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Denna snabbguide gäller för 2-trådstelefoner som är anslutna till systemet SBG-1000. Ytterligare information 
om SBG-100 finner du i Licencias tekniska information (http://tekinfo.licencia.se/sbg1000). 
 
 

Ringa 

Ringa ett externt samtal 

 Lyft luren och slå linjeaccesskod, t.ex. 0. 

 Invänta kopplingston. 

 Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. 

Not! Om du ringer via SIP-linjer skickas numret först 4 sekunder 
efter det att sista siffran slagits. Om du vill att numret ska skickas 
direkt kan du avsluta med att slå en #. 

Ringa ett internt samtal 

 Lyft luren och slå anknytningsnumret, t.ex. 100. 

 Beroende på den anropade anknytningens svarsläge hör du: 

- Påringningston: Invänta svar från den uppringda 

anknytningen. 

- Tre tonstötar: Börja samtalet efter de tre tonstötarna. 

Använda kortnummer 

 Lyft luren, slå 58 och ange det kortnummer du vill använda 

(00-19 eller 200-999). 

Senast slaget nummer 

 Lyft luren och slå 52. 

Plocka samtal 

 Lyft luren, slå 7 och anknytning/grupp. 

Flytta över samtal 

 Tryck på R. 

 Välj destination: 

- Anknytning: Ange anknytning, t.ex. 100. 

- Grupp: Ange grupp, t.ex. 630. 

- Kortnr: Tryck 58 och ange ett kortnr (00-19 eller 200-999). 

- Externt nummer: Slå linjeaccesskod och telefonnummer. 

 Du kan nu välja att: 

- Lägg på luren för att fullborda överflytten. 

- Invänta svar från den uppringda parten. 

- Ta tillbaka samtalet genom att trycka R. 

Parkering 

Parkera i parkeringsgrupp 

 Tryck på R. 

 Ange parkeringsgruppens nummer, t.ex. 601. 

 Lägg på luren. 

Hämta samtal från parkeringsgrupp 

 Lyft luren och slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. 601. 

Not! Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka återringer efter 30 
sekunder. 

Vidarekoppling 

Aktivera en vidarekoppling 

 Lyft luren och slå 54. 

 Välj typ av vidarekoppling: 

1: Direkt - Alla samtal följer vidarekopplingen. 

2: Vid upptaget - Anrop till upptagen anknytning. 

3: Vid ej svar - Om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder. 

4: Vid upptaget & ej svar - Anrop till upptagen anknytning 

och om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder. 

#: Koppla ur - Ta bort vidarekopplingen. 

 Välj destination: 

- Anknytningsnummer, t.ex. 100 

- Gruppnummer, t.ex. 630 

- Telefonnummer, t.ex. 0 + 0890510 + R 

Vidarekoppling till kortnummer 

 Lyft luren och slå 54. 

 Välj typ av vidarekoppling: 

6: Direkt - Alla samtal följer vidarekopplingen. 

7: Vid upptaget - Anrop till upptagen anknytning. 

8: Vid ej svar - Om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder. 

9: Vid upptaget & ej svar - Anrop till upptagen anknytning 

och om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder. 

#: Koppla ur - Ta bort vidarekopplingen. 

 Välj kortnummer (00-19 eller 200-999). 

Viktigt! Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en 
timer som gör att samtalet som standard maximalt kan vara 
uppkopplat i 10 minuter. 

Ta bort en vidarekoppling 

 Lyft luren och slå 59. 
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Kortnummer 

Skapa/ändra kortnummer 

 Lyft luren slå 55.  

 Ange det kortnummer (00-19). 

 Ange linjeaccesskod, t.ex. 0. 

 Ange telefonnummer och tryck R. 

Använda kortnummer 

 Lyft luren slå 58.  

 Ange kortnummer (00-19 eller 200-999). 

Röstbrevlåda 

Aktivera din röstbrevlåda 

 Lyft luren och slå 54. 

 Välj när röstbrevlådan ska användas. 

1: Direkt 

2: Vid upptaget 

3: Vid ej svar 

4: Vid upptaget eller ej svar 

 Slå 620. 

Koppla ur din röstbrevlåda 

 Lyft luren och slå 59. 

Lämna ett internt röstmeddelande 

 Ring anknytningen du vill lämna ett meddelande till. 

 Tryck på MEDDELANDE. 

Lyssna av dina meddelanden 

 Lyft luren och slå 620. 

 Ange ditt anknytningsnummer. 

 Ange ditt lösenord. 

 Röstkortet spelar upp antalet nya meddelanden och du kan 

administrera röstbrevlådan enligt nedanstående meny.  

Lösenord: Innan du kan administrera din röstbrevlåda måste ett 
lösenord läggas in av systemadministratören. 

 
1. Lyssna av nya meddelanden 

1. Repetera meddelandet 
2. Lyssna på nästa meddelande (och spara meddelandet) 
3. Radera meddelandet 
4. Flytta meddelandet till annan anknytning 
5. Ring upp den som lämnat meddelandet 
6. Lämna meddelandet som nytt och lyssna på nästa 
7. Tala in en kommentar till meddelandet 
9. Återgå till huvudmenyn 

2. Lyssna av sparade meddelanden 
1. Repetera meddelandet 
2. Lyssna på nästa meddelande 
3. Radera meddelandet 
4. Flytta meddelandet till annan anknytning 
5. Ring upp den som lämnat meddelandet 
7. Tala in en kommentar till meddelandet 
9. Återgå till huvudmenyn 

8. Ändra hälsningsmeddelande eller lösenord 
1. Ändra hälsningsmeddelande 

5. Spela upp nuvarande hälsningsmeddelande 
7. Spela in ett nytt hälsningsmeddelande 
9. Återgå till huvudmenyn 

2. Ändra lösenord 
9. Återgå till huvudmenyn 

9. Återgå till huvudmenyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


