
Aastra 6751i
SIP Telefon for MX-ONE
Forenklet brukerveiledning



Denne forenklede brukerveiledningen inneholder en kort 
beskrivelse av hvordan man bruker en Aastra 6751i IP-telefon.

1       Melding venter lampe

2       Legg på knapp

3 Instillinger

4 Parkering 

5 Repetisjon av siste slåtte nummer

6 Volum kontrol

7 Lagre

8 Slette

9 Pendle

10 Høytaler

11 Stenge mikrofon

12 Skjerm

13 Navigasjons knapp



Legge på - Avslutter en aktiv samtale. Knappen avslutter også en  
meny uten å lagre endringene.
Instillinger - Apparat instillinger og konfigurasjon 
Her kan du også finne telefon katalog og samtaleliste.
Parkering - Setter en aktiv samtale på vent. For å hente inn samtalen,  
trykk på knappen igjen.

Repetisjon av siste slåtte nr - her har man tilgang til de 100 siste slåtte  
nr.  Ved å trykke på knappen to ganger repeteres siste slåtte nummer.

Volum kontroll - Justerer volum for håndsett, ringetone og høytaler.

Lagre - Lagrer navn og nummer til telefon katalogen.

Slette - Sletter individuelle eller alle oppføringer i telefon katalogen 
og samtaleliste. Sletter alle oppføringer i listen over siste slåtte nr.

Pendle - skifter mellom aktiv samtale og samtale som er parkert. 

Høytaler - Ringe eller motta samtale i høytalende.

Stenge mikrofon - Stenger mikrofonen slik at Innringer ikke kan  
høre deg. Du kan fremdeles høre innringer.
Navigasjon knapp - Pil opp og ned knapp for å bla gjennom lister 
(f.eks liste over slåtte nr.) eller meny valg (f.eks liste over innstillinger)
Venstre og høyre piltast – brukt til å gjøre meny valg (høyre piltast) 
eller gå ett nivå tilbake (venstre piltast)
I tillegg, om man er i en aktiv samtale:
Pil opp - Sette over anrop
Høyre piltast - Konferanse tast (hvis aktivert)
Ved redigering: 
Venstre og høyre piltast - flytter markør til venstre og høyre



Funksjon Knapp(er)

Samtale liste 2
Telefon katalog 3
Hente inn ett anrop fra 
en annen telefon i en  
innhent gruppe

* 8#

Høytalende samtale
Legge på høytalende  
samtale

Sette over anrop Slå nummer
Vent til den nye samtalen er besvart, trykk på knappen for å sette 
over anrop, eller trykk på for å sette over anrop før den nye
samtalen blir besvart.

Repeter siste slåtte  
nummer

to ganger

Repeter tidligere slåtte  
nummer

Bla igjennom listen. Løft håndsettet eller trykk

for høytalende anrop.

Juster volum (ringe, 
Håndsett og høytaler)

Parkere/hente inn  
parkert samtale

Koble fra/til mikrofon

Viderekoble telefon  
internt

Programmere:
Oppheve:

* 21 * telefon nummer #
# 21 #
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Aastra 6751i
SIP Telefon for MX-ONE
Forenklet brukerveiledning
Denne forenklede brukerveiledningen inneholder en kort beskrivelse av hvordan man bruker en Aastra 6751i IP-telefon.
1       Melding venter lampe
2       Legg på knapp
3
Instillinger
4
Parkering 
5
Repetisjon av siste slåtte nummer
6
Volum kontrol
7
Lagre
8
Slette
9
Pendle
10
Høytaler
11
Stenge mikrofon
12
Skjerm
13
Navigasjons knapp
Legge på - Avslutter en aktiv samtale. Knappen avslutter også en 
meny uten å lagre endringene.
Instillinger - Apparat instillinger og konfigurasjon
Her kan du også finne telefon katalog og samtaleliste.
Parkering - Setter en aktiv samtale på vent. For å hente inn samtalen, 
trykk på knappen igjen.
Repetisjon av siste slåtte nr - her har man tilgang til de 100 siste slåtte 
nr.  Ved å trykke på knappen to ganger repeteres siste slåtte nummer.
Volum kontroll - Justerer volum for håndsett, ringetone og høytaler.
Lagre - Lagrer navn og nummer til telefon katalogen.
Slette - Sletter individuelle eller alle oppføringer i telefon katalogen
og samtaleliste. Sletter alle oppføringer i listen over siste slåtte nr.
Pendle - skifter mellom aktiv samtale og samtale som er parkert. 
Høytaler - Ringe eller motta samtale i høytalende.
Stenge mikrofon - Stenger mikrofonen slik at Innringer ikke kan 
høre deg. Du kan fremdeles høre innringer.
Navigasjon knapp - Pil opp og ned knapp for å bla gjennom lister
(f.eks liste over slåtte nr.) eller meny valg (f.eks liste over innstillinger)
Venstre og høyre piltast – brukt til å gjøre meny valg (høyre piltast)
eller gå ett nivå tilbake (venstre piltast)
I tillegg, om man er i en aktiv samtale:
Pil opp - Sette over anrop
Høyre piltast - Konferanse tast (hvis aktivert)
Ved redigering:
Venstre og høyre piltast - flytter markør til venstre og høyre
Funksjon
Knapp(er)
Samtale liste
2
Telefon katalog
3
Hente inn ett anrop fra 
en annen telefon i en 
innhent gruppe
* 8#
Høytalende samtale
Legge på høytalende 
samtale
Sette over anrop
Slå nummer
Vent til den nye samtalen er besvart, trykk på
knappen for å sette 
over anrop, eller trykk på 
for å sette over anrop før den nye
samtalen blir besvart.
Repeter siste slåtte 
nummer
to ganger
Repeter tidligere slåtte 
nummer
Bla igjennom listen. Løft håndsettet eller trykk
for høytalende anrop.
Juster volum (ringe,
Håndsett og høytaler)
Parkere/hente inn 
parkert samtale
Koble fra/til mikrofon
Viderekoble telefon 
internt
Programmere:
Oppheve:
* 21 * telefon nummer #
# 21 #

