
Kortnummer (Speeddial) 
 
Der er plads til 20 kortnumre, nummereret 00, 01,… 19 
 
Programmering: Tryk på tasten Kortnr, derefter piletast ned displayet viser nu ”Prog. kortnummervalg”. 
Indtast den kortnummerplads (husk nullet foran 0-9) du vil benytte, og derefter telefonnummeret; hvis det 
er et eksternt nummer skal du huske at taste nul først. Tryk igen på tasten Kortnr – programmeringen er 
nu slut. Hvis du vil afbryde programmeringen undervejs kan du trykke på Udløs. Hvis du indtaster et nyt 
telefonnummer på en kortnummerplads som allerede er i brug overskrives det først indtastede 
telefonnummer uden varsel. 
 
Brug af et indtastet kortnummer: Løft telefonrøret, tryk på tasten Kortnr efterfulgt af det kortnummer du 
vil ringe til (husk nullet foran 0-9). 
 
CallPilot (telefonsvarerfunktion) 
 
Som noget nyt skal man ikke længere medflytte sin telefon til lokalnummer 7600, hvis man vil benytte 
CallPilot som telefonsvarer – det er dog stadigt muligt. Systemet er nu, som standard, indstillet til at ringe 
fire gange inden den der ringer hører telefonsvareren. Funktionen kan ikke slås fra. 
 
Banke-på funktion 
 
Hvis man taler i telefon, og en anden ringer op (fx fra porttelefonen) vil telefonen afgive et lydsignal. 
Man kan så parkere (eller afslutte) det opkald man er i gang med, tage den nye samtale og derefter vende 
tilbage til den første samtale (hvis man valgte at parkere). Banke-på funktionen kan ikke slås fra. 
 
Hvis du er i gang med en samtale og der lyder en biptone - der kommer også en blinkende pil i displayet 
udfor ”KalVent” - skal du gøre et af følgende: 
 
Tryk på Hold for at parkere den første samtale, tryk på KalVent for at hente det andet opkald. Når du har 
afsluttet den anden samtale trykker du på Udløs for at afbryde denne forbindelse (bemærk: Hvis den 
anden samtale er fra porttelefonen, afbrydes der automatisk når du har tastet 5 eller 0); tryk nu på tasten 
Linie for at genoptage den første samtale 
 
Hvis du ønsker at afslutte den første samtale (så du ikke kan vende tilbage til den) inden du tager det 
andet opkald trykker du bare på KalVent. 
 

 


