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Quick Start Guide  
Snom M70 / M80 / M90

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med     )

*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*tlf.nr. 

*33*tlf.nr.

Skjul nr., hvis normalt vist 

Vis nr., hvis normalt skjult

*5 

*55*komponentnr.

Klokken 

Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu 

…) Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer 

ind på din kø, som fx 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 

**77

Forstyr ikke – Til 

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 tilbage 

før DD.MM”. Ophæv med **77

8 Træk alle ringende lokalnumre
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Modtag et opkald

• Tryk på   

Foretag et opkald (2 måder)

•  Indtast telefonnummer og tryk på

•  Vælg blandt kontakter på venstre funktionsknap og tryk derefter på

Omstilling af et opkald (2 måder)

Giv modtageren besked (ledsaget omstilling): 

a) Tryk på venstre funktionsknap, indtast telefonnummer eller vælg en kontakt ved at bruge   

menuknappen og tryk derefter på 

b) Hvis modtageren accepterer: Tryk på højre funktionsknap.

”Blind” omstilling:

a) Tryk på højre funktionsknap, indtast telefonnummer eller vælg en kontakt ved at bruge  

menu-knappen og tryk derefter på 

b) Tryk på venstre funktionsknap for at viderestille.

Registrer håndsæt til basen

For at et håndsæt kan registrere på jeres base, så skal den have en  

lokalnummerlicens hos ipnordic. 

•  Tryk på menuknappen og brug navigationstasterne til at vælge       ved tryk på OK-knappen   

eller venstre funktionstast.

•  Vælg ’Register’/’Tilmelding’ med OK-knappen eller venstre funktionstast og vælg den første 

tomme linje.

•  Indtast ’6300’ og tryk på venstre funktionstast. Herefter vil håndsættet være registreret på basen.BATTERY PACK

Juster lydniveau

Mute/unmute  
mikrofon

Headsetstik, 
3,5 mm jack

Ekstern højtaler

Batteri

Statuslampe

Status for signal og  
Bluetooth

Kontakter, telefonbog 
og opkaldshistorik

3 x Funktionsknapper

Højtaleropkald (til/fra)

Opkaldsknap Læg på

Mikrofon

Menu

Batteriniveau

Højtaler

Panikknap (Aktiveres ved tryk i 3 sek.)


