Beskrivning Cisco IP-telefon 7940
Anslutning av telefonen
Telefonen ansluts till fastighetsnätet med en kabel från telefonens baksida i uttaget märkt 10/100SW och till vägguttag (teleuttag RJ45). Telefonluren är ansluten till uttaget märkt med en telefonlur i telefonen. Använder du headset ansluts det till
uttaget märkt med ett headset i telefonen.

Översikt av 7940 som beskrivs nedan
LCD

Snabbvalsknappar
Ställbart
fotstöd

Soft keys
Funktioner - brevlåda
- kataloger
- inställningar
Volymknappar

Headset
Högtalare
Sekretess

LCD
IP-telefonens ”skrivbord”, en display som visar tid, datum,
anknytningsnummer samt status på samtal och ”soft key”funktionerna längst ner.
Snabbvalsknappar
Knapp för anknytningslinjer (anknytningsnummer) eller en
snabbvalsknapp (telefonnummer inprogrammeras av teleadministratör).
Ställbart fotstöd
Knapp för justering av telefonens vinkel. Håll knappen intryckt och ändra vinkeln med stödet baktill på telefonen.
”Soft keys” (direktval)
Soft keyfunktionerna ändras beroende på vilket samtalsläge
telefonen befinner sig i.

Funktioner
brevlåda, till röstbrevlådan
kataloger, 1 missade samtal
2 mottagna samtal
3 uppringda samtal
inställningar, används för programmering av ringsignal och
kontrast
Volymknappar
Knappar (+/–) för att justera volymen i lur, headset och
högtalare. Med samma knapp justerar du också ringsignalsvolym och kontrast.
Funktioner
Knappar för headset, sekretess och högtalare, till och från.
Rullist (v/ )
Ger dig möjlighet att ”scrolla” på displayen.
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Rullist

Telefonens inställningar

Ändra volym på ringsignal
• Använd volymknapparna för att öka eller minska volymen på
ringsignalen
• Tryck inställningar, tryck Spara (Soft key) för att spara.
Välja/ändra ringsignal
• Tryck på inställningar

• Välj ringsignalstyp från menyn inställningar med rullisten
• Tryck Välj (Soft key) eller 2
• För att välja ringsignal, tryck på rullisten (v / )
• Tryck Spela upp, för att lyssna på vald ringsignal
• När du valt ringsignal, tryck Välj (Soft key) och sedan ok (Soft
key)
• Tryck Spara (Soft key) för att spara
• Tryck Avsluta (Soft key), för att gå ur om du inte sparar.
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Ändra volym i telefonlur, högtalare och headset
• Lyft telefonluren, tryck på volymknapparna (+/–) för att öka
eller minska volymen
• Tryck Spara (Soft key) för att spara volymen du valt
• Tryck på högtalarsymbolen och sedan volymknapparna för att
öka eller minska högtalarvolymen
• Tryck Spara (Soft key) för att spara
• Tryck på headsetsymbolen och sedan volymknapparna för att
öka eller minska volymen i headsetet
• Tryck Spara (Soft key) för att spara.

Välja/ändra kontrast i displayen
• Tryck på knappen inställningar
• Välj Kontrast från menyn inställningar med rullisten
• Tryck Välj (Soft key) eller 1
• Tryck Upp eller Ner (Soft key), eller ändra kontrast med
volymknappen
• Tryck ok (Soft key) för att bekräfta vald kontrast
• Tryck Spara (Soft key) för att spara, tryck Avsluta (Soft key)
om du vill gå ur menyn utan att spara.

Telefonens användning
Obs! Håll lurens mikrofon riktad mot munnen då konstruktionen är sådan att den filtrerar bort ljud från omgivningen och den
som ringer till dig kan få försämrad ljudkvalitet.
Du kan ringa samtal på något av följande sätt:
• Lyft luren och slå telefonnumret.
• Tryck på snabbvalsknapp speed 1, med lagrat telefonnummer,
vid svar lyft luren.
• Interna samtal slå anknytningsnummer, eller 9 till telefonist.
Externsamtal slå 0 därefter abonnentnummer, avsluta med #.
Ringa samtal i högtalarläge
• Tryck på högtalarsymbolen, slå telefonnummer
• Lyft luren eller tryck på headsetsymbolen för att koppla bort
högtalaren.
Besvara samtal
• Lyft luren eller tryck på högtalarsymbolen (för högtalarläge).
Avsluta samtal
• Lägg på luren för att avsluta samtal. Vid högtalaranvändning
avslutar du genom att trycka på högtalarsymbolen.
Sekretess
• Tryck på sekretessymbolen och mikrofonen är bortkopplad så
länge knappen lyser.
• För att ta bort sekretess: tryck på symbolen igen och knappen
slocknar.
Väntkoppling
• Under pågående samtal kan samtal väntkopplas genom att
trycka på Parkera.
• I det läget är båda parter bortkopplade, blinkande pilar i höger
hörn på displayen.
• För att återgå till ett väntande samtal tryck på Åter (Soft key).
Förfrågan och överflyttning
• Tryck på Överför (Soft key) vid ett pågående samtal, slå numret till anknytning, när anknytningen svarar (förfrågan) tryck
Överför igen och samtalet flyttas över.

• Om du inte vill flytta över samtalet eller inte får svar, tryck
Avsluta och sedan Åter för att återta samtalet.
Senast slaget nummer
• Lyft luren eller tryck på rIgen (Soft key), det senast slagna
numret rings upp.
• Eller tryck på rIgen (Soft key) telefonen i högtalarläge.
Vidarekoppling
• Direkt vidarekoppling av alla samtal, tryck på Vdb (Soft key),
två korta pip hörs. Ta 0 samt abonnentnummer avsluta med #
eller slå anknytningsnummer. I�����������������������
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Nu är telefonen vidarekopplad. För att ta bort vidare-koppling tryck på Vdb igen.
• Vidarekoppling vid ej svar, programmeras av administratör.
Samtalet kopplas vidare om det inte besvaras inom ca 20
sekunder.
• Vidarekoppling vid upptaget, programmeras av administratör.
Samtalet kopplas vidare när anknytningen är upptagen.
Konferens
• Ring upp en anknytning eller abonnentnummer, efter svar
tryck på fler, tryck därefter Konf, slå numret till konferensdeltagare, vid svar tryck på Konf igen. I displayen står det Konf.
Upprepa om fler personer skall kopplas in i konferensen.
Hänvisning
Du kan göra hänvisning via din dator och länken
http://nicehvd2.it.gu.se/NetwiseOffice/.
Gå in under Aktiv och sätt ny hänvisning eller förändra en
befintlig. Som kvitto får du ”Vidarebf till 8240” i displayen på
din telefon.
Hänvisningen går ut automatiskt. Vill du ta bort hänvisningen
tidigare tryck Vdb eller gör det i datorn.

Röstbrevlåda beskrivs på separat blad.

