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Introduktion til Meridian-systemapparatet

Oplysninger om brug af M3903-telefonen, når du er tilsluttet til et 
Meridian SL-100-system, findes i brugervejledningen Hurtig oversigt til 
Meridian-systemapparaterne M3902, M3903 og M3904.

Programmering af Meridian-systemapparatet

Yderligere oplysninger om betjening af telefonen findes i brugervejlednin-
gen til Meridian-systemapparaterne M3901, M3902, M3903 og M3904.

Funktionsliste

Få adgang til funktionslisten
Vælg

Sprog
Vælg Udført

Skift funktion på tast
Vælg AutoOpkald �Udført

Skærmkontrast
Lavere eller Højere Udført

Indstil lydstyrke
Vælg Lavere  e��er  Højere    Udført

Ringetype
Afspil Vælg Udført

Nyt opkald indik./Indstillinger i opkaldslog
Til e��er Fra Udført

Interaktiv opkaldslinie (M3904)
Til eller Fra Udført

Foretrukken navnereg (M3904)
Til eller Fra Udført

Setup til områdekode (M3904)
Udført

Aktiver opkaldstimer
Til eller Fra Udført

Dato/tid
Udført

Aktiver tasteklik
Til eller Fra Udført

Hovedsæt i brug ved opkald (M3904)
Til eller Fra Udført

Hovedsæt til ekstern alarm (M3904)
Til eller Fra Udført

Lysindikator Opkald (M3904)
Til eller Fra Udført

Opkaldsstandard
Udført

Vis fejlfinding på display

Medhør (hvis den er konfigureret)
Til eller Fra Udført

/

/ Quit

/ Quit

Quit

/ Quit

/ Quit

/ / Quit

Quit

Quit

/ Quit

Quit

/ Quit

Quit
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Sådan bruges funktionerne� Programmer�

Forklaringer�

Opkaldslog og telefonbog
AutoOpkald
gem AutoOpkald AutoOpkald

brug AutoOpkald

vis Vis AutoOpkald

Hold
parker et opkald

vend tilbage til et parkeret 
opkald

Viderestil Viderestil Omstill

Håndfri (hvis den er konfigureret)
aktiver

skift til håndsæt

skift til håndfri

Medhør (hvis den er konfigureret)
aktiver Indikator for håndfri blinker
Medhør til håndfri Indikator for håndfri lyser
Medhør til håndsæt

Mikrofon (Til/Fra)
Konference Konf Omstill

Genopkald sidste nummer
Notering
aktiver Noterig

ved besked KaldNot

annuller AnnGenk

Medflyt opkald
aktiver Medflyt Udført

annuller SeMedFl AnMedfl

gendan Medflyt Udført

vis nummer SeMedFl Afslut

Svar opkald Svar

Opkald venter
svar KaldVenter

vend tilbage til første 
opkald

Virtual Office
log på ��  ��� �

log af ��������� eller  VTLF FFC

Besked

Sæt til sæt-besked
Aktiver

Vælg Rediger

� Udført Til eller Fra

Fælles telefonbog
Find et telefonnummer

Vælg �

Udført Tast

Kopier et telefonnummer til den private telefonbog (M3904)
Vælg � Udført

Telebog
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Løft røret, eller tryk på en DN-tast, Hovedsæt-tasten eller 
Håndfri-tasten.

Læg håndsættet på igen, eller tryk på  for at afslutte 
opkaldet.
Tast nummeret (se "Bemærkninger" nedenfor)

Tryk på den funktionstast eller linietast (DN), der er placeret 
ved siden af den blinkende eller lysende indikator.
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� Navnet eller nummeret kan redigeres, inden der fortsættes.
� Indtast eller rediger det navn, der skal tilknyttes nummeret, 

eller indtast teksten til sæt til sæt-beskeden ved hjælp af 
tastaturet (maks. 24 tegn).  Tryk på  for at vælge 
specialtegn. Tryk på  for at indsætte mellemrum eller 
flytte til den næste placering af et tegn (hvis det er 
nødvendigt).

	 Indtast eller rediger det nummer, der skal gemmes (maks. 
31 cifre). Medtag adgangskoder for eksterne eller gratis 
opkald.


 Tastaturet kan bruges til at indtaste det første bogstav i det 
navn, der søges efter. (Tryk f.eks. på ¤¤ for at gå til det 
første navn, der begynder med bogstavet "B").

� Indtast koden Virtual Office Terminal  LogoN (VTLN) 
Flexible Feature Code (FFC).

� Indtast adgangskoden.
� Indtast den primære linie (DN), som er tildelt telefonen.
� Indtast koden Virtual Office Terminal  LogofF (VTLF) Flexible 

Feature Code (FFC).
� Indtast navnet på den person, der skal ringes op. Indtast 

efternavnet først. Adskil efternavn og fornavn med et 
komma. Kommaet er det første tegn på tasten⁄. Tryk på 
tasten Genoptag for at indsnævre søgningen.
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Opkaldsliste
Vis nye opkald

Opkald

Se opkaldslisten
Vælg Ny  eller  Gammel

Foretag et opkald fra opkaldslisten
�

Gem en indtastning i telefonbogen fra opkaldslisten (M3904)
Telebog � �

Slet en indtastning, når du er i opkaldslisten
Slet Ja

Slet opkaldslisten
Vælg SletLis

Genopkaldsliste
Se genopkaldslisten

  Genkald Vælg

Foretag et opkald fra genopkaldslisten
�

Privat telefonbog (M3904)
Indtast navne og numre i den private telefonbog

Vælg TilfNy

� Næste 	 Udført

Slet navne og numre fra den private telefonbog
Slet Ja

Foretag et opkald fra den private telefonbog

 �

Slet navne og numre fra den private telefonbog
Rediger � Næste 	 Udført

Slet den private telefonbog
Vælg SletLis Ja

Adgangskodebeskyttelse for den private telefonbog
Vælg Vælg

Til eller Fra Udført

Skift adgangskoden til den private telefonbog
Vælg Vælg

Indtast Indtast Udført
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