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Snarhjelp 

 
Versity 92/95/96 Series av Spectralink 

 
 
 
 

 
Introduksjon 
Denne snarhjelpen (Quick Reference 

Guide – QRG) gir en kort oversikt over de 

hyppigst brukte funksjonene til Versity-

smarttelefonene. 

Spectralink Versity-smarttelefoner 

kombinerer det velkjente fra Android™-

plattformen med eksepsjonell holdbarhet. 

Spectralink-bruksområder er skreddersydd 

for bruk i jobbsammenheng og gir avanserte 

funksjoner som trengs på arbeidsplassen. 

Modellene i serien 95xx og 92xx fungerer 

som Wi-Fi-enheter som bruker den trådløse 

infrastrukturen som finnes på arbeids-

plassen, til tilkobling og kommunikasjon. 

96xx-modellene er både mobiltelefoner og 

Wi-Fi-telefoner. 

9x40-modellene har en slank og gjenkjenn-

bar smarttelefonprofil, mens 9x53-

modellene også har strekkodeleser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smarttelefoner kan tilpasses slik at de byr 

på bestemte egenskaper eller funksjoner. 

Derfor kan enkelte funksjoner i Versity-

smarttelefonen din avvike fra dem som er 

beskrevet her. 

Ta kontakt med systemadministratoren 

hvis du har spørsmål om Versity-

smarttelefonen din. 

Vi har gjort alt vi kan for å sikre at dette 

dokumentet er nøyaktig, men på grunn av 

forskjeller i utrulling og pågående 

programvareoppdateringer kan det være at 

du opplever at enkelte ting er annerledes. 

Ta kontakt med systemansvarlig hvis du 

trenger mer informasjon. 

Husk å lese sikkerhetsinstruksjonene du 

finner på nett [lenke], før du bruker 

telefonen. 

Informasjonen i dette dokumentet kan 

endres uten forvarsel. 
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Smarttelefonfunksjoner og knapper 
 

Meldings-LED blinker for å varsle om at du har varsler, ny 

talebeskjed eller melding. 

Nærhetssensoren registrerer når skjermen er blokkert, for 

eksempel når du snakker i telefonen, og slår av skjermen 

med mindre du flytter telefonen bort fra ansiktet ditt. 

Meldings-LED 

92-serien 
95-/96-serien 

Meldings-LED 

Frontkamera 

Øretelefon/ 
høyttaler-
«åpning» 

Nærhetssensor 

Nærhetssensor 

Frontmikrofon 
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Spectralink Versity 9x53-modellene har strekkodeleser 

med full funksjonalitet på toppen av smarttelefonen. 

På baksiden av telefonen er det et batteri du kan ta ut 

og lade. 

Volumknappene er på venstre side. 

Strategisk plasserte programmerbare knapper 

kan konfigureres lokalt for å aktivere de mest 

ettertraktede funksjonene. 

Spor på sidene gir rom for en belteklips som 

smekker på plass. 

Strømknapp 

9240 topp 

Alarmknapp 

Strekkodeleser 

9553 topp 

Hodetelefoninngang 
(jack) 

Alarmknapp 

Hodetelefoninngang (jack) 

Alarmknapp 

Mikrofon 

9540 topp 

Bak 

Bakre kamera 

Blitslys/ 
lommelykt 

Fingeravtrykk-
leser 

Oppladbart 
batteri 

Batterideksel 

Bakre høyttaler 

Ladekontakt 

USB-ladekontakt 

Høyttaleråpning 

Hodetelefoninngang (jack) 

Hull til snor 

USB-ladekontakt 

Ladekontakt 

92xx nedenfra 

95/96xx nedenfra 

95/96 sidene 

Spor til 
belteklips 

Programmerbar 
knapp 

strøm 

Volum opp 

Volum ned 



Spectralink Versity snarhjelp – RØEV 

4 

  
 
 

 

 

Spectralink-applikasjoner 
Applikasjoner – eller kort «apper» – er 

hovedmetoden smarttelefoner bruker for 

å gi brukeren tilgang til ulike funksjoner. 

Denne snarhjelpen forklarer hoved-

funksjonene i Spectralink Biz Phone-appen, 

men det fins mange flere apper du trolig 

kommer til å bruke. Mer informasjon finner 

du i Spectralink End User Guide. 

 

 

 

Apps Launcher 
Sveip opp nedenfra på telefonen for å 

åpne apps Launcher. Her finner du alle 

appene som har blitt lastet ned til telefonen 

din. Spør systemadministratoren om hjelp 

hvis du trenger flere apper. 
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Jobbe med Android 
Spectralink Versity-smarttelefoner bruker operativsystemet Android. 

 
 

 

Slik velger du Android-innstillinger 

Som på andre enheter som kjører Android, kan du velge egendefinerte innstillinger 

– slik som ringetoner og volumnivå – via appen Android-innstillinger, som du 

aktivererved å trykke på ikonet. Du finner innstillingene på en av hjemskjermene 

dine, eller på skjermbildet med installerte apper. Bruk en håndbevegelse for å åpne 

skjermbildet med installerte apper. 

Vær oppmerksom på at systemansvarlig kan ha brukt et EMM-/MDM-system som 

gjør at sluttbrukerens mulighet til å tilpasse enkelte apper i innstillingene er 

deaktivert. 

 

 

Hva er navigasjon med håndbevegelser? 

Navigasjon med håndbevegelser erstatter knappene «Hjem» og «Tilbake» og apper 

som du kanskje er vant til å se nederst på skjermen. I stedet for dette bruker 

«navigasjon med håndbevegelser» ulike typer sveiping til å bevege skjermen. Vi 

forklarer enkelte håndbevegelser utover i dette dokumentet. 

Spectralink 95-/96-serien bruker 3-knappsnavigasjon som standard, men kan stilles 

inn til navigasjon med håndbevegelser etter oppgradering til Android 10. 

I enkelte bedrifter styrer administratoren hvilke alternativer for navigasjon med 

håndbevegelser som er tilgjengelig. 
 
 

Slå på enheten 

1 Trykk og hold strømknappen for å slå 

på smarttelefonen. Slipp når det første 

skjermbildet vises. 

2 La skjermen kjøre gjennom oppstarts-

skjermen, Spectralink-splash og 

Android-skjermbildet. 

3 Hjemskjermen viser: 

 

4 Et kort trykk på strømknappen slår av 

skjermen og låser smarttelefonen. Trykk 

kort på strømknappen igjen for å slå 

på skjermen igjen. Det kan hende at 

du må angi passord igjen eller bruke 

fingeravtrykksleseren. 

Slå av smarttelefonen 

1 Trykk og hold strømknappen. 

Slå-av-sprettoppvarselet vises: 

2 Trykk på «Slå av». Telefonen 

slår seg av. 

3 Merk at du også kan starte 

telefonen på nytt eller bruke 

nødanrop (hvis dette er 

programmert). 
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Bruke Biz Phone-appen 

  Aktiver Biz Phone-appen ved å trykke på 

Biz Phone-ikonet. 

Ringe 

Biz Phone åpner enten et talltastatur eller listen 

over «favoritter». Velg en kontakt eller skriv inn 

et nummer, og trykk på den grønne anrops-

knappen for å ringe. 
 
 
 
 

Ta imot anrop 

Skyv den grønne «svar»-knappen til høyre 

for å svare. 
 

Mens samtale pågår, viser handlingsraden 

ikoner som hjelper deg å administrere 

anropet. Det å sette på vent, dempe, 

avslutte og å bruke lydalternativene er 

ganske selvforklarende. 
 

Dempe innkommende anrop 

Trykk på en av volumknappene for å dempe 

et innkommende anrop uten å avvise det. 

Avvise innkommende anrop 

Skyv den røde «avvis»-knappen til høyre 

for å avvise. Det slutter å ringe. 

Når du avviser et anrop, vises en melding 

om tapt anrop kort på statusraden, det 

forsvinner, og ikonet for tapte anrop forblir 

i statusraden. 

Et ikon for talebeskjed viser om det er lagt 

igjen talebeskjed (hvis mobilsvar er 

aktivert). Tapte anrop vises i listen 

«Nylige». 

Sette opp flere anrop 

1 Trykk på knappen for å legge til anrop 

mens samtalen pågår. Dette setter det 

første anropet på vent og åpner 

tastaturet for å legge til anrop. Det kan 

hende du må låse opp telefonen først. 

2 Bruk en av metodene for å velge hvem 

du vil ringe som tredje deltaker. 

3 Trykk på den grønne ring-knappen for 

å ringe nummeret. 

4 Når mottakeren svarer, ser du skjerm-

bildet for aktive anrop med begge 

samtaler vist, hvorav det første er satt 

på vent. Du kan bytte mellom 

samtalene ved å trykke på den andre 

samtalen. Dette fører til at alle andre 

samtaler blir satt på vent. 
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Sette opp direkte viderekobling 

1 Mens samtalen med den første parten 

pågår, trykker du på knappen for å sette 

over. 

 

2 Talltastaturet vises. Bruk en av metodene 

for å velge hvem du vil ringe. (Det kan 

hende du må låse opp telefonen først.) 

3 Trykk på ringeknappen for å fullføre 

viderekobling. 

4 Telefonen ringer den nye parten, 

forbindelsen til den første blir avsluttet, 

og skjermen går tilbake til forrige 

skjermvisning. 

Viderekobling (assistert) 

Ved assistert viderekobling kan du snakke 

med begge partene før du setter over 

anropet. 

Sette opp assistert viderekobling 

1 Mens samtalen med første part pågår, 

legger du til anropet til den andre parten 

slik dette er forklart over, i «Flere aktive 

samtaler». Dette setter den første 

samtalen på vent. 

2 Når den andre parten svarer, forklarer du 

at du kommer til å sette over samtalen. 

3 Trykk på Sett over for å vise de aktive 

samtalene. 

4 Trykk på den første samtalen for å 

fullføre viderekobling. 

Du kommer tilbake til forrige skjermbilde, 

eller, hvis andre samtaler er aktive, til den 

aktive samtalen. 

 

Sette opp en konferansesamtale 

En konferansesamtale er når du og to 

andre parter kan snakke sammen samtidig. 

Din Versity støtter maksimalt tre deltakere i 

en konferansesamtale, – deg selv og to 

andre. 

1 Mens samtalen med første part pågår, 

legger du til anropet til den andre 

parten slik dette er forklart over, i 

«Flere aktive samtaler». Dette setter 

den første samtalen på vent. 

2 Bruk en av metodene for å velge hvem 

du vil ringe som tredje deltaker. 

3 Trykk på den grønne Ring-knappen for 

å ringe nummeret. 

4 Når mottakeren svarer, ser du skjerm-

bildet for aktive anrop med begge 

samtaler vist og den første samtalen på 

vent. Anropet til siste deltaker er aktivt, 

og du kan forklare at du setter opp en 

konferansesamtale. 
 

5 Trykk på Bli med-knappen. Når alle 

tre deltakere er koblet til konferanse-

samtalen, ser konferanseskjermbildet 

slik ut: 
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Varsler
Varselikoner vises på venstre side av 

statusraden. Ikonene for e-post, kalender, 

og talebeskjed er eksempler på varsler som 

viser til aktivitet i apper. Telefon-med-

hakemerke-ikonet viser at smarttelefonen er 

registrert til en anropsserver med Biz 

Phone-appen, og at du kan ringe. 
 

 

Sveip ned for å åpne varsellisten. 

Trykk på Fjern alle nederst for å lukke 

listen. 

 

Når smarttelefonen ikke er i bruk og 

skjermen er svart, varsler en blinkende 

LED deg om at du har varsler (hvis dette 

er satt opp). 
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Hurtiginnstillinger 
Menyen for hurtiginnstillinger åpnes fra 

hjemskjermen ved å sveipe ned fra 

statusraden øverst på skjermen. Et nytt 

sveip viser ytterlige alternativer. 

Hvordan rutene for hurtigtilgang vises, 

avhenger av smarttelefonmodell og hvilke 

funksjoner som er aktiverte. Skjermen 

under viser noen av disse alternativene. 

Berøringsalternativet «høy» på tredje 

skjermbilde lar deg øke følsomheten til 

skjermen hvis du bruker hansker. 

 
Sveip ned for å åpne menyen 

 

 
 

Sveip ned igjen for å utvide 

 

Sveip til høyre for ytterligere alternativer 

 

Noen eller alle ruter for hurtigtilgang kan 

deaktiveres av administratoren, men du kan 

aktivere andre ved å trykke på redigerings-

blyanten. 

Ta kontakt med administratoren hvis du har 

spørsmål om menyalternativer for hurtig-

innstillinger. 
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Lading 
Ta deg tid til å lære hvordan du lader opp 

smarttelefonen din. Systemadministratoren 

vil ha gitt deg ladealternativer – en USB-

kabel eller skrivebords- eller flerladeløsning. 

Det er viktig å lade batteriet helt opp før 

første gangs bruk av smarttelefonen. 

Å gjøre dette maksimerer batteriets 

lagringskapasitet og levetid. 

Batteripakken må lades før første gangs 

bruk og når batteriikonet ser ut til å bli lavt. 

Batteripakken er fulladet når batteriikonet er 

fylt. 

Batteriet lader Fulladet Lavt 
 

Ta ut batteriet 

Skyv batteridekslet på baksiden av 

telefonen opp mot toppen av telefonen, og 

åpne batterirommet. Så snart dekslet er 

åpnet, kan du enkelt ta ut batteriet. Hvis 

dekslet sitter fast, sett er du inn et flatt 

skrujern i bunnen av dekslet og skyver det 

forsiktig oppover. Ikke bruk makt, jekk eller 

vri. 

 
 
 

 

Bytte batteri 

Orienter fanene på toppen av batteriet i forhold 

til sporene i batterirommet. Smekk batteripakken 

på plass ved å trykke på bunnen. 

 

Hurtigbytte 

Spectralink hurtigbytte-funksjonen lar deg bytte 

et tomt batteri med et ferskt et. 

Ha et ferskt batteri klart før du starter 

hurtigbyttet. 

1 Ta ut batteriet fra telefonen. 

2 Bytt batteriet innen 1 minutt.  

Ved aktivt bytte, forsynes telefonen med 

minstebehovet for strøm, slik at den kan forbli 

på. 

Aktiv bruk av telefonen, eller noe som trekker 

strøm mens du gjennomfører aktivt bytte, kan, i 

enkelte situasjoner, føre til at telefonen slår seg 

av. 

 

95-/96-batteri 

Tappe 

Smekklås 

Trykk ned, og smekk på 
plass 
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Skrivebords- og batteriladere 

Skrivebordsladeren lar deg lade en 

Versity-smarttelefon mens et reserve-

batteri lades i laderens batterirom. 

Telefonen fungerer som vanlig under 

lading. Røde og grønne LED-er indikerer 

ladestatusen. 
 

 

 
 

Opphavsrett 

© 2021 Spectralink Corporation – med enerett. SpectralinkTM, Spectralink-logoen og navnet og merkevarene knyttet til Spectralink-

produkter er varemerker og/eller servicemerker tilhørende Spectralink Corporation og er lovbeskyttede merker i USA og andre land. 

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Uten uttrykkelig samtykke fra Spectralink kan ingen del av dette dokumentet 

gjengis eller overføres i noen form eller på noen som helst måte til andre formål enn mottakerens personlige bruk.  

Med enerett i henhold til internasjonale konvensjoner om opphavsrett og Pan-American Copyright Convention. Ingen del av denne 

håndboken eller programvaren som er beskrevet i den, kan gjengis eller overføres i noen form eller på noen som helst måte eller 

oversettes til andre språk eller formater uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Spectralink Corporation. 

Ikke fjern (eller la en tredjepart fjerne) noen som helst produktidentifikasjon, opphavsrettslige merknader, eller andre merknader. 

 
Merk 

Spectralink Corporation har utarbeidet dette dokumentet til bruk av Spectralink-personale og -kunder. Tegningene og 

spesifikasjonene det inneholder, tilhører Spectralink og skal ikke reproduseres, verken helt eller delvis, uten først å ha innhentet 

skriftlig samtykke fra Spectralink, og skal ikke tolkes til å gi linsens til å produsere, bruke eller selge utstyr produsert i henhold til 

innholdet. 

Spectralink forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og annen informasjon i dette dokumentet uten forvarsel, og leseren bør i 

alle tilfeller ta kontakt med Spectralink for å finne ut om slike endringer har blitt gjort. 

INGEN REPRESENTASJON ELLER ANNEN BEKREFTELSE AV FAKTA I DETTE DOKUMENTET, INKLUDERT MEN IKKE 

BEGRENSET TIL UTTALELSER ANGÅENDE KAPASITET, RESPONSTID, YTELSE, EGNETHET FOR BRUK ELLER YTELSE TIL 

PRODUKTER BESKREVET HER, ER NOEN GARANTI FRA SPECTRALINK OM NOE SOM HELST FORMÅL OG INNEBÆRER 

HELLER IKKE NOEN SOM HELST ANSVARSFORPLIKTELSE FRA SPECTRALINKS SIDE. 

 

Garanti 

Product Warranty and Software License and Warranty (produktgaranti og programvarelisens- og garanti) og annen 

støttedokumentasjon er tilgjengelig på  

http://support.spectralink.com. 

 
Kontaktinformasjon  

USA-avdeling Danmark-avdeling Storbritannia-avdeling 

+1 800-775-5330 +45 7560 2850 +44 1344 206591 

Spectralink Corporation Spectralink Europe ApS Spectralink Europe Aps—UK branch 

2560 55th Street Bygholm Soepark 21 E Stuen Suite B1, The Lightbox 

Boulder, CO 80301 8700 Horsens Bracknell, Berkshire, RG12 8FB 

USA Danmark Storbritannia 

info@spectralink.com infoemea@spectralink.com infoemea@spectralink.com 
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