SMT-i3100/3105 Snabbguide
Lysdiodsstatus

LCD Skärm
Lysdiod

Call 1

Call2

Statusindikator
Indikatorn slås på eller av
beroende på vilken status
berörd funktion har.
Lyser rött: Upptagen.
Blinkar rött: Inkommande
samtal (internt)/Du har
ett meddelande/Stör Ej.
Blinkar grönt:
Inkommande samtal
(externt)

Svenska _1

Förklaring av ikoner
Följande ikoner kan visas på LCD skärmen.
Ikon

Förklaring

Ikon

Förklaring

LAN kabeln är ansluten till PC
porten.

‘Stör Ej’ är aktiverat.

LAN kabeln är ansluten till
LAN porten och systemet är
anslutet.

‘Sekretess’ är aktiverat.

LAN kabeln är ansluten till
LAN porten men systemet är
ej ännu anslutet.

Lyser när du har meddelande i
din inkorg.

‘Vidarekoppling’ är aktiverat.

Parkeringsläge.

Ringa/Ta emot samtal
Funktion

Förklaring

Att ringa ett
samtal

eller tryck på
(

~

knappen och slå önskat nummer.

).

Besvara ett
samtal

eller tryck på

knappen.

Att ringa från en
telefonbok

[Phone Book] knappenÆ [1. Alla] Æ Välj en person Æ Välj [Ring]
menyn Æ Telefonen ringer upp.

Ringa ett
kortnummer

Slå kortnumret; men håll inne sista siffran I kortnumret ett litet tag.

Ring upp ett
tidigare uppringt
nummer

[Call log] knappen Æ välj önskat nummer Æ Telefonen ringer upp.
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Tillgängliga funktioner i viloläge
Funktion

Förklaring

Kontroller missade
samtal

När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Æ
[Samt Log] Æ [Missade] för att kontrollera numren på de
missade samtalen.

Ringsignal

När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Æ
[Ljud] Æ [Rington] för att ställa in din ringsignal.

Läsa mottagna
meddelanden

När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Æ [Medd] Æ
[Inkorg] för att se inkomna meddelanden.

Skicka ett meddelande

När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Æ [Medd] Æ
[Nytt medd] för att skicka ett meddelande.

Vidarekoppling

När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Æ [VDK], slå
sedan numret till den du önskar vidarekoppla telefonen till.

Plocka samtal

När telefonen är i viloläge, välj en av plocka funktionerna
genom att trycka på [SVC] knappen.

Stör Ej (DND)

När telefonen är i viloläge, tryck på [SVC] knappen Æ
[STOR EJ] Æ [TILL/AV].

Tillgängliga funktioner under ett samtal
Funktion

Förklaring

Volym

För att höja eller sänka volymen, kan du ändra denna med
hjälp av [Vol] knappen. Denna funktion fungerar i lur- och
högtalarläge.

Parkering

Tryck på [Hold] knappen under ett samtal. Ett meddelande visas på LCD
skärmen. För att återta samtalet, tryck på den "call-knapp" som blinkar.

Koppla ett samtal

Tryck på [Transfer] knappen under ett samtal. När du hör en kopplingston, slå
numret till den du vill koppla samtalet till. Om den uppringde ej svarar, eller inte kan
ta emot samtalet, tryck på [Transfer] knappen igen för att ta tillbaka samtalet. För
att utföra "kopplingen", (om mottagaren svarat) lägg på luren.

Grupplyssning

Under samtal, tryck på [SVC] knappen Æ [GROUPPLYSSN.],
följt av [OK] knappen.
Samtalet hörs nu bade I luren och I högtalaren. För att stänga av
denna funktion,Välj ’lyssna (AV)’ från menyn.

Sekretess

Under samtal, tryck på [Mute] knappen, mikrofonen på
telefonen stängs nu av.
För att aktivera mikrofonen, tryck på [Mute] knappen igen.

Konferens

Under samtal, tryck på [Conference] knappen.
Slå numret till en av deltagarna I konferensen. När denna
svarat, tryck på [Conference] knappen för att ansluta detta
samtal till det tidigare. För att lägga till ytterligare deltagare till
konferensen, upprepa denna procedur.
Svenska _3

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa
bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för
vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

För ytterligare information eller säkerhetsinformation om denna modell, kontakta din auktoriserade
Samsung-återförsäljare eller den adress som står på bakre omslaget.
Äganderätten till denna handledning tillhör SAMSUNG Electronics Co., Ltd. är skyddad av
upphovsrättslagen. Ingen information som finns I denna handledning får kopieras, översättas
transkriberas eller dupliceras i någon form utan ett skriftligt medgivande från SAMSUNG. Informationen i
detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
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