
 

 

Telefon-Guide, Aastra 5370 
Følgende vejledning beskriver kort de almindelige funktioner og taster 

på Aastra 5370/5380 telefonerne 
 

Mercur opsætning: 
Det er kun muligt at ringe og viderestille til eksterne numre hvis man 
har et aktivt abonnement ved Viptel. 

 
Opkald via nummertaster: 

Tast telefon nummer, lokal eller 0 – ekstern nummer, og løft rør. Hvis der tastes nummer inden der løftes af 

kan sidste ciffer slettes med    tast.  

Omstilling af kald: 

Når der er besvaret et kald, vil der stå ”2.opk.” nederst til venstre på display. Tryk på  tast til venstre 

under ”2.opk.” og efterfølgende lokalnummer eller 0-ekstern nummer. Hvis der skal stilles om til et nummer 

der er på en team-tast, trykkes der bare på team-tasten. 

Omstil ved at lægge på. 

Hvis man skal have det indkomne kald tilbage, skal der trykkes på  tast under ”Broker” eller ”Afslut”. 

”Broker” skifter samtale, og ”Afslut” afslutter samtale og skifter tilbage til det indkomne kald. Hvis der stilles 

om til mobil, og mobilsvarer svarer opkald er det vigtigt at trykke under ”Afslut” for ellers vil opkald til 

mobilsvarer foresætte. 

Special-taster: 

Slet- / tilbage-tast  : 

Tryk på   for at slette ciffer eller for at gå tilbage i menu. 

Viderestillings-tast   : 

Tryk lokalnummer eller 0”mobilnummer”, og efterfølgende på  tast på at lave en viderestilling af alle 

kald til andet nummer.  Annuller ved at trykke på  tast igen. 

Mercur opsætning ( Dørtelefoner ):  

Viderestillings funktionen vil også viderestille kald fra dørtelefoner så det er muligt at besvare de kald på en 

anden telefon og åbne ved at trykke på ”5”. 

Øvrige taster: 

Genkalds-tast  : 

Tryk på  tast for genkald 
 

Styrke og cursor tast  : 

Juster aktiv lydstyrke eller flyt cursor til højre / 
venstre i display. 

 

Højtaler  : 
Håndfri Til / Fra 

 
Mikrofonafbryder  : 

Tryk på  for at afbryde mikrofon 

 

Opkaldstast   : 
Opkald og besvarer kald 

 

Afslut tast   : 

Afslutter opkald. 

Forlader indtastning / menu uden at gemme og går 
tilbage til ledig tilstand. 

 

 


