501 ~ *510
*549

MSG – Ringe og beskjed lampe.

Åpne dør 1 til 4.

#*1 til #*4

PAUSE – For å sette inn en pause etter at du har slått 0.

Programmere apparatnavn.
Endre passord
(default passord er *).

*561 74 + navn + R
*56133 + Int.nr. + passord + R
Tast Int.nr. + nytt passord + R

REDIAL – Repetisjon av siste ringte telefonnummer.

Delta i konferanserom 1 - 9.

*59 + 1 til 9

*5541*620

Beskrivelse av funksjonsknapper
VOL – Justerer lydstyrken i telefonrøret i 2 trinn.

PROG/MUTE – Benyttes for å programmere telefonene.

- R knapp for å sette over samtaler.
Se medfølgende bruksanvisning for ditt standardapparat
for muligheter og programmering av dette.

