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Snabbguide Gigaset

Kom igång med din Gigaset
Telefonen är förkonfigurerad vid leverans. Du behöver
koppla in telefonens bas i ett nätverksuttag och eluttag.
Levereras telefonen utan bas behöver du endast ansluta
laddaren till ett eluttag.
Detta är en generell snabbguide för Gigaset-telefoner.
Vissa funktioner kan eventuellt saknas på äldre modeller.
Att ringa och besvara samtal
För att ringa ett samtal tryck hela telefonnumret och sedan
på grön lur.
För att besvara ett samtal, tryck på grön lur.
Avsluta samtalet genom att trycka på röd lur.

Oövervakad samtalsflytt

Röstbrevlådan

Du kan koppla den inringande parten till någon annan. En
oövervakad samtalsflytt innebär att du kopplar samtalet
vidare direkt, utan att veta om mottagande part är tillgänglig
eller talar i telefon.
Tryck på R och tryck sedan in telefonnumret till den du vill
koppla samtalet till. Vänta till du hör att en ringsignal går
fram och tryck sedan på R för att genomföra kopplingen.

När någon har lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda
får du ett e-postmeddelande med ljudfilen. På de flesta
Gigasettelefonerna blinkar även knappen med ett
kuvert. Tryck på kuvertknappen om du vill lyssna av dina
meddelanden. Du kan även lyssna av meddelanden genom
att ringa 555 eller genom att logga in på Min sida.

Att koppla samtal övervakat ger dig möjlighet att först tala
med den du ska koppla till. Du får då reda på om personen är
ledig och kan ta emot samtalet.
Tryck på R och tryck sedan in telefonnumret till den du vill
koppla samtalet till. Vänta till du hör att personen svarar. Du
kan nu fråga om personenen kan ta emot samtalet. Om så är
fallet tryck på R för att genomföra kopplingen.
Om du vill ta tillbaka samtalet trycker du på Inställning och
väljer sedan Avsluta Samtal. Du får då tillbaka samtalet du
försökte koppla.

Hänvisning
Du hänvisar dig enklast på Min sida. Där du kan ange
hänvisning grafisk och sätta en tid då hänvisningen ska
upphöra. Du kan även hänvisa dig genom att ringa 556 och
följa instruktionerna.
0 -Tillgänglig
1 -Möte
2 -Lunch
3 -Upptagen
4 -Gått för dagen
5 -Tjänsteresa
6 -Semester
7 -Sjuk
8 -VAB (Vård av barn)

Spela alltid in en personlig hälsningsfras. Detta gör du
genom att trycka 5 första gången du ringer röstbrevlådan.
Följ de talande instruktionerna.

Koder i huvudmenyn:
Tryck 2 – Lyssna på gamla meddelanden
Tryck 4 – Spela upp personlig hälsningTryck 5 – Spela in
personlig hälsning
Tryck 6 – Radera personlig hälsning Tryck * – Avsluta
samtalet
Tryck 0 – Repetera menyval

Koder under uppläsning av meddelanden:
Tryck 1 – Uppläsning av föregående meddelande
Tryck 2 – Upprepa meddelande
Tryck 3 – Nästa meddelande
Tryck 5 – Spara meddelande
Tryck 7 – Radera meddelande

Svarsgrupper
Om du är medlem i någon eller några svarsgrupper kan du
hantera in och urloggning från Min Sida.
När du är hänvisad är du fortfarande inloggad i en svarsgrupp,
men inte tillgänglig för samtal.

Kom ihåg att göra dig tillgänglig om du inte angett någon
sluttid.
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