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Användarmanual - SNOM 710
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Komma igång
Detta är en snabbguide som hjälper dig att komma igång med din Snom
skrivbordstelefon i din Soluno växel.
För att komma igång behöver du följande:
• Din Snom telefon måste vara konfigurerad mot Soluno.
• Telefonen ska vara inkopplad till ert nätverk och till eluttaget.
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Att ringa med din Snom 710
Du kan ringa på många olika sätt. Slå hela numret, trycka snabbval eller söka
upp en kontakt i din kontaktlista och sedan ringa.
2.1. Slå ett telefonnummer
1) Skriv hela telefonnumret
2) Tryck på knappen 5

2.5. Återuppringning
Du kan göra en återuppringning av det senast slagna
nummer.

2.2. Ringa med snabbval
1) Tryck på någon av snabbvalstangenterna för den
du vill ringa bland knapparna F3-F5.

1) Tryck på ”Logg”-knappen, första knappen från
vänster i fält 4.
2) Bläddra bland senast slagna, missade och
mottagna nummer med pilarna på knapp 6.
3) Tryck knapp 5 för att ringa valt nummer eller
kontakt.

2.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan
1) Tryck på 3:e knappen från vänster i fält 4.
2) Bläddra i dina kontakter med pil upp och ner med
knapp 6.
3) Tryck på knapp 5 för att ringa den markerade
kontakten.
2.4. Söka en kontakt och ringa
Du kan söka på kontakterna i kontaktlistan
(endast Snom 720 och 760)
1) Tryck på knappen ”Directory” i fält F1-F5.
2) Skriv in bokstäver för att börja söka, ju fler
bokstäver du skriver in desto mer träffsäker blir din
sökning.
3) För att ringa hittad kontakt, tryck 5.
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Koppla samtal (samtalsflytt)
3.1. Övervakad samtalsflytt
Att koppla samtal övervakat ger dig möjlighet att
först tala med den du ska koppla samtalet till, iså du
får reda på om denna person kan ta emot samtalet.
1) Parkera pågående samtal genom att trycka
”Parkera”, andra knappen till vänster i fält 4.
2) Ring upp den som du ska koppla samtalet till.
3) Nu har du möjlighet att fråga om personen
kan ta emot samtalet, om så är fallet tryck på
knappen ”Koppla” i fält 4 och sedan knapp 5.
3.2. Oövervakad samtalsflytt
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 sitter i telefon.
1) Under pågående samtal tryck på knappen ”koppla”,
första knappen till vänster i fält fyra.
2) Slå numret till den du vill koppla, tryck sedan på
knapp 5.

2.6. Ta emot samtal
När ett samtal kommer in, lyft luren för att svara. Du
kan svara med knapp 5 för att svara i högtalartelefon.
2.7. Sätta ett samtal på vänt
1) Parkera pågående samtal genom att trycka
”Parkera”, andra knappen till vänster i fält 4.
2) Ta tillbaka samtalet genom att trycka på knapp 5.
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Samtalsövervakning
Du kan övervaka samtal till andra anknytningar. Samtalsstatus för en anknytning presenteras med hjälp av
lamporna vid knapp F1 och F2.
• Släckt lampa - inga samtal.
• Blinkande lampa - indikerar på inkommande samtal eller samtal satt på vänt på dig. Tryck på knappen intill
lampan för att plocka upp samtalet.
• Lampan lyser konstant - samtalet är uppkopplat.
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Sköta din hänvisning
Du kan med hjälp av din telefon sköta din hänvisning, t.ex. sätta dig själv på möte eller sätta dig själv som
tillgänglig.
5.1. Hänvisa dig (Snom 710)
Snom 710 har ett grafiskt gränssnitt där du enkelt och överskådligt kan sätta din hänvisning.
1) Tryck på ”Presen”, andra knappen från vänster i fält 4.
2) Välj hänvisning med hjälp av pilarna upp och ned, knapp 6.
3) Välj önskad hänvisning & tryck på knapp 5.
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Övriga funktioner
6.1. Mute/DND, Knapp 10
Tryck på knapp 10 under pågående samtal för att stänga av mikrofonen.
Trycker du på knapp 10 när du inte har ett pågående samtal stänger du din anknytning, DND.
6.2 Volym, Knapp 11
Ändra volymen i lur/högtalare
6.3. Högtalarläge, Knapp 12
Ändra till högtalarläge.
6.4. Headsetläge, Knapp 13
Ändra till headsetläge.

