
Quick Guide for Snom 870
(Produceret af iPinion 11. Maj 2013)

Lav et opkald

For at ringe kan du enten benyttes telefonens lystaster (Hvis de 
er konfigureret) eller du kan indtaste det telefonnummer du 
ønsker at ringe til og trykke 

Bruger du et hovedsæt skal du aktivere hovedsæt funktionen 
første gang du ringer - dette gør du ved at trykke på hovedsæt 
knappen

Besvar et opkald

Du kan svare opkald enten ved at løfte selve telefonrøret eller 
ved at bruge når du sidder med dit hovedsæt.

Har du tilsluttet en EHS adapter (Elektronisk rørløfter) så kan du 
besvarer opkaldet direkte fra dit trådløse headset.

Sæt opkald på hold

For at sætte en samtale på hold trykker du blot og det 
samme når du ønsker samtalen tilbage.

Omstil samtale til en kollega

For at omstille en samtale trykker du  og indtaster det 
lokalnummer du ønsker samtalen omstillet til. Du kan også 
trykke  efterfulgt af en lystast.

Omstil samtale til en kollega med besked
 
For at omstille en samtale til en kollega, hvor du giver din kollega 
en besked inden du sender samtalen til ham trykker du - 
Her får du en klartone så du kan indtaste din kollegas lokal-
nummer eller en lystast. Når du har givet besked til din kollega 
trykker du to gange på  for at sende samtalen over til ham.

Hvis det viser at din kollega ikke svarer eller er optaget trykker 
du for at hente samtale tilbage til dig selv igen.

Indtræk et opkald

Omstillingsanlægget byder på to metoder i forbindelse med 
indtræk - Du kan trække et kald fra en kollega og du kan trække 
et opkald fra en gruppe.

Skal du indtrække et opkald fra din kollega med lokalnummer 
205 kan du taste 7205 og eller du kan trykke på lystasten for 
den pågældende kollega

Indtræk fra en gruppe skal konfigureres på en af lystasterne før 
det virker.
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Telefonens fysiske knapper
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Voicemail 

Tryk på knappen for at få adgang til din voicemail. 

• Lyser lampen rød har du nye voicemails
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Lystaster

Lystasterne på en Snom 870 findes ikke fysisk på telefonen men 
som virtuelle funktions taster - Det vil sige på telefonens display.

For at finde dine lystaster trykker du på  

Der er 15 lystaster som du kan betjene via telefonens touch 
display.

• Lyser tasten ikke er kollegaen ledig
• Lyser tasten gul er kollegaen optaget
• Lyser tasten grøn er der et indgående opkald til kollegaen

For opsætning af dine lystaster skal du kontakte din 
administrator, det er ikke noget du selv kan gøre.

Statuslampen

I øvre højre hjørne på telefonen finder du en stor rød led - Denne  
har følgende status.

• Lyser lampen konstant har du opkald på hold
• Blinker lampen langsomt har du mistede opkald
• Blinker lampen hurtigt har du et indgående opkald

Manualer

Har du brug for mere information omkring, hvordan du bruger din 
ip telefon kan du finde fulde manualer på vores hjemmeside 
www.ipinion.dk
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