
Tryk-selv tjenester
Kun for beboere, der har Cirque som teleselskab

Facilitet Kort vejledning – det fremhævede illustrerer det, du skal taste

Opkald Løft røret og tast det ønskede 8-cifrede telefonnummer

Skjul nummer (pr.
kald)

Løft røret af og tast *# + 8-cifret telefonnummer

Gentag sidst kaldte
nummer

Løft røret og tast *02, og det sidst kaldte nummer gentages
automatisk.

Omstil samtale Under samtale tast R og den igangværende samtale er sat i hold og
der høres klartone. Tast herefter det 8-cifrede telefonnummer som
skal have samtalen. Læg røret på for at omstille kaldet.

Tilbagekald Tast R, og din modpart er sat i hold.
Du kan nu foretage et andet opkald.
Tast R igen, og den første samtale er tilbage. Ved tryk på R veksles
mellem samtalerne.

3-parts konference Under igangværende samtale tast R + *3 + det nye 8-cifrede
telefonnummer + R

Notering ved
optaget opkald i
Bredalsparken &
Grenhusene

Ved optage tone tast 6. Læg røret på.
Når linien er fri, ringer din telefon.
Løft røret, og modtagerens telefon vil nu ringe.

Notering ved intet
svar i  
Bredalsparken & 
Grenhusene

Tast R, medens du hører ringetone.
 Tast 6, for notering. Læg røret på. Når modtagerens linie har været i
brug, ringer din telefon. Løft røret og modtagerens telefon ringer.



”Forstyr ikke” Telefonen spærres for ankommende kald ved at løfte røret af og
taste *53. Etablering af ”Forstyr ikke” indikeres ved en brudt
klartone. Det er fortsat muligt at foretage kald.

Deaktivering af
”Forstyr ikke”

En etableret spærring for ankommende kald fjernes ved at løfte
røret af og taste #53

Programmering af
egne kortnumre
(max. 9 stk.)

Efter afsluttet samtale til det ønskede nummer: løft rør og tast *01 +
kortnummerposition (1-9) og læg på. Herefter er kortnummeret
programmeret i centralen.

Kald via egne
kortnumre

Løft røret og tast *00 + kortnummerposition (1-9)

Viderstilling Løft rør og tast *21 + det 8-cifrede telefonmummer du ønsker
at medflytte dit telefonnummer til. En etableret medflytning indikeres
ved en brudt klartone

Slet viderstilling Løft rør og tast #21

Slet alle funktioner Løft rør og tast *69

”Banke på” Skal etableres eller fjernes via den systemansvarlige. Når ”Banke
på” er etableret høres med mellemrum korte ”dut” hvis et kald
venter.

Indtrækning af
ventende kald
ved banke på

Tast R + *87. Det er efterfølgende muligt at veksle mellem
samtalerne ved at taste R. Ved pålægning afsluttes begge samtaler.

Datakald Hvis der benyttes ”Banke på” bør datakald via modem foretages
således: *20 + 8-cifret telefonnummer


