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Quick Start Guide
IP telefon Gigaset R650H

Foretag et opkald:
• Indtast telefonnummer og tryk på det grønne rør.

Modtag et opkald:
• Tryk på det grønne rør.

Omstilling af et opkald (2 måder)
1. Giv modtageren besked:
 a)  Tryk på R knappen, indtast modtagers telefonnummer og tryk på det grønne rør.
 b)  Hvis modtageren accepterer: 

Tryk igen på R knappen eller tryk på det røde rør.
 c)  Hvis modtageren ikke accepterer: 

Tryk på: Mulighed > Afslut samtale > OK
 Den oprindelige samtale kommer automatisk tilbage.

2. ”Blind” omstilling:
 Tryk på R knappen, indtast telefonnummer, og tryk igen på R knappen, eller tryk på det røde rør.  

Samtalen kan ikke trækkes tilbage.

1  Spot-LED / Optisk opkaldssignal
2  Display i standbytilstand
3  Statuslinje 

Symboler voser telefonens aktuelle 
indstillinger og driftstilstand

4  Lydstyrketaster
5  Displaytaster
6  Afbryd- og tænd-/sluk-tast 

Afslut samtale; afbryd funktion; gå et 
menuniveau tilbage (kort tryk); vend 
tilbage til standbytilstand (langt tryk); 
tænd/sluk håndsæt (langt tryk i 
standbytilstand)

7  Beskedtast 
Adgang til opklads- og beskedlisterne; 
blinker: ny besked eller nyt opkald

8  Profiltast
9  Firkanttast 

Tastaturlås til/fra (langt tryk i 
standbytilstand); skift mellem store og 
små bogstaver og tal

10  Tilslutning til headset
11  Mikrofon
12  Stjernetast 

Ved oprettet forbindelse: skift mellem 
impulsopkald/DTMF-signalering (kort 
tryk; ved indtastning af tekst Åben tabel 
med specialtegn

13  Tast 1 
Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 

14  R-tast 
- Forespørgsel (Flash) 
- Indtast opkldspause (langt tryk)

15  Opkaldstast / håndfri funktions-tast 
Ring op til det viste nummer: besvar 
opkald; skift mellem brug af håndsæt og 
håndfri funktion; Åben genopkaldsliste 
(kort tryk); start opkald (langt tryk);

16  Styretast/menutast
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Lydstyrketaster
Tryk på tasterne på højre side af håndsættet for at indsatille lydstyrken for håndsættet, ringetonen, håndfri tale, 
alarm, signalering af aftaler og headset afhængigt af situationen.

Displaytaster 
I standbytilstand er der forudstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen.

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningssituation.

Eksempel:

Nogle vigtige displaytaster er:
- Mulighed Åben en situationsafhængig menu.
- OK Bekræft valg.
- Tilbage Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (  s. 36).

Menuvejledning 
Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.

Hovedmenu (første menuniveau) 
 Tryk på højre side af styretasten  , når håndsættet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet.
Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at få adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):
 Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten OK.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten Tilbage eller tryk kort på afbrydtasten  .

Eksempel:

Displaytasternes aktuelle funktioner

Displaytaster
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Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på det grønne rør)

Indtastning Beskrivelse

*11*komponentnr.
**11*komponentnr.

Tilmeld til kønummer
Afmeld fra kønummer

*11*komponentnr.*Mobilnr.
**11*komponentnr.*Mobilnr.

Tilmeld mobil til kønummer
Afmeld mobil fra kønummer

*21*tlf.nr.
**21

Fast viderestilling - Til
Fast viderestilling - Fra

*22*tlf.nr.
**22

Duokald – Til
Duokald – Fra

*31*
*32*

Skjul nummer, hvis normalt vist
Vis nummer, hvis normalt skjult

*5 Klokken

*55*komponentnr. Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu …). Eksempel: En besked, 
som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. 
Du taster: *55*1500

*56*komponentnr. Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø

*57*komponentnr. Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter

*66*TTMM
**66

Vækning (TT=Time, MM=Minut)
Vækning - Fra

*77 Forstyr ikke - Til

**77 Forstyr ikke - Fra

*77*TTMM  
(TT=Time, MM=Minut)

Kunderne hører: ”Personen, du ringer til er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM” 
Ophæv med **77

*78*DDMM
(DD = Dag MM=Måned)

Kunderne hører: ”Personen, du ringer til, er ikke tibage før DD,MM”. Ophæv med **77

8*lokalnr. Træk et ringende lokalnummer Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201


