Hurtigveiledning for IP apparat
LIP-8012D, LIP-8024D og LIP-8040L.
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 eller trykk på [Høyttaler].
Hente en samtale som ringer på annet apparat:
Trykk på internlinjeknapp som blinker eller
tast *7 + internnummeret til telefon som ringer
Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:
Trykk på [HENTE] (displayknapp).
(gruppen programmeres av installatør).
Sette over en samtale:
Trykk direkte på programmert internlinjeknapp eller
trykk på [Overf/Prog] og tast internnummer.
Sette over en samtale eksternt:
Trykk på [Overf/Prog], tast 0 og telefonnummer.
Viderekoble telefonen:
Tast *554, velg ønsket viderekobling.
- Tast 1 for direkte viderekobling.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.
• Internt – Tast internnummer eller gruppe nr.
• Eksternt – Trykk på [KORTNR.] (displayknapp)
og tast ønsket kortnummer posisjon.
• Personlig Voicemail – Tast *620.
• Slå av viderekobling – Tast *554#.
Ikke forstyrr:
• Trykk på [Opptatt] knappen.
Justere LCD kontrast:
• Trykk på Volum knappene S T

Henvise telefonen til en fraværsbeskjed:
Trykk på [Overf/Prog] og tast 51, velg beskjed.
- Tast 01 – Lunsj beskjed, tast klokkeslett.
- Tast 02 – Ferie beskjed, tast dato.
- Tast 03 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 04 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 05 – Er ikke på kontoret.
- Tast 06 – Ring telefonnummer.
- Tast 07 – Ring internnummer.
- Tast 08 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 09 – Ikke til stede.
- Tast 10 – Ute resten av dagen.
- Tast # for å slå av fraværsbeskjed.
Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.
Bruk av kortnummer:
Trykk på [TLF.BOK] (displayknapp).
- Velg 1 for å ringe med personlige kortnummer.
- Velg 2 for å ringe med felles kortnummer.
- Velg 3 for å ringe internt med navnoppslag.
Søk alfabetisk og bla deg frem til ønsket nummer,
trykk på [RING] knappen for å ringe.
Programmere kortnummer:
Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].
Tast kortnummerposisjon du ønsker å endre eller
trykk direkte på [Vent/Lagre].
Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].
Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].
Personlig talepost/ Voicemail:
Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.
Innlesing av personlig beskjed
• Tast *620 + internnr. og passord (standard *).
Du får nå opplest en meny.
Fjernstyring av talepost
• Ring eget direkte nummer, din beskjed avspilles.
Tast #, internnummer og passord.
Telefonkonferanse:
Ring eller motta første samtale.
Trykk på [KONFER], displayknapp.
Ring neste samtale.
Trykk på [KONFER] 2 ganger.
Telefonkonferanse opprettes.

Programmere navn på apparatet:
Trykk på Meny, velg ”Apparat innstillinger” og
”Apparatnavn”. Tast inn navn og trykk ”OK”.
Skriver du feil bruk ”Opptatt” knapp for å slette.
Velg ringelyd eller calling for interne samtaler:
Trykk på [Overf/Prog] og tast 13.
Tast 1 for calling eller tast 2 for ringelyd.
Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.
Mobil Extension:
Mobilen knyttes opp mot din kontortelefon.
Programmere telefonnummer.
Trykk på [Overf/Prog] og tast 37.
Tast ønsket telefonnr. og trykk på [Vent/Lagre].
Slå av og på Mobil Extension.
Trykk på [Overf/Prog] og tast 38.
Tast 1 for på eller tast 0 for av.
Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.
Fra mobilen – Sette over samtaler.
Trykk * og tast ønsket internnummer.
Trykk # for å eventuelt hente samtalen tilbake.
Sentralbordtjenester:
Sette systemet i dag og nattstilling:
Trykk på [Opptatt] knappen.
- Tast 1 for Dagstilling
- Tast 2 for Nattstilling
- Tast 3 for Lunsj/ Helg
- Tast 4 for Automatisk dag/natt stilling.
Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.
Lese inn systemmeldinger 001 - 070:
Trykk på [Overf/Prog] og tast 06, se display.
Les inn beskjed via telefonrøret.
Stille dato og klokke:
Trykk på [Overf/Prog] og tast 041.
Programmere felles kortnummer:
Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].
Tast ledig kortnummerposisjon fra 2000 til 3499
Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].
Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

Programmering av fleksible knapper

Displayknapper

Programmere internnummer:
Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.
Tast ønsket internnummer og trykk [Vent/Lagre].
Trykk på neste knapp eller avslutt med [Høyttaler].

Hurtigveiledning
For IP Apparat
LIP-8012D/ 8024D/ 8040L

Programmere en funksjon på fleksibel knapp:
Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.
Se tabell, tast ønsket funksjon og trykk [Vent/Lagre].
Se tabell for andre programmeringsfunksjoner.
Tast
Funksjon
Overf/Prog 34
Samtale venter.
Overf/Prog 37
Mobil Extension telefonnr.
Overf/Prog 38
Mobil Extension av og på (*).
Overf/Prog 41
Sette vekking/ alarm.
Overf/Prog 42
Slå av vekking.
Overf/Prog 51
Aktivere fraværsbeskjed.
+ 01 eller
- Lunsj til klokken.
+ 02 eller
- Ferie til dato.
+ 08
- Møte til klokken.
Overf/Prog 61
Hodesett / Høyttalende.
Overf/Prog 62
Ringestilling for hodesett.
Overf/Prog 73
Bakgrunnsmusikk.
Overf/Prog 80
Innspilling av samtaler (*).
Overf/Prog 81
Slå av og på visning av eget nr (*).
Overf/Prog *0
Hotdesk innmelding.
Overf/Prog **
Hotdesk utmelding.
*5541 [Kortnr. 000]
Viderekobling mobil med kortnr. 000.
*5541*620
Viderekobling til talepost.
*571 + Gruppe nr.
Utmelding av gruppe (*).
*549
Fellescalling alle apparater.
#*1 til 4
Åpne dør 1 til 4.
Overf/Prog *9
Aktivering av Bluetooth modul.
Overf/Prog *8
Innmelding av Bluetooth hodesett.
Menyknapp
Funksjon
Meny 11
Programmere apparatnavn.
Meny 12
Ringelyd for interne samtaler.
Meny 13
Ringelyd for eksterne samtaler.
Meny 14
Programmere passord.
Meny 15
Norsk / Engelsk display tekst.
Meny 17
Belysning i display.
Meny 21
Konferanserom, opprette.
Meny 22
Konferanserom, slette.
*59 + 1 til 9
Delta i konferanserom 1 til 9.
* Funksjonen må programmeres på en fleksibel knapp.

Under display er det 3 aktive displayknapper
som endrer funksjon avhengig av apparatets
status. I tillegg er det en ”Meny” og ”Beskjed”
knapp på hver side av navigasjonsknappen.
Displayknapp funksjoner
• HENTE – Hente samtale fra samme gruppe.
• TLF.BOK – Telefonbok over lagrede tlf.nr.
• ANROP – Anropslog.
• TILBAKE – Bakover i menyen
• VK. – Viderekobling av telefonen.
• OVERF. – Sette over samtale.
• KONFER – Sette opp en konferanse
• RECORD – Spille inn samtaler.
• LAGRE – Lagre telefonnummer som kortnr.
• REPETER – Repetisjon av siste nummer.
• RING – Ringe telefonnummer i display.
• NESTE – Neste telefonnummer.
• TLF NR – Lagre tlf nr direkte på fleks knapp.
• KORTNR. – Kortnummer på fleks knapp.
Navigasjonsknapper
Meny – Programmering av telefonen.
Beskjed – Oversikt over mottatte beskjeder

LIP-8024D vist her

Beskrivelse av faste
funksjonsknapper
Opptatt – Ikke forstyrr.
Hodesett – Benyttes for å aktivere hodesett.
Volum S T – Justerer lyd i telefonrør, hodesett,
høyttalende og ringelyd samt display kontrast.
Overf/Prog – Benyttes for å sette over samtale
eller programmering av telefonen.
Vent/Lagre – For å sette en samtale på vent og for
å lagre programmering.
Mikrofon – Sperre mikrofonen under en samtale.
Høyttaler – For å svare og avslutte samtaler.
Meny – Programmering av telefonapparatet.
Beskjed – Oversiktsliste over mottatte beskjeder.
Displayknapper – Funksjonsknapp avhengig av
apparatets status.
Fleksible knapper – Programmerbare knapper.
Navigasjons knapp – For å bla i meny.

