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Menuvalg
6 menu taster
Udskiftelig
frontplade
Navnefelt
Navnetaster
Mikrofon
afbryder

Hovedsættilslutning

Gentagekald

Volumenkontrol
Opkald og
håndfri

Display:
Linie 1
I hviletilstand vises dato og klokkeslæt. I aktiv tilstand vises telefonens aktuelle
status eller informationer til brugeren.
Linie 2
Beskriver (i forkortelse) menutasternes funktioner.
Menutaster
Beskrivelsen af menutasterne vises kun når den relevante funktion er anvendelig.

Tasterne:
Telefonens taster bliver i denne vejledning vist med følgende symboler:

Funktionstaster med fast betydning
Håndfri betjening/medhør til/fra
Lydstyrkeindstilling

MENU

Tast til brug for valg af display-menuer

ESC

Afbryder en funktion eller returnerer til hovedmenu:
Afbrydelse af en indledt procedure eller afbrydelse af programmering. Vær opmærksom på, at funktionen af MENU og ESC tasterne ikke bliver yderligere beskrevet senere i
denne vejledning. De kan dog til enhver tid benyttes.

MIKR

Mikrofon til/fra

GENT

Gentagekald

Menutaster
MENUTAST

De 6 menutasters funktion er vist i display’et over hver
enkelt tast.

Navnetaster
10 navnetaster er til rådighed til indkodning af hyppigt
benyttede numre. Hver navnetast har 2 “niveau’er”; der kan
således indkodes ialt 20 numre.

Tastatur (alfanumerisk)
Tastefelt 0 til 9, A til z, * og # til indkodning af cifre, bogstaver, indstillinger med videre.
Løft håndsæt

Læg håndsæt

Indholdsfortegnelse
Telefonens indretning
Display
Tasterne
Funktionstaster med fast betydning
Menutaster
Navnetaster
Tastatur (alfanumerisk)
Indholdsfortegnelse

Tillykke med Deres nye KIRK Delta 952 ISDN
1.0 Installation
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tilslutning af telefonen
Tilslutning af hovedsæt
Klargøring af telefonens tastatur
Rengøring af telefonen
Strømsvigt
Programmering inden telefonen tages i brug

2.0 Kom hurtigt i gang
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Indstilling af MSN-nummer
Indstilling af banke-på
Indstilling af vis nummer
Brug af håndsæt, håndfri og hovedsæt
Viderestilling

3.0 Opkald med telefonen
3.1 Opkald med afløftet håndsæt
3.2 Opkald med pålagt håndsæt
3.2.1 Tilføjelse af subadresse (s), eller pause (p)
3.3 Valg af numre fra telefonbog (T-bog)
3.4 Navne taster (N-nr)
3.5 Kortvalg (K-nr)

3.6 Valg af direkte og nødopkaldsnumre
3.7 Gentagekald
3.8 Afbrydelse og nyt opkald
3.9 Genopkald ved optaget nummer (notering) (CCBS)
3.9.1 Udførelse af genopkald
3.9.2 Slette et bestilt genopkald
3.10 Tilbageringning til ubesvarede opkald

4.0 Besvarelse af et opkald
4.1 Identifikation af opkaldet (vis nummer)
4.2 Viderestillet opkald
4.3 Opkald med besked (UUS1)
4.4 Skjule identitet overfor den der ringer (COLR)
4.5 Vise identitet overfor den der ringer (COLP)

5.0 Mens De telefonerer
5.1 Opkald under en telefonsamtale
5.1.1 Modtage et opkald
5.1.2 Afvisning af et opkald
5.2 Forespørgsel, samtaleskift, trepartskonference

6.0 Deres telefonbog
6.1 Tekstindkodning med tastatur
6.2 Indkodning af telefonnumre og navne
6.2.1 Direkte indkodning af telefonnummer og navn
6.3 Søge i telefonbogen
6.4 Ændre telefonnumre og navn
6.5 Slette en indkodning eller alle indkodninger
6.6 Indkode i telefonbogen under en samtale
6.6.1 Indkodning med Sluse

7.0 Særlige funktioner
7.1 Forvalg
7.2 Spærring af udgående samtale
7.3 Banke på (CW)
7.4 Alarm/aftale-funktion
7.4.1 Alarm følger
7.5 Opkaldshukommelse (ubesvarede opkald)
7.5.1 Ikke besvarede opkald vises og kaldes
7.5.2 Indkode et telefonnummer fra opkaldshukommelsen i telefonbogen
7.5.3 Slette opkald fra opkaldshukommelsen
7.6 Nye meddelelser lagret hos operatøren (MWI)
7.7 Lukket Brugergruppe (CUG)
7.8 Konference (CONF)
7.8.1 Opbygning af en konference med pålagt håndsæt
7.8.2 Opbygning af en konference under en samtale
7.8.3 Tilslutte yderligere deltagere
7.8.4 Udelukke og genoptage en deltager
7.8.5 Føre en separat samtale med en deltager
7.8.6 Udelukke en deltager

7.8.7 Føre en samtale uden at optage deltageren i konferencen
7.9 Visning af samtaletakst (vis prisen)
7.9.1 Takstvisning af Deres samtale
7.9.2 MSN-Takst og totaltakst vises
7.10 Dato og klokkeslæt
7.10.1 Visning af dato og klokkeslæt under en samtale
7.11 Status-visning
7.12 Tjeneste-/Service-koder
7.12.1 Vælge service-koder
7.13 Sluse
7.13.1 Visning af alle telefonnumre med sluse
7.14 Omstilling og viderestilling af opkald
7.14.1 Omstille et opkald (uden modtagelse) (CD)
7.14.2 Omstille et opkald under samtale (uden modtagelse) (CD)
7.14.3 Omstille en samtale (ECT)
7.15 Valg af sprog
7.16 Telefonnummervisning/-undertrykkelse
7.16.1 Telefonnummervisning (CLIR)
7.16.2 Telefonnummerundertrykkelse (CLIR)
7.16.3 Visning af samtalepartnerens telefonnummer
7.16.4 Undgå visning af telefonnummer hos samtalepartner (COLR)
7.17 Højttaler og mikrofon
7.17.1 Medhør
7.17.2 Håndfri
7.17.3 Brug af hovedsæt
7.18 Mikrofonafbryder
7.19 DTMF-signalering under en forbindelse
7.20 Uønskede opkald (MCID)
7.20.1 Identificering af et uønsket opkald (under samtale)
7.20.2 Identificering af et uønsket opkald (opkalder har allerede lagt på)
7.21 Tekstmeddelelser (UUS1)
7.21.1 Aktivere en meddelelse uden at løfte håndsættet
7.21.2 Modtage en meddelelse
7.21.3 Sende en meddelelse med løftet håndsæt
7.22 Ekstra-numre (MSN)
7.23 Udvælge udgående MSN
7.23.1 Vælge udgående MSN
7.24 Terminaladresse (SUB)
7.25 Terminalskift (TP)
7.25.1 Samtale parkeres
7.25.2 Parkeret samtale videreføres/hentes tilbage straks
7.25.3 Parkeret samtale videreføres fra en anden DELTA 952 ISDN
7.25.4 Parkeret samtale Videreføres ved indgående opkald

7.26 PIN-kode
7.27 Ringesignals melodi og volumen
7.28 Ringesignal fra
7.28.1 Ringesignal fjernes
7.28.2 Ringelyd fjernes under et indgående opkald
7.29 Trepartskonference (3PTY)
7.29.1 Trepartskonference opbygges
7.29.2 En deltager udelukkes fra trepartskonferencen
7.29.3 Trepartskonferencen afsluttes

8.0 Programmering af Deres DELTA 952 ISDN
8.1 Programmering af alarm-/aftaleopkald
8.1.1 Aktivere/deaktivere alarm-/aftaleopkald
8.2 Spærring af udgående samtaler
8.2.1 Aktivere opkaldsspærring
8.3 Banke på (CW)
8.3.1 Deaktivere/aktivere Banke på
8.4 Lukket brugergruppe (CUG)
8.4.1 CUG oprettes
8.5 Service-Koder
8.5.1 Programmering af service-Koder
8.6 Samtale takst
8.6.1 Takstfaktor
8.6.2 Begrænse samtaletakster for et MSN
8.6.3 Tilbagestilling af taksttæller
8.7 Direktopkald og nødhjælpsnumre
8.7.1 Programmering af direktnummer og nødhjælpsnummer
8.7.2 Direktopkald og nødhjælpsnumre aktiveres
8.8 Navnetaster
8.8.1 Programmering af navnetasterne
8.8.2 Programmere udgående MSN udvalgsliste
8.8.3 Aktivere/deaktivere udgående MSN udvalgsliste
8.9 Sluser
8.9.1 Programmere sluser
8.9.2 Deaktivere/aktivere sluser
8.9.3 Anvise en sluse til et nummer i telefonbogen
8.10 Viderestilling af opkald
8.10.1 Programmere, aktivere og deaktivere viderestilling af opkald
8.11 Skjule visning af telefonnummer
8.11.1 Skjule visning af cifre
8.12 Tekstmeddelelser
8.12.1 Oprette en ny tekstmeddelelse

8.12.2 Ændre eller slette en tekstmeddelelse
8.13 PIN-kode
8.13.1 Programmering af PIN-koden
8.13.2 Aktivere/deaktivere PIN-kode
8.14 Kortvalg
8.14.1 Programmering af kortnummervalg.

9.0 Installation af Deres DELTA 952 ISDN
9.1 Forvalg
9.1.1 Henvisning vedr. tilslutning til omstillingsanlæg
9.2 Ekstra-telefonnumre (MSN)
9.2.1 MSNs indstilles
9.3 Terminaladresser (SUB)
9.3.1 Indstille terminaladresser
9.4 Sprog
9.4.1 Indstille sprog
9.5 Ringesignal melodier og volumen
9.5.1 Indstille ringesignal melodier og volumen for MSNs og subadresser

Liste over ISDN-Tjenester med forkortelser
Udbedring af fejl
Liste over indstillingsmuligheder

Kort oversigt over display
Menuer
Menuer
Menuer
Menuer

ved pålagt håndsæt
ved udgående samtale
ved indgående samtale
under en samtale

Tillykke med Deres nye KIRK Delta 952 ISDN
ISDN-nettet har skabt nye muligheder for at telefonere. Såvel i hjemmet som i
den moderne virksomhed er telefonen blevet et endnu mere effektivt arbejdsredskab end tidligere, og udviklingen peger imod, at en stadig større del af vores
kommunikation vil foregå pr. telefon.
Med KIRK Delta 952 ISDN får De maksimalt udbytte af de mange fordele, som
den digitale teknik tilbyder - og på samme tid en funktionelt designet, let tilgængelig og brugervenlig telefon.
For at få det fulde udbytte af telefonens mange egenskaber anbefaler vi, at De
læser denne vejledning igennem samtidig med, at De prøver de forskellige funktioner.

1.0 Installation
1.1 Tilslutning af telefonen
I æsken med Deres nye telefon medfølger et telefonkabel samt en brugervejledning.
Undgå at placere telefonen, hvor der er risiko for vand- eller kemikalieskader. De
skal ligeledes være opmærksom på, at telefonens gummifødder, i særlige tilfælde hvor der anvendes skrappe rengøringsmidler, kan efterlade mærker på overfladen af det møbel, hvor den placeres.
Tilslut telefonen via telefonkablet til telefonnettet. Efter et øjeblik vil displayet
lyse op. Når De foretager den første opringning vil dato og tidspunkt blive opdateret.

1.2 Tilslutning af hovedsæt
Anvendes hovedsæt, tilsluttes dette i stikket på venstre side af telefonen ved
siden af stikket til håndsættet. Se afsnit 7.17.3

1.3 Klargøring af telefonens tastatur
Under navnetasterne kan der indkodes telefonnumre. Til det brug er vedlagt
labels, hvorpå kan noteres navn eller telefonnummer. De udfyldte labels placeres under telefonens dæksel ved at løfte dækslet fra højre mod venstre. Når De
har påsat de ønskede labels, genplaceres dækslet med et let tryk.

1.4 Rengøring af telefonen
Telefonen rengøres med en let fugtig klud eller et antistatisk klæde. Anvender
De en tør klud, kan der opstå statisk elektricitet, der kan medføre skader i telefonens elektronik.

1.5 Strømsvigt
I tilfælde af strømsvigt er der mulighed for, at en ISDN-telefon i installationen
kan virke på nødstrøm. Det vil sige, at selvom man har op til flere telefoner tilsluttet samme ISDN-tilslutning er der kun mulighed for at en af dem virker. De
skal derfor tage stilling til, hvilken af telefonerne der skal virke i tilfælde af
strømsvigt.
På telefonens venstre front - under dækslet - er der placeret en omskifter. Brug
fingergrebet i venstre side til at åbne dækslet mod højre. Når telefonen leveres
står omskifter på normal ON. Vælges dette apparat til at kunne fungere ved
strømsvigt flyttes omskifteren til normal OFF. Nødtilstand aktiveret vises kortvarigt i display. Hvis omskifteren flyttes til normal ON vises nødtilstand deaktiveret
kortvarigt i display.Herefter lukkes dækslet igen.

Omskifteren kan aktiveres inden telefonen tilsluttes telefonnettet, når den er tilsluttet eller under samtale.

1.6 Programmering inden telefonen tages i brug
For at opnå det fulde udbytte af Deres KIRK Delta 952 ISDN bør De starte med at
programmere nogle af følgende tilpasningsmuligheder. Vi anbefaler Dem som et
minimum at programmere et MSN-nummer (MSN - Multiple Subcriber Number) og
adgangskoder. Kapitlet 9.0 ”Installation af Deres Delta 952 ISDN” anviser trin for
trin, hvorledes dette gøres.
• MSN - De kan have op til 10 telefonnumre på samme ISDN-linie og det er
muligt at programmere hvert enkelt af dem med et MSN. I tilfælde af, at De
kun har et telefonnummer, bør De alligevel programmere MSN0 med henblik på
at få det fulde udbytte af Deres ISDN-telefon.
• Flere adresser - Har De kun et MSN, er der mulighed for at programmere op
til 10 terminaladresser (SUB).
• Ringetone - De har mulighed for at indstille forskellige ringetoner, således at
de forskellige MSN’er og terminaladresser kan tydes fra hinanden.
• Forvalgskoder - Er telefonen koblet til et omstillingsanlæg, skal De programmere bylinie-koden på forhånd, ligesom den internationale forvalgskode kan
programmeres og dermed sikre at telefonen genkender hvert enkelt opkald.
• Sprog - De kan vælge sprog i displayet på Deres telefon.
• PIN-kode - De kan vælge at definere en PIN-kode for at beskytte telefonens
opsætning.

2.0 Kom hurtigt i gang
2.1 Indstilling af MSN-nummer
Se afsnit 9.2
Det er muligt at have flere Ekstra Numre (MSN) på den samme ISDN-linie. For at
få fuldt udbytte af alle apparatets funktioner, er det nødvendigt at programmere
de MSN-numre, som apparatet skal reagere på. Dette gælder også selvom de kun
har et nummer på Deres ISDN-linie.

MENU
MENU

MENU tre gange
Tryk MENU
med pålagt håndsæt.

Opsæt
Opsæt

Tryk Opsæt.

MSN
MSN

Tryk MSN.

––––

00:00
T-bog

Prog

Installation
MSN SUB

K-nr

Alarm

Koder

Opsæt

Ring

Sprog

Ret
Ret

Tryk Ret.

MSN0:
Slet

Ret

ok

Indkod Deres telefonnummer
og bekræft med ok.

MSN0:_
ok

<slet

ok

Indkod evt. Deres navn og
bekræftes med ok.

Navn MSN0:
ok
A=>a

<slet

Det er muligt at ændre ringesignal for det enkelte MSN nummer, se afsnit 9.5.

2.2 Indstilling af banke på
Se afsnit 8.3
Apparatet er indstillet til , at der bliver »banket på«, hvis der under en samtale
kommer endnu et opkald. Dette kan vælges fra.
––––

00:00
T-bog

K-nr

MENU
MENU

MENU med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

Funk
Funk

Tryk Funk .

Vider

Tryk
, indtil De kommer til
“Banke på”.

Toneringer <on>
ok

vælg

Tryk Vælg for at slå
”Banke på” til.

Banke på <on>
ok

vælg

Bekræft med ok og tryk derefter
ESC

Banke på <off>
ok

vælg

Vælg
Vælge
ok ok

Park

Funk

2.3 Indstilling af vis nummer
Se afsnit 7.16 og 8.11.
Apparatet er indstillet til, at Deres eget nummer altid bliver vist til Deres samtalepartner. Hvis De ikke ønsker dette, kan funktionen vælges fra. Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet (Skjul nummer).
––––

00:00
T-bog

MENU
MENU

Tryk MENU
MENU med pålagt håndsæt.

Funk
Funk

Tryk Funk .

Vider

Tryk
, indtil De kommer til
“Skjul eget nummer”.

Toneringer <on>
ok

K-nr

Park

Funk

vælg

Vælge
Vælg

Tryk Vælg for at slå ”Skjul eget
nummer” til.

Skjul eget nummer <off>
ok
vælg

ok ok

Bekræft med ok og tryk derefter
ESC

Skjul eget nummer <on>
ok
vælg

2.4 Brug af håndsæt, håndfri og hovedsæt
Se afsnit 7.17.
Apparatet har to højttalere, to mikrofoner og en mulighed for at tilslutte yderligere en højttaler og en mikrofon vha. et hovedsæt.
Set ene sæt højttaler og mikrofon er i håndsættet, som benyttes, når håndsættet er afløftet.
Det andet sæt højttaler og mikrofon benyttes til medhør og håndfri funktion.
Hvis der er tilsluttet et hovedsæt, kobles dette ind i stedet for den håndfrie
funktion.

2.5 Viderestilling
Se afsnit 8.10
Apparatet har tre typer af viderestilling, som dog kun virker, hvis funktionen
understøttes af ISDN-nettet:
• Viderstilling af alle opkald (konst) (CFU)
• Viderestilling ved optaget (optag) (CFB)
• Viderestilling ved manglende svar (Nsvar) (CFNR)
Aktivering af viderestilling:
––––
Info
T-bog

00:00
K-nr

MENU
MENU

Tryk MENU
MENU med pålagt håndsæt.

Funk
Vider

Tryk Vider .

Vider

Tryk Type for at vælge
typen af viderestilling.

Off: 75602850 konst >
Type on
Rette

Tryk Rette. Indkod det nummer,
der skal viderestilles til.

Off:
Type

Type

Vælge
Rette

Park

75602850 Optag >
on
Rette

Funk

ok
ok on

Bekræft med ok

Off:
ok

75602850 Optag >
Slet
sub

Tryk on for at aktivere
viderestilling

Off:
Type

75602850 Optag > 75602855
on
Rette

<slet

Hvis viderestillingen bliver godkendt af ISDN-nettet, kan dette ses under Infotasten.

3.0 Opkald med telefonen
Telefonen giver Dem to muligheder for at vælge et telefonnummer - enten med
håndsættet afløftet eller pålagt.
Dette kapitel gennemgår alle tænkelige måder at ringe op på.
De nedenfor nævnte muligheder behandles i de dertil hørende afsnit.
• Hukommelse for ubesvarede opkald, se kapitel 7.5
• CUG - lukket brugergruppe, se kapitel 7.7
• Telefonkonference, se kapitel 7.8
• Højttaler og mikrofon, se kapitel 7.17
• Meddelelser, se kapitel 7.21
• Mikrofonafbryder, se kapitel 7.18
• Trepartskonference, se kapitel 7.29

3.1 Opkald med afløftet håndsæt
Afløft håndsættet, tryk nummeret manuelt eller vælg et fra de programmerede
numre.
Opringningen finder sted straks efter.
Såfremt håndfri betjening er valgt, lyser højttalersymbolet
i øverste venstre hjørne af displayet.
Afløft med håndsæt eller afvent
klartone ved tryk på
tasten.

Tast nr.

Tast det ønskede telefonnummer, f.eks. 75602850.

75602850 ringer
T-bog

T-bog

K-nr.

Liste

Afbr

Når forbindelsen er klar, kan
samtalen påbegyndes enten
med håndfri betjening eller
med håndsættet.

75602850 forbundet
Tid
T-bog

Ved afslutning af samtalen lægges
håndsættet på eller der trykkes på
tasten.

Afbr

Hold Park

5,00
Liste

T-bog K-nr.

3.2 Opkald med pålagt håndsæt
Et nummer kan også tastes ind uden hverken at afløfte håndsættet eller trykke
på
tasten.
Dette giver Dem dels muligheden for at kontrollere nummeret en ekstra gang og
eventuelt ændre det, inden De ringer op. De har mulighed for enten at taste et
nummer ind eller vælge et fra de indprogrammerede numre.

<Slet

Tast det ønskede telefonnummer, f.eks. 75602850.

75602850
Skjul T-bog

s/p/g

Er der fejl i det indtastede
nummer slettes med <slet

75602855
Skjul T-bog

s/p/g

Afløft med håndsæt eller tryk på
tasten
Når forbindelsen er klar, kan
samtalen påbegyndes enten
med håndfri betjening eller med
håndsættet.

75602855 ringer
T-bog

Afbr

Ved afslutning af samtalen lægges
håndsættet på eller der trykkes

Tid

75602855 forbundet
T-bog
Afbr.

T-bog K-nr.

<slet

<slet

Hold Park

5,00
Liste

Når samtalen er afsluttet, kan De i displayets højre side aflæse det beløb, der er
blevet ringet for.

3.2.1 Tilføjelse af subadresse (s), eller pause (p)
De har mulighed for at forkode en del af et telefonnummer og derefter manuelt
taste resten af nummeret. Den manuelt tastede del af nummeret lagres ikke i
gentagekaldlisten.
• Subadresse (s): De kan vælge et kaldenummer, f.eks. et kortnummervalg
efterfulgt af en manuelt tastet subadresse/terminaladresse.
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN nettet.
• Pause (p): De kan vælge f.eks. Deres banks telefonnummer efterfulgt af
en manuelt indtastet pause og en hemmelig kode eller andre talkombina
tioner.
• CUG-index: Se venligst under ”Særlige funktioner”, afsnit 7.7

s/p/g

sub

pause

ok

Tryk på tasten s/p/g for at indkode
en subadresse, eller en pause.
De kan tilføje en subadresse efter
et indkodet nummer ved at taste
på sub, eller
Trykker De på pause, tilføjes en
pause efter det kodede nummer.

75602850
Skjul T-bog

s/p/g

Slet

75602850 s
ok
sub

pause

<Slet

75602850 p
ok
sub

pause

<Slet

Et s eller et p vises efter det
indkodede nummer og De taster
Herefter ok.
75602850 p
Herefter indtastes den ønskede
Skjul T-bog
s/p/g
<Slet
talkombination (subadresse, eller
pause).
For at gennemføre den ønskede samtale løfter De enten håndsættet eller trykker på
tasten.

3.3 Valg af numre fra telefonbog (T-bog)
T-bog

Tryk på T-bog, mens telefonen er
pålagt.

Man

For at finde frem til det ønskede
telefonnummer, anvendes
tasterne eller De kan bruge
tastaturet til at søge forbogstavet
i et navn.

T-bog:

01 jul 1998
T-bog K-nr.

Ny

T-bog: adam
Slet Sluse Rette Vælg

15:00
Liste

Når De har fundet det ønskede nummer, afløftes håndsættet
eller De trykke på
tasten.
Sålænge håndsættet endnu ikke er afløftet, kan De trykke på Vælg for at kontrollere eller ændre det ønskede telefonnummer eller De kan tilføje en pause.

3.4 Navne taster (N-nr)
• På højre side af tastaturet findes de 10 navnetaster, der hver især kan
programmeres med to hyppigt anvendte telefonnumre.
• Hver navnetaste har to niveauer, således at De kan forprogrammere i alt
20 telefonnumre.
• Hvis f.eks. navnetaste 8 ønskes kaldt, trykker De een gang på tasten og
displayet viser 81. Trykker De igen på navnetaste 8, viser displayet 82.
• De kan vælge at indkode enten hele det ønskede nummer eller dele heraf
og ved opkald tilføje de manglende tal manuelt.
Programmering af navnetasterne, se afsnit 8.8.
Ønsker De at ringe til et nummer fra en af navnetasterne, tryk
ker De blot på den ønskede tast og løfter af eller trykker på
for håndfri betjening.

3.5 Kortvalg (K-nr)
• For hyppigt benyttede numre er det muligt at gemme op til 20 kortvalgs
numre (K-nr. 00 til 19).
• De har mulighed for at indkode en del af det ønskede nummer og ved
opkald tilføje de manglende tal manuelt.
• Programmering af kortvalgsnumre - se afsnit 8.14.

K-nr

Tryk på K-nr.

Indtast herefter det ønskede K-nr.
(00 - 19) og tryk på Vælg
Afløft røret eller tryk på håndfri
betjening for at udføre opkaldet.

Man 01 jul 1998
T-bog K-nr.

15:00
Liste

K-nr.: 02
Vælg

3.6 Valg af direkte og nødopkaldsnumre
• Der findes et direkte kaldenummer og fire nødopkaldsnumre.
• De kan vælge det direkte kaldenummer ved at trykke på en vilkårlig tast,
inden De løfter håndsættet, eller De kan afløfte og vente 5 sekunder (det
direkte kaldenummer vælges herefter automatisk).
• Når det direkte kaldenummer er aktiveret kan De eksklusivt vælge det
direkte kaldenummer og nødopkaldsnumrene.
• Programmering og aktivering af direkte - og nødopkaldsnumre, se afsnit
8.7.
Afløft håndsættet eller benyt Dem af
den håndfri betjening.
Tryk på en vilkårlig tast eller vent i
5 sekunder, så vælges det direkte kaldenummer automatisk.
De har nu fået forbindelse til det
direkte kaldenummer.

Man 01 jan 1999
Hlin

75602850 ringer
T-bog

Poli

10:00
Brand

Afbr

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold Park

3.7 Gentagekald
Med gentagekaldstasten kan De gentage de seneste fem manuelt indtastede
opkald.

GENT

Ved at trykke en enkelt gang på GENTGENT tasten kan De i displayet
se det senest opkaldte telefonnummer. Trykkes igen på GENT
GENTtasten vises det foregående opkald i displayet o.s.v.
Når De har fundet det nummer, hvortil De ønsker at ringe igen,
afløftes håndsættet eller De anvender den håndfri betjening for at
gennemføre samtalen.

3.8 Afbrydelse og nyt opkald
De kan efter en samtale vælge et nyt opkald uden at lægge håndsættet på.

Afbr

Før De vælger et nyt opkald, skal
De trykke afbr for at afbryde
den aktuelle forbindelse.
Når De hører klartonen, taster De
det ønskede telefonnummer ind
(eller vælger et fra T-bogen, K-nr.
eller N-nr.)

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Tast nr.
T-bog K-nr.

0,12
Hold Park

Liste

3.9 Genopkald ved optaget nummer (notering) (CCBS)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet for at fungere.
Hvis De har ringet til et nummer, der er optaget, kan De meddele centralen, at
De ønsker forbindelsen etableret, så snart der bliver ledigt på det kaldte nummer.

3.9.1 Udførelse af genopkald
Rtilb

Tryk på Rtilb, når displayet
viser, at det ønskede nummer er
optaget.
I displayet vises, at genopkald er
bestilt. Læg røret på eller tryk på
tasten
Rtilb i displayet viser, at De har
bestilt et genopkald.
Når abonnenten ikke længere er
optaget, modtager De automatisk et erindringskald på Deres
bestilling.

Løft håndsættet eller tast
tast
for at gennemføre opkaldet

3.9.2 Slette et bestilt genopkald
Rtilb

Tryk på Rtilb-tasten.

Slet

Tryk på Slet for at slette det
viste genopkald. Tryk alle for at
slette alle noterede opkald

75602850 optaget
Tekst Afbr

Rtilb

Noteret
Læg venligst håndsæt på

Man 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00
Rtilb

75602850 tilbageringning
Skjul T-bog
Ro

75602850 ringer
T-bog

Park

Afbr

Man 02 feb 1999
T-bog K-nr

11:40
Rtilb

Tilbageringning 75602850
Alle
Slet

3.10 Tilbageringning til ubesvarede opkald
De kan ringe tilbage på ubesvarede opkald direkte fra telefonens hukommelse.
Er der lagret nye opkald i hukommelsen, vil en rød lampe lyse foran på telefonen
i højre side.
Man 02 feb 1999
12:05
Tryk på Liste for at se de indListe
T-bog K-nr
Liste
komne ubesvarede opkald.

I displayet vises informationer om
de indkomne opkald.

Besk

mere

Ved at anvende piltasterne kan
De finde ud af hvilke opkald, der
har været og herefter vælge den,
der skal ringes til først. Ved tryk
på Besk kan De se en evt.
medfølgende besked

MSNO: I dag 10:02 - 2*75602850
Slet T-bog

MSNO: I dag 10:01 - 2*75602850
Slet T-bog mere Besk

Ønsker De - f.eks. ved
udlandsopkald - at se hele
telefonnummeret i displayet,
taster De på mere.
Når De skal besvare et af de opkald, der er lagret i hukommelsen,
vælger De det ønskede nummer i displayet og løfter håndsættet
eller anvender
tasten.

4.0 Besvarelse af et opkald
I telefonens display kan vises følgende informationer ved indkommende samtaler.
• Identifikation af opkaldet (CLIP)
• Om samtalen er viderestillet
• Om en besked overføres (UUS1)

4.1 Identifikation af opkaldet (vis nummer)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Når De modtager en opringning vil det blive vist i displayet, hvilket nummer der
ringes fra.
Hvis navnet på afsenderen ikke
findes i telefonens telefonbog vil
opkaldsnummeret blive vist.
Såfremt navnet på afsenderen er i
Deres telefonbog, vil navnet blive vist i displayet.

75602850 ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

Hans ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

4.2 Viderestillet opkald
Når det indkomne opkald er et Viderestillet
nummer kan vises enten navnet eller nummeret på
Viderestilleren.

75602580 >> 76281207 ringer
Skjul T-bog
Ro

Park

4.3 Opkald med besked (UUS1)
Ved opkald med besked til modtageren vil tekstbeskeden blive vist i displayet
eller lagret i hukommelsen for senere gennemsyn.

Besk

Besked vises i displayet. Trykker
De på Besk vil næste del af
teksten blive vist.

75602580 ringer
Skjul T-bog

Ring ven...
Ro
Besk Park

4.4 Skjule identitet overfor den der ringer (COLR)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
De har mulighed for at skjule visning af Deres telefonnummer hos den, der ringer
til Dem.

Skjul

Tryk på Skjul mens telefonen
ringer og før De modtager opkaldet.

75602580 ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

4.5 Vise identitet overfor den der ringer (COLP)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Hvis de har valgt fast at skjule visning af Deres telefonnummer, er det alligevel
muligt at vise telefonmummeret hos den, der ringer til Dem.

Vis

Tryk på Vis mens telefonen
ringer og før De modtager opkaldet.

75602580 ringer
Vis
T-bog

Ro

Park

5.0 Mens De telefonerer
Mens De fører en samtale tillader KIRK Delta 952 ISDN Dem f.eks. at udføre
andre opkald eller modtage yderligere samtaler.
Se venligst også kapitel 7 “særlige funktioner”
Se venligst også kapitel 6.6, “indkode i telefonbogen under en samtale”

5.1 Opkald under en telefonsamtale
Mens De fører en samtale på telefonen, kan de:
• modtage et nyt opkald, mens det første sættes på hold (CW, HOLD)
• afvise det nye opkald eller
• omstille opkaldet uden at tage imod det, se afsnit 7.14.2 (CD)

5.1.1 Modtage et opkald
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Mens De taler i telefon vil yderligere opkald blive vist i displayet, hvis banke-på
funktionen er slået til.

Hent

Tryk på Hent
I displayet vises nu, at De er i
forbindelse med det nye opkald.
Det første opkald sættes
automatisk på hold/vent.(parkering)

75602850 ringer
Skjul T-bog

Hent Afvis

Nr: 75602850 forbundet
3 par T-bog
Afbr

Flyt

75602851 ringer
Skjul T-bog

Hent Afvis

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

0,12
Hold Park

Skift

5.1.2 Afvisning af et opkald
Afvis

Er der opkald, mens De taler i
telefon, vil det blive vist i displayet.
Trykker De på Afvis vil det nye
opkald blive afvist, og De kan
fortsætte den hidtidige samtale.

5.2 Forespørgsel, samtaleskift, trepartskonference
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet. Parkering ECT,
3-på-linien.
Hold
Hold

Tryk Hold under en samtale
Vælg det ønskede telefonnummer
med tastaturet, telefonbogen, K-nr
eller navnetast.

75602851
forbundet
Tid
T-bog
Afbr

0,12
Hold Park

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr
Afbr

De er forbundet med den nye deltager
Nr. 75602851 forbundet
og Deres samtale med den første
3 Par T-bog
Afbr
samtalepartner er på Hold.

Flyt

Skift

Afbr
Afbr

Tryk Afbr for at afslutte forespørgslen. De er igen forbundet med
den første deltager.

Flyt
Flyt

Flytning ok, læg venligst på
Tryk Flyt for at forbinde de to
samtalepartnere med hinanden.
Hvis forbindelsen lykkes, læses
en bekræftelse på display’et (f.eks.
“Forbundet”). Læg håndsættet på,
den oprindelige forbindelse afbrydes
og De kan igen opbygge en ny
forbindelse eller modtage nye
opkald.
Tryk Skift for at skifte frem og tilbage mellem samtalepartnerne.

Skift
Skift

3Par

Tryk 3Par. De kan nu føre en trepartskonference sammen med
Deres samtalepartnere. Vedr. styring af en trepartskonference
se afsnit 7.29

6.0 Deres telefonbog
• De kan lagre op til 100 telefonnumre i Deres telefonbog. Det er muligt at
tilføje et navn (max. 20 bogstaver)
• Telefonbogens indhold går ikke tabt, hvis strømforsyningen
afbrydes.
• Se også kapitel 8.9, Sluser

6.1 Tekstindkodning med tastatur
Indkode et navn
Indkode en meddelelse
Indkode bogstaver eller tal
Tryk (2) een gang for at indkode et A. Tryk (2) to gange for at
indkode et B. For at indkode et C trykkes (2) tre gange og tryk
(2) fire gange for at indkode tallet “2”.

A=>a
A=>a

Tryk på soft key tasten A=>a for at
skifte mellem store- og små
bogstaver

Indkod f.eks. Mary2 i telefonbogen:
• Tryk een gang på (6) for at indkode et M
• Tryk A=>a for at indkode små
bogstaver
• Tryk een gang på (2) for at indkode
et a
• Tryk tre gange på (7) for at indkode
et r
• Tryk fire gange på (9) for at indkode
et y
• Tryk fire gange på (2) for at indkode
2
• Tryk OK for at bekræfte Deres
indkodning.
Kort bekræftelse på, at navnet er lagret.
ÆØÅ er ikke trykt på dækpladen.

Navn:
ok
A=>a

<slet

ÆØÅ

ABC

DEF

1

2

3

GHI

JKL

MNO

4

5

6

PQRS

TUV

WXZY

7

8

9

._-,

*

0

Gemt

#

Henvisning:

Indførelser i telefonbogen sorteres i rækkefølge *, #, tal, navn.
Eksempel. Ved indkodning af et telefonnummer uden navn vises
denne indkodning i begyndelsen af telefonbogen.

6.2 Indkodning af telefonnumre og navne
T-bog
T-bog

Tryk T-bog, med pålagt
håndsæt.

NyNy

Tryk Ny

Ons 01 Jul 1998
T-bog K-nr

10:00

T-bog:

Indkod telefonnummeret med
tastaturet
okok

Bekræft Deres indkodning med
ok eller tryk på <slet for at
korrigere nummeret
Indkod et navn med tastaturet
Tryk A=>a eller a=>A for at skifte
mellem store og små bogstaver

okok

Bekræft med ok, når De har
afsluttet indkodningen af
navnet.
Kort bekræftelse af, at Deres
indkodning er lagret.
De kan nu indkode et nyt nummer
eller komme tilbage i hovedmenuen med ESC

Ny

Nummer: __
ok

s/p/g

<slet

Nummer: 75602851 __
ok
Slet
s/p/g

<slet

Navn:
ok
A=>a

<slet

Navn: Adam
ok
A=>a

slet

Gemt

<slet

6.2.1 Direkte indkodning af telefonnummer og navn
De kan også indkode et telefonnummer direkte med tastaturet, når håndsættet
er lagt på. Derefter trykkes T-bog-tasten for at lagre. Telefonnummeret vises så
omgående i telefonbogens indkodningsfelt “Nummer” og De skal kun tilføje navnet og bekræfte med ok for at lagre indførelsen i hukommelsen.

6.3 Søge i telefonbogen
T-bog
T-bog

Tryk T-bog med pålagt
håndsæt
Når De skal finde et telefonnummer, bruger De enten
tasterne for at bladre
eller indkoder det søgte navns
begyndelsesbogstav med
taltasterne.

Hvis De f.eks. vil finde navnet Adam:
(2)
Tryk (2) een gang og det første
navn med begyndelsesbogstavet “A” vises.

Ons 01 Jul 1998
T-bog K-nr

10:00

T-bog:
Ny

T-bog: Adam
Slet
Sluse

Rette vælg

For at komme f.eks. til navnet Frederik (antaget Daniel og Eddy også er programmeret):
(3)

(3)

(3)

Tryk (3) een gang og det første
navn med “D” vises.

T-bog: Daniel
Slet
Sluse

Rette vælg

Tryk endnu engang på (3) og det
første navn med “E” vises.

T-bog: Eddy
Slet
Sluse

Rette vælg

Tryk igen på (3) og det første
navn med “F” vises.

T-bog: Frank
Slet
Sluse

Rette vælg

Tryk på
tasten for at komme
fra Frank til Frederik.

T-bog: Frederik
Slet
Sluse Rette vælg

6.4 Ændre telefonnumre og navn
T-bog
T-bog

Tryk T-bog og indkod et navns
begyndelsesbogstav eller
brug
tasterne for at komme
til navnet.

Rette
Rette

Tryk på Rette

<slet
<slet

Tryk <slet gentagne gange,
indtil De kommer til det sted i
telefonnummeret, De gerne
vil ændre.
De kan nu korrigere
nummeret med tastaturet
eller tilføje tal. Bekræft med
ok.
Hvis et navn er lagret med
telefonnummer, vises dette
på displayet.

<slet
<slet

Tryk <slet gentagne gange,
indtil De kommer til det sted i
navnet, De gerne vil ændre.
Indkod ændringerne med
tastaturet. Tryk A=>a eller
a=>A for at skifte mellem
store og små bogstaver.

okok

T-bog: Daniel
Slet
Sluse Rette

vælg

Nummer: 8694711 __
ok
Slet
s/p/g

<Slet

Nummer: 86947 __
ok
Slet

s/p/g

<Slet

Nummer: 8694745 __
ok
Slet
s/p/g

<Slet

Navn: Daniel
ok
A=>a

Slet

<Slet

Navn: Dan __
ok
A=>a

Slet

<Slet

Navn: Dany __
ok
A=>a

Slet

<Slet

Bekræft med ok.
Kort bekræftelse på, at Deres
indkodning er lagret i
hukommelsen.

Gemt

6.5 Slette en indkodning eller alle indkodninger
Slet
Slet

Ja Ja

Tryk Slet efter De har valgt en
indkodning i Deres telefonbog.

T-bog: Daniel
Slet
Sluse

Rette vælg

Bekræft med Ja eller afbryd
forløbet med Nej.

Slet?: Daniel
Alle

Ja

T-bog: Daniel
Slet
Sluse

Rette vælg

Den næste indførelse vises.

Alle
Alle

Nej

Tryk Alle for at slette alle telefonnumre fra telefonbogen.
Bekræft med Ja eller afbryd forløbet med Nej.

6.6 Indkode i telefonbogen under en samtale
De kan indkode Deres samtalepartners telefonnummer og navn under samtalen
(notat-funktion).

T-bog
T-bog

ok ok

Tryk T-bog, når der vises et
telefonnummer på linie 1 i display.
Bekræft med ok.
Telefonnummeret lagres. Tryk
<slet, hvis De vil redigere i
nummeret.
Indkod et navn med
tastaturet.
Bekræft med ok.

75602850 forbundet
Tid
T-bog

Afbr

Nummer: 75602850
ok
Slet
s/p/g

Navn: __
ok
A=>a

Hold

Park

<Slet

<Slet

Gemt

Kort bekræftelse.

6.6.1 Indkodning med Sluse
Når et telefonnummer i telefonbogen anvises
en Sluse, bliver dette nummer
markeret med et “s”.

T-bog: Franz
Slet

Sluse

S
Rette vælg

7.0 Særlige funktioner
7.1 Forvalg
• Hvis De vil udnytte alle fordelene ved Deres DELTA 952 ISDN, skal De programmere Deres telefons internationale forvalgstal.
• Disse forvalg er nødvendige, når De aktiverer eller bruger følgende
funktioner:
• Spærre udgående samtale
• Lagre indkommende opkald i opkaldslisten.
Se kapitlet 9.1 Forvalg.

7.2 Spærring af udgående samtaler (terminalfunktion)
Med spærre-funktionen kan De blokere følgende arter af udgående
samtaler.
• Lokal spærring - ingen udgående samtaler uden for omstillingsanlæg.
• National spærring - ikke relevant i Danmark.
• International spærring - ingen udgående udlandssamtaler, som
begynder med det programmerede internationale lande-forvalg.
• Total spærring - ingen udgående samtaler udover de programmerede
nødhjælpsnumre.
• Direktkald - ingen udgående samtaler udover de programmerede
direktnumre og nødhjælpsnumre.
Henvisning: En spærring af udgående samtaler og direktkald udelukker
hinanden gensidigt.
Se kapitel 8.2, ”Spærring af udgående samtaler”.

7.3 Banke på (CW)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
• Hvis De allerede fører en samtale og får et opkald, vises
informationerne om det andet opkald på Deres DELTA 952 ISDN display.
• De henvises derefter til dette opkald med en kort tone.
• Hvis De ikke vil informeres om indkommende opkald, kan
De slå “Banke på” fra.
Se kapitel 8.3, ”Banke på”.

7.4 Alarm/aftale-funktion (terminalfunktion)
• På Deres DELTA 952 ISDN kan De indstille indtil 10 alarm-/aftaleopkald,
der kan anvendes til vækning, påmindelse om et møde eller en vigtig telefonbesked.
• Der gives tre alarmtyper:
• engangs alarm (e) (grundindstilling)
• daglig alarm (d)
• ugentlig alarm (u)
• Hvis De på tidspunktet for alarm-/aftalekaldet fører en samtale
eller på samme tid får et opkald, sker alarm-/aftaleopkaldet først, når De
har afsluttet samtalen.
• Hvis alarm-/aftaleopkaldet ikke bekræftes indenfor 30 sekunder, afbrydes
det automatik og gentages ikke mere.
Se kapitel 8.1, ”Programmering af alarm-/aftaleopkald.

7.4.1 Alarm følger
Alarm-/aftaleopkaldet begynder til den forprogrammerede tid.
Fortryd
Fortryd

Det vises på displayet og Deres
telefon ringer.
Tryk på Fortryd for at annullere/
bekræfte alarmen.
Hvis et telefonnummer blev
programmeret med alarm-/
aftaleopkaldet, løfter De håndsættet
eller trykker på
tasten,
så dette telefonnummer vælges.

A12: e01-07-98 15:00>
Fortryd

A12: e01-07-98 15:00> 75602580
Fortryd

7.5 Opkaldshukommelse (ubesvarede opkald)
• Der kan lagres indtil 10 forskellige telefonnumre af ubesvarede
opkald incl. tekstmeddelelser på en opkaldeliste
• Er der lagret nye opkald, blinker den røde lysdiode og softkeyListe vises på displayet. Lysdioden blinker, indtil alle
lagrede opkald er helt gennemset (incl. modtagne meddelelser).
• Lagrede opkald slettes aldrig automatisk, heller ikke, når De
besvarer opkaldet. De skal trykke Slet for at slette opkald.

• Displayet viser MSN for den, opkaldet var bestemt til. Dato og
klokkeslæt, antal modtagne ubesvarede opkald, opkalders
telefonnummer og i givet fald tekstmeddelelser.

Dato/klokkeslæt
for opkaldet
Opkaldte MSN

Opkalders nummer
Antal opkald
(max. 99)

yderligere informationer foreligger

MSN1: idag 10:05 2*07118694711 Bi>>
Besk

yderligere information, f.eks.
Brugertekst

7.5.1 Ikke besvarede opkald vises og kaldes
Liste
Liste

Tryk Liste. Den sidste
opkalder vises.

På displayet vises alle informationer
om opkaldet (se ovenfor).

Besk
Besk

Med Besk kan De læse en
tekstmeddelelse

Retur
Retur

Med Retur kommer De
tilbage til opkaldelisten.
Med

Ons. 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00
Liste

MSNO: idag 10:05 2*75602580 Kald >>
Slet
T-bog
Besk

Ring venligst straks
retur

kan De bladre gennem listen af ubesvarede opkald.

Løft håndsættet eller tryk på
kaldet.

tasten, når De vil besvare op-

7.5.2 Indkode et telefonnummer fra opkaldshukommelsen i telefonbogen
T-bog
T-bog

Tryk T-bog, når det ønskede
telefonnummer vises på
displayet.

MSNO: I dag 10:05 2*75602580
Slet
T-bog

okok

Bekræft med ok. Telefonnummeret lagres.
Tryk <slet, hvis De vil
korrigere nummeret.
Indkod et navn med tastaturet.
Bekræft med ok.

Nummer: 7560258
ok
Slet

s/p/g

Navn: __
ok
A>a

<slet

<slet

Gemt

Kort bekræftelse.

7.5.3 Slette opkald fra opkaldshukommelsen
Liste
Liste

Tryk på Liste. Opkaldelisten
vises.

På displayet vises alle informationer om
opkaldet (se ovenfor).
Med

Slet
Slet

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00
Liste

MSNO: Idag 10:05 2*7560258
Slet
T-bog

kan De gennembladre listen over ubesvarede opkald.

Tryk slet for at slette opkaldet fra listen

7.6 Nye meddelelser lagret hos operatøren (MWI)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Deres DELTA 952 ISDN er forberedt for tjenesten “Ny meddelelse foreligger”
(meddelelse venter). Såsnart der foreligger en ny meddelelse til Dem, signaleres
dette med en grøn lysdiode og der vises Info.

Info
Info

Grøn lysdiode blinker,
tryk Info

Ons 10 jul 1998
Info
T-bog K-nr

Kald Deres talebox og
hør meddelelsen.

Meddelelse venter

10:00
Liste

Den grønne lysdiode slukkes, når der ikke foreligger flere meddelelser.

7.7 Lukket Brugergruppe (CUG)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
• Funktionen Lukket Brugergruppe (CUG) gør det muligt, at danne grupper af
deltagere, hvis kommunikationsmuligheder er begrænsede. Hver gruppe får
et CUG-indeks, hvormed alle gruppers brugere kan identificeres.

Se kapitel 8.4, ”Lukket brugergruppe (CUG)
Hermed kan De vælge indeks for en Lukket Brugergruppe.
Vælg med tastatur eller register
Håndsættet skal være lagt på.
Tryk s/p/g

CUG
CUG
okok

Tryk CUG. Der vises et “g” efter
telefonnummeret.

7560258 __
Skjul T-bog

s/p/g

<Slet

7560258g __
ok
sub

pause cug

<Slet

Bekræft med ok.
Indkod med tastaturet den
ønskede brugergruppes
CUG-indeks.
Løft håndsættet eller tryk

7560258g1234
Skjul T-bog

s/p/g

<Slet

-tasten for at føre samtalen.

7.8 Konference (CONF)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
En konference gør det muligt for Dem samtidigt at tale med op til 9 samtalepartnere.

7.8.1 Opbygning af en konference med pålagt håndsæt
MENU
MENU

MENU , når håndsættet er lagt på.
Tryk to gange på MENU

Konf
Konf

Tryk på Konf.

Indkod med tastaturet antal
ønskede konferencedeltagere
(max. 9) og løft håndsættet.

Konf

Tekst Service

Takst

Antal konference deltagere eller
løft håndsæt

Vent venligst

Konferencen opbygges
Hold
Hold

Tryk Hold
Indkod med tastaturet, telefonbogen,
K-nr eller N-tast telefonnummeret på
første konferencedeltager.
De er forbundet med den første
deltager.

Konf, antal medlemmer 0
Afbr

Hold

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

Nr: 7560258 forbundet
Konf, T-bog
Afbr

0,12

Konf
Konf

Tryk Konf.

Konf, Antal medlemmer 1
Medl

Holde

Gentag ovennævnte procedure for at tilslutte nye deltagere (max. 9 deltagere)

7.8.2. Opbygning af en konference under en samtale
MENU

Konf
Konf.

Tryk MENU een gang, mens De
fører en samtale.

Tryk Konf.
Indkod antal konferencedeltagere
eller tryk Fortsæt.

7.8.3 Tilslutte yderligere deltagere
Hold
Hold

Tryk på Hold
Indkod med tastaturet, telefonbogen, K-nr eller N-tast telefonnummeret til den nye deltager.

Konf
Konf

Den nye deltager er forbundet.
Tryk på Konf.

75602850 forbundet
Tid
T-bog

Konf

Afbr

Hold

Ident Tekst Service

0,12
Park

Funk

Antal konference deltagere eller
fortsæt

Konf, antal medlemmer 1
Medl

0,12
Hold

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

Konf, antal medlemmer 12
Medl

0,12
Hold

Fortsæt indtil alle deltagere er forbundet
(max. 9 deltagere).

7.8.4 Udelukke og genoptage en deltager
Under en konference kan De vise deltagernes telefonnumre på displayet.
Ved hjælp af deltagerlisten kan De udelukke en deltager i konference og
genoptage ham senere.
Medl
Medl

Dette display viser en konference
med tre deltagere.
Tryk Medl.
Brug
-tasten, indtil De kommer
til den deltager, som De vil
udelukke (isolere) fra konferencen.

Konf, antal medlemmer 123
Medl

Konf. medl 1: 75602850
Split Isol
Afbr

0,12
Hold

Isol
Isol

Tryk Isol.

Medl
Medl

Dette display viser, at deltager 1
er isoleret. Når De igen vil Optage
deltager 1 i konference trykkes
Medl.

TilfTilf

Tryk Tilf
Deltager 1 optages igen
i konferencen.

Konf. antal medlemmer i23
Medl

0,12
Hold

Konf. medl 1: 75602850
Split Tilf
Afbr

Konf. antal medl,emmer 123
Medl
Hold

0,12

7.8.5 Føre en separat samtale med en deltager
Medl
Medl

Split
Split
Konf
Konf

Dette display viser en konference
med tre deltagere. Tryk Medl.
Benyt
-tasten, indtil De kommer
til den deltager, som De vil føre en
separat samtale med. Tryk Split.

Konf. antal medlemmer 123
Medl

0,12
Hold

Konf. medl 1: 75602850
Split Isol
Afbr

De befinder Dem nu i en separat
Nr: 75602850 forbundet
Afbr
samtale med deltager 1, konference Konf T-bog
fortsætter, men De deltager ikke.
Når De vil vende tilbage til konferencen,
trykkes Konf.

Flyt

0,12
Skift

7.8.6 Udelukke en deltager
Medl
Medl

Afbr
Afbr

Dette display viser en konference
med tre deltagere. Tryk på Medl.
Benyt
-tasterne, indtil De
kommer til den deltager, som
De vil udelukke fra Konferencen.
Tryk Afbr.

Konf. antal medlemmer 123
Medl

Hold

Konf. medl 1: 75602850
Split Isol
Afbr

Konf. antal medlemmer 12
Medl

Der er nu kun 2 deltagere i konferencen.

0,12
Hold

7.8.7 Føre en samtale uden at optage deltageren i konferencen
Under konferencen kan De føre en samtale med en anden deltager, uden at optage denne i konferencen.
Hold
Dette display viser en konference
Hold
Konf, Antal medlemmer 123
0,12
Medl
Hold
med tre deltagere. Tryk Hold.
Indkod den nye deltagers
telefonnummer.
De er forbundet med deltageren.

Afbr
Afbr
Skift
Skift

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

Nr: 75602850 forbundet
Konf T-bog
Afbr

0,12
Skift

Tryk Afbr for at afslutte samtalen.
Tryk Skift for at skifte frem og tilbage mellem konferencen og
den deltager, som ikke er med i konferencen.

En konference afsluttes ved blot at lægge håndsættet på.
Forbindelsen til alle deltagere afbrydes.

7.9 Visning af samtaletakst (Vis prisen)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet for at fungere.
• Samtaletaksten vises enten under eller efter samtalen øverst
til højre på displayet.
• Når en samtale afsluttes, vises takstbeløbet for den afsluttede
samtale i kort tid på displayet.
• Der findes tre slags taksttællere, som kan informere Dem
om samtalens takst.
• Enkelttæller, der viser samtaletakst pr. MSN for den sidst
førte samtale.
• MSN-taksttæller, som viser totalen af samtaletakst
for ethvert MSN.
• Sammentælling, viser totalen af alle MSN samtaletakster.
• Taksten vises som beløb.
• De kan indstille en takstfaktor for ethvert MSN, hvis De f.eks.
vil viderefakturere samtaletaksten. Dette kan ikke benyttes i Danmark.
• De kan begrænse (omkostningskontrol) taksten for ethvert MSN.
• MSN-taksttælleren og totaltælleren kan stilles tilbage.
Se kapitel 8.6, ”Samtaletakst”

7.9.1 Takstvisning af Deres samtale (AOC-D)

Under samtalen vises taksten øverst
til højre på displayet.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Når samtalen er afsluttet, vises
takstbeløbet for samtalen i
nogle sekunder.

Hold

0,12
Park

6,24
T-bog

K-nr

7.9.2 MSN-Takst og totaltakst vises

MENU

Tryk MENU to gange, når telefonen ikke er i brug.

Takst
Takst

Tryk Takst.

Konf

Tekst Service

Med
-tastene vælges det MSN,
hvis takst De gerne vil se.

Sidste opkald MSNO : 6,24
Takst Total tMSN Max

tMSN
MSN

Vis med tMSN totalen af
samtaletakster for et MSN.

Sidste opkald MSN1 : 60,00
Takst Total tMSN Max

Total

Vis med Total totaltaksten
alle MSN.

Total MSN1 : 120,24
Takst Total Sidst Slet

Den totale takst for alle
MSNs vises på displayet.

Total : 512,48
Takst tmsn Sidst Slet

Takst

7.10 Dato og klokkeslæt
Dato og klokkeslæt kan læses i første linie på displayet.
7.10.1 Visning af dato og klokkeslæt under en samtale

TidTid

Tryk på Tid
Datoen og klokkeslæt vises i
5 sekunder.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

Ons 01 Jul 1998
Tid
T-bog

Hold

10:00
Park

Afbr

Henvisning:
Hvis Deres telefon ikke benyttes i længere tid, kan der forekomme tidsafvigelser.
Visningen af dato/klokkeslæt synkroniseres dog igen automatisk med den næste
udgående samtale.

7.11 Status-visning
Ved hjælp af en informationsvisning får De meddelelse om apparatets aktuelle
status.Visningen Info sker kun, når de tilsvarende Funktioner også er aktiveret,
for eksempel ved
• Viderestilling af opkald
• Aktiveret PIN-lås
• Banke på slået fra
... osv.

Info
Info

Tryk på Info for at kontrollere
apparatets status.
Med
-tasten kan De gennembladre listen over statusvisninger.

Ons 01 Jul 1998
Info
T-bog K-nr

10:00

Vider 75605851 konst >75602850

Se kapitlet ”Liste over indstillingsmuligheder” for mulige info-visninger.

7.12 Tjeneste-/Service-koder
De kan fra Deres telefon direkte aktivere funktionerne for ekstra Tjeneste/ydelser
på Deres telefonnet. Service-koder sendes som keypad-signallering.
Se kapitel 8.5, ”Service koder”.

7.12.1 Vælge service-koder
MENU
Service
Service

Tryk MENU to gange, når håndsættet er lagt på.
Tryk MENU een gang, når håndsættet allerede er taget op.
Tryk Service.
Konf

Indkod service-koden direkte
eller
Vælg med
-tasten den
forprogrammerede tjeneste,
som De ønsker.

Vælg
Vælg

Tekst Service

Takst

Service:
Ny

Service: <Navn>
Slet
Ret

vælg

Tryk vælg eller løft håndsættet op for at vælge service-koden.
Operatøren svarer med en meddelelse som bekræftelse.

7.13 Sluse
De kan indstille slusen, så:
• Kun bestemte opkald signaliseres akustisk, eller
• Bestemte opkald ikke signaleres akustisk, eller
• De kan kende et bestemt opkald på ringesignalets melodi eller lydstyrke.
De kan programmere slusen, så alle indgående MSN opkald filtreres, eller kun
bestemte MSN opkald filtreres.
Der findes fire slags telefonsluser.
• Tilladt-sluse (t): Brug denne sluse, når De kun vil kaldes op af bestemte
personer.
• Låst-sluse (l): Brug denne sluse, når De ikke vil modtage opkald fra
bestemte personer. Spærrede opkald lagres ikke, vises ikke på display
og signaliseres ikke akustisk.
• VIP-sluse (V): Brug denne sluse, når De ønsker, at meget vigtige
opkald signaleres akustisk, selv om ringesignalet er afbrudt.
• Speciel-sluse (s): Brug denne sluse, når De ønsker, at opkald fra en
bestemt person signaleres akustisk.
Se kapitlet 8.9, ”Sluser”

7.13.1 Visning af alle telefonnumre med sluse
De kan gennemgå listen over alle de telefonnumre, som er forsynet med
en sluse funktion.

MENU

Sluse
Sluse

Tryk MENU tre gange med pålagt
håndsæt, tryk derefter Prog.
Tryk Sluse

Programmering
PIN
N-tast K-nr

Sluse Nød

Sluse: t75602850 > MSN1 M3/V5
Slet
Ret

I dette eksempel er telefonnummer 75602850
anvist en tilladt-Sluse til MSN1 med ringemelodi
3 og ringevolumen 5
Med
Sluse.

tasterne kommer De til de næste telefonnumre med

7.14 Omstilling og viderestilling af opkald
Bemærk! Disse funktioner skal være understøttet af ISDN-nettet.
Der findes forskellige indstillinger til automatisk omstilling af opkald til et
andet telefonnummer.
• Viderestilling af alle opkald (konst) (CFU)
• Viderestilling ved optaget (optag) (CFB)
• Viderestilling ved manglende svar (Nsvar) (CFNR)
Se kapitlet 8.10, ”Viderestilling af opkald”
De har flere muligheder, når De kan stille et opkald om:
• Før De modtager opkaldet.
• Under en samtale.

7.14.1 Omstille et opkald (uden modtagelse) (CD)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
MENU
MENU

Vider
Vider

okok

Tryk MENU een gang, når den
indgående samtale vises på Deres
display.

75602851 kalder
Skjul T-bog Ro

Park

Vider

Tekst

Funk

Indkod med tastaturet, telefonbogen,
K-nr eller N-tast telefonnummeret
til den, De vil omstille samtalen.

Flyttet til:
Skjul T-bog

Bekræft med ok.

Forbinde med: 75602851 __
ok
sub

<slet

Tryk Vider (opkald Viderestilles)

Kort bekræftelse, at opkaldet er viderestillet.

K-nr

Flytning OK

7.14.2 Omstille et opkald under samtale (uden modtagelse) (CD)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
De fører en samtale og får
yderligere en samtale.
MENU
MENU
okok

75602851 forbundet
Tid
T-bog

Afbr

Hold

Gå frem svarende til ovennævnte fremgangsmåde

75602851 kalder
Skjul T-bog

Hent

Afvis

Bekræft med ok. Opkaldet Viderestilles. De forbliver forbundet med
Deres samtalepartner.

75602851 forbundet
Tid
T-bog

Afbr

Hold

0,12
Park

0,12
Park

7.14.3 Omstille en samtale (ECT)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Når en samtale skal viderestilles, parkerer De samtalen og kalder den deltager,
som samtalen skal stilles om til.
Hold
Hold

Under samtalen trykker De
Hold.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Indkod med tastaturet, telefonbogen, K-nr eller N-tast telefonnummeret, til den samtalen
skal omstilles til.

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

De er forbundet med den nye deltager,
Deres forrige samtale er parkeret.

Nr: 75602851 forbundet
3 Par T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

Flyt

Skift

Flyt
Flyt

Tryk Flyt for at Videreforbinde opkaldet og læg håndsættet på.

Afbr
Afbr

Tryk Afbr, når De afslutter en forespørgsel og vil vende tilbage
til Deres første samtale.

Skift
Skift

Tryk Skift, når De skal vende tilbage til Deres samtale og den
deltager, som De vil forbinde opkaldet Videre til, skal beholdes.
Tryk igen Skift for at stille tilbage til den nye deltager og parkere
Deres første samtale.

7.15 Valg af sprog
• De kan vælge et sprog til displayet på Deres DELTA 952 ISDN.
• Der kan vælges mellem 3 forskellige sprog: engelsk, tysk og dansk.
• Grundindstillingen er dansk.
Se kapitlet 9.4, ”Sprog”

7.16 Telefonnummervisning/-undertrykkelse
Deres DELTA 952 ISDN viser normalt telefonnummeret såvel ved udgående som
indgående samtaler. De kan dog hemmeligholde eller undgå, at Deres telefonnummer vises hos den opkaldte-/opkaldende deltager.
Hvis De på displayet hverken vil se de af Dem valgte telefonnumre eller nummeret på indgående op kald, kan De anullere ciffervisning.
Se kapitel 8.11 - Skjule visning af cifre.

7.16.1 Telefonnummervisning (CLIR)
Hvis de har valgt fast at skjule visning af Deres telefonnummer, er det alligevel
muligt at vise telefonnummeret hos samtalepartneren.

Skjul
Vis

Vælg telefonnummeret, tryk Vis
og løft håndsættet eller
tasten.

75602850 __
Vis
T-bog

s/p/g

<Slet

7.16.2 Telefonnummerundertrykkelse (CLIR)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Når De etablerer en udgående forbindelse, kan De undertrykke visningen af
Deres telefonnummer hos samtalepartneren.
Skjul
Skjul

Vælg telefonnummeret, tryk Skjul
og løft håndsættet eller
tasten.

75602850 __
Skjul T-bog

s/p/g

<Slet

7.16.3 Visning af samtalepartnerens telefonnummer
Når De får et opkald, viser Deres display,
hvem der ringer til Dem. Findes navnet
ikke i Deres telefonbog, vises kun
telefonnummer

75602850 ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

Er navnet lagret i Deres telefonbog, vises hans
navn i stedet for telefonnummer på displayet.

Frank ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

Under samtalen vises samtalepartnerens
telefonnummer på displayet.

75602850 forbundet
Skjul T-bog

Afbr

Hold

Park

7.16.4 Undgå visning af telefonnummer hos samtalepartner (COLR)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Når De får et opkald, kan De undgå visning af Deres telefonnummer på opkalders display.
Skjul
Skjul

Tryk Skjul, når Deres telefon
ringer og tag da først imod
opkaldet.

75602850 kalder
Skjul T-bog Ro

Park

7.17 Højttaler og mikrofon
Deres DELTA 952 ISDN har to højttalere og to mikrofoner.
• En højttaler og mikrofon i håndsættet, hvormed De hører og taler,
når håndsættet er løftet.
• En højttaler og mikrofon i apparatet, til medhør og håndfri.
Indstil lydstyrken i håndsættet og i apparatet med regulatoren
på telefonens front.
Ved medhør/ håndfri vises følgende
ikon øverst til venstre på displayet.

Tid

75602850 forbundet
T-bog
Afbr

Hold

Park

7.17.1 Medhør
Løft håndsættet.
Afvent klartone. Vælg manuelt
eller med register.

Tast nr.
T-bog K-nr

Stille om på medhør
Tryk
(De og/eller andre
personer i rummet kan høre med).
Højttale ikonen vises.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

Tilbagestilling til udgangsindstillingen
Tryk igen
(De kan
nu høre og tale i håndsættet.)
Højttaler ikon slettes.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

Stil om på håndfri
Tryk
og læg
“samtidig” håndsættet på.
De og/eller personer kan høre
og tale).

Tilbagestilling til udgangsindstillingen
Løft håndsættet.
(kun De kan høre og tale)

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

Hold

0,12
Park

0,12
Park

7.17.2 Håndfri
Tryk
Højttalerikonen vises.
Indkod telefonnummeret med
tastaturet eller registeret,

Tast nr.
T-bog K-nr

75602850 ringer
T-bog

Afbr

Tryk endnu engang
for at afbryde forbindelsen.
Højttalerikon slettes.

7.17.3 Brug af hovedsæt
Såfremt der er tilsluttet et hovedsæt til telefonen, kobles dette ind i stedet for
den håndfrie funktion. Se ovenstående kapitel om håndfri funktion. Det er således ikke muligt samtidigt at benytte hovedsæt og håndfri funktion.

Ønsker man at skifte fra hovedsæt til håndfri funktion, kobles hovedsættet
blot fra. Dette kan på de fleste hovedsæt gøres ved at adskille et stik på
hovedsættets ledning eller med en afbryder på hovedsætledningen. Dette kan
uden ulempe foretages, mens der føres en samtale.
Tilsvarende kan der skiftes fra håndfri funktion til hovedsæt ved at tilkoble
hovedsættet. Dette kan ligeledes foretages under samtale. Håndsættet og
hovedsættet kan anvendes samtidigt, dog vil kun mikrofonen i håndsættet
være aktiv. Samtalen kan høres i både håndsæt og hovedsæt.

7.18 Mikrofonafbryder
De kan afbryde mikrofonen i håndsættet, i apparatet eller i et evt. hovedsæt.
Deres samtalepartner hører ikke, hvad De siger, men De kan stadig høre ham.
På denne måde kan De foretage en privat forespørgsel i Deres kontor, før De
fortsætter telefonsamtalen.

MIKR

Tryk denne tast under
samtalen.

Øverst til højre på Deres display vises
meddelelsen “Mikr afbr”, at mikrofonen
er afbrudt.

MIKR Trykkes tasten igen, tilsluttes mikrofonen.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Mikr afbr
Hold Park

7.19 DTMF-signalering under en forbindelse
Ved hjælp af DTMF-signaler kan der styres ekstra tilbehør, som f.eks. modtagelse af meddelelser eller en taleboks. Såsnart en forbindelse er etableret, sender
Deres DELTA 952 ISDN automatisk DTMF-signaler ud, når taltasterne betjenes.
Valgte tal, som indføjes efter en “pause”, bliver ligeledes sendt som DTMF-signaler.
Eksempel:

Så snart forbindelsen til “75602850”
er etableret, sendes tallene “2413”
efter en kort pause som DTMFsignaler.

75602580p2413
Skjul T-bog

s/p/g

<slet

7.20 Uønskede opkald (MCID)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Hvis De modtager ondskabsfulde eller belastende opkald, kan De lade opringningen identificere og registrere hos operatøren. Ident softkey’en vises kun, når
denne tjeneste er til disposition og aktiveret hos operatøren.

7.20.1 Identificering af et uønsket opkald (under samtale)
MENU
MENU

Ident
Ident

MENU , medens De er
Tryk MENU
forbundet med den uønskede
opkalder.
Tryk Ident

Opkalderen identificeres/registreres hos
operatøren og De forbliver forbundet
med ham.

75602850 forbundet
Tid
T-bog

Konf

Ident

Afbr

Hold

Tekst Sevice

Abonnent identificeret
Tid
T-bog
Afbr

Park

Funk

Hold

Park

7.20.2
Identificering af et uønsket opkald (opkalder har allerede lagt på)
MENU
MENU

MENU een gang, før De
Tryk MENU
lægger håndsættet på.

Ident
Ident

Tryk Ident.

Afbrudt

Konf

Ident

Tekst Service

Funk

Opkalderen blev identificeret.
De kan nu lægge håndsættet på.

Abonnent identificeret
Tid
T-bog
Afbr

Hold

Park

De kommer tilbage til hovedmenuen.
Bemærk: De har maximum 20 sekunder til rådighed til at fange en opkalder,
som allerede har lagt på.

7.21 Tekstmeddelelser (UUS1)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
De kan sende tekstmeddelelser med Deres DELTA 952 ISDN. Det er meget praktisk, når Deres opkald ikke bliver modtaget.
Der tilbydes to forudindstillede meddelelser, som ikke kan ændres.
•
Meddelelse 1 - “Ring venligst”
•
Meddelelse 2 - “Jeg ringer senere”.
De kan selv konstruere indtil 8 ekstra meddelelser.
Se kapitlet “Programmering af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 8.12, ”tekstmeddelelser”.

7.21.1 Aktivere en meddelelse uden at løfte håndsættet.
Hvis De aktiverer en meddelelse med pålagt håndsæt, bliver meddelelse
sendt ved enhver efterfølgende samtale, så snart De løfter håndsættet.
MENU
MENU

Tryk MENU to gange for at få
tekstmenuen.

Tekst
Tekst

Tryk Tekst

OnOn

Gennemgå meddelelser med
og tryk on for at aktivere
den valgte meddelelse.
Kort bekræftelse.

Konf

Tekst Service

Tekst0: Ring venligst
Ny
on

Tekst0: Ring venligst
Ny
off

Brugertekster aktiveret

Gå frem som ovenfor nævnt og tryk off, når De vil deaktivere en tekst.

Takst

7.21.2 Modtage en meddelelse
Når De modtager et opkald med en meddelelse, vises denne på displayet
henh. lagres i opkaldelisten. Med tasten Mere kan De læse den samlede
tekst.
Læse
Mere

Meddelelser vises på displayet.
Tryk Mere for at vise resten af
meddelelsen.

75602850 kalder Ring venligst straks>>
Skjul T-bog
Ro
Mere Park
Ring venligst straks tilbage
Tilb

7.21.3 Sende en meddelelse med løftet håndsæt
Når De aktiverer en meddelelse, efter De har valgt et telefonnummer, så sendes
denne meddelelse een gang til dette telefonnummer, når håndsættet lægges
på.
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang, efter
De har valgt og når det ringer
hos Deres samtalepartner,
men Deres opkald ikke bliver
modtaget.

Tekst
Tekst

Tryk Tekst

OnOn

Gennemgå meddelelserne med
tasterne og tryk On for at
sende den viste meddelelse.
Kort bekræftelse
Læg håndsættet på.

75602850 Ringer
T-bog

Afbr

Tekst

Tekst0: Ring venligst tilbage
Ny
On
Brugertekster aktiveret

7.22 Ekstra-numre (MSN)
• Op til 10 ekstranumre (MSN) bliver understøttet.
Ved hjælp af et MSN kan enhver telefon med en ISDN-multitilslutning adresseres direkte.
• Ved udleveringen er der ingen forprogrammerede MSN’s.
• Telefonen virker også uden MSN-numre programmeret, men vi
anbefaler, at De indkoder mindst eet MSN for at kunne udnytte alle
telefonens ISDN-funktioner.

Funk

• Ethvert MSN kan tildeles eget navn og et ringesignal.
• Ved indgående opkald viser displayet, hvilket MSN der er valgt
og det tilsvarende ringesignals melodi lyder. På denne måde
kan De let genkende det kaldte nummer.
• Se kapitlet “Særlige funktioner”, afsnit 7.27 ”ringesignals melodi og
volumen
• De kan programmere sluser til alle eller enkelte MSNs.
• Se kapitlet “Programmering af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 8.9,
”Sluser”.
• Ved udgående opkald er det muligt at udvælge et bestemt MSN, før
De løfter håndsættet, idet De anvender Deres DELTA 952 ISDN’s udvalgs
funktion “Udgående MSN”. Programmeringen sker med navnetasterne.

7.23 Udvælge udgående MSN
Ved udgående opkald er det muligt at udvælge et bestemt MSN, før
De løfter røret, idet De bruger udvalgsfunktionen “Udgående MSN”
på Deres DELTA 952 ISDN. Det er praktisk, når De f.eks. gerne vil Viderefakturere omkostningerne for samtaler til en bestemt afdeling eller
person.
Til forberedelse og brug af funktionen:
• Programmeres en vilkårlig navnetast med funktionen.
Se kapitlet “Programmering af Deres DELTA 952 ISDN” afsnit 8.8,
”Navnetaster”.
• Aktiveres Funktionen “Udg. MSN liste” som nedenfor beskrevet.

7.23.1 Vælge udgående MSN
Vælg med N-tasten det ønskede
MSN.

Løft håndsættet eller tryk

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

MSNO 10:00

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

MSN1 10:00

7.24 Terminaladresser (SUB)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
ISDN-tjenesten “Terminaladresse” tillader en udvidelse af et MSN med en “Subadresse”. Der kan programmeres indtil 10 Terminaladresser. Se kapitlet “Installation af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 9.3, ”Terminaladresser”.

7.25 Terminalskift (TP)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
Hvis De under en samtale går fra en telefon til en anden på den samme bus
eller hvis De vil flytte Deres telefon fra een stikdåse til en anden, kan De “parkere“ Deres aktuelle samtale. De kan dog ikke parkere en samtale i mere end tre
minutter.

7.25.1 Samtale parkeres
Park
Park

Tryk Park under en samtale.
Indkod et parkeringnummer
(max. 2 tal).
Nu kan De og ingen anden
genoptage Deres samtale.
Tryk Send.
Kort bekræftelse.

75602850 forbundet
Tid
T-bog

Afbryd Hold

0,12
Park

Park id: 10__
Send

Opkald parkeret
Retur

7.25.2 Parkeret samtale videreføres/hentes tilbage straks
Retur
Retur

Tryk Retur, hvis håndsættet stadig
er løftet for straks at fortsætte den
parkerede samtale.
De er igen forbundet med Deres
oprindelige samtalepartner.

Opkald parkeret
Retur

75602850 forbundet
Tid
T-bog

Afbr

Hold

Park

7.25.3 Parkeret samtale videreføres fra en anden DELTA 952 ISDN
MENU
MENU

MENU een gang.
Tryk MENU

Park
Park

Tryk Park

Indkod det parkeringsnummer,
De har givet samtalen.
Løft håndsættet eller tryk
De er igen forbundet med Deres
oprindelige samtalepartner.
Bemærk:

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00

Vider

Funk

Park

Park id: __

forbundet
Tid
T-bog

Afbr

Hold

Fortsættes en parkeret samtale, vises intet telefonnummer
i displayet.

0,12
Park

7.25.4 Parkeret samtale Videreføres ved indgående opkald
Park
Park

Tryk Park, når Deres samtale er
parkeret og en yderligere samtale
går ind.
Indkod det parkeringsnummer,
hvormed samtalen er parkeret.
Løft håndsættet eller tryk
-tasten

75602851 Ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

Park id: __

De er igen forbundet med Deres oprindelige
samtalepartner.

75602851 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Når De lægger håndsættet på, vises den
indgående samtale igen.

75602851 kalder
Skjul T-bog

Ro

Hold

0,12
Park

Park

7.26 PIN-kode
• De kan definere en PIN-kode for at beskytte bestemte indstillinger
på Deres telefon.
• Den forudindstillede PIN-kode er “0000” og den forudindstillede PIN-kode
lås er slået fra.
Der skal altid bruges en PIN-kode til at:
• ændre PIN-koden
• Tilslutte/annullere opkaldsspærring
• tilslutte og slette PIN-kode låsen
Når De tilslutter PIN-kode låsen, skal PIN-koden benyttes ved programmering,
aktivering eller deaktivering af følgende funktioner:
•
•
•
•
•

Opkaldsspærring
Slette samtaleTakst
CUG konfiguration
Direktkald og nødhjælpsnumre
Telefonbogsindførelser

•
•
•
•
•

MSN
Kortvalg
Ringesignalmelodi og lydstyrke
Terminaladresser
TekstMeddelelser

Hvis De mister eller glemmer den programmerede PIN-kode kan De kontakte
Deres forhandler

7.27 Ringesignals melodi og volumen
De kan programmere ethvert af Deres MSNs og subadresser med forskellige ringesignalmelodier og volumen, så De ved opkald kan høre hvilket MSN eller hvilken terminaladresse, der blev valgt.
I dette eksempel har MSN2
ringesignal melodien 2

Ringer melodi MSN2:M2
ok
Vol
SUB vælg

Se kapitlet “Installation af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 9.5, ”Ringesignal
melodi og volumen.
Ringesignalmelodi og volumen kan også programmeres til prioritets- og specialfiltre. På denne måde kan De skelne prioritets- og specialopkald fra andre.
Se kapitlet 8.9, ”Sluse”
I dette eksempel er telefonnummeret
75602850 på MSN1 anvist en TilladtSluse. Det har ringesignal melodi 3
med volumen 5.

Sluse:t75602850>MSN1
Slet
Ret

M3/V5

Der findes 16 forskellige ringesignalmelodier: M0 til M15
Der findes 6 forskellige volumen: V0 til V5
Ved volumen V0 er der intet ringesignal.

7.28 Ringesignal fra
For ikke at blive forstyrret, kan De fjerne ringesignalet for indgående opkald.
Opkalderens telefonnummer bliver alligevel vist på displayet og optaget i hukommelsen for ikke besvarede opkald.

7.28.1 Ringesignal fjernes
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang med pålagt håndsæt.

Funk
Funk

Tryk Funk

Vider

vælg
vælg

Tryk vælg for at fjerne
ringelyden.

Toneringer <on>
ok

vælg

Toneringer <off>
ok

vælg

ok ok

Tryk ok, og derefter ESC
ESC

Info
Info

Tryk Info for at vise den aktuelle
status, derefter trykkes ESC.
ESC

Park

Ons 01 jul 1998
Info
T-bog K--nr

Gå frem på samme måde, når ringelyden skal tilsluttes igen.

Funk

10:00

7.28.2 Ringelyd fjernes under et indgående opkald
De kan under et indgående opkald fjerne ringesignalet alene for dette opkald.
RoRo

Ring
Ring

Tryk Ro.
Ringesignalet for dette opkald
fjernes.
Tryk Ring for igen at tilslutte
ringesignalet for dette opkald.

75602850 ringer
Skjul T-bog

Ro

Park

75602850 ringer
Skjul T-bog

Ring

Park

7.29 Trepartskonference (3PTY)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet
Når De fører to samtaler, indgående eller udgående, kan De opbygge en
trepartskonference.
Deltager 1
3par:

Deltager 2

43336792 + 75602850
Forb1 Afbr 1
Forb2 Afbr 2

Forb1/Afbr1 gælder for deltager 1

Forb2/Afbr2 gælder for deltager 2

7.29.1 Trepartskonference opbygges
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet
3Par
3Par

Tryk 3Par, når De er
forbundet med deltager 1
og deltager 2 er på hold.

De er forbundet med begge deltagere.

Forb
Forb1

Skift
Skift

Tryk Forb1 for kun at tale
med deltager 1 og sætte
deltager 2 på hold.
Tryk Skift for at veksle
mellem de to samtaler.

Nr: 75602850 forbundet
3par T-bog
Afbr

Flyt

0,12
Skift

3par: 43336792 + 75602850
Forb1 Afbr
Forb2 Afbr2

Nr: 43336792 forbundet
3par T-bog
Afbr

Flyt

Skift

7.29.2 En deltager udelukkes fra trepartskonferencen
Afbr2
Afbr2

Afbr
Afbr

Når De er forbundet med de to
deltagere trykkes Afbr 2 for at
afbryde samtalen med deltager 2
og kun tale videre med deltager 1.

3par: 43336792 + 75602850
Forb1 Afbr1
Forb2 Afbr2

Når De er i samtale med deltager 1
og deltager 2 er sat på hold, afbrydes deltager 1 ved at trykke Afbr

Ny: 43336762 forbundet
3par T-bog
Afbr

Flyt

Skift

De fører nu en normal samtale med
deltager 2.

75602850 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

7.29.3 Trepartskonferencen afsluttes
Begge samtaler afsluttes ved at lægge håndsættet på.

8.0 Programmering af Deres DELTA 952 ISDN
8.1 Programmering af alarm-/aftaleopkald
Et alarmopkalds indkodningsformat til datoen og klokkeslættet er: dd-mm-åå
tt:mm
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU tre gange med pålagt håndsæt.

Alarm
Alarm

Tryk Alarm.

Prog

Slet
Slet

Tryk Slet for at slette forkerte eller
forældede alarm-/aftaleopkald.

Al1: e01 jul 1998 10:30
Slet
Ny
Ret
Off

NyNy

Med
tasterne kommer De til det næste
programmerede alarm-/aftaleopkald.
Tryk Ny for at programmere et nyt
Al1: e01 jul 1998 10:30
Slet
Ny
Ret
Off
alarm-/aftaleopkald.

Alarm

Opsæt

Indkod dato og klokkeslæt for
alarm-/aftaleopkaldet.
Indkodningsformatet er: dd-mm-åå
tt:mm. Bekræft med ok.
Nr.Nr

ok ok

Tryk Nr. for at indkode det telefonnummer, som skal vælges ved
et alarm-/aftaleopkald.
Indkod telefonnummeret.
Bekræft med ok.

Type
Type

Tryk Type for at indkode arten af
alarm-/aftaleopkaldet.

vælg
vælg

Tryk vælg, indtil De kommer til
den ønskede type opkald.
• Engangs alarm-/aftaleopkald (e)
(grundindstilling)
• daglig alarm-/aftaleopkald (d)
• ugentlig alarm-/aftaleopkald (u)

ok ok

Bekræft med ok.
Et programmeret alarm-/
aftaleopkald vises med en ( )
(klokke) foran tidspunktet.

Alarm dato: __
ok

Tid:
<Slet

Al2: e01 jul 1998 15:00<
Tilb
Type Nr
Slet
Nummer:
ok

s/p/g

<Slet

Nummer: 75602850 __
ok
Slet
s/p/g

<Slet

Al2: e01 jul 1998
Tilb
Type Nr

15:00 >75602850
Slet

Alarm type <enkelt>
ok
vælg

Al2: e01 jul 1998 15:00 >75602850
Tilb
Type Nr
Slet
Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00

8.1.1 Aktivere/deaktivere alarm-/aftaleopkald
MENU
MENU

Tryk MENU tre gange med pålagt rør.

Alarm
Alarm

Tryk Alarm

Prog

Offoff

Tryk off for at deaktivere alarm-/
aftaleopkald.

Al2:
Slet

e01 jul 1998 15:00 >75602850
Ny
Ret
Off

Onon

Tryk on for at aktivere alarm-/
aftaleopkald.

Al2:
Slet

e01 jul 1998 15:00 >75602850
Ny
Ret
On

Slet
Slet

Tryk Slet for at slette alarm-/
aftaleopkald.

Alarm

Opsæt

Al2:
Slet

>
Ny

Ret

Off

ESC
ESC

Tryk ESC, når De har afsluttet
Deres indstillinger for at komme
tilbage til hovedmenuen.
Et aktiveret Alarm-/terminopkald
vises med en ( ) (klokke) foran
klokkeslættet.

8.2 Spærring af udgående samtaler
•

•

Kontroller først om adgangen til telefonanlægets områdenummer
(ved tilslutning til omstillingsanlæg) og forvalgsnumrene til de nationale og internationale forbindelser er korrekt indstillet.
Se kapitlet “Installation af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 9.1,
”Forvalg”.
Opkaldsspærringens aktivering og deaktivering er altid beskyttet
gennem PIN-kode låsen.

Lokal-spærring
National spærring
International spærring
Total spærring
Hotline

Bemærk:

ingen udgående samtaler med
Omstillingsanlægs-adgangsnummer
Nationale forvalgsnumre
Internationale forvalgsnumre
Alle undtagen forprogrammerede nødhjælpsnumre
Alle undtagen forprogrammerede direktopkald og
nødhjælpsnumre

Spærring af udgående samtaler og direktopkald udelukker
hinanden gensidigt.

8.2.1 Aktivere opkaldsspærring
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang med
pålagt håndsættet.

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00

Funk
Funk

Tryk Funk.

Vider

Funk

Tryk
, indtil De kommer til
“Låst/hotline”.
Vælg
Vælg

ok ok

Tryk Vælg, indtil den ønskede type
spærring vises.
Bekræft med ok, Indkod Deres
PIN-kode hvis nødvendigt.

Park

Toneringer <on>
ok

Låst/Hotline <off>
ok

vælg

vælg

Låst/Hotline <internat>
ok
vælg

8.3 Banke på (CW)
8.3.1 Deaktivere/aktivere Banke på
MENU
MENU

MENU med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

Funk
Funk

Tryk Funk .

Vider

Tryk
, indtil De kommer til
“Banke på”.

Toneringer <on>
ok

vælg

Banke på <on>
ok

vælg

Banke på <off>
ok

vælg

Vælge
Vælg
ok ok

Info
Info

Tryk Vælg for at slå ”Banke på”
fra.
Bekræft med ok og tryk derefter
ESC
Tryk Info for at vise den aktuelle
status, derefter trykkes ESC.
ESC

Park

Ons 01 jul 1998
Info
T-bog K-nr

Gå frem på samme måde for igen at aktivere Banke på.

Funk

10:00

8.4 Lukket brugergruppe (CUG)
8.4.1 CUG oprettes (OA)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

MENU
MENU

MENU een gang med pålagt
Tryk MENU
håndsæt.

Funk
Funk

Tryk Funk.

Vider

Tryk
, indtil De kommer til
“CUG konfiguration”.

Toneringer <on>
ok

Tryk Vælg for at ændre
CUG-adgangen. De kan vælge
mellem “lukket” og “åben” CUG.

CUG konfiguration <åben>
ok
vælg

vælg
vælg

Park

Funk

ok ok

Bekræft med ok og tryk
derefter ESC.
ESC

Bemærk:

Lukket CUG = kun muligt at ringe indenfor CUG’en.
Åben CUG = valg mulig indenfor/udenfor CUG’en.

vælg

CUG konfiguration <lukket>
ok
vælg

8.5 Service-Koder
8.5.1 Programmering af service-Koder
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU to gange med pålagt håndsæt.

Service
Service

Tryk Service.

Konf

Ny Ny

Tryk Ny.

Service:
Ny

Indkod service-koden.
Bekræft med ok.
Indkod navnet på tjenesten.
Bekræft med ok.

Tekst Service

Takst

Nr: __
ok

<slet

Navn:__
ok
A=>a

<slet

Service: <navn>
Slet
Ret

vælg

8.6 Samtale takst
• ændringen af Takstfaktor og tilbagestillingen af Taksttæller kan beskyttes
gennem PIN-kode låsen.

8.6.1 Takstfaktor
• Der kan programmeres en individuel Takstfaktor for ethvert MSN.
Dette kan ikke benyttes i Danmark.

MENU
MENU

MENU to gange med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

Takst
Takst

Tryk Takst.

Konf

Tryk
for at vælge det MSN,
hvis Takstfaktor De vil ændre.

Sidste opkald MSNO: 6,24
Takst Total tMSN Max

Takst
Takst

Tekst Service

Takst

Tryk Takst.
Efter opfordring indkodes
Deres PIN-kode.

ok ok

Indkod Takstfaktoren.
Bekræft med ok.

Pris pr. enhed MSNO: 0,12
ok
slet

8.6.2 Begrænse samtaletakster for et MSN
• Maximum begrænsning er “999999”.
• Forudindstillingen er “ingen begrænsning”.
• Når den indstillede begrænsning er nået, kan den aktuelle samtale føres
til ende. Derefter er det ikke muligt at føre udgående samtaler fra dette
MSN, nødhjælpsopkald er dog undtaget.

MENU
MENU

MENU to gange med pålagt håndsæt.
Tryk MENU
Derefter trykkes Takst.

Max
Max

Tryk Max.
Tryk
for at vælge det MSN,
som De vil programmere en
begrænsning for.

Sidste opkald MSN1: 6,24
Takst Total tMSN Max

Max. total
ok

MSN0:
<slet

Indkod efter opfordring Deres
PIN-kode og overgrænsen
for max total i Kr for
dette MSN (kun runde beløb)
ok

Bekræft med ok.

Max Total MSN0: 50__
ok
<slet

8.6.3 Tilbagestilling af taksttæller
MENU
MENU

MENU to gange med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

Takst
Tast

Tryk Takst.

Konf

tMSN
tMSN

Tryk tMSN for at vælge Total
for et MSN.

Sidste opkald MSN0: 6,24
Takst Total tMSN Max

Vælg

Slet
Slet

Tekst Service

det ønskede MSN.

Tryk Slet for at stille Taksttælleren for dette MSN
tilbage på 0.

Ja Ja

Efter opfordring indkodes
Deres PIN-kode.
Tryk Ja.

Total
Total

Tryk Total for at vælge samtaletakstene for alle MSNs.

Slet
Slet

Tryk Slet for at stille totaltælleren
tilbage på 0.

Ja Ja

Efter opfordring indkodes
Deres PIN-kode.
Tryk Ja.

ESC
ESC

ESC
Tryk ESC.

Total MSN1: 120,24
Takst Total Sidst Slet

Slet total MSN1: 120,24
Ja
Nej

Total MSN1: 0000,00
Takst Total Sidst Slet

Total: 0512,48
Takst tMSN Sidst Slet

Slet Total: 0512,48
Ja
Nej

Total: 0000,00
Takst tMSN Sidst Slet

Takst

8.7 Direktopkald og nødhjælpsnumre
• For at kunne aktivere et direktopkald, skal De først programmere
direktnummeret.
• Opkaldsspærring og direktopkald udelukker hinanden gensidigt.
• Forudindstillede nødhjælpsnumre:
• Nødhjælpsnummer 1: 112 (politi)
• Nødhjælpsnummer 2: 112 (brand)

8.7.1 Programmering af direktnummer og nødhjælpsnummer
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU tre gange med pålagt håndsæt.

Prog
Prog

Tryk Prog.

Nød
Nød

Tryk Nød.
Det første nødhjælpsnummer
(politi) vises.
Med
kommer De til det
næste nummer.

Det andet nødhjælpsnummer ( Brand ) vises,
derefter følger tredie og fjerde nødhjælpsnummer samt direktnummer.
RetRet

Tryk Ret for at indkode eller
ændre et nummer.
Indkod telefonnummeret.

ok ok

Prog

Alarm

Programmering
PIN
N-tast K-nr

Politi: 112
Slet

Ret

Brand: 112
Slet

Ret

Alarm Nr. 3
Slet

Ret

Alarm Nr.3: 102_
ok
Slet

Bekræft med ok.

Opsæt

Sluse Nød

s/p/g

<slet

Gemt

Kort bekræftelse.

8.7.2 Direktopkald og nødhjælpsnumre aktiveres
Aktivering og deaktivering af direktopkald er altid beskyttet af PIN-kode låsen.
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang med
pålagt håndsæt.

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00

Funk
Funk

Tryk Funk.

Vider

Funk

Park

vælg
vælg

ok ok

ESC
ESC

Tryk
, indtil De kommer
til “Låst/Hotline”.

Toneringer <on>
ok

vælg

Tryk vælg, indtil der vises
<Hotline>.

Låst/Hotline <off>
ok

vælg

Bekræft med ok.

Låst/Hotline <hotline>
ok
vælg

Indkod Deres PIN-kode
(grundindstilling “0000”).

PIN:__

Tryk ESC
ESC for at komme
tilbage til hovedmenuen.

Låst/Hotline <hotline> On
ok
vælg

Politi- og brand-nødhjælps softkey
vises kun, når opkaldespærringen
“total” eller “Direktopkald” er aktiveret.

Ons 01 jul 1998
Hlin

Poli

10:00
Brand

8.8 Navnetaster
8.8.1 Programmering af navnetasterne
Programmeringen af navnetasterne kan beskyttes gennem PIN-kodens lås.
MENU
MENU

Tryk tre gange på MENU
MENU
med pålagt håndsæt.

Ons 01 jul 1998
T-bog K-nr

10:00

Prog
Prog

Tryk Prog.

T-bog
Prog

Liste
Opsæt

N-tast
N-tast

Tryk N-tast

Programmering
PIN
N-tast K-nr

Indkod om nødvendigt Deres
PIN-kode.
Tryk den N-TAST-tast, som skal
programmeres
Ret
Ret

ok ok

Tryk Ret og bestem med
Vælg, om navnetasten skal
programmeres med et
telefonnummer eller en
funktion. Bekræft med ok.

K-nr

Alarm

Sluse Nød

Vælg N-tast

N-tast 81:
Slet

Ret

N-tast 81: Type <nummer>
ok
vælg

Indkod telefonnummeret.
ok ok

N-tast 81: 75602850_
ok
Slet
s/p/g

<slet

Bekræft med ok.
Gemt

Kort bekræftelse.

8.8.2 Programmere udgående MSN udvalgsliste
Ret
Ret
vælg
vælg

Tryk Ret og bestem
med vælg, om navnetasten
skal programmeres med
funktionen “Udg. MSN-liste
Bekræft med ok.

N-tast 81:
Slet

Ret

N-tast 81: Type <udg.MSN liste>
ok
vælg

Navnetasten er nu programmeret for funktionen “Udgående
MSN-liste”.
Bemærk: En navnetast, som er programmeret med funktionen
“Udg. MSN-liste, kan ikke programmeres med dobbeltfunktion.
Efter aktivering af funktionen
“Udg. MSN liste” vises det valgte
MSN eller dets navn på displayet
Aktiver navnetasten for at vælge
MSN.

Ons. 01 jul 1998
Info
T-bog K-nr

MSN1

10:00

8.8.3 Aktivere/deaktivere udgående MSN udvalgsliste
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang med
pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998
T-bog K-nr

10:00

Funk.
Funk

Tryk Funk.

Vider

Funk

Tryk
, indtil De kommer
til “Udgående MSN udvalg”.

Toneringer <on>
ok

vælg
vælg

Tryk vælg for at bestemme
den ønskede type MSN
udvalg.

ok ok

Bekræft med ok.

Park

vælg

Udg. MSN valg <off>
ok
vælg

Udg. MSN udvalg <pr. opkald>
ok
vælg

Udgående MSN udvalgsfunktioner
Udg. MSN udvalg <fast>: Valgte MSN er gyldig indtil næste ændring.
Udg. MSN udvalg <pr. opkald>: Valgte MSN gælder kun for næste opkald.

8.9 Sluser
8.9.1 Programmere sluser
MENU
MENU

MENU tre gange med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

Prog
Prog

Tryk Prog.

Prog

Sluse
Sluse

Tryk Sluse.

Programmering
PIN
N-tast K-nr

NyNy

Tryk Ny.

Alarm

Opsæt

Sluse Nød

Sluse:
Ny

Indkod det telefonnummer, som
De vil anvise et Sluse.

Nummer:_
ok

s/p/g

<slet

ok ok

Bekræft med ok.

Nummer: 75602850_
ok
Slet
s/p/g

<slet

vælg
vælg

Tryk vælg, indtil De kommer til
det ønskede MSN eller “alle MSN”.
Bekræft med ok.

MSN?: 75602850 <MSN0>
ok
vælg

Tryk vælg, indtil den ønskede
Sluseart bliver anvist. Bekræft
med ok.

Sluse: ? 75602850 <ingen>
ok
vælg

vælg
vælg

Slusetypen (t, l, V, s) vises foran Slusenummeret (se afsnit 7.13).

Sluse: t75602850> alle MSN
Slet
Ret

Følgende menuer vises kun, når der er valgt prioritets- eller specialSluse.
vælg
vælg

vælg
vælg

Tryk vælg, indtil den
ønskede ringermelodi
vises. Bekræft med ok.

Tryk vælg, indtil den ønskede
lydstyrke vises. Bekræft med
ok.
De kan nu programmere en Sluse til
et andet telefonnummer.

Ringer melodi ?: 75602850 <M1>
ok
vælg

Ringer volume ?: 75602850 <V3>
ok
vælg

Sluse:
Ny

8.9.2 Deaktivere/aktivere sluser
Når De har programmeret sluser, kan De aktivere og deaktivere disse.
De kan kun aktivere een Slusetype ad gangen

MENU
MENU
Funk
Funk

vælg
vælg

MENU en gange med pålagt
Tryk MENU
håndsæt
Tryk Funk.

Vider

Tryk
, indtil De kommer til
“Sluse aktivitet”.

Toneringer <on>
ok

Tryk vælg for at ændre
den aktiverede Sluse (i dette
eksempel er “Tilladt-Sluse”
aktiveret).

vælg

Sluse aktiveret <tilladt>
ok
vælg

Bekræft med ok.

ESC
ESC

ESC for at komme tilbage
Tryk ESC
i hovedmenuen.

Info
Info

Tryk info for at vise den aktuelle status.

vælg
vælg

Funk

Sluse aktiveret <off>
ok
vælg

ok ok

Gå frem som ovenfor nævnt for at
deaktivere Sluse.
Tryk
for at komme til den
aktiverede Sluse.
Tryk Vælg for at skifte til
“Sluse aktiveret <off>”.
Bekræft med ok.

Park

Ons 01 jul 1998
Info
T-bog K-nr

Sluse aktiveret <tilladt>
ok
vælg

8.9.3 Anvise en sluse til et nummer i telefonbogen
Sluse
Sluse

Tryk sluse, når De har udvalgt et
navn i telefonbogen.

Rette
Ret

Tryk Ret.

vælg
vælg

Tryk Vælg for at udvælge et
MSN eller “alle MSN”

ok ok

Bekræft med ok.

T-bog: Daniel
Slet
Sluse Rette vælg

Sluse: 07118388843320 >MSN0
Slet
Ret
MSN ?: 07118384320 <MSN1>
ok
vælg

10:00

vælg
vælg

Tryk vælg, indtil den ønskede
Slusetype vises.

ok ok

Bekræft med ok.

Sluse ?: 07118384320 <tilladt>
ok
vælg

8.10 Viderestilling af opkald
8.10.1 Programmere, aktivere og deaktivere viderestilling af opkald
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang med pålagt
håndsæt.

Vider
Vider

Tryk Vider (Opkald viderestilling)
Tryk
, indtil det MSN vises,
hvor til De vil programmere
en viderestilling af opkald.

Type
Type

Tryk Type for at vælge viderestillingsarten af opkald.

Rette
Rette

Tryk Rette. Indkod det telefonnummer, hvortil opkald skal
viderestilles.
Bekræft med ok.

onon

Tryk on for at aktivere viderestilling
af opkald.
Kort bekræftelse.

off

Tryk off for at deaktivere
viderestillingen af opkald

Vider

Park

Funk

Off: 75602851 konst >
Type on
Rette

Off: 75602851 konst >
Type on
Rette

Off: 75602851 Optag >
ok
sub

Off:
Type

<slet

75602850 Optag > 75602851
on
Rette

Vider: 75602850 Optag > 75602851

On:
Type

75602850 Optag > 75602851
off
Rette

8.11 Skjule visning af telefonnummer (CLIR)
Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.
MENU
MENU een gang med pålagt håndsæt.
MENU
Tryk MENU

Funk
Funk

Tryk Funk.

Vider

Tryk
indtil De kommer til
“Skjul eget nummer”.

Toneringer <on>
ok

Park

Funk

vælg

vælg
vælg

Tryk Vælg for at slå
skjul eget nummer til.

ok ok

Bekræft med ok. Tryk ESC
ESC
for at komme tilbage i
hovedmenuen.

Skjul eget nummere <on>
ok
vælg

Tryk Info for at vise den
aktuelle status.

Ons 01 Jul 1998
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Info
Info

Skjul eget nummer <off>
ok
vælg

10:00

Gå frem som ovenfor beskrevet for igen at vise eget nummer.

8.11.1 Skjule visning af cifre
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU een gang med pålagt håndsæt.

Funk
Funk

Tryk Funk.

Vider

Tryk
indtil De kommer til
“Vis cifre”.

Toneringer <on>
ok

vælg

Tryk Vælg for at slå visning
af cifre i display fra.

Vis cifre <on>
ok

vælg

vælg
vælg

ok ok

Info
Info

Park

Bekræft med ok. Tryk ESC
for at komme tilbage i
hovedmenuen.

Vis cifre <off>
ok

Tryk Info for at vise den
aktuelle status.

Ons 01 Jul 1998
Info T-bog K-nr

Gå frem som ovenfor beskrevet for igen at vise cifre i display.

Funk

vælg

10:00

8.12 Tekstmeddelelser
8.12.1 Oprette en ny tekstmeddelelse
MENU
MENU

MENU to gange med
Tryk MENU
pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998
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10:00

Tekst
Tekst

Tryk Tekst for at vise den
første forprogrammerede
meddelelse.

Konf

Takst

NyNy

ESC
ESC

Tekst Sevice

Tryk Ny.

Tekst 0: Ring venligst
Ny
on

Indkod tekstmeddelelsen.
Bekræft med ok.

Tekst:__
ok
A=>a

Kort bekræftelse.
ESC for at komme tilbage
Tryk ESC
i hovedmenuen.

<slet

Tekst 3: Møde o.k.
Slet
Ny
Ret

on

8.12.2 Ændre eller slette en tekstmeddelelse
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU to gange med
pålagt håndsæt.

Tekst
Tekst

Tryk Tekst for at vise den
den første forprogrammerede
meddelelse.
Udvælg den ønskede
meddelelse med
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Konf

Takst

Tekst Sevice

Tekst 3: Møde o.k.
Slet
Ny
Ret

on

Ret
Ret

Tryk Ret for at ændre en meddelelse, derefter indkodes
teksten.

Slet
Slet

Tryk Slet for at slette en meddelelse.

8.13 PIN-kode
• Den forudindstillede PIN-kode er “0000”.

8.13.1 Programmering af PIN-koden
MENU
MENU

MENU tre gange med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

MENU
Prog

Tryk Prog.

Prog

MENU
PIN

Tryk PIN.

Programmering
PIN
N-tast K-nr

Alarm

Opsæt

Sluse Nød

Gammel PIN:_

Indkod den gamle PIN-kode.
Ny PIN:_

Indkod den nye PIN-kode.
Ny PIN:_

Den nye PIN-kode indkodes
endnu engang som bekræftelse.
PIN kode ændret

Kort bekræftelse.

8.13.2 Aktivere/deaktivere PIN-kode
MENU
MENU

MENU een gang med pålagt
Tryk MENU
håndsæt.

Funk
Funk

Tryk Funk.

vælg
vælg

Vider Park

Funk

Tryk
, indtil De har nået til
“PIN-beskyttelse”.

Toneringer <on>
ok

Tryk vælg for at tilslutte
PIN låsen.

PIN beskyttelse <off>
ok
vælg

vælg

ok ok

Bekræft med ok.

Info
Info

Tryk Info for at vise den
aktuelle status.

PIN beskyttelse <on>
ok
vælg
Ons 01 Jul 1998
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T-bog K-nr

10:00

Gå frem som ovenfor nævnt for at slå PIN-kode låsen fra igen

8.14 Kortvalg
• Programmeringen af kortvalg-numre kan beskyttes gennem PIN-kode
låsen.

8.14.1 Programmering af kortnummervalg.
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU tre gange med
pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998
Info
T-bog K-nr

10:00

Prog
prog

Tryk Prog.

Prog

Opsæt

K-nr
K-nr

Tryk K-nr
Det første kortnummer vises.
Tryk
for at komme til næste
indførelse.

Retret

Tryk Ret.
Indkod det nye telefonnummer.
Bekræft med ok.

Alarm

Programmering
PIN
N-tast K-nr

K-nr. 00:
Slet

Ret

K-nr 01:_
Slet

Ret

K-nr 01: 8694812
ok
Slet

Sluse Nød

s/p/g

<slet

Gemt

ok ok

Kort bekræftelse.

9.0 Installation af Deres DELTA 952 ISDN
9.1 Forvalg
For at De kan være sikker på, at de enkelte tjenester fungerer korrekt, er det
nødvendigt at indstille de særlige “Forvalg”. Det er kun nødvendigt at indstille
omstillingsanlægsadgangsnummer, når den er tilsluttet et omstillingsanlæg.
Hvert forvalg kan indeholde maximum otte cifre.

Forudindstillede værdier:
• Omstillingsanlægs adgangsnummer: intet
• Nationalt forvalgsnummer: intet
• Internationalt forvalgsnummer: 00
MENU
Tryk MENU
MENU
MENU tre gange ved pålagt håndsæt.

Opsæt
Opsæt

Tryk Opsæt

Koder
Koder

Tryk Koder
Vælg det tilsvarende forvalg
med
tasterne

Ret
Ret

Tryk Ret for at ændre forvalg.
Indkod det nye forvalg, og
bekræft med ok.

Prog

Alarm

Installation
MSN SUB

Koder

Bykode:
Slet

Ret

Områdekode:
Slet

Ret

Områdekode: 00_
ok
Slet

Opsæt

Ring

Sprog

<slet

9.1.1 Henvisning vedr. tilslutning til omstillingsanlæg
Hvis De har Deres DELTA 952 ISDN tilsluttet et omstillingsanlægs S0-lokalnumre, skal De indstille anlæggets adgangsnummer.
For at kunne udnytte alle de i denne håndbog beskrevne DELTA 952 ISDN funktioner er det en forudsætning, at omstillingsanlægget understøtter de beskrevne
funktioner, svarende til DSS1 protokol (Euro-ISDN).

9.2 Ekstranumre (MSN)
• De kan programmere indtil 10 ekstratelefonnumre.
• Ved udleveringen er der ikke forprogrammeret MSNs.
• Telefonen fungerer også uden MSNs, men vi anbefaler altid, at MSN0 indkodes for, at alle telefonens ISDN-funktioner kan udnyttes optimalt.
• Hvert MSN kan anvises et eget navn og en ringesignalmelodi.
Se kapitlet “Særlige funktioner”, afsnit 7.27, ”Ringesignals melodi og
volumen”
• De kan programmere Sluse til alle eller enkelte MSNs.
Se kapitlet “Programmering af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 8.9, ”Sluser”
• Ved hjælp af navnetasterne kan De programmere den “Udgående MSN”
valgfunktion.
Se kapitlet 8.8, ”Navnetaster”.

9.2.1 MSNs indstilles
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU tre gange med pålagt håndsæt.

Opsæt
Opsæt

Tryk Opsæt.

MSN
MSN

Tryk MSN.

Ret
Ret

ok

Prog

Alarm

Opsæt

Installation
MSN SUB

Koder

Med
udvælges det tilsvarende
MSN, derefter trykkes Ret.

MSN0:
Slet

Ret

Indkod MSN-nummeret og bekræft
derefter med ok.

MSN0:_
ok

<slet

Navn MSN0: Privat
ok
A=>a

<slet

De kan også vælge at indkode
et navn for Deres MSN, derefter
bekræftes med ok.

Ring

Sprog

Gemt

Kort bekræftelse.

9.3 Terminaladresser (SUB)
• De kan programmere indtil 10 Terminaladresse-telefonnumre.
• Terminaladresser kan programmeres med forskellige ringesignalmelodier
og volumen.
Se kapitlet 9.5, ”Ringesignal, melodier og volumen”

9.3.1 Indstille terminaladresser
MENU
MENU

MENU tre gange med pålagt håndsæt.
Tryk MENU

Opsæt
Opsæt

Tryk Opsæt.

SUB
SUB

Tryk SUB.

Ret
Ret

Prog

Alarm

Installation
MSN SUB

Koder

Med
udvælges den tilsvarende
subadresse, derefter trykkes Ret.

SUB0:
Slet

Ret

Indkod subadresse-nummeret og
bekræft derefter med ok.

SUB0: 12_
ok

Slet

Opsæt

Ring

Sprog

<slet

9.4 Sprog
De kan selv udvælge et sprog for displayet på Deres DELTA 952 ISDN. I Deres
telefon kan vælges mellem: Engelsk, tysk, Dansk. Grundindstillingen er
“Dansk”.

9.4.1 Indstille sprog
MENU
MENU

Tryk MENU
MENU tre gange med pålagt
håndsæt.

Opsæt
Opsæt

Tryk Opsæt.

Sprog
Sprog

Tryk Sprog.

Vælg
vælg

Udvælge det tilsvarende sprog
med vælg.

ok ok

Bekræft med ok.

Sproget på displayet ændres tilsvarende
(f.eks. Engelsk)

Prog

Alarm

Installation
MSN SUB

Koder

Sprog: Dansk
ok

Ring

Sprog

vælg

Sprog: Engelsk
ok

Installation
MSN SUB

Opsæt

vælg

Anbrs

Ring

Langu

9.5 Ringesignal melodier og volumen
Hvert MSN og hver subadresse kan programmeres med forskellige
ringesignal melodier og/eller volumen.
Der gives 16 forskellige ringesignalmelodier:
Der gives 6 forskellige ringevolumen:

M0 til M16 forudindstillet: M0
V0 til V5
forudindstillet: V3

Se kapitlet “Programmering af Deres DELTA 952 ISDN”, afsnit 8.9, ”Programmere sluser, telefonnumre med ringesignal melodi og volumen.”

9.5.1
Indstille ringesignal melodier og volumen for MSNs og subadresser
MENU
MENU
Opsæt
Ring
Ring

MENU tre gange med pålagt
Tryk MENU
håndsæt.
Tryk Opsæt
Tryk Ring. Den valgte ringesignalmelodi afspilles.

Prog

Alarm

Installation
MSN SUB

Koder

Opsæt

Ring

Sprog

MSN vælges med
f.eks. MSN1)

,

Ringer melodi MSN0: M1
ok
Vol
SUB vælg

vælg
vælg

Tryk vælg for at ændre ringesignalmelodien.

ok ok

Når den ønskede ringer melodi
lyder, bekræftes med ok.

VolVol

Tryk Vol hvis De vil ændre volumen.

vælg
vælg

Tryk vælg for at ændre volumen,
derefter bekræftes med ok.

Ringer volume MSN2: V3
ok
Mel
SUB vælg

SUB
SUB

Tryk SUB for at ændre ringesignalmelodi eller volumen for en subadresse, tryk derefter vælg for
at vælge ringesignalmelodi, eller tryk
Vol for at ændre subadressens
volumen.

Ringer volume MSN2: V4
ok
Mel
SUB vælg

vælg
vælg

ok ok

MSN

Bekræft med ok.
Tryk
for at komme til en anden
subadresse, eller tryk MSN for at
komme til et MSN.

Ringer melodi MSN1: M1
ok
Vol
SUB vælg

Ringer melodi MSN2: M2
ok
Vol
SUB vælg

Ringer melodi SUB1: M1
ok
Vol
MSN vælg

Liste over ISDN-Tjenester med forkortelser
ISDN tjeneste

Fork.

Tele Danmarks
Service navne

Advice of Charge, During Call

AOCD

-

Advice of Charge, End of Call

AOCE

Vis prisen

Advice of Charge, Call set-up

AOCS

-

Calling Line Idenfitication

CLIP

Vis nummer

Calling Line Identification Restriction

CLIR

Skjul nummer

Connected Line Identification Presentation

COLP

-

Connected Line Identification Restriction

COLR

-

Call Forwarding, Busy

CFB

Viderestilling ved optaget

Call Forwarding, No Reply

CFNR

Viderestilling

Call Forwarding, Unconditional

CFU

Viderestilling af alle opkald

Call Hold

HOLD

Parkering

Call Deflection during calling phase

CD

-

Call Waiting, acception/rejection/barring

CW

Banke-På

Completion of Call to Busy Subscriber

CCBS

Notering

Conference with more than 3 parties

CONF

-

Closed User Group

CUG

Lukket brugergruppe

Direct Dialling In

DDI

Direkte nummer

Explicit Call Transfer

ECT

-

Malicious Call Identification

MCID

-

Multiple Subscriber NUmber

MSN

Ekstra numre

Subaddressing

SUB

Terminaladresse

Terminal Portability

TP

Terminalskift

User to User Signalling 1

UUS1

Kort meddelelse

3 Party Conference

3TPY

3-På-Linien

Message waiting

MWI

-

Funktion

DELTA
952
ISDN

TDK
nov.
99

Takstvisning under forbindelsen

x

÷

Takstvisning ved afsluttet forbindelse

x

x

Takstinformation før forbindelse

x

÷

Identifikation af opkalders telefon-nr.

x

x

Begrænsning af identifikation af opkalders telefonnummer

x

x

Visning af eget telefonnummer

x

x

Begrænsning af egen identifikation

x

x

Viderestilling af opkald ved Optaget

x

x

Viderestilling hvis intet svar

x

x

Viderestilling omgående

x

x

Holde en forbindelse

x

x

Viderestilling af opkald før opkaldet modtages

x

÷

Banke på under bestående forbindelse. Besvare/ afvise/ afbryde

x

x

Kalde tilbage ved Optaget, Notering

x

x

Stor konference (Møder med 9 konferencedeltagere)

x

÷

Lukket brugergruppe (CUG)

x

(x)

Ikke
relevant

x

Viderestille fra forespørgsel situation

x

÷

Identifikation af ondskabsfuldt opkald

x

÷

Multitelefonnummer

x

x

Subadressering

x

x

Parkere/genoptage en forbindelse

x

x

Bruger-bruger Signallering 1

x

x

Trepartskonference

x

x

Besked venter

x

x

Selvvalg

Udbedring af fejl
Problem
Ingen funktion og ingen display
visning.

Mulig årsag
• Udfald af apparatets vægsnor.
• Stikkontakt ikke sat i NT.
• Kontaktproblem stik/kabel.

Ingen aktuel visning af dato
og klokkeslæt.

Telefon ikke brugt i længere tid.
Display virker igen, når De fører en
udgående samtale.

Intet ringesignal.

• Ringesignal er stillet på “off” (se
“Ringesignal fra”, afsnit 7.28).
• Indgående opkald filtreres, afs. 7.13

En funktion kan ikke bruges.

• Gentage indkodning på grund af en
mulig betjeningsfejl.
• Intet MSN0 programmeret.
• Der er ikke abonneret på tjenesten.
• Tilsvarende apparatfunkion ikke
rigtig indstillet.

Deres samtalepartner kan ikke
høre Dem.

Mikrofonafbryder er tilsluttet.
Tryk
MIKR

Ingen telefonnummervisning.

• Opkaldet kommer fra en enkelt
analog tilslutning.
• Telefonnummervisning slået fra.

Ingen nye forbindelse ved
“Hente parkeret samtale”.

• Tilladellig tid (max. 3 min.) er
overskredet.
• Der er indkodet forkert
parkeringsidentifikation ved Hente.

Ingen Takstregistrering.

Takstfaktor (pris pr. enhed) er ikke
indstillet.

Andre problemer, når håndsættet
er lagt på.

Fjern telefonstik, vent 10. sek.
og sæt stikket i igen

Mistet eller glemt PIN-kode
.

Kontakt Deres forhandler

Liste over indstillingsmuligheder
Indstillingsmuligheder

De kan foretage disse funktionsindstillinger.

Grundindstilling

Grundindstilling af en funktion

PIN-kode lås

Funktioner, som kan beskyttes
af Pin-kode låsen.

“Info”- softkey-visning

Når apparatets status har ændret sig.

Lysdiode-visning

Nye opkald på listen eller nye
meddelelser foreligger.

Indstilling til:

Grund- PIN-kode
“Info”
ind- forespørgsel Soft key /
stilling altid kun
Led
når
aktiv

Låst/Hotline

Sluse aktiveret
Viderestilling af opkald
Banke på
Taksttæller
Slette Takst
CUG konfiguration
Direktkald/nødhjælp
nummer
Navnetaster
Tekstmeddelelser
Ny meddelelse foreligger
Opkalderliste
MSN-programmering
Vis cifre
Udgående MSN-valg
PIN-kode lås
PIN-kode programmering
Kortvalg
Ringer melodi
Ringer volumen
Subadresseprogrammering
Telefonbogs-indførelse
Toneringer
Vis eget nummer

off / total / PBX/
national / internat /
Hotline
off / tilladt / låst/
VIP / speciel
Konst / Optag / nsvar
off/on
Takstfaktor
off / lukket /
åben
1/4
20
10

off

x

x

off

x

off
on
off

x
x
x
x
x

off
-/112,
112 x

x
x
x, grøn LED
rød LED

10
off / on
off /pr. opkald / fast
off / on
PIN-kode
20
16 melodier
6 lydstyrker
10
100
off / on
off / on

x
on
off
off
0000
M0
V3

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

on
on

x
x

Kort oversigt over display
Menuer med pålagt håndsæt
På Deres DELTA 952 ISDN vises nogle af funktionerne kun, når de tilsvarende
ISDN-tjenester er oprettet og aktiveret af operatøren. Se “Liste over ISDN-tjenester.

Hovedmenu
Info
T-bog

•
•

K-nr

•

Status visning
Telefonbog, f.eks.
indkodning af et nyt nummer
eller valg med telefonbogen.
Kortvalg-nummer

Liste

•

Viser ubesvarede opkald

Tryk MENU
MENU een gang

Vider
Park

•
•

Viderestilling af opkald
Hente parkeret samtale

Vider

Funk

•

Tilslutning/afbrydelse af
1 Toneringer
2 PIN-beskyttelse
3 Låst/Hotline
4 Opkalds-Sluse
5 Banke på
6 Vis eget nummer
7 Vis cifre
8 CUG konfiguration
9 Udgående MSN valg

Konf

•

Ident

•

Tekst

•

Service
Takst

•
•

Deltager tilsluttes en
konference med mere end 3
deltagere
Identifikation af indgående
opkald (f.eks. ved
ondskabsfulde opkald)
Oprette/slette/afsende en
meddelelse, tilslutte-/afbryde
vælge ISDN-service-kode
Indkode Takstfaktor og vise
samtaleTakst

Ons 01 Jul 1998
Info
T-bog K-nr

Park

Funk

MENU to gange
Tryk MENU
Konf

Ident

10:00
Liste

Tekst ServiceTakst

Tryk MENU
MENU tre gange

Prog

Alarm

Sluse Nød

Opsætningsmenu
Installation
MSN SUB

•

Alarm

•

Opsæt

•

PIN
N-tast
K-nr

•
•
•

Sluse
Nød

•
•

MSN
SUB

•
•

Koder

•

Ring

•

Sprog

•

Opsæt

Programmeringsmenu
Programmering
PIN
N-tast K-nr

Prog

Koder

Ring

Sprog

Programmeringsundermenu.
programmering af Alarm/aftalekald
Installationsmenu
Programmering af PIN-kode
Navnetast programmering
Programmering af
kortvalgs-nummer
Programmering af Sluse
Programmering af Direktkald
og nødhjælpsnumre
Programmering af MSNs
Programmering af Sub
adresser
Indstilling af bykode,nationale
og internationale forvalg.
Ringesignal melodi og
volumen indstilles
Valg af sprog

Menuer ved udgående samtale
Hovedmenu

T-bog

•

K-nr

•

Liste

•

Vælg nummer fra liste med
ubesvarede opkald

Tekst

•

Opstille/slette en meddelelse

Funk

•

funktion on/off
eller indstille

Tast nr.
T-bog K-nr

Liste

Vælg telefonnummer
fra telefonbog
Vælg kortvalg-nummer

MENU een gang
Tryk MENU
Tekst

Funk

Menuer ved indgående samtale
Hovedmenu
Skjul
07118694711 kalder Ring straks>>
Skjul T-bog
Ro
mere Park

•

Deres telefonnummer vises
ikke hos samtalepartneren
Nummerindkodning i telefonbogen
Ringesignal afbrydes
midlertidig (Tryk Ring for igen
at tilslutte ringesignalet)

T-bog

•

Ro

•

mere

•

Den resterende tekst af en
sendt meddelelse vises

Park

•

hente en parkeret samtale

Tryk MENU
MENU een gang

Vider

•

Vider

Ident

•

Tekst

•

Funk

•

Opkald Viderestilles, uden
at besvare det.
Identifikation af en indgående
samtales oprindelse (ved
ondskabsfulde opkald)
Oprette/slette en meddelelse,
tilslutning/afbrydelse
funktion on/off
eller indstille

Tid
T-bog

•
•

Visning af dato-/klokkeslæt
Nummerindkodning i
telefonbogen

Afbr

•

Afbryde forbindelse, ny
klartone

Hold

•

Sæt opkald på hold og vælg
yderligere et nummer

Park

•

Samtale parkeres

Ident

Tekst

Funk

Menuer under en samtale
Hovedmenu
07118694711 forbundet
Tid
T-bog
Afbr

Hold

0,12
Park

Tryk MENU
MENU een gang

Konf

•

Konf

Ident

•

Tekst

•

Vælg den første konferencedeltagers telefonnummer
Identifikation af et indgående
opkalds oprindelse (ved
ondskabsfulde opkald)
Oprette/slette en meddelelse

Service

•

Valg af en ISDN-service-kode

Funk

•

funktion tilslutte/
afbryde eller indstille

3Par

•

Konference med begge
deltagere (trepartskonference)

T-bog

•

Nummerindkodning i
telefonbogen

Afbr

•

En deltager afbrydes

Flyt

•

To deltagere forbindes og
egen forbindelse afbrydes

Skift

•

Parkere aktuel deltager og
tale med den før parkerede
deltager

Ident

Tekst Service

Funk

Menu i Forespørgsel
Nr: 07118694711 forbundet 0,12
3Par T-bog
Afbr Flyt

Skift

Notater:

1401 4400 HD, ED 2 . R&T 75 50 26 66

