Samsung IP-Dect
RTX 8630
Snabbguide

Telefonöversikt:

Framsida:
1. Högtalare
2. Display
3. Navigationsknapp (upp/ner/höger/vänster)
4. Bekräftaknapp
5. Lur på/Svarsknapp
6. Lur av, On/Off knapp, Returknapp
7. Menyknapp
8. Högtalartelefon
9. Nummerknappar
10. 3st Valknappar (ändras beroende på menyval)

Baksida:
11. 3,5mm headset ingång.
12. Volym upp (sidoknapp)
13. Volym ner (sidoknapp)
14. Mute (Mikrofon av/på) (sidoknapp)
15. Yttre högtalare
16. Batteri

Basfunktioner:
Svara på samtal:
När ett samtal inkommer visas detta i displayen samt att enhetens ringsignal
börjar spela. Ifall enheten är inställd på ”Auto answer” kommer den att svara
på det inkommande samtalet direkt, normalt är detta avstängt.
För att svara på ett inkommande samtal, tryck på grönlur (5).

Avsluta samtal:
För att avsluta ett samtal, tryck på rödlur (6).
Har man ett samtal aktivt & ett som man parkerat så startar det parkerade
samtalet automatiskt när man avslutat det aktiva samtalet.

Parkera ett samtal:
Parkera ett samtal gör man genom att, under det aktiva samtalet, trycka på
den vänstra valknappen (10). Det står ”Parkera” i displayen ovanför den
vänstra valknappen (10).

Växla samtal:
Det är möjligt att växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. Detta
görs genom att trycka på den vänstra valknappen (10), det står ”Växla” i
displayen ovanför knappen. OBS att detta endast visas och går att göra ifall
man har ett samtal aktivt och ett parkerat. När man växlar ifrån ett aktivt
samtal till ett parkerat så parkeras det aktiva samtalet automatiskt.

Koppla samtal:
För att koppla ett samtal tryck på den högra valknappen (10) under ett
pågående samtal, det står ”Koppla” i displayen ovanför den högra
valknappen (10).
Efter man tryckt på ”Koppla” knappar man in anknytningsnummer eller
telefonnummer till den person man vill koppla samtalet till. Tryck därefter
grönlur för att få samtalston. Avvakta tills personen svarar och tryck sedan på
den högra valknappen (10) för att koppla samtalet, även här står det
”Koppla” i displayen ovanför den högra valknappen (10).

Återuppringning:
Handenheten har ingen traditionell återuppringningsknapp utan har istället
en samtalslista, denna lista kommer man åt genom att trycka på den högra
valknappen (10) när inget samtal är aktivt.
Samtalslistan har 4st grupperingar: alla, inkommande, utgående, missade.
Listan för utgående samtal kan användas för återuppringning. Navigation i
dessa listor sker med navigationsknappen (3).

Utanför räckvidd:
Skulle enheten hamna utanför räckvidd från basstationen står det ”Söker” i
displayen.
Är ett samtal aktivt och man är på väg utanför räckvidd kan man få en
notifiering i form av en ljudsignal i högtalaren, signalen kommer så pass tidigt
att man kan vända tillbaka in i täckningsområdet. OBS att denna inställning
endast är möjlig ifall enheten är inställd på detta.
För att ställa in funktionen: Tryck Menyknapp (7) > Ljudinställningar >
Täckningsvarning

Mute:
För att stänga av mikrofonen under ett pågående samtal tryck på Mute (14)
knappen på sidan av telefonen.
För att aktivera mikrofonen efter man satt den på Mute trycker man på
samma knapp igen.

Headset:
Ljudet går automatiskt till headset ifall ett sådant är inkopplat. Vill man
förflytta ljudet till telefonen när man har ett headset inkopplat trycker man
på högtalartelefon (8).

Byta ringsignal:
Tryck på Menyknappen (7) > Ljudinställningar > Ringmelodi.
Välj bland ringsignalerna med hjälp av navigationsknappen (3).

Byta språk:
Ändra språk genom att trycka på Menyknappen (7) > Allmänt > Språk.
Skulle enheten vara inställd på Engelska trycker du på
Menyknappen (7) > General > Language.

Knapplås & automatiskt knapplås:
Knapplåset låses & låses upp genom att hålla inne * (stjärna) på
nummerknapparna (9).
Automatiskt knapplås kan sättas på / stängas av genom att trycka på
Menyknappen (7) > Allmänt > Säkerhet > Automatiskt knapplås.
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