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Funktionernes anvendelse Forklaringer Brugen af telefonbogen og vis nummer listen
Autovalg

Gem ∫Autovalg          A ∫Autovalg          

Anvend ∫Autovalg          

Vis œ ∫Autovalg          

Holdestilling af samtale

Sæt en samtale i hold ∫Hold

Vend tilbage til en samtale, der er holdestillet

Omstilling åR  B åR  

Højttalende (hvis installeret)

Aktivér

Skift til håndsæt

Skift til højttalende C             +

Gruppemedhør (hvis installeret)

Aktivér

Skift til håndsæt

Skift til højttalende C             +

Mikrofon (til/fra)

Konference ∫Konference     D ∫Konference     

Gentagekald ∫Linietaste        

Notering

Aktivér ∫Notering          

Kald op igen ∫Notering          

Annullér ∫Notering          

Gem nummer

Gem (ledig) ∫Gem nr.          E ∫Gem nr.          

Gem (aktiv) ∫Gem nr.          

Vis œ ∫Gem nr.          

Anvend ∫Gem nr.          

Gruppekald ∫Gruppekald     

Medflytning

Aktivér ∫Medflytning     F ∫Medflytning     

Annullér ∫Medflytning     

Genindsæt ∫Medflytning     ∫Medflytning     

Vis œ ∫Medflytning     

Gruppesvar ∫Gruppesv.       

Kald venter

Svar ˙ ∫Kald venter     

Returnér til første modtager ∫Kald venter     

Besked venter  ∫Besked venter 

Intercom Ω

Symbol

Løft håndsættet, eller tryk på linie-, opkalds- eller 
højtaler-tasten.

Læg håndsættet på, eller tryk på ® for at afslutte 
samtalen

Tast nummeret (se "Bemærkninger" nedenfor)

Tryk på funktions–tasten ved siden af den blinkende 
indikator

∫Autovalg          Tryk på den tast, der svarer til den angivne funktion

fi Tryk på 5

P Tryk på tasten Program

® Tryk på tasten til justering af styrken

Tryk på højttaler-tasten

Tryk på mikrofon-tasten

Tryk på telefonbogs-tasten

Tryk på den ønskede markør tast

Tryk på slette-tasten

Tryk på vis nummer liste-tasten

Tryk på redigerings-tasten

Tryk på opkalds–tasten

Bemærkninger

A Tast det nummer, du vil gemme under tasten 
autovalg.

B Tast det nummer, samtalen skal viderestilles til.

C Tryk på        , mens du skifter til håndsæt.

D Tast nummeret på den, der skal deltage i den     
aktuelle samtale.

E Tast nummeret, som skal knyttes til tasten Gem Nr.

F Tast nummeret, som dine samtaler skal viderestilles 
til.

G Tast det tocifrede nummer for det sprog, der skal 
vises på din telefon.

H Tast det nummer, du vil gemme (højst 19 cifre).

I Tast navnet, som skal knyttes til nummeret på 
tastaturet (højst 19 tegn). Tryk på             for at taste 
specialtegn ved hjælp af tasterne. Tryk på            for 
at indsætte mellemrum eller flytte til næste tegn.

Telefonbog (gælder kun M3820)

Indtast af navne og numre

P H

P I P

Slet navne og numre

/ eller          J

Opkald fra telefonbogen

/ eller          J

Redigere navne og numre

/ eller          J

K P

Vis nummer liste (gælder kun M3820)

Vis nummer

Foretag opkald fra vis nummer liste

L

Gem en post i telefonbogen

L P

Slet en post

Slet vis nummer liste

M

Gentagekald (gælder kun M3820)

Opkald fra genopkaldslisten

Gem en post i telefonbogen

L P

Bemærkninger (fortsat)

J Find det navn, du vil ringe til, ved hjælp af       
bogstaverne på det numeriske tastatur, tast f.eks. 
¤fifi¤fl for Allan. 

K Redigér nummeret ved hjælp af de numeriske   
taster eller markør-tasterne.

L Nummeret kan redigeres.

M Tryk én gang på             .
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Oversigt over Meridian Systemapparatet

Programmerings-taste**

LCD-indikatorer

Display**

Funktions-taster

Udløser-taste (Rls)

Besked
venter-indikator

Holde-taste

Højttaler

Højttaler-/Mikrofon-LED

Højttaler-taste

Lydstyrke

Mikrofon-taste

Redigerings-taste*

Vis nummer liste-taste*

Markør-taster*

Telefonbogs-taste*

Slette-taste*

Opkalds-taste*

Linietaste

** Kun M3310 og M3820

* Kun M3820

Programmering af Meridian Systemapparatet

Se brugervejledningen for Meridian Systemapparatet for at få 
yderligere oplysninger om betjeningen af systemapparatet.

Meridian

Indstillinger

Medhør (aktivér/deaktivér)

P •⁄ ®P

Vis nummer liste (aktivér/deaktivér blinkende LCD)

P •¤ ®P

Indstil vis nummer liste (Alle opkald/ubesvarede opkald)

P •‹ ®P

Display opkaldstid (aktiver/deaktivér)

P ‚‹ ®P

Tasteklik (aktiver/deaktivér)

P ‚· ®P

Indstilling af displayet

Kontrastjustering

P ‚¤ ®P

Dato / Tid format

P ‚› ®P

Valg af sprog

P ‚fi ® G P

Volumejustering

Ringe

P ‚‚⁄ ®P

Summer

P ‚‚¤ ®P

Højttaler

P ‚‚‹ ®P

Håndsæt

P ‚‚› ®P

Højttalende

P ‚‚fi ®P

Telefonbog

Sletning af telefonbogen

P •› PA A
Hurtig oversigt over Meridian
Systemapparatet


