Hurtigveiledning
LIP-7000 serien, modellene LIP-7004N og 7008D
LIP-7004N
- IP apparat uten display
- Medhørshøyttaler og Callingopprop.
- 2 fleksible direktevalgsknapper samt 5 fast funksjonsknapper.
- Beskjedlampe.
LIP-7008D
- IP apparat med display på 2 linjer à 24 tegn.
- Full dupleks høyttalende telefon med innebygd Calling.
- 8 fleksible direktevalgsknapper samt 5 fast funksjonsknapper.
- Hodesett utgang (2,5 mm jackplugg).
- Beskjedlampe
Telefonene kan henges på vegg med veggadapter.

LIP-7004N

Knapper
[KORTNR.]
[OVERF/PROG]

LIP-7008D

Beskrivelse
Benyttes til å programmere og ringe lagrede telefonnummer (kortnummer).
Benyttes for å sette over samtaler når man ikke har en internlinjeknapp.
Benyttes også i forbindelse med programmering av telefonen.

[OPPTATT]

Benyttes til å sette apparatet i opptatt/ ikke forstyrr.
Knappen lyser rødt når den er aktivert.

[OPPKALL]

Benyttes til å legge igjen interne beskjeder eller aktivere tilbakering funksjon
og for å avlese tapte anrop og andre beskjeder.

[HØYTTALER]

Benyttes for å svare og legge på høyttalende samtaler.
Benyttes også sammen med hodesett.
Merk at 4 taster apparat ikke har lysindikasjon.

[VENT/LAGRE]

Benyttes for å sette samtaler på vent, samt for å lagre programmering.
Benyttes også for å ringe fra samtalelogg og kortnummerliste.

Fleksible
knapper

Benyttes for å programmere tjenester og funksjoner direkte på en knapp.
Kan benyttes til internnummer, viderekobling, fravær, Mobile extension etc.

[VOLUM]

Benyttes for å regulere lyden i telefonrøret, høyttalende telefon og når det
ringer.

1. Besvare anrop
Løft av telefonrøret, eller trykk på [HØYTTALER].

9. Opptatt/ Ikke forstyrr
Tast *553 for å slå av og på funksjonen.

2. Ringe en samtale
Tast ”0” for ekstern linje og ønsket telefonnummer.

10. Mobil Extension
Mobiltelefonen knyttes sammen med din kontortelefon.

Repetisjon – Tast *552.

Programmere mobilnummer.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 37.
Tast inn mobil nr. og trykk på [VENT/LAGRE].

3. Hente opp en samtale fra et apparat
Trykk på internlinjeknapp som blinker eller
tast *7 + internnummeret til telefonen som ringer.
Hente opp samtale fra en apparatgruppe.
Tast *566 (gruppen programmeres av installatør).
4. Sette over en samtale
Trykk på [OVERF/PROG] og tast internnummer eller
trykk direkte på programmert internlinjeknapp.
Sette over en samtale eksternt
Trykk på [OVERF/PROG], tast 0 og telefonnummer
(obs du må høre at det ringer før du setter over).

Aktivere/ deaktivere Mobil Extension.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 38.
Tast 1 for På eller 0 for Av, trykk på [VENT/LAGRE].
Samtale via Mobil Extension til mobilen.
Sette over – trykk * og tast internnummer, legg på.
11. Kortnummer
Programmere kortnummer.
Trykk på [OVERF/PROG] og [KORTNR.].
Trykk på [VENT/LAGRE], tast 0 og telefonnummer.
Trykk på [VENT/LAGRE] og tast inn navn.
Trykk på [VENT/LAGRE] for å lagre kortnummeret.

5. Veksle mellom flere samtaler
Trykk på [VENT/LAGRE] (en linjeknapp vil nå blinke).
- Svar ny samtale ved å trykke på gaffelbryteren eller
- Ring en ny intern eller ekstern samtale.
Trykk på blinkende knapp for å hente tilbake samtalen.

Ringe med personlige kortnummer.
Trykk på [KORTNR.] 2 ganger og tast 2.
Søk alfabetisk og/ eller bla deg frem med [VOLUM].
Trykk [VENT/LAGRE] for å ringe markert nummer.

6. Samtalevarsling for å gi viktig melding
Når du ringer et internnummer og får opptatt.
Tast * (varseltone sendes).

12. Voice mail
Administrasjon av Voice mail
Før Voice mail benyttes må personlig beskjed leses inn.

Besvare samtalevarsling
Trykk på [VENT/LAGRE] (samtalen settes på vent).
Det opprettes nå kontakt med den som kaller opp.
Når oppkaller avslutter får du første samtale tilbake.

Tast *620.
Tast passord (som standard ditt internnummer og *).
Du får nå lest opp en meny.

7. Viderekople telefonen
Til internnummer
- Tast *5541 og internnummer
Til eksternt telefonnummer
- Tast *5541 og trykk på [KORTNR.] og kortnnr. posisjon
Til personlig Voice mail
- Tast *5541 og *620
Slå av viderekopling.
Trykk på [OPPTATT] eller tast *554#.
8. Henvise telefonen til fraværsbeskjeder
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 51, velg fraværsårsak.
Tast 01 – Lunsj til kl, tast klokkeslett.
Tast 02 – Ferie til dato, tast dato (dag/ mnd).
Tast 03 – Ute til kl, tast klokkeslett.
Tast 04 – Ute til dato, tast dato (dag/ mnd).
Tast 05 – Ute (ukjent tid tilbake).
Tast 06 – Ring, tast telefonnummer.
Tast 07 – Ring internnummer, tast internnummer.
Tast 08 – I møte til kl, tast klokkeslett.
Tast 09 – Hjemmekontor.
Tast 10 – Syk.
Tast # for å slå av beskjedene.
Trykk på [VENT/LAGRE] når en av beskjedene er valgt.

Avspilling av mottatte beskjeder
Trykk på [OPPKAL] 2 ganger eller tast *620.
Følg talemeny.
Fjernstyring av Voice Mail.
Ring ditt eget direktenummer, din beskjed avspilles.
Tast # og passord.
13. Tapte anrop (beskjedlampe blinker)
Trykk på [OPPKALL] 2 ganger, bla med [VOLUM]
Trykk [VENT/LAGRE] for å ringe tilbake.
14. Mottatte og ringte samtaler (kun LDP-7008D)
Det må programmeres en [CALL LOGG] knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og en ledig fleksibel knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 57.
Trykk på [VENT/LAGRE] og [HØYTTALER].
Samtalelogg.
Trykk på [CALL LOGG].
Tast 1 for Mottatte eller 2 for Ringte samtaler.
Bla gjennom numrene med [VOLUM] knappen.
Trykk på [VENT/LAGRE] knappen for å ringe ut.

Oppsett og programmering av telefonen
Svarstilling for interne anrop.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 13.
Tast 1 for høyttalende calling (H).
Tast 2 for ringetone (T).
Tast 3 for calling uten mikrofon (P).
Trykk på [VENT/LAGRE] når ett av valgene er gjort.

Hodesett koblet sammen med telefonrøret
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 61.
Tast 0 for hodesett.
Tast 1 for normal høyttalende.
Trykk på [VENT/LAGRE] når ett av valgene er gjort.
Samtaler besvares nå med [HØYTTALER] knappen.

Ringesignal og ringevolum.
Intern ring – Trykk på [OVERF/PROG] og tast 11.
Ekstern ring – Trykk på [OVERF/PROG] og tast 12.
Tast fra 01 til 15 for de forskjellige ringetoner.
Trykk på [VENT/LAGRE] når et av valgene er gjort.

Hodesett utgang (minijack – 8 taster)
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 19
Tast 1 for å aktivere hodesett utgang.
Tast 0 for å slå av hodesett utgang.
Trykk på [VENT/LAGRE] når et av valgene er gjort.
Samtaler besvares nå med [HØYTTALER] knappen.

Programmere apparatnavn.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 74.
Tast inn navn og trykk på [VENT/LAGRE].
Programmere internnummer på en fleksibel knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og en ledig fleksibel knapp.
Tast ønsket internnummer, 2-4 siffer.
Trykk på [VENT/LAGRE] for å lagre programmeringen.

Volumknappen.
Volumknappen regulerer lyden i telefonrøret,
høyttalende telefon og ringestyrke når det ringer.
Programmering av bokstaver.
Trykk på knappen som har den bokstaven du ønsker.
Tast så siffer 1 til 4 for ønsket bokstav.
Eks. P=71, Q=72, R=73 og S=74
(Mellomrom=*1, Ø=00 og Punktum=13).

Tabellen under har 2 forskjellige bruksmønster, enten ved å taste kodene direkte eller ved å programmere
funksjonen under en fleksibel knapp slik at bruken av en tjeneste blir tilgjengelig ved ett taste trykk.
Merk at enkelt funksjoner, markert med (*), må programmeres under en knapp for å kunne benyttes.
Bruk av en funksjon.
Trykk på [OVERF/PROG] knappen.
Se tabell, tast funksjonskode og velg innstilling.
Trykk på [VENT/LAGRE] når innstillingene er gjort.
iPECS

Funksjon

Programmering av en fleksibel knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og en ledig fleksibel knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast funksjonskode (se tabell).
Trykk på [VENT/LAGRE] for å lagre programmeringen.
iPECS

Funksjon

61

Hodesett

57

Samtalelogg (*)

19

Hodesett utgang (minijack)

71

Skifte Norsk/ Engelsk tekst

62

Ringestilling for hodesett

73

Bakgrunns musikk

11

Interne ringetoner

74

Apparatnavn

12

Eksterne ringetoner

34

Samtale venter (*)

33

Passord

81

Slå av og på visning av eget nr. (*)

37

Programmere Mobile Ext nr.

91

[KONFER] knapp (8 taster) (*)

38

Aktivere Mobile Ext. funksjon

92

[OPPKALL] knapp (8 taster) (*)

41

Sett alarm og vekking

93

[OPPTATT] knapp (8 taster) (*)

42

Slette alarm og vekking

95

[MIKROFON] knapp (8 taster) (*)

53

Opprette konferanserom

97

[REPETISJON] knapp (8 taster) (*)

54

Slette konferanserom

31

Lese av beskjeder (4/8 taster) (*)

*620

Personlig talebeskjed

32

Lese av tapte anrop (4/8 taster) (*)

51
01
08

Aktivere fraværsbeskjed
- Lunsj til kl.
- Møte til kl.

Viktig sikkerhetsinformasjon
For å unngå skade eller uventet fare, vennligst les denne sikkerhetsinformasjonen før telefonen tas i bruk.
Symbolene Advarsel og Forsiktig betyr følgende:
Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt, benytt ikke telefonen i fuktige miljøer eller i nærheten
av rennende vann som f. eks på et kjøkken i et baderom eller i en svømmehall etc.
Forsiktig: Ved feil på telefonen bruk kun originaldeler og tilbehør godkjent av LG-Nortel.

Advarsel

Forsiktig

1. Kun opplært og kvalifisert servicepersonell kan
installere, bytte ut eller utføre service på telefonen.
2. Ikke søl væske, som f. eks vann på telefonen
dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.
3. Hvis du oppdager røyk fra telefonen eller at det
lukter brent, trekk ut strøm og apparatledning.
4. Hvis det benyttes strømadapter må du ikke berøre
kontakten. Dette kan resultere i støt eller elektrisk
brann.
5. Ikke dra eller rykk i strøm eller apparatledningen.
Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade
på utstyret.
6. Ikke benytt telefonen eller berør apparatledningene
under tordenvær.

1. Pass på at barn ikke leker med utstyret eller
trekker i strøm og apparatledning. Dette kan føre til
skade på barnet eller feil med utstyret.
2. Før du benytter telefonen må du kontrollere at ikke
magnetismen i telefonrøret har tiltrukket seg
skarpe metallgjenstander.
3. Unngå å plassere telefonen i et miljø med mye
støv, damp eller hvor det blir utsatt for vibrasjoner.
4. Telefonen er tilpasset et normalt kontormiljø med
tanke på temperatur og fuktighet.
5. Det bør ikke settes for mange strømadapter i
samme uttak eller benyttes for mange
skjøteledninger. Dette kan resultere i brann eller
elektrisk støt.
6. Ikke plasser tunge gjenstander på telefonen.

7. Ikke tilkoble strømadapter eller apparatledning
dersom strøm eller apparatkontakt er defekt.
Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.

7. Unngå at telefonen faller i gulvet eller utsettes for
støt. Dette kan ødelegge telefonen.
8. Unngå statisk elektrisitet da dette kan ødelegge
elektroniske komponenter.
9. Ikke plasser telefonen i direkte sollys eller i
nærheten av varmekilder.
10.Ikke stikk metallgjenstander inn i telefonen, dette
kan resultere i brann eller elektrisk støt.
11.Vedlikehold og rengjøring.
Rengjør telefonen med en tørr klut. Ikke benytt
væsker som fordamper lett da dette kan føre til
brann og misfarging av telefonen.

Håndtering og retur av gammelt og defekt utstyr.
1. Når utstyret har dette symbolet betyr det at produktet er underlagt
European Directive 2002/96/EC.
2.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i godkjente returpunkter.

3.

Riktig gjenvinning av gammelt utstyr vil sikre miljøet og minske forurensningen.

4.

For mer informasjon om riktig gjenvinning, kontakt din lokale leverandør eller det offentlige
oppnevnte returpunkt.

