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RINGA ETT SAMTAL 
 
Ringa ett externt samtal 

!" Lyft luren eller tryck på [Högtalare] 

!" Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp] 

!" Slå telefonnummer 

 
 

 
Ringa ett internt samtal 

!"Lyft luren eller tryck på högtalare 

!"Slå anknytningsnummer eller tryck på [Flexknapp] 

Du kommer att höra: 

A. Påringningston – Invänta svar 
B. Tre tonstötar – Börja samtalet efter tonstötarna 

 
TA EMOT ETT SAMTAL 

 
Ta emot ett externt samtal 

!" Lyft luren eller tryck på [Högtalare] 

 
Ta emot ett internt samtal 

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. 
Detta visas i telefonens display.  

!" ( T ) Ringsignalsläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare] 

!" ( P ) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötar 

!" ( H ) Snabbtelefonläge – Svara genom högtalaren eller lyft luren 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL 

 
Till valfri anknytning 

!" Tryck på [Överflytt] 

!" Slå anknytningsnummer  

!" Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på 
 

 

 

 
Till anknytning som finns på flexknapp 

!" Tryck på [Flexknapp] 
 

Till upptagen anknytning 

!" Tryck på [Flexknapp eller tryck på [Överflytt] och slå ankn.nr. 

!" Lägg på 
(När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet  
automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.) 

 
 
 
 
 

  
PARKERA ETT SAMTAL 

 
Parkera ett externt samtal 

!" Tryck på [Parkering] 

!" Lägg på luren 

(Linjeknappen där samtalet kom in börjar nu att blinka.) 
 
Ta tillbaka ett parkerat samtal 

!" Lyft luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen] 
 
 
 
 

 
 

KORTNUMMER (Version 1.0/2.0xx) 

Lagra och ändra kortnummer 

!" Tryck på [Överflytt] 

!" Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (01 - 20)  

!" Slå telefonnumret 

!" Tryck på [Parkering] 
 
Använda ett kortnummer 

!" Lyft luren 

!" Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (01 - 20) 
 
 

KORTNUMMER (Version 3.0/4.0xx) 

Lagra och ändra kortnummer 

!" Tryck på [Överflytt] 

!" Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (01 - 20)  

!" Slå telefonnumret 

!" Tryck på [Parkering] 

!" Mata in en text med nedanstående koder. 

!" Tryck på [Parkering] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Använda ett kortnummer 

!" Lyft luren 

!" Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (01 - 20) 

 

 

 

 

 
 

 

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren. 

Not. Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du 
ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen. 

Välja svarsläge 
!" Tryck på [Överflytt] och slå 49 
!" Ange svarsläge med siffrorna 1-3. 

1: Högtalarläge (H) 
2: Ringsignalläge (T) 
3: Sekretessläge (P) 

!" Tryck på [Parkering] 

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det att återringa automatiskt 
efter 60 sekunder. 

A = 21  B = 22  C = 23  D = 31  E = 32  
F = 33  G = 41  H = 42  I = 43  J = 51 
K = 52  L = 53  M = 61  N = 62  O = 63 
P = 71  Q = 11  R = 72  S = 73  T = 81 
U = 82  V = 83  W = 91  X = 92  Y = 93 
Z = 12  . = 13  , = *3  : = *2  Blank = *1  
0 = 00  1 = 10  2 = 20  3 = 30  4 = 40 
5 = 50  6 = 60  7 = 70  8 = 80  9 = 90 
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RÖSTBESKED 

 
 Spela in och aktivera ett röstbesked 

!" Lyft luren och slå 547# 

!" Tala in ditt meddelande 

!" Tryck på [Parkering] 

 
Aktivera ett befintligt röstbesked 

!" Lyft luren och slå 547 

!" Tryck på [Högtalare] 

 
Radera eller ändra ett befintligt röstbesked 

!" Lyft luren och slå 547 

!" Radera: Tryck *, Ändra: Tryck # 

!" Avsluta genom att trycka på [Högtalare] 

 
Koppla ur ditt röstbesked 

!" Tryck [Stör Ej] eller slå 54# 

 
Lyssna av meddelande från egen apparat 

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i 
displayen visas MED: DVU. 
 

!" Tryck [Meddelande] eller slå 57 

Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. 
För att repetera, spara, radera  eller hoppa till nästa 
meddelande används följande knappar: 

[Parkering] – Spela upp nästa meddelande 

[Konferens] – Radera befintligt meddelande 

[Meddelande] – Repetera meddelandet 

 
 

STÖR EJ 

Aktivera Stör Ej 

!" Tryck [Stör Ej] eller slå 53 
Bek ftelseton h s 

 

Ta bort Stör Ej 

!" Tryck [Stör Ej] eller slå 53 
Bek ftelseton h s 

 
 
 
 
 

 
VIDAREKOPPLING 

Aktivera en vidarekoppling 

!" Slå 54 

!" Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas: 
1 – Direkt 
2 – Vid upptaget 
3 – Vid ej svar 
4 – Vid upptaget och ej svar 
5 – Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr) 

!" Ange destination i form av ett anknytnings eller gruppnummer 
 

Ta bort en vidarekoppling 

!" Tryck [Stör Ej] eller slå 54# 
 
 
 

  
LAGRADE A-NUMMER 

 
Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret  
(den externa partens telefonnummer) lagras. Och sedan visas på 
anknytningens display. 
 
Visa A-nummer 

!" Tryck på [Meddelande] eller slå 57 

 
Radera ett A-nummer 

!" Tryck på [Konferens] när nr som ska raderas visas i display 
(Radering av A-nr kräver att ankn har en [Konferens] knapp.) 

 
Ringa upp ett A-nummer 

!" Tryck på [Parkering] när numret visas i display 

 

 
 
 

FLEXKNAPPAR 
 
Lägga in en funktion på flexknapp 

!" Tryck [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska programmeras 

!" Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett anknytningsnr 

!" Tryck på [Parkering] 
 
Radera en flexknapp 

!" Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska raderas 

!" Tryck på [Parkering] 
 
 

ALLANROP 

Allanrop 

!" Lyft luren  

!" Välj vilken typ av allanrop som ska användas: 

#0 – Alla zoner (interna & externa) 

#1 – Intern zon 1 

#2 – Intern zon 2 

#3 – Extern zon 

#4 – Intern zon 1 & 2 

!" Tala efter tonen 
 
 

ANVÄNDA SENAST SLAGET TELEFONNUMMER 

Använda senast slaget telefonnummer 

!" Tryck på [Återuppr]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Not. Om flera A-nr finns sparade kan användaren bläddra med [Volym]. 

Mer information: 
 
Flera handböcker eller uppgraderingar av detta dokument finns att hämta 
på www.licencia.se/licencia/handbok.htm. 
 
För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala 
återförsäljare. 
 
 

 

Not: Om en anknytning aktiverar Stör Ej innebär det att vare sig interna 
eller externa anrop kan göras till anknytningen. Externa anrop går vidare 
till systemets svarsställe. 


