Kort guide til CallPilot og andre telefonfunktioner
CallPilot
Opringning:
For at ringe op til CallPilot tast 7600 (du kan også ringe op til CallPilot udefra:
Ring da blot 8942 7600) eller tryk på konvoluttasten . Dit postkassenummer er 7+
værelsesnummer. Første gang du logger på er din midlertidige adgangskode 137+
værelsesnummer. Når du har ringet til CallPilot indtastes postkassenummeret efterfulgt af
# og adgangskoden efterfulgt af #.
Ændring af adgangskoden:
En adgangskode skal være på minimum 6 cifre.
Tryk 84, indtast den aktuelle adgangskode efterfulgt af #. Indtast den nye adgangskode
efterfulgt af #, og genindtast den nye adgangskode efterfulgt af #.
Hvis du glemmer adgangskoden kan kontoret ændre den tilbage til 137+værelsesnummer
Sådan sættes telefonsvareren til:
Viderestil telefonen ved at trykke medfl + 7600 + medfl. Afbryd viderestillingen ved at
trykke medfl. Når der er beskeder lyser en rød lampe på telefonen.
Hilsner som udefra ringende hører:
Indtaling af hilsen:

”82” når man er logget på postkassen
”1” for ekstern hilsen
”5” for at optage
”#” for at afslutte

Afspilning af hilsen:

”2” for afspilning af en hilsen
”76” for at slette en hilsen

Lytte til meddelelser:
”2” for afspilning
”6” for næste
”4” for forrige
”76” for at slette en meddelelse
”76” igen for at gendanne en meddelelse
”7*” for hjælp
Under afspilning:

”3” for 5 sek. Frem
”1” for 5 sek. Tilbage
”#” for pause

Telefonen
Dit telefonnummer er 89 42 7 + værelsesnummer. Alle telefonnumre som begynder med 8942
kan der ringes op til som lokalnummer – dvs. der tastes kun de sidste fire cifre (og så er det
oven i købet gratis!).
Hvis man ikke ønsker at oprette en bylinieaftale med Telia, kan telefonen stadig bruges til
lokalopkald og nødopkald til 112.
Bylinieopkald (”opkald ud af huset”) fås ved at taste nul og afvente ny klartone.
Hvis telefonstikket er taget ud af vægudtaget, sæt det i det øverste hul når du vil montere det
igen.
Port/dørtelefon
Når der bliver ringet på hos dig, vil du efter at have løftet røret (og hørt hvem der ringer på)
kunne taste 5 for at åbne døren, eller taste nul hvis du ikke ønsker at åbne døren.
Bemærk at hvis du viderestiller telefonen (medflyt) til et andet lokalnummer – herunder
CallPilot – vil porttelefonen også blive viderestillet dertil.

