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LG Telefoni Telefonväxel GDK
LGs GDK är ett mycket flexibelt system som kan utrustas med en mängd extra utrustning.
Systemet kan också programmeras för olika tjänster och funktioner. De funktioner som
beskrivs i denna handbok är dock de vanligast förekommande.
Observera att de anknytningsnummer och koder som beskrivs i denna handbok är standard
och kan variera från installation till installation. Tala med er systemansvarig om det är något
som är oklart.

LG Telefoni systemtelefoner

LGs telefonsystem består av ett antal LG systemtelefoner som är kopplade till en LG
telefonväxel. Telefonerna finns i fyra modellserier GSX-E, GDK, GDK-E och GDK-L. GSX-E
apparaterna är analoga och kan även användas till tidigare modeller av telefonväxlar. GDK,
GDK-E och GDK-L apparaterna är digitala och kan endast användas till GDK systemet.
De flesta tjänster och funktioner fungerar oberoende av vilken apparattyp som används.
Dock bör noteras att några funktioner endast fungerar med GDK-apparaten.
LGs systemtelefoner kan bara användas kopplade till en LG växel. De kan inte kopplas direkt
till Telias nät. Telefonens olika delar beskrivs i den följande texten.

Display
Displayen visar det telefonnummer som du ringer upp, numret på den anknytning som ringer
till dig, hur länge ditt externa samtal har pågått, om ett samtal väntar till din telefon,
meddelanden och en del annan information. När telefonen inte används visar displayen tid och
datum samt det egna anknytningsnumret.

Flexknappar
På telefonen finns ett antal flexibla knappar, antalet beror på telefonmodell. Dessa knappar
används för att ansluta telefonen till telefonlinjer, anknytningar och till olika systemfunktioner.
De knappar som ansluter till linjer kallas linjeknappar, utknappar eller inknappar. Dessa
bestäms vid installationen och är fast anslutna och kan inte ändras.
De knappar som inte används som linjeknappar, utknappar eller inknappar kan du själv
använda för olika ändamål. Du kan t.ex. ha vissa knappar som anknytningsknappar, genom
att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp en intern anknytning; du kan ha vissa
knappar som kortnummerknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt
upp ett externt telefonnummer; du kan ha vissa  knappar för olika systemfunktioner, genom
att trycka på en sådan kan du t.ex. ringa upp senast slaget nummer, göra en personsökning
eller få bakgrundsmusik till dina parkerade samtal. Hur du gör detta beskrivs i avsnittet
”Programmera egna flexknappar” på sidan 34.
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Bilder på olika typer av systemtelefoner

GDK-L

GDK-L 8
Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla
funktionsknappar.

GDK-L 14D
Digital högtalande systemapparat med display.
6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 42D
Digital högtalande systemapparat med dislay.
12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt
påringningslampa.

GDK-L 48
Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E

GDK-E 14
Digital högtalande systemapparat.
6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

GDK-E 36D
Digital högtalande systemapparat med display.
12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.

GDK-E 48
Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

Övriga

GDK 36D
Digital högtalande systemapparat med display.
12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.

GDK 24D
Digital högtalande systemapparat med display.
12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.

GDK 48
Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GSX-E 33
Högtalande systemapparat utan display.

GSX-E33 D
Högtalande systemapparat med display

GSX-E 48
Telefonistbord
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Beskrivning av systemtelefonen

Flexknappar
På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar.
Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för
inkommande och utgående linjer, anknytningar samt olika systemfunktioner.

Funktion:
Inknapp - För inkommande samtal.
Utknapp - För utgående samtal.
Anknytningsknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknytning.
Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna

Kortnummerknapp (ej på GDK-E14)

Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, namnval, ett
sparat nummer eller senast slagna nummer.

Överflyttningsknapp
Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknytning samt för programmering.

Meddelandeknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.

Konferensknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.

Stör ej - knapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.
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R - knapp
Används för vissa AXE-tjänster.

Sekretessknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens
mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.

Högtalarknapp
Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.

Återuppringningsknapp (ej GSX-telefoner, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för automatisk återuppringning till externa nummer.

Internknapp (ej GSX-telefoner, GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för återtagning av parkerade anknytningar internt.

Volymknapp (ej GSX-telefoner)

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp
används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.

Parkeringsknapp
Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.

Sifferknappar
Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa
koder för egna knappfunktioner.

SEKRETESS

R-KNAPP

INTERNT

ÅTERUPPR

HÖGTALARE

PARKERING

2

VOLYM

Beskrivning av omkopplarna på GSX telefoner

Volymkontroll högtalare
För inställning av volymen på högtalaren.

Volymkontroll ringsignal
För inställning av volymen på ringsignalen.

Omkopplare för snabbtelefon
För inställning av svarsläge för inkommande interna samtal.

SPKR VOL

RING VOL

HF   PV   TN
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Knapptryckning

Funktioner

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).

- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknapparna

som motsvarar linjeval (normalt 0).

- Invänta kopplingston.

- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.
(Se även kortnummer, senast slagna och sparat telefonnummer)

Ringa ett internt samtal

- Slå anknytningnumret på sifferknapparna eller använd

en flexknapp.

- Du kommer att höra:

A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda
anknytningen.

B. Tre tonstötar. Börja samtalet efter de tre ton-
stötarna.

Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren .

Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.

Ringa ett internt gruppnummer

Det interna gruppnumret är flexibelt. Kontakta systemansvarig på ert företag
för information om vilka interna gruppnummer som ni använder.

- Slå gruppens nummer på sifferknapparna eller tryck på
ev programmerad flexknapp.

- Invänta svar från någon ledig anknytning.

Grundinställning i telefonsystemet är följande interna gruppnummer:
GDK 162 620 - 649
GDK 100 620 - 634
GDK FP2 620 - 627

LINJEKNAPP
el.0

“telefonnummer”

1 0
ANKN

3 el.

6 2 0
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Knapptryckning

Ta emot ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare.

Om telefonen är programmerad för linjeknapp:

- Lyft luren.

- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.

Ta emot ett internt samtal (GDK)
Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:

- ( T ) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen

HÖGTALARE.

- ( P ) - "Sekretessläge" Lyft luren efter tre tonstötar.

- ( H ) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren
eller lyft luren efter tre tonstötar.

Ta emot ett internt samtal (GSX-E)
Beroende av vilket läge omkopplare är i  tas samtalen emot genom:

- ( T ) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen

HÖGTALARE.

- ( P ) - "Sekretessläge" Lyft luren eller ställ om till läge

HF efter tre tonstötar.

- ( H ) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren
eller lyft luren efter tre tonstötar.

Ställa in telefonens svarsläge

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 49 på
sifferknapparna.

- Välj 1 för ( H ), 2 för ( T ) eller 3 för ( P ).

- Tryck på knappen PARKERING.

Not. På en GSX telefon ställs detta med reglaget på telefonens front.

TA EMOT ETT SAMTAL

LINJEKNAPP
el.

4 9
ÖVERFLYTT

+

X

PARKERING
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Knapptryckning

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till annan anknytning

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Slå anknytningens nummer.

- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller
lägg på luren.

Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka
samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda
överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet
med 7+anknytningens nummer.

Till anknytning som finns på flexknapp

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns

programmerad.

Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta tills den
uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och
sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.

Till upptagen anknytning

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns
programmerad (eller ÖVERFLYTT och slå anknytnings-

numret på sifferknapparna).

- Lägg på luren.

När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt
i väntläge för uppringning när du lägger på luren.

Not. Analoga 2-trådstelefoner och DECT-handenheter kan maximalt ha
ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta
samtal att återringa direkt.

Till externt nummer

Alt. 1 Tryck [ÖVERFLYTT] och sedan [KORTNUMMER].
Ange sedan kortnummerpositionen.

Alt. 2 Tryck [ÖVERFLYTT] och [FLEXKNAPP] där ett
kortnummer som motsvarar det externa numret finns
programmerat.

Alt. 3 Tryck [ÖVERFLYTT] och ta sedan en linje ut (med t ex
0:a) och slå sedan det externa numret.

Not!
1. På GDK-E14 måste en Kortnrknapp finnas programmerad (se sid 37).
2. Gäller endast Digitala linjeanslutningar (ISDN/PCM).
3. I samtliga fall måste man invänta påringningston från det externa
numret innan luren läggs på.

X X X

110

110

ÖVERFLYTT

telefonnummer

ÖVERFLYTT

0

+

ÖVERFLYTT

KORTNR

+
kortnummer
position

+ +

FLEXKNAPPÖVERFLYTT
+
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Knapptryckning

Upplockning från anknytning

- Lyft luren.

- Slå 7 och den aktuella anknytningens nummer på
sifferknapparna.

Upplockning i svarsgrupp
Du måste finnas med i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna
funktion.

- Lyft luren.

- Slå 66 på sifferknapparna.

PLOCKA UPP ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- Tryck på knappen PARKERING.

1 gång för allmän parkering.

2 gånger för individuell parkering.

Allmänt parkerade samtal kan återtas av alla systemtelefoner  och
individuellt parkerade samtal  kan endast återtas av den egna system-
telefonen. Samtalet återtas genom att trycka på den aktuella
linjeknappen.

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på den blinkande intern- / linjeknappen.

Parkera i parkeringsgrupp
Ta kontakt med systemansvarig för information om vilka nummer som
används för parkeringsgrupp på ert telefonsystem (GDK 162 601-619 / GDK
100 601-610/GDK FP2 601-605).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Slå parkeringsgruppens nummer på sifferknapparna.

- Lägg på luren.

- Meddela mottagaren att det finns ett samtal som väntar
på en viss parkeringsgrupp.

Samtalet återtas genom att lyfta luren och  slå det aktuella parkeringsnumret.

PARKERA ETT SAMTAL

X X X

PARKERING

+7

6 6

6 0 1

ÖVERFLYTT

INTERNT

el.
LINJE
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Knapptryckning

PÅSKYNDNING AV SAMTAL

PÅSKYNDNING MED RÖSTINBRYTNING

Påskyndning

- Slå * när upptagetton höres.

- Invänta svar.

Ta emot påskyndningssignal
När du själv får en påskyndningssignal ringer din telefon och lampan
i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående
samtal eller göra ett avbrott i det.

Avsluta:

- Avsluta det ursprungliga samtalet.

Pendla mellan samtal:

- Tryck på knappen PARKERING.
Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har

parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING,
pendlar du mellan de två samtalen.

- Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas
det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det

pågående samtalet.

Påskyndning med röstinbrytning
För att kunna använda denna funktion krävs det att din apparat är
specialprogrammerad.

- Slå * när upptagetton höres.

- Efter tre tonstötar är samtalet uppkopplat.

Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning
När du själv får en påskyndning med röstinbrytning är du sammankopplad
med både inbrytande och den ursprungliga parten. Du kan nu välja att
parkera ditt ursprungliga samtal och endast tala med den inbrytande
parten eller behålla båda parterna och avvakta.

Avsluta:

- Avsluta det ursprungliga samtalet.

Pendla mellan samtal:

- Tryck på knappen PARKERING.
Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har

parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen
PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen.

- Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas
det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det
pågående samtalet.

*

HÖGTALARE

PARKERING

*

HÖGTALARE

PARKERING
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Vidarekoppla till annat svarställe

- Slå 54 på sifferknapparna.

- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:

0 - följ mej, slå först in numret på anknytningen
du vill ska vidarekopplas till din telefon. Ange nu
anknytningens behörighetskod (se Behörighetskod)

1 - direkt, efter du slagit 1 anger du den destination
som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara
till en anknytning eller en grupp.

2 - vid upptaget, efter du slagit 2 anger du den
destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

3 - vid inget svar, efter du slagit 3 anger du den
destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

4 - vid upptaget / inget svar, efter du slagit 4 anger du
den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

5 - externt, efter du slagit siffran 5 anger du positio-
nen på det kortnummer där det externa numret finns
programmerat. T ex 5 + 4 + 5 + 01, där 01 är
kortnummerpositionen.

* - externt vid inget svar, efter du slagit en * anger du
positionen på det kortnummer där det externa numret
finns programmerat.

Not. Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en
timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10
minuter. Denna timmer kan ställas in (ingen begränsning eller
1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din system
ansvarige.

- Kvittens erhålles i form av en ton och att STÖR EJ
knappens lampa blinkar.

Bortkoppling av vidarekoppling

- Tryck på knappen STÖR EJ.

Från telefonistplats:

- Tryck på knappen HÖGTALARE, STÖR EJ och slå #.

VIDAREKOPPLING

STÖR EJHÖGTALARE
#+ +

45

4 X X X+

3 X X X+

2 X X X+

1 X X X+

0 +  behörighetskod

5 XX+

* XX+

STÖR EJ
5 4 #el.
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Lagra och ändra kortnummer med namnval
Om du har en digital systemtelefon kan du lägga in namn på de telefon-
nummer som du lagrar som kortnummer (Endast GDK/GDK-E/GDK-L).
På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Tryck på knappen KORTNR (nu visas nästa lediga
kortnummerposition) och ange aktuellt kortnummer
som namnet skall sparas på.
Egna kortnummer kan lagras under positionerna 01-19

- Slå telefonnumret på siffertangenterna.
I displayen visas nu "ANGE LIN-KNAPP EL SIFFR", detta används
endast då speciell linje eller linjegrupp ska användas då kortnumret
slås.

- Tryck på knappen PARKERING.

- Slå in personens/företagets namn.
(Max 16 bokstäver, se avsnittet teckenkoder på nästa sida)
Om du inte vill ange något namn kan du istället trycka på knappen
PARKERING direkt.

- Tryck på knappen PARKERING.

Ta bort ett kortnummer

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Tryck på knappen KORTNR.

- Slå in kortnummerposition som skall raderas

(01-19) på sifferknapparna.

- Tryck på knappen PARKERING.

Använda ett kortnummer

- Lyft luren.

- Tryck på knappen KORTNR.

- Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna.

KORTNUMMER

+

ÖVERFLYTT

KORTNR

PARKERING

“telefonnummer”

X X

“text”

PARKERING

ÖVERFLYTT

KORTNR

PARKERING

KORTNR

X X

X X
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Andra tecken än siffror i ett kortnummer

* - Tryck på [STÖR EJ]

# - Tryck på #

S - Tryck på * (t ex om numret 084707400S123 finns upplagt
som kortnummer kommer numret 084707400 att slås, när
samtalet besvaras kommer siffrorna 123 att slås.

P - Tryck på knappen MEDDELANDE, en paus (3 sek)

kommer att genereras.

Uppringning med namnval
På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck två gånger på knappen KORTNR.

- Välj alternativ för visning av namn.
1 - Interna anknytningar
2 - Individuella kortnummer
3 - Systemkortnummer

- Stega dig fram med knappen VOLYM.
Alternativt kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet,
t.ex. om du vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du
52. (se teckenkoder)

- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och
därefter knappen PARKERING.

- Samtalet kopplas nu upp automatiskt.

Teckenkoder

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

Systemkortnummer är gemensamma och kan användas av alla användare i
systemet. Men kan endast lagras, ändras och raderas från telefonisttelefon.
Ett systemkortnummer lagras som ett 3 siffrigt nummer. Antalet
systemkortnummer varierar beroende på vilket system som används.

GDK 162:  Systemkortnummer 200-999.
GDK 100: Systemkortnummer 200-399.
GDK FP2: Systemkortnummer 200-399.

SYSTEMKORTNUMMER

*

#

MEDDELANDE

STÖR EJ

X

KORTNR

PARKERING

el.VOLYM X X

X +
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HÄNVISNINGSTEXT

Stör ej
Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

- STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa.

Bortkoppling av funktionen:
- Tryck på knappen STÖR EJ.

- STÖR EJ LAMPAN skall nu ha släckts.

Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är
Nattkopplingsfunktionen.

Aktivera hänvisning på display:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 77 på siffer-
knapparna.

- Slå numret på det aktuella meddelandet som skall
visas på sifferknapparna.

00 - INDIVIDUELLT MEDDELANDE (se sid 24)

01 - LUNCH TILLBAKA KL HH:MM

02 - SEMESTER TILLBAKA DATUM DD:MM

03 - TILLBAKA KL HH:MM

04 - TILLBAKA DATUM DD:MM

05 - UTE

06 - RING: XXXX (max 17 siffror)

07 - FINNS PÅ XXX

08 - UPPTAGEN TILL KL HH:MM

09 - SJUK

10 - BORTREST

- Tryck på knappen PARKERING.

HH = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

11-20 är systemmeddelande som programmeras av
växelansvarig.

Not. Externa anrop går nu direkt vidare till svarställe.

Ta bort en hänvisning

- Tryck på knappen STÖR EJ.

ÖVERFLYTT
7 7+

0 0

0 1 + H H M M

0 2 + D D M M

0 3 + H H M M

0 5

0 6   +  telefonnummer

0 7 + X X

0 8 + H H M M

0 9

1 0

0 4 + D D M M

X

PARKERING

STÖR EJ
5 4 #el.

STÖR EJ
5 3el.

STÖR EJ
5 3el.
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Programmera individuell text

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 48 på

sifferknapparna.

- Slå in ditt meddelande med hjälp av sifferknapparna.

(Max 23 tecken, se tabell nedan)

- Tryck på knappen PARKERING.

Ditt namn på display
Ditt namn visas istället för anknytningsnumret när någon ringer dig. Obs! På
GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Tryck på knappen KORTNR och slå 00 på siffer-
knapparna.

- Tryck på knappen KORTNR.

- Slå in ditt namn med hjälp av sifferknapparna.
( Max 7 tecken, se tabell nedan )

- Tryck på knappen PARKERING för att spara namnet.

Teckenkoder

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

ÖVERFLYTT
4 8+

PARKERING

ÖVERFLYTT

KORTNR
0 0+

PARKERING

KORTNR
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OBS! Dessa funktioner kräver extra utrustning i växlen. Kontakta
systemansvarig.

Röstbesked - direkt eller vid ej svar

Spela in ett röstbesked:
- Lyft luren.

- Slå 674 på sifferknapparna.

- Tala in ditt meddelande.

- Tryck på knappen PARKERING

Radera eget röstbesked:

- Slå 675 på sifferknapparna.

Uppspelning av eget röstbesked:

- Slå 676 på sifferknapparna.

Aktivera ditt röstbesked:
Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt. Antingen kan röstbeskedet
spelas upp direkt eller så kan det aktiveras med en fördröjning (vid ej svar).

- Direkt, Slå 547 på sifferknapparna.

- Vid ej svar, Slå 548 på sifferknapparna.

Ta bort vidarekoppling till röstbesked:

- Tryck på knappen STÖR EJ.

Ta bort vidarekoppling till röstbesked - telefonist:

- Slå 54# på sifferknapparna.

Lyssna av meddelande från egen apparat:
Se avsnittet ”Lyssna av meddelande från egen apparat” på nästa sida.

RÖSTBESKED

PARKERING

6 7 4

6 7 5

6 7 6

5 4 7

5 4 8

5 4 #

STÖR EJ
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Lyssna av meddelande från egen apparat
Knappen MEDDELANDE blinkar (på GDK-L14D blinkar meddelandelampan)
om någon har lämnat ett meddelande och i displayen visas MEDD: DVU, där
antalet anger hur många meddelanden som lämnats.

- Tryck på knappen MEDDELANDE.
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 (kan inte
användas när tidsangivelse från systemet spelas upp).

KONFERENS - Radera det meddelande som spelas
upp och hoppa till nästa.
Not. På anknytningar som saknar en konferensknapp raderas det
sist avlyssnade meddelandet automatiskt.

MEDDELANDE - Repetera det medd. som spelas upp.
Not. Telefonmodeller som saknar en meddelandeknapp kan ej utföra
detta. (Se sid 37).

Röstbesked - vid upptaget

Spela in ett röstbesked:
- Lyft luren.

- Slå 67# på sifferknapparna.

- Tala in ditt meddelande.

- Tryck på knappen PARKERING

Radera eget röstbesked:

- Slå 67* på sifferknapparna.

Uppspelning av eget röstbesked:

- Slå 670 på sifferknapparna.

Aktivera ditt röstbesked:
I detta fall kommer röstbeskedet aktiveras endast när anknytningen är
upptagen.

- Slå 549 på sifferknapparna.

Ta bort vidarekoppling till röstbesked:

- Tryck på knappen STÖR EJ.

Ta bort vidarekoppling till röstbesked - telefonist, eller
anknytningar som saknar en Stör Ej knapp:

- Slå 54# på sifferknapparna.

PARKERING

6 7 #

6 7 *

6 7 0

5 4 9

5 4 #

STÖR EJ

KONFERENS

PARKERING

MEDDELANDE

MEDDELANDE
5 7el.
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RÖSTBESKED ÖVRIGT

Lyssna av inkomna meddelanden externt

- Ring till din anknytning.
Vänta nu tills det att röstbrevlådan har besvarat ditt samtal.

- Tryck * och ange din behörighetskod.
Nu kan du välja funktion enligt nedanstående lista.

(Se  behörighetskod ).

23 Stänga av röstmeddelandet

24 Ändra röstmeddelandet

34 Radera röstmeddelandet

74 Lyssna på röstmeddelandet

76 Spela upp inkomna meddelanden

Meddelande väntar
Om den anknytning du ringer inte svarar eller är ställd i STÖR EJ kan du
lämna ett meddelande. Obs! Om att denna funktion ska kunna användas
måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (Se sid 37).

Utan röstkort:

- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar
eller om STÖR EJ ton hörs.

Med röstkort:

- Tryck på knappen MEDDELANDE och slå # för att

spela in meddelandet.

- Lägg på luren.

Flytta över ett lämnat meddelande till annan
anknytning
Om någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna
funktion flytta över meddelandet till en annan anknytning.

Under det att meddelandet spelas upp;
- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns

programmerad eller slå anknytningsnumret på
sifferknapparna.

2 3

MEDDELANDE

FLEXKNAPP

el.

+

*

#

+  behörighetskod

2 4

3 4

7 4

7 6

MEDDELANDE

X X X
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Uppspelning av system/anknytningsstatus

Tidangivelse:

- Slå 671 på sifferknapparna.

Du kommer att höra: "Klockan är ...."

Datumangivelse:

- Slå 672 på sifferknapparna.

Du kommer att höra: "Datumet är ...."

Anknytningsangivelse:

- Slå 673 på sifferknapparna.

Du kommer att höra: "Detta är anknytning ...."

Anknytningsstatus:

- Slå 677 på sifferknapparna.

Du kommer nu får höra en lista på de funktioner din anknytning för

tillfället har.

A - Anknytningsnummer

B - Inställning snabbtelefon.

C - Antal meddelande, personer som sökt dig.

D - Programmerad alarmtid / påminnelsesignal.

E - Stör Ej.

G - Vidarekopplad till kortnummer ....

H - Kö till linje ....

I - Tillfällig samtalsbegränsning.

J - Samtalsbegränsning (COS).

ALLANROP / SÖKNING

Personsökning via grupper
(GDK 162 401-420 / GDK 100 401-415 / GDK FP2 401-405)

- Lyft luren.

- För intern grupp nr 1 slå 401 på sifferknapparna.

- För intern grupp nr 2 slå 402 på sifferknapparna.

- För alla interna grupper slå 43 på sifferknapparna.

- För extern grupp nr 1 slå 46 på sifferknapparna.

- För extern grupp nr 2 slå 47 på sifferknapparna.

- För alla externa grupper slå 48 på sifferknapparna.

- För alla grupper i systemet slå 49 på sifferknapparna.

6 7 1

6 7 2

6 7 3

6 7 7

4 3

4 0 1

4 0 2

4 6

4 7

4 8

4 9
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Konferens
Det är möjligt att koppla upp 6 interna eller 1 extern och 5 interna
deltagare i en konferens. Obs! Om att denna funktion ska kunna användas
måste anknytningen ha en konferensknapp. (Se sid 37).

Koppla upp konferens:

- Ring upp den första deltagaren.

- Tryck på knappen KONFERENS.

- Ring upp nästa deltagare.

- Tryck på knappen KONFERENS en gång om fler

deltagare skall ringas upp.

- Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla

deltagare är uppringda.

- Konferensfunktionen är inkopplad.

Gå ur en konferens:

- Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren.

Gå tillbaka till en konferens:
Gäller endast den som kopplat upp konferensen.

- Lyft luren.

- Tryck på knappen KONFERENS.

Koppla bort en extern deltagare:

- Tryck på den linjeknapp som den externa deltagaren

finns på.

- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.

Avsluta konferensen:

- Lägg på luren.

- Tryck på knappen KONFERENS.

KONFERENS

KONFERENS

HÖGTALARE
el.

KONFERENS

KONFERENS KONFERENS

KONFERENS

KONFERENS

LINJEKNAPP

KONFERENS
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A-NUMMER

Spara A-nummer (CLI)
Vid ett obesvarat samtal mot en direktvalsanknytning kan A-numret (den
externa partens telefonnummer) lagras på anknytningens display.

Not. Kräver ISDN-linjer samt en systemtelefon med display.

För att visa A-nummer:
- Tryck på knappen meddelande.

För att bläddra mellan flera A-nummer:
- Tryck på knappen VOLYM (UPP eller NED)

För att ringa upp ett A-nummer:
- Tryck på knappen PARKERING när numret du vill ringa

visas i display.

För att radera ett A-nummer:
- Tryck på knappen KONFERENS när numret du vill

radera visas i display.

För att radera alla A-nummer (CLI):
- Tryck på knappen MEDDELANDE och sedan två

gånger på knappen KORTNR.

Not. Om en anknytning ska kunna radera sina CLI meddelanden måste den
ha en konferensknapp eller en meddelandeknapp. (Se sid 37).

Dölja utgående A-nummer
När du gör ett externt samtal kan du välja att visa eller inte visa ditt eget
telefonummer för den uppringda parten.

Not. Kräver ISDN-linjer samt att funktionen ”dölj utgående A-nr” finns upplagd
på en flexknapp (Se sid 35), samt att tjänsten ”Temporär blockering av
nummerpresentation” är beställd hos din operatör.

Koppla in/ur:

- Tryck på knappen HEMLIGT NUMMER.

Not. När knappen HEMLIGT NUMMER är tänd skickas inget A-nr till den
uppringda parten.

KORTNR

KONFERENS

PARKERING

VOLYM

MEDDELANDE KORTNR
+ +

MEDDELANDE
5 7el.

HEMLIGT NR
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ÖVRIGA FUNKTIONER

Ändra ringsignal
(Gäller endast GDK-telefoner)

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 50 på

sifferknapparna.

- Välj ringsignal läge (1 - 4).

- Tryck på knappen PARKERING.

Bakgrundsmusik

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73 på

sifferknapparna.

Bortkoppling av funktionen:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73 på
sifferknapparna.

Sekretess

- Tryck på knappen SEKRETESS.

Bortkoppling av funktionen:

- Tryck på knappen SEKRETESS.

Spärr för utgående samtal
Du kan spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal.
Kräver att behörighetskod finns inlagd (se behörighetskod).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 46 på siffer-

knapparna.

- Tryck på knappen PARKERING när HÖGTALAR-
knappens lampa lyser.

- Lampan i knappen SEKRETESS kommer att lysa så
länge funktionen är inkopplad.

Bortkoppling av funktionen:
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 47 på siffer-

knapparna.

- Slå din behörighetskod på sifferknapparna.

- Tryck på knappen PARKERING och kvittenston hörs.

- Lampan i knappen SEKRETESS slutar att lysa.

SEKRETESS

PARKERING

SEKRETESS

PARKERING

PARKERING

ÖVERFLYTT
5 0+

ÖVERFLYTT
7 3+

ÖVERFLYTT
7 3+

ÖVERFLYTT
4 6+

ÖVERFLYTT
4 7+



29

Knapptryckning

Ändra behörighetskod
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 45 på

sifferknapparna.

- Slå din nuvarande behörighetskod.

- En bekräftelseton hörs

- Slå den behörighetskod i form av fem tecken (siffror el.

*, #) som du önskar använda för din telefon.

- Tryck på knappen PARKERING.

- En bekräftelseton hörs.

Ändra språk i display (Svensk/Engelsk)
Gäller endast GDK-telefoner.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på

sifferknapparna.

Lägga in behörighetskod
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 44 på

sifferknapparna.

- Slå den behörighetskod i form av fem tecken (Siffror el

*,#) som du önskar använda för din telefon.

- Tryck på knappen PARKERING.

- En bekräftelseton hörs.

Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige
gå in i systemet och radera ut koden och du kan sedan lägga in en ny.

Kontrollera programversion

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 40 på

sifferknapparna.

I display visas nu en text där bland annat programversionen
kan avläsas;

När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till
en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter
programversionen B.0Jl, vilket är det samma som 2.0Jl.

LGE/GS##P-B.0Jl MAY
SWEDEN

ÖVERFLYTT
4 4+

ÖVERFLYTT
4 5+

ÖVERFLYTT
5 1+

ÖVERFLYTT
4 0+

PARKERING

PARKERING

X X X X X
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Chef / sekreterarkoppling
Denna vidarekoppling måste vara inlagd av systemansvarig. Alla samtal
som skall till chefstelefonen kopplas till sekreterartelefonen om chef-
telefonen är upptagen eller i läge "STÖR EJ". Från sekreterartelefonen kan
man dock ringa till chefstelefonen.

- Tryck på anknytningsknappen till chefstelefonen.

- Upptaget eller STÖR EJ ton hörs.

- Slå *.

Påminnelsesignal/Alarm
Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelsesignal vid ett visst
klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en

signal som skall upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för

påminnelsesignalen (HH:MM) på sifferknapparna.

- Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan
parkering om påminnelsesignal skall upprepas varje dag.
Efter kvittens tonen är funktionen inkopplad.

Bortkoppling av påminnelsesignal:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på

sifferknapparna.

- Tryck på knappen PARKERING.

- Kvittenston hörs.

Headset - av/på

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 57 på
sifferknapparna.

Vi rekommenderar att detta läggs på flexknapp. (se ”programmera egna
flexknappar)

*

FLEXKNAPP

ÖVERFLYTT
1+

ÖVERFLYTT
4 2+

H H+ M M

PARKERING

4

#
PARKERING

+el.

PARKERING

ÖVERFLYTT
5 7+
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Välja en speciell linje eller linjegrupp

Välja speciell linje:

- Slå 88 samt linjenummer (2 siffror) på sifferknapparna.

Välja speciell linjegrupp:

- Slå 8 samt linjegruppsnummer (2 siffror) på

sifferknapparna.

Väntfunktion på utgående linje
Används då du önskar placera dig i kö på en linje. Då linjen blir ledig kopplas
du till den aktuella linjen. Obs! Om att denna funktion ska kunna användas
måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (se sid 37).

- Lyft luren.

- Tryck på aktuell linjeknapp eller slå 0 för linje.

- Tryck på knappen MEDDELANDE.

- Lägg på luren.

Svar på väntfunktion

- Du hör en ringsignal och den aktuella linjens lampa

börjar blinka.

- Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.

Parkera ett internt samtal
Du kan parkera ett internt samtal om din apparat är programmerad
med INTERNT - knapp.

- Tryck på knappen PARKERING.

- Samtalet återfås genom att trycka på knappen

INTERNT.

Automatisk återuppringning
Används för att automatiskt återuppringa en intern anknytning eller externt
telefonnummer efter en förutbestämd tid. Erhålls inget svar görs ett nytt
försök (3 försök). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna
HÖGTALARE och SEKRETESS.

- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.

- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.

- När den uppringda parten svarar, lyft luren.

Not. Kräver ISDN linjer.

0

MEDDELANDE

LINJEKNAPP
el.

0el.

8 + X X

8 8 + X X

INTERNT

ÅTERUPPR

HÖGTALARE

PARKERING
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Använda ett sparat telefonnummer

- Lyft luren.

- Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen #.

Använda senast slaget telefonnummer (GDK)

- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.

Not. På vissa GDK-modeller saknas knappen ÅTERUPPRINGNING.

Använda senast slaget telefonnummer (GSX)

- Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen * .

Samtal väntar-läge
En anknytning som sitter upptagen kan på detta sätt se om ytterligare ett
samtal (externt) ringer till anknytningen.

Not. Kräver Direktval.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 61 på

sifferknapparna.

Urkoppling sker på samma sätt.

Vi rekommenderar att detta läggs på flexknapp (se ”programmera egna
knappfunktioner”).

Spara i nummerminne under samtal
Under ett pågående  externt samtal kan du anteckna ett telefonnummer, som
du senare kan använda.

- Under ett pågående samtal

- Tryck två gånger på knappen KORTNUMMER.

KORTNR
#+

ÅTERUPPR

KORTNR
*+

ÖVERFLYTT
6 1+

KORTNR
*+el.

KORTNR KORTNR
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AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)
GDK systemen kan hantera tre olika typer av AXE tjänster. Det är direkt
vidarekoppling, vidarekoppling vid ej svar och vidarekoppling vid upptaget.
Denna typ av vidarekoppling skiljer sig något mot den vanliga. I detta fall
aktiveras vidarekopplingen inte i systemet utan i den station som systemet är
anslutet till.

Viktigt! För att denna funktion ska kunna användas krävs dels att systemet
har ISDN linjer och dels att både systemet och ISDN linjerna är
programmerade för att hantera denna tjänst. Om du är osäker på detta
kontakta då först din telefonsystemleverantör.

Aktivera en vidarekoppling:

- Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.

- Tryck på knappen KEYPAD.
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 34 och 36.

- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska utföras:

*21* - Direkt vidarekoppling

*61* - Vidarekoppling vid ej svar

*67* - Vidarekoppling vid upptaget

- Ange till vilket telefonnummer linjen(er) ska vidarekopplas.

- Tryck på knappen #.

Ta bort en vidarekoppling:

- Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.

- Tryck på knappen KEYPAD.
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 34 och 36.

- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska tas bort:

#21# - Direkt vidarekoppling

#61# - Vidarekoppling vid ej svar

#67# - Vidarekoppling vid upptaget

#

LINJEKNAPP

KEYPAD

* 2 1 *

* 6 1 *

* 6 7 *

LINJEKNAPP

KEYPAD

# 2 1 #

# 6 1 #

# 6 7 #
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Programmera egna flexknappar

LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP

Lägga in en funktion på flexknapp
En användare kan själv lägga upp egna funktionsknappar. Till detta används
systemtelefons flexknappar. Obs! Vissa flexknappar, de som har en linje
funktion programmerad, kan inte förändras av användaren.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Tryck på den flexknapp som du vill använda. (Om du har

en display visas nu det som ligger programmerat på vald

flexknapp).

- Slå aktuell funktionskod som önskas (se tabell nedan). En

funktionskod kan bestå av en eller flera siffror alternativt

funktionsknappar.

- Tryck på knappen PARKERING

Radera en flexknapp
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.

- Tryck på den flexknapp som du radera.

- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT

PARKERING

FLEXKNAPP

Anknytningsknapp:
- Anknytningsnummer (100-231)

Sökgrupp:
- Gruppnummer  (620-649)

Allanrop:
- Intern grupp  (401-420)

- Internt allanrop  (43)

- Extern grupp  (46-47)

- Externt allanrop  (48)

- Allanrop  (49)

Parkeringsgrupp:
- Gruppnummer  (601-619)

X X X

X X X

4 0 1

4 3

4 6

4 8

4 9

X X X

ÖVERFLYTT

PARKERING

FLEXKNAPP

FUNKTION

Funktionskod

Funktionskod
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Headset - Av/På:
När flexknappen är släckt är headset påkopplat.

Dölja utgående A-nr - Av/På:
När flexknappen är släckt kommer A-nr att presenteras.

Samtal väntar - Av/På:
När flexknappen är tänd är funktionen samtal väntar aktiverad.

Vidarekoppling:

- Direkt

- Vid upptaget

- Vid ej svar

- Vid upptaget och ej svar

- Externt - Direkt

- Externt - Vid ej svar

Kortnummer:

- Privat (01-19)

- System (200-999)

Hänvisning:

- Hänvisningstext (01-10)

Röstbesked:

- Spela in (direkt / ej svar)

- Radera (direkt / ej svar)

- Lyssna av (direkt / ej svar)

- Aktivera (direkt)

- Aktivera (ej svar)

- Spela in (upptaget)

- Radera (upptaget)

- Lyssna av (upptaget)

- Aktivera (upptaget)

Påminnelsesignal/väckning:

- Aktivera

- Radera

Behörighetskod:

- Aktivera

- Radera

+  destination5 4 1

+  destination5 4 2

+  destination5 4 3

+  destination5 4 4

+  kortnr. position5 4 5

+  kortnr. position5 4 *

KORTNR
X X+

KORTNR
X X+ X

ÖVERFLYTT
7 7+ X X+

ÖVERFLYTT
5 7+

ÖVERFLYTT
9 7+

6 7 4

6 7 5

6 7 6

5 4 7

5 4 8

6 7 #

6 7 *

6 7 0

5 4 9

ÖVERFLYTT
6 1+

ÖVERFLYTT
4 1+

ÖVERFLYTT
4 2+

ÖVERFLYTT
4 6+

ÖVERFLYTT
4 7+

Not. Kortnummer kan inte läggas upp på en flexknapp på GDK-E14.

Funktionskod
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Portöppning/Styrning av reläfunktioner:
- Aktivera (1-4)

Upplockning av samtal i samma grupp:
- Upplockning

Upplockning av samtal från annan anknytning:
- Upplockning

Svar på nattsamtal:
- Nattsvar

Återställning av larmsignal:
- Aktivera

Bakgrundsmusik:
- Aktivera/Koppla ur

Nummerminne:
- Aktivera

Samtal väntar / påskyndning:
- Aktivera/Koppla ur

Stoppur / timer:
- Aktivera/Koppla ur

Kontokod:
- Aktivera

UCD-medlem In/Urloggning:
- Aktivera/Koppla ur

Supervisor UCD:
- Aktivera

AXE tjänster (Keypad facillity):
- Aktivera

Inbrytning:
- Aktivera

Påskyndning:
- Aktivera

# * X

6 6

6 5

6 9

X X+ X

ÖVERFLYTT
7 3+

7

ÖVERFLYTT
8 0+

ÖVERFLYTT
7 3+

ÖVERFLYTT
7 3+

ÖVERFLYTT
8 5+

ÖVERFLYTT
8 9+

ÖVERFLYTT
8 1+

ÖVERFLYTT
8 7+

ÖVERFLYTT
8 *+

ÖVERFLYTT
6 2+

ÖVERFLYTT
8 6+

ÖVERFLYTT
8 5+

Funktionskod
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Fasta knappfunktioner

De mindre systemtelefonerna GDK-L14D, GDK-L8 och GDK-E14 har inte lika
många fasta funktionsknappar som de större modellerna. Dörför finns det
möjlighet att, på dessa modeller, lägga upp fasta funktioner på flexknapp.
Programmeringen utförs som när vanliga flexknappar programmeras, se
föregående avsnitt. Följande avsnitt beskriver vilka koder som används.

Kortnummer - knapp:

Konferens - knapp:

Meddelande - knapp:

Stör Ej - knapp:

R - knapp:

Sekretess - knapp:

Högtalar - knapp:
Ger funktionen "Högtalare" på telefoner som saknar HÖGTALARE-knapp.
Ger funktionen "Nedkoppling" på telefoner där HÖGTALARE-knapp finns.

Intern - knapp:

FASTA KNAPPFUNKTIONER

ÖVERFLYTT
9 0+

ÖVERFLYTT
9 1+

ÖVERFLYTT
9 2+

ÖVERFLYTT
9 3+

ÖVERFLYTT
9 4+

ÖVERFLYTT
9 5+

ÖVERFLYTT
9 6+

ÖVERFLYTT
8 3+

Funktionskod
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TELEFONISTBORD

Telefonistbord:
Till GDK växeln kan man till den telefon som används som huvudapparat
koppla en eller flera telefonistbord. Dessa använder man för att kunna
hantera fler linjer och fler anknytningar. I telefonistbordet finns 12 funktions-
knappar och 36 flexknappar. Det finns även en modell med 48 flexknappar.

INBRYTNING Används för att bryta in i ett pågående samtal.

UPPT.KÖ Används för att påskynda ett samtal och att koppla ett
samtal till en anknytning som är ställd i "STÖR EJ".

NEDKOPPLING Används för att koppla ned  ett samtal pågående samtal
och  besvara nästa.

SÖK ALLA Används för att utföra ett allmänt utrop på alla
högtalare och alla lediga telefoner.

SÖK INT Används för att utföra ett internt anrop på alla lediga
telefoner.

SÖK EXT Används för att göra ett externt utrop på alla högtalare.

PARK 601 - 603 Används för att flytta över ett externt samtal till
parkeringsgrupp.

GRP 620 - 623 Används för att ringa ett internt gruppnummer.

Ringa upp ett internt samtal:

- Lyft luren och tryck på aktuell anknytningknapp.

Sökning (Allanrop):

- Lyft luren och tryck på knappen SÖK.

Ringa upp en intern grupp:

- Lyft luren och tryck på knappen GRUPP.

Förbigå "Stör ej"/ Påskyndning:

- Tryck på aktuell anknytningsknapp.
(Upptaget ton eller "Stör Ej" hörs.)

- Tryck på knappen UPPT:KÖ.

Inbrytning:

- Lyft luren och tryck på aktuell anknytningsknapp.

- Tryck på knappen INBRYTNING när upptaget ton hörs.
(Efter inbrytningstonen kan du lämna ett meddelande
till den uppringda parten.)

101
+

SÖK

+

101

+

GRUPP
+

101

UPPT.KÖ

INBRYTNING

System och telefonistfunktioner

ÖVERFLYTT
8 6+

4 9

ÖVERFLYTT
8 5+

ÖVERFLYTT
9 6+

4 3

4 8



39

Knapptryckning

SYSTEM OCH TELEFONISTFUNKTIONER

Systemanvisningar:
Detta avsnitt innehåller anvisningar för programmering och justering av vissa
funktioner som är gemensamt för hela systemet. Dessa kan bara utföras med
systemets telefonisttelefon.

Lägga in hänvisningstext

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 2.

- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106
för anknytningarna 101 till 106.

- Slå in aktuellt meddelande 01-20 (Se sid 20).

- Tryck på knappen PARKERING.

Radera hänvisningstext:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 3.

- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för
anknytningarna 101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling
Används för att ta bort funktionen STÖR EJ, vidarekoppling och
hänvisningstext på en anknytning.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 9.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106
för anknytningarna 101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

Programmera systemmeddelande

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 7.

- Slå aktuellt meddelandenummer (11 - 20).

- Slå in ett meddelande (max 23 tecken) med hjälp av

sifferknapparna. Se tabell sid 19.

- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
* 2+

PARKERING

ÖVERFLYTT
* 3+

PARKERING

ÖVERFLYTT
* 9+

PARKERING

PARKERING

ÖVERFLYTT
* 7+

X X

X X X + X X X

X X X + X X X

X X X + X X X

X X
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Ställa in datum och tid

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 1 på

sifferknapparna.

- Slå datum och tid i formatet ÅÅMMDD och TTMM.
( ÅÅ = År, MM = Månad, DD = Dag - TT = Timmar, MM = Minuter )

- Tryck på knappen PARKERING.
Om antingen datum eller tid inte behövs ändras kan detta ersättas
med * t ex 981120 * eller * 2300.

Ändra format för datum
Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan
ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt.
(DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År)

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 5 på

sifferknapparna.

Ändra format för tid
Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan
ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 6 på

sifferknapparna.

Tillfällig spärr av anknytning
En eller flera anknytningar kan temporärt spärras för utgående samtal.
Obs! Anknytning måste ha behörighetskod inlagd.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #2 på

sifferknapparna.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för
anknytningarna 101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

Radera tillfällig spärr:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #3 på

sifferknapparna.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 106 för anknytningarna 101
till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
# 1+

PARKERING

ÖVERFLYTT
* 5+

ÖVERFLYTT
* 6+

ÖVERFLYTT
# 2+

PARKERING

X X X + X X X

ÖVERFLYTT
# 3+

PARKERING

X X X + X X X
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Blockera anknytning för direktvalsanrop
En eller flera anknytningar kan temporärt blockeras för direktvalsanrop,
t ex en anknytning som står i en konferenslokal.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 55 på

sifferknapparna.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för
anknytningarna 101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

Radera blockering av direktvalsanrop:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 56 på
sifferknapparna.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för
anknytningarna 101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

Spärr av utgående linjer

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 8 på

sifferknapparna.

- Tryck på den valda linjeknappen efter tonen.

- Efter ytterligare en ton är linjen blockerad för

utgående samtal. Linjeknappen blinkar.

- Tryck på knappen HÖGTALARE

Radering av spärr sker på samma sätt.

Radera behörighetskod
En bortglömd behörighetskod kan raderas i systemet.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 4 på

sifferknapparna.

- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknyt-
ningarna 101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
5 5+

PARKERING

X X X + X X X

ÖVERFLYTT
5 6+

PARKERING

X X X + X X X

ÖVERFLYTT
* 4+

PARKERING

X X X + X X X

ÖVERFLYTT
* 8+

HÖGTALARE

LINJEKNAPP
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Ställa in Påminnelsesignal/Alarm
Man kan centralt ställa in för påminnelsesignaler som skall ringa vid ett
bestämt klockslag i flera telefoner i systemet. Dessa signaler kan antingen
ringa bara vid ett tillfälle eller upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 på

sifferknapparna.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för
anknytningarna 101 till 106.

- Slå in tid för påminnelse/alarm.
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.

- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING
om påminnelsesignal skall upprepas varje dag.
Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (*) blinkar till
vänster om tiden.

Radera påminnelsesignal/alarm:
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på

sifferknapparna.

- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 106 för anknytningarna
101 till 106.

- Tryck på knappen PARKERING.

Automatisk omkoppling Dag/Natt

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 9 på

sifferknapparna.

- Slå starttid för dagkoppling i formatet HHMM.
Om dagkopplingstid inte ska definieras, slå * för att hoppa direkt
till start tid för nattkoppling.

- Slå starttid för nattkoppling i formatet HHMM.

- Tryck på knappen PARKERING.

Not. Eftersom Automatisk omkoppling Dag/Natt inte följer kalender
 dagar kommer växeln alltid att dagkopplas oavsett veckodag.

Nattkoppling
Nattkoppling utföres från huvudtelefonen. Urkoppling sker med samma
knapp. Om nattkoppling sker på annat sätt informerar din återförsäljare om
hur detta sker.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

ÖVERFLYTT
# 9+

PARKERING

STÖR EJ

ÖVERFLYTT
4 2+

PARKERING

ÖVERFLYTT
1+ 4

H H M M

PARKERING
#

PARKERING
+el.

H H M M *el.

H H M M *el.

X X X + X X X

X X X + X X X
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Namnge interna anknytningar

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 8 på

sifferknapparna.

- Slå på aktuellt anknytningsnummer och efter en ton
kan du slå in aktuellt namn. Se tabell sid 19.

- Tryck på knappen PARKERING.

Spela in systemmeddelande/Kösvar
Inspelning av systemhälsning för interna gruppnummer, nattmeddelanden
och efterval. Obs! Det finns även ett mindre röstkort där endast meddelande
01-03 kan användas.

- Lyft luren.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #4 på

sifferknapparna.

- Välj meddelande (01 - 09) genom att slå på

sifferknapparna.

- Slå # för inspelning av systemmeddelande/kösvar.

- Tryck på knappen PARKERING när meddelandet är

intalat.

- Tryck på knappen HÖGTALARE för att återgå till telefon

läge eller fortsätt spela in flera meddelanden genom att

välja nytt nummer (01 - 09)

Radera systemmeddelande/kösvar:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #4 på

sifferknapparna.

- Välj meddelande (01 - 09) genom att slå på

sifferknapparna.

- Vänta till meddelandet som ska raderas spelas upp.

- Tryck på knappen STÖR EJ under det att meddelandet

spelas upp. Avsluta med att trycka på knappen

PARKERING.

- Tryck på knappen HÖGTALARE.

ÖVERFLYTT
# 8+

PARKERING

X X X

ÖVERFLYTT
# 4+

PARKERING

HÖGTALARE

#

X X

ÖVERFLYTT
# 4+

STÖR EJ

HÖGTALARE

X X
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Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 59.

- Ange anknytningsintervall.

- Tryck på knappen PARKERING.

Samtalsmätning
Används för att skriva ut och radera information från anknytningar och
grupper. För utskriftsfunktion måste skrivare vara ansluten till växeln.

SMDR Full Warning:
För att slå av varningston då SMDR-minnet är fyllt:

- Slå 65 på sifferknapparna.

Utskrift per anknytning:
- Slå *0 på sifferknapparna.

- Ange vilka anknytningar som utskriften skall omfattas
av (XXX - YYY).

- Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift.

Utskrift per grupp:
- Slå *1 på sifferknapparna.

- Ange vilka grupper som utskriften skall omfatta (01 - 99).

- Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift.

Radera samtalsmätning per anknytning:
- Slå *2 på sifferknapparna.

- Ange vilka anknytningar som raderingen skall omfatta
(XXX - YYY).

- Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen.

Radera samtalsmätning per grupp:
- Slå *3 på sifferknapparna.

- Ange vilka grupper som raderingen skall omfatta (01 - 99).

- Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen.

Visa samtalsmätning i display per en anknytning:
- Slå *4 på sifferknapparna.

- Ange vilken anknytning funktionen avser (XXX).

Avbryta påbörjad utskrift:
- Slå * * på sifferknapparna.

ÖVERFLYTT
5 9+

PARKERING

6 5

* 0

PARKERING

X X X + X X X

X X X + X X X

* 1

PARKERING

X X + X X

* 2

PARKERING

X X X + X X X

* 3

PARKERING

X X + X X

* 4

X X

X X X
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Lampblinkningar i GDK

Felsökning

KNAPP FUNKTION BLINK CYKEL (enhet = sekunder)

Linje/Loop Inringande samtal 1 på / 1 av

Överflyttat samtal 0,25 på / 0,25 av

Återringning 0,05 på / 0,05 av /0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,75 av

Privat parkering 0,38 på / 0,26 av /0,38 på / 1 av

System parkering 1 på / 1 av

Upptagen på

Vidarekoppling (Högt StörEj 6) 0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 1,4 av

DSS Upptagen på

Internanrop 1 av / 1 på

Stör Ej 0,5 av / 0,5 på

Intern parkering 0,25 av / 0,25 på

Meddelande Återringning meddelande väntar 0,25 av / 0,25 på

Meddelande 2 av / 2 på

Stör Ej Stör ej på

Vidarekoppling 1 av / 1på

Internt Intern parkering 0,25 av / 0,25 på

Överflytt Programmeringsläge 0,5 av / 0,5 på

Konferens Aktiv på

Under uppkoppling 0,25 av / 0,25 på

Sekretess Aktiv på

Högtalare Aktiv på

Parkering Internt anrop 2 av / 2 på

Det sprakar och låter illa i luren/ Dem du ringer till tycker att det sprakar och låter illa;
Kan bero på att luren är trasig, prova med att byta luren.
Om inte detta hjälper kan du prova att byta telefonen.
OBS! Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

Telefonen är ”död”;
Prova med att byta telefonen.
OBS! Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

”LINJE G01 UPPTAGEN”
Detta visas i displayen då alla utgående linjer är upptagna. Det kan även bero på ett fel i linjeanslutningen –
kontakta, i första hand, din teleoperatör. Om inte detta hjälper felanmäler du hos din återförsäljare.

När du trycker på en flexknapp kommer du till fel person/händer ingenting;
Tryck på knappen ÖVERFLYTT och sedan på den aktuella flexknappen. Nu visas vad som finns inlagt på
knappen, om anknytningsnumret är fel eller saknas kan du nu slå in det korrekta numret och sedan spara
med PARKERING.
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Register

A

A-nummer  27, 44
Aktivera ditt röstbesked  22
Alarm  30, 42
Allanrop  25
Allmän parkering  15
Anknytningsangivelse  25
Anknytningsknapp  34
Anknytningsstatus  25
Använda ett kortnummer  18
Att ringa upp ett A-nummer  27
Automatisk återuppringning  31
Automatisk omkoppling Dag/Natt  42
Avsluta konferensen  26
AXE tjänst  33

B

Bakgrundsmusik  28
Behörighetskod  29, 41
Bläddra mellan flera A-nummer  27
Bortkoppling vidarekoppling  17
BORTREST  20

C

Chef / sekreterarkoppling  30
CLI  27, 44

D

Datum  40
Datumangivelse  25
Display  8
Dölja utgående A-nummer  27

E

Externt samtal  12

F

Fasta knappfunktioner  37
Felsökning  45
FINNS PÅ XXX  20
Flexknapp  34
Flexknappar  8
Flytta över ett samtal  14
Format för datum  40
Format för tid  40
Funktioner  12

G

Gå ur en konferens  26
GDK-E  9

GDK-L  9
Gruppnummer  12
GSX telefoner  11

H

Hänvisning  20
Hänvisning med display-meddelande  39
Hänvisning på display  20
Headset  30
HEMLIGT NUMMER  27
Högtalarknapp  11

I

Inbrytning  38
Individuell parkering  15
Individuell text  21
INDIVIDUELLT MEDDELANDE  20
Individuellt meddelande  21
Internknapp  11
Internt samtal  12

K

KEYPAD  33
Knapp  10
Knappfunktioner  37
Konferens  26
Konferensknapp  10
Koppla upp konferens  26
Kortnummer  18
Kortnummerknapp  10

L

Lägga in en funktion på flexknapp  34
Lampblinkningar  45
LG Telefoni  8
Linje  31
Linjegrupp  31
LUNCH TILLBAKA KL  20
Lyssna av inkomna meddelanden externt  24
Lyssna av meddelande  23

M

Meddelande väntar  24
Meddelandeknapp  10

N

Namn på display  21
Namnge interna anknytningar  43
Namnval  18, 19
Nattkoppling  42
nummerminne  32
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O

Omkopplarna på GSX telefoner  11

P

Påminnelsesignal  30, 42
Påminnelsesignal / Alarm  42
Parkera  15
Parkera ett externt samtal  15
Parkera ett internt samtal  31
Parkeringsgrupp  15
Parkeringsknapp  11
Påskyndning  16
Påskyndning med röstinbrytning  16
Påskyndningssignal  16
Personsökning  25
Plocka upp ett samtal  15
Programversion  29

R

R - knapp  11
Radera eget röstbesked  22
Radera en flexknapp  34
Radera ett A-nummer  27
RING: XXXX  20
Ringa upp ett samtal  12
Ringsignal  28
Röstbesked  22
Röstbesked övrigt  24

S

Samtal väntar  32
Samtalsmätning  44
Sekretess  28
Sekretessknapp  11
SEMESTER TILLBAKA DATUM  20
Senast slaget telefonnummer  32
Sifferknappar  11
SJUK  20
SMDR Full Warning  44
Sökning  25
Spara A-nummer  27
Sparat telefonnummer  32
Spärr av anknytning  40
Spärr av utgående linjer  41
Spärr för utgående samtal  28
Spela in ett röstbesked  22
Spela in systemmeddelande  43
Stör ej  20
Stör ej - knapp  10
Svarsgrupp  15

Svarsläge  13
Systemkortnummer  19
Systemmeddelande  39
Systemtelefoner  9

T

Ta bort en hänvisning  20
Ta bort ett kortnummer  18
Ta bort Stör Ej  39
Ta bort vidarekoppling till röstbesked  22
Ta emot ett samtal  13
Teckenkoder  19
Telefonist  39
Telefonistbord  38
Tid  40
Tidangivelse  25
TILLBAKA DATUM  20
TILLBAKA KL  20
Tillfällig spärr av anknytning  40

U

Upplockning  15
Uppspelning av eget röstbesked  22
UPPTAGEN TILL KL  20
UTE  20

V

Väntfunktion på utgående linje  31
Vidarekoppla  17
Vidarekoppling  17, 33
Visa A-nummer  27
Volymknapp  11

Å

Återuppringning  31
Återuppringningsknapp  11

Ä

Ändra funktion på anknytning  39
Ändra ringsignal  28
Ändra språk  29

Ö

ÖVERFLYTT  14
Överflyttningsknapp  10



Din återförsäljare

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.


	Innehåll
	LG Telefoni Telefonväxel GDK 
	LG Telefoni systemtelefoner 
	Bilder på olika typer av systemtelefoner 

	Beskrivning av systemtelefonen 
	Funktioner 
	Ringa ett samtal 
	Ringa ett externt samtal 
	Ringa ett internt samtal 
	Ringa ett internt gruppnummer 

	Ta emot ett samtal 
	Ta emot ett externt samtal 
	Ta emot ett internt samtal (GDK) 
	Ta emot ett internt samtal (GSX-E) 
	Ställa in telefonens svarsläge 

	Flytta över ett samtal 
	Till annan anknytning 
	Till anknytning som finns på flexknapp 
	Till upptagen anknytning 
	Till externt nummer 

	Plocka upp ett samtal 
	Upplockning från anknytning 
	Upplockning i svarsgrupp 

	Parkera ett samtal 
	Parkera ett externt samtal 
	Ta tillbaka ett parkerat samtal 
	Parkera i parkeringsgrupp 

	Påskyndning av samtal 
	Påskyndning 
	Ta emot påskyndningssignal 
	Påskyndning med röstinbrytning 
	Påskyndning med röstinbrytning 
	Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning 

	Vidarekoppling 
	Vidarekoppla till annat svarställe 
	Bortkoppling av vidarekoppling 

	Kortnummer 
	Lagra och ändra kortnummer med namnval 
	Ta bort ett kortnummer 
	Använda ett kortnummer 
	Andra tecken än siffror i ett kortnummer 
	Uppringning med namnval 
	Teckenkoder 
	Systemkortnummer 

	Hänvisningstext 
	Ta bort en hänvisning 
	Stör ej 
	Programmera individuell text 
	Ditt namn på display 
	Teckenkoder 

	Röstbesked 
	Röstbesked - direkt eller vid ej svar 
	Röstbesked - vid upptaget 
	Lyssna av meddelande från egen apparat 
	Röstbesked övrigt 
	Lyssna av inkomna meddelanden externt 
	Meddelande väntar 
	Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning 
	Uppspelning av system/anknytningsstatus 


	Allanrop / Sökning 
	Personsökning via grupper 

	Konferens 
	A-nummer 
	Spara A-nummer (CLI) 
	Dölja utgående A-nummer 

	Övriga funktioner 
	Ändra ringsignal 
	Bakgrundsmusik 
	Sekretess 
	Spärr för utgående samtal 
	Lägga in behörighetskod 
	Ändra behörighetskod 
	Ändra språk i display (Svensk/Engelsk) 
	Kontrollera programversion 
	Chef / sekreterarkoppling 
	Påminnelsesignal/Alarm 
	Headset - av/på 
	Välja en speciell linje eller linjegrupp 
	Väntfunktion på utgående linje 
	Svar på väntfunktion 
	Parkera ett internt samtal 
	Automatisk återuppringning 
	Spara i nummerminne under samtal 
	Använda ett sparat telefonnummer 
	Använda senast slaget telefonnummer (GDK) 
	Använda senast slaget telefonnummer (GSX) 
	Samtal väntar-läge 
	AXE tjänsten vidarekoppling (*21*) 


	Programmera egna flexknappar 
	Lägga in en funktion på flexknapp 
	Radera en flexknapp 
	Funktion 
	Fasta knappfunktioner 

	System och telefonistfunktioner 
	Telefonistbord 
	System och telefonistfunktioner 
	Lägga in hänvisningstext 
	Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling 
	Programmera systemmeddelande 
	Ställa in datum och tid 
	Ändra format för tid 
	Tillfällig spärr av anknytning 
	Blockera anknytning för direktvalsanrop 
	Spärr av utgående linjer 
	Radera behörighetskod 
	Ställa in Påminnelsesignal/Alarm 
	Nattkoppling 
	Automatisk omkoppling Dag/Natt 
	Spela in systemmeddelande/Kösvar 
	Namnge interna anknytningar 
	Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden 
	Samtalsmätning 


	Lampblinkningar i GDK 
	Felsökning 

	Register 
	Dokumentinformation

