TDC Erhverv Mobil KØ – Burnside P355 GSM bordtelefon
KØ:
TDC Erhverv Mobil Kø-gruppe er en speciel funktion forat opkald til et
nummer kan fordeles imellem flere mobiltelefoner.
Medlemmerne af kø’en kan ind- og udmelde sig af kø’en som
følger:
Melde sig ind i en KØ:
Tast: *125*1*KØ nummer# efterfulgt af [Send/Ring op]
Melde sig ud af en KØ:
Tast: *125*0# efterfulgt af [Send/Ring op]

Fig. 1: Burnside P355 GSM Bordtelefon

Opsæt ind- og udmelding af KØ:
Fig. 2: Funktions tasterne

På Burnside P355 bordtelefonen er der plads til at lagre 5 numre i dens hukommelse, også
kaldet ”Speed-dial” numre. Se Fig. 3.Når man skal ringe til det lagrede nummer på M1,
trykkes blot på M1 knappen, og der ringes op.
Programmer ”Speed-dial” tasterne:
1. Tryk på M1
2. I displayet står nu [Phonebook] og [Create], vælg [Create]
med piltasterne (se Fig. 2), tryk på [Select] (se Fig. 2)
3. Indtast et navn, f.eks. KØ IND, brug telefonens taster ligesom
når man skriver sms på en almindelig mobiltelefon, afslut med
tryk på [Select]
4. Indtast nu: *125*1*KØ nummer#, afslut med tryk på [Select]
5. Tryk på M2
6. I displayet står nu [Phonebook] og [Create], vælg [Create]
med piltasterne (se Fig. 2), tryk på [Select] (se Fig. 2)
7. Indtast et navn, f.eks. KØ UD, brug telefonens taster ligesom
når man skriver sms på en almindelig mobiltelefon, afslut med
tryk på [Select]
8. Indtast nu: *125*0#, afslut med tryk på [Select]
Nu er ”Speed-dial” tasterne M1 og M2 færdig programmeret.

Fig. 3: ”Speed-dial” tasterne

Indmeld i KØ:
Tryk på M1, vælg [Call], tryk på [Select], i displayet vises [Requesting...] og efter et par
sekunder er du nu meldt ind.
Udmeld i KØ:
Tryk på M2, vælg [Call], tryk på [Select], i displayet vises [Requesting...] og efter et par
sekunder er du nu meldt ud.
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