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Besvare anrop
Trykk svar

knapp.

Plukke opp samtaler
Trykk svar
knapp.
Tast * 7 og internnummer til apparat som ringer.
Tast *566 for å plukke opp fra gruppe. (Gruppen må være programmert)

Sette over samtaler
Trykk overfør

knapp, tast internnummer, trykk avslutt

knapp.

Ringe internt
Trykk intern

knapp, tast internnummer.

Ringe eksternt.
Trykk svar

knapp og tast siffer 0, tast telefonnummer.

Programmere personlig kortnummer
Trykk svar
knapp.
knapp (lenger enn 1 sek),
Trykk program
knapp (kortere enn 1 sek).
trykk kortnummer
Velg kortnummer posisjon 000-099 og tast telefonnummer,
trykk program
knapp (lenger enn 1 sek).
Tast inn navn (se bokstaver under) og trykk program
For å avslutte trykk END
knapp.
A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33
H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61
O=63 P=71 Q=72 R=73 S=74 T=81
V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12
.=13 BLANK=*1 (mellomrom)

knapp (lenger enn 1 sek).

G=41
N=62
U=82
Ø=00

Ringe eksternt med kortnummer
Trykk svar
knapp.
Trykk kortnummer

knapp, tast kortnummer 000-099 (2000-4999).

Ringe eksternt med kortnummer alfabetisk.
Trykk svar
knapp.
knapp 2 ganger, tast siffer 2 (personlig) eller siffer 3 (felles) kortnummer.
Trykk kortnummer
Nå kan det søkes med bruk av bokstaver.
Trykk intern

knapp (lengre enn 1 sekund) for å ringe ut.
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Repetisjon av de 10 siste nummer.
Trykk svar
knapp.
Trykk repetisjon
knapp og trykk
knapp.
opp/ned for å finne telefonnummer.
Trykk
knapp (lengre enn 1 sekund).

For å ringe, trykk intern

For å lese tapte anrop CLI.
Trykk sva
Trykk beskjed

knapp.
knapp, trykk

For å ringe, trykk intern
Trykk slette

for å bla i tapte anrop.

knapp (lengre enn 1 sekund).

knapp dersom du ønsker å slette nummeret.

Viderekoble telefonen internt.
Trykk svar
knapp:
Tast *5541 (viderekobling direkte).
Tast *5542 (viderekobling ved opptatt).
Tast *5543 (viderekobling ved ikke svar, standard tid 15 sek.).
Tast *5544 (viderekobling ved ikke svar / opptatt).
Du kan nå viderekoble til apparat ellergrupper.

Viderekoble telefonen eksternt.
Trykk svar
knapp:
Tast *5545 for viderekobling eksternt med engang.
Tast *5546 for viderekobling eksternt etter tid (15sek).
Du kan viderekoble til personlig kortnummer 000-099 eller felles kortnummer 2000-4999.

Viderekoble til fraværbeskjeder
Trykk svar
Trykk program

knapp.
knapp (lenger enn 1 sek), og tast 51, velg en av beskjedne:

Tast 01 for melding “LUNSJ, TILBAKE KL:” + tast inn klokkeslett.
Tast 02 for melding “FERIE, TILBAKE DATO” + tast inn datoen.
Tast 03 for melding “UTE TIL KL” + tast inn klokkeslett.
Tast 04 for melding “UTE TIL DATO” + tast inn datoen.
Tast 05 for melding “UTE TIL UKJENT TID TILBAKE”.
Tast 06 for melding “RING” + telefonnummer.
Tast 07 for melding “RING INTERNNUMMER ” + tast dette internnummeret.
Tast 08 for melding “I MØTE TILBAKE KL” + tast inn klokkeslett.
Tast 09 for melding “HJEMMEKONTOR”.
Tast 10 for melding “SYK”.
Trykk program

knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre melding.

Fjerne viderekoblinger
Trykk svar

knapp og tast *559
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Programmere navn
Trykk svar
Trykk program
Trykk program
Trykk program

knapp.
knapp (lenger enn 1 sek), og tast 74, tast inn navn.
knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre navn.
knapp (lenger enn 1 sek) for å slette navn, etter å ha tastet 74.

Aktivere/ Fjerne opptatt (DND.
Trykk svar

knapp og tast *553.

Utmelding/ Innmelding i gruppe (Hunt DND)
Trykk svar

knapp og tast *568

Tastelås
Trykk
knapp (lengre enn 1 sekund).
Oppheves ved å trykke på Unlock
og OK

knappene.

Stillemodus (kun vibrasjon).
Trykk

knapp (lengre enn 1 sekund), for å oppheve trykk knappen på nytt.

Voice mail.
Innspilling av personlig Voice Mail
knapp.
Trykk svar
Trykk program
knapp (lenger enn 1 sek), og tast 61, følg taleanvisning.
knapp.
For å avslutte trykk
Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail
knapp.
Trykk svar
Trykk program
knapp (lenger enn 1 sek), og tast 61.
Slette personlig Voice Mail
Trykk svar
knapp.
Trykk program (
) knapp (lenger enn 1 sek), og tast 66.
Viderekoble til Voice Mail
knapp.
Trykk svar
Tast *5541# (beskjed avspilles for innringer øyeblikkelig).
Tast *5542# (beskjed avspilles for innringer ved opptatt).
Tast *5543# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar, standard tid 15 sek.).
Tast *5544# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar / opptatt).
Slå av Voice Mail
Trykk svar
knapp og tast *559
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Avspilling av mottatte talebeskjeder
knapp.
Trykk svar
Trykk beskjed
knapp for å høre på beskjed.
knapp for å høre samme beskjed på nytt.
Trykk beskjed
Trykk intern
Trykk slette

knapp (lenger enn 1 sek), for å høre av neste beskjed.
for å slette beskjed som avspilles.

Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail
Trykk intern
Trykk beskjed

knapp, tast internnummer.
knapp for å legge igjen beskjed.

Funksjoner
Vise register med ringte nummer
bla deg fram til riktig nummer.
Trykk på navigeringsknapp
knapp for å ringe ut.
Trykk
OBS . Listen blir automatisk slettet dersom telefonen slåes av og på.
Vise register med ubesvarte anrop
bla deg fram til riktig nummer.
Trykk på navigeringsknapp
knapp for å ringe ut.
Trykk

Telefonbok
Programmere ett kortnummer
• Trykk Names, og trykk Add
• Skriv inn navn og trykk OK
• Tast telefonnummer (husk 0 først) og trykk OK 2 ganger
• Velg posisjon 01 – 60 og trykk OK
Ringe med telefonbok
• Trykk Names, og velg Find og trykk OK
• Tast inn første bokstav i navnet og trykk Find
• Trykk så Call for å ringe ut
Slette kortnummer
• Trykk Names, og velg Delete og trykk OK
• Du kan nå velge å slette ett nummer eller alle
1. Delete One (skriv inn første bokstav og trykk Find)
2. Delete All (sletter alle kortnummer i telefonboken)
• Trykk OK for å slette
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Samtalelister (Call Register)
Vise samtalelister
• Trykk Menu, velg Call Register og trykk OK
• Velg så hvilken liste du vil se:
1. Missed Call (Tapte samtaler)
2. Received Call (Besvarte samtaler)
3. Dialed Call (Ringte nummer)
• Trykk så OK
• Trykk Option og velg aktivitet:
1. Details (Dato og tid)
2. Save into Phbk (Lagre i telefonbok)
3. Delete (Slette telefonnummer)
4. Call (Ringe telefonnummer)
• Trykk OK

Slett samtalelister
• Trykk Menu, velg Call Register og trykk OK
• Velg så Delete Call og trykk OK
• Velg så hvilken liste du vil slett:
1. Missed Call (Tapte samtaler)
2. Received Call (Besvarte samtaler)
3. Dialed Call (Ringte nummer)
4. All Calls (Slette alle lister)
• Trykk OK

Ringesignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds)
Vise bakgrunnsbilde
• Trykk Menu, velg Images & Sound og trykk OK
• Velg Images og trykk OK
• Velg så hvilket bilde du vil vise:
1. Wallpaper 1 – 3
2. Blank
• Trykk Set og OK
Endre ringevolum
• Trykk Menu, velg Images & Sound og trykk OK
• Velg Sounds og trykk OK
• Velg ringeanrop som skal endres
1. Internal Ring
2. External Ring
• Velg Volume og trykk OK
• Velg volume 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp
• Trykk OK for å lagre
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Endre ringelyd
• Trykk Menu, velg Images & Sound og trykk OK
• Velg Sounds og trykk OK
• Velg ringeanrop som skal endres
1. Internal Ring
2. External Ring
• Velg Ringing Type og trykk OK
• Velg ringelyd 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp
• Trykk OK for å lagre
Vibrator og/ eller Ringing
• Trykk Menu, velg Images & Sound og trykk OK
• Velg Sounds og trykk OK
• Velg Ringing Mode og trykk OK
• Velg ring/ vibrator med navigasjonsknappen
1. By Ring (Kun ringing)
2. No Sound (Stille)
3. By Vibriator (Kun Vibrator)
4. Ring and Vib (Ringing og Vibrator)
5. Ring after Vib (Vibrator først og så ringing)
• Trykk OK for å lagre

Innstillinger (Phone Setting)
Klokke
• Trykk Menu, velg Phone Setting og trykk OK
• Velg Clock og trykk OK
• Tast inn dag-måned-år (DDMMÅÅ) og trykk OK
Klokken vil ikke vises i displayet før den er programmert.
Alarm
• Trykk Menu, velg Phone Setting og trykk OK
• Velg Alarm Clock og trykk OK
• For å slå på / av alarm bruk navigasjonsknappen
• Trykk OK for å lagre
• Tast inn klokke og trykk OK
Displaykontrast
• Trykk Menu, velg Phone Setting og trykk OK
• Velg Display og trykk OK
• Velg Contrast Set og trykk OK
• Velg nivå 0-100% med navigasjonsknappen
• Trykk OK for å lagre
Tapte anrop
• Trykk Menu, velg Phone Setting og trykk OK
• Velg Missed Call Mode og trykk OK
• For å slå på / av bruk navigasjonsknappen
• Trykk OK for å lagre
Denne tjenesten er aktivert som default og ligger i telefonen ikke telefonsystemet.
Det vil si at dersom det ringer på din telefon og samtalen blir besvart av en annen vil du fortsatt
få tapt anrop i GDC 450 dersom du ikke skrur denne funksjonen av.
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Bakgrunnsbelysning
• Trykk Menu, velg Phone Setting og trykk OK
• Velg Display og trykk OK
• Velg Lightning Set og trykk OK
• Velg hvilken bakgrunnsbelysning
1. Standard (Svak belysning etter 20 sekunder)
2. Always ( Alltid på)
3. Always off (Alltid av)
4. Sleep Mode (Etter 80 sekunder blir displayet helt mørkt)
• Trykk OK for å lagre
Varselsignal når man er utenfor dekning
• Trykk Menu, velg Phone Setting og trykk OK
• Velg Range Out Beep og trykk OK
• For å slå på / av bruk navigasjonsknappen
• Trykk OK for å lagre
Talevolum
• Denne kan kun endres når man er i en samtale
• Benytt navigasjonsknapp velg nivå 1 - 7
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[Svare]
 Brukes for å svare eller ringe en samtale.
[Av/På, Legge på]
 Brukes for å skru på eller av telefonen eller legge på en samtale.
[Vestre/ høyre softkey]
 Brukes for å velge funksjoner.
[Slette]
 Brukes for å slette meldinger, slåtte siffer/ bokstaver
[Kortnummer/ Programmering]
 Brukes til å ringe kortnummer og til å programmere.
[Vestre navigasjonsknapp]
 Brukes for å vise tapte anrop
[Høyre navigasjonsknapp]
 Internsummetone/ Sette over samtaler
[Oppkall/ Beskjed]
 Lese/ Høre meldinger eller legge igjen beskjed.
[Opp/ Ned navigasjonsknapp]
 Juster lyden når man prater.
 Se ringte telefonnummer, når telefonen ikke er i bruk (Opp)
[Tastelås]
 Brukes for å aktiver tastelås.
[Vibrator]
 Brukes for å skru av ringelyd, kun vibrator.
Antenne signal
Sitter i samtale
Vibrator/ stille er aktivert
Du har en beskjed/ melding
Tastelås er aktivisert
Alarm er aktivisert
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