
Versity QSG-draft05.docx 

September 2021 © 2021 Spectralink Corporation Alle rettigheder forbeholdes. 1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hurtigstart-guide 

 
Versity 92/95/96 Series by Spectralink 

 
 
 
 

 
Introduktion 
Denne hurtigstart-guide giver en kort 

oversigt over de hyppigst anvendte 

features ved Versity-smartphonen. 

Spectralink Versity-smartphones 

kombinerer kendskabet til Android™ 

platformen med en exceptionel 

holdbarhed. Spectralink-applikationer er 

skræddersyet til virksomhedsbrug og giver 

den avancerede funktionalitet, der kræves 

til arbejdspladser. 

95xx- og 92xx-modellerne fungerer som 

WiFi-enheder, der anvender den trådløse 

infrastruktur, der er installeret på din 

arbejdsplads med henblik på tilslutning og 

kommunikation. 96xx-modellerne er både 

mobiltelefoner og WiFi-telefoner. 

9x40-modellerne har en slank og velkendt 

smartphone-profil, mens 9x53-modellerne 

har en indbygget stregkodescanner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smartphones kan tilpasses, så de byder 

på specifikke features eller funktioner. 

Derfor kan visse features på din Versity-

smartphone variere fra dem, der er 

beskrevet her. 

Kontakt din systemadministrator, hvis du 

har spørgsmål til din Versity-smartphone. 

Der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden i 

dette dokument, men på grund af 

forskellige ibrugtagninger og løbende 

software-opdateringer vil du kunne opleve 

forskelle. Kontakt din systemadministrator, 

hvis du har brug for yderligere information. 

Husk at læse sikkerhedsanvisningerne, der 

findes online på [link], inden du benytter 

håndsættet. 

Oplysningerne i dette dokument kan 

ændres uden varsel. 
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Smartphone-features og -knapper 
 

Besked-LED blinker for at alarmere dig om, at du har en 

notifikation, en talebesked eller besked. 

Nærhedssensoren registrerer, når skærmen er blokeret, 

f.eks. når du har et opkald, og slukker skærmen, 

medmindre du flytter telefonen væk fra dit ansigt. 

Besked-LED 

92-serien 
95/96-serien 

Besked-LED 

Frontkamera 

Øresnegl/højt
aler ”åbning” 

Nærhedssensor 

Nærhedssensor 

Frontmikrofon 
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Spectralink Versity 9x53-modellerne har en indbygget, 

fuldt funktionel stregkodescanner øverst i 

smartphonen. 

Telefonens bagside indeholder et aftageligt og 

genopladeligt batteri. 

Volumenknapperne er i venstre side. 

Strategisk placerede programmerbare knapper kan 

konfigureres lokalt for at aktivere de mest ønskede 

features. 

Kærve langs siderne understøtter en remlås, der går i 

indgreb. 

Strømknap 

9240-top 

Alarmknap 

Stregkodescanner 

9553-top 

Headset-jack 

Alarmknap 

Headset-jack 

Alarmknap 

Mikrofon 

9540-top 

Bagside 

Bagkamera 

Flash-linse/lygte 

Fingeraftryk
sscanner 

Genopladeligt 
batteri 

Batterilås 

Bag-højtaler 

Opladerkontakter 

USB-ladeport 

Højtaler-åbning 

Headset-jack 

Snorhuller 

USB-ladeport 

Opladerkontakter 

92xx bund 

95/96xx bund 

95/96 sider 

Remlåskærv 

Programmerbar 
knap 

strøm 

Volumen op 

Volumen ned 
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Spectralink-applikationer 
Applikationer – eller ”apps” – er den 

primære metode, som smartphones bruger 

til at anvende slutbruger-features. Denne 

hurtigstart-guide forklarer de primære 

features ved Spectralink Biz Phone-appen, 

men der er formentlig mange andre apps, 

du gerne vil bruge. Se Spectralink End 

User Guide for yderligere information. 

 

 

 

Apps Launcher 
Swipe op fra bunden af telefonen for at 

åbne app-launcher’en. Her finder du alle 

de apps, der er blevet downloadet til din 

telefon. Bed din systemadministrator om 

hjælp, hvis du har brug for yderligere apps. 
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Arbejde med Android 
Android-styresystemet anvendes af Spectralink Versity-smartphones. 

 
 

 

Sådan opsættes Android-indstillinger 

Ligesom andre enheder, der drives med Android, kan du tilpasse indstillinger 

individuelt – såsom ringetoner og volumen – via Android Settings-applikationen, der 

aktiveres, når der trykkes på ikonet. Du finder Settings-appen på en af dine 

hjemskærme eller på skærmen med installerede apps. Lav en bevægelse med 

hånden for at åbne skærmen med installerede apps. 

Bemærk, at din systemadministrator eventuelt anvender et EMM/MDM-system, der 

evt. deaktiverer slutbrugeres mulighed for at tilpasse visse apps og indstillinger. 

 

 

Hvad er gestik-navigation? 

Gestik-navigation erstatter knapperne Home (hjem), Back (tilbage) og Apps, som du 

måske er vant til at se nederst på skærmen. I stedet anvender “gesture navigation” 

swipes af forskellig slags til at flytte skærmen omkring. Vi forklarer visse 

bevægelser løbende i dette dokument. 

Spectralink 95/96-serien har som standard en 3-knapsnavigation, men kan indstilles 

til gestik-navigation, når den opgraderes til Android 10. 

I nogle faciliteter styrer administratoren, hvilken gestik-navigation-indstilling der er 

tilgængelig. 
 
 

Tænd din enhed 

1 Tryk på strømknappen og hold den 

nede for at tænde smartphonen. Slip 

knappen, når første skærm vises. 

2 Giv skærmene tilladelse til at 

gennemløbe en opstartsskærm, 

Spectralink-opstartsskærmen og 

Android-skærmene. 

3 Hjem-skærmen vises: 

 

4 Ved kort at trykke på strømknappen slukkes 

skærmen, og smartphonen låses. Tryk kort 

på strømknappen igen for at tænde 

skærmen igen. Du vil evt. skulle indtaste 

dine adgangsoplysninger igen eller bruge 

fingeraftryksscanneren. 

Sluk din smartphone 

1 Tryk på strømknappen, og 

hold den nede. Popup-vinduet 

med Power off (sluk) vises: 

2 Tryk på Power off. Telefonen 

slukker. 

3 Bemærk, at du også kan 

genstarte telefonen og 

foretage et nødopkald (hvis det 

er programmeret) 
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Brug af Biz Phone-appen 

  Aktivér Biz Phone-appen ved at trykke på 

Biz Phone-ikonet. 

Foretage et opkald 

Biz Phone åbner enten tastaturet eller din liste 

over favoritter. Vælg en kontakt, eller tast et 

nummer, og tryk på den grønne opkaldsknap 

for at foretage et opkald. 
 
 
 
 

Besvarelse af et indgående opkald 

Skub den grønne besvar-knap til højre for 

at besvare opkaldet. 
 

Under et aktivt opkald viser handlebjælken 

ikoner, der hjælper dig med at håndtere et 

opkald. Ikonerne Hold, Mute, End og Audio 

options betyder pause, lydløs, afslut og 

lydindstillinger. 
 

Sætte et indgående opkald på lydløs 

Tryk på en volumenknap for at slukke for 

lyden på det indgående opkald uden at 

afslutte opkaldet. 

Afvisning af et indgående opkald 

Skub den røde ”reject”-knap til venstre for 

at afvise opkaldet. Telefonen vil stoppe med 

at ringe. 

Når du afviser et opkald, vil beskeden om 

et misset opkald kort blive vist på status-

bjælken. Derefter forsvinder den, men 

ikonet for misset opkald forbliver på 

statusbjælken. 

Et ikon for talebesked vil blive vist, hvis 

der er indtalt en talebesked (og hvis tale-

beskeder er aktiveret). Missede opkald 

vises i listen over nylige opkald. 

Opsætning af flere opkald 

1 Tryk på knappen Add call (tilføj opkald) 

under et aktivt opkald. Dette sætter det 

første opkald på pause og åbner 

tastaturet til Tilføj opkald. Du skal evt. 

låse telefonen op først. 

2 Du kan bruge en hvilken som metode til 

at angive opkaldsnummeret. 

3 Tryk på den grønne opkaldsknap Call 

for at ringe nummeret op. 

4 Når modtageren besvarer opkaldet, vil 

du se skærmen med aktive opkald, 

med begge opkald og det første opkald 

på pause. Du kan skifte mellem opkald 

ved at trykke på det andet opkald, 

hvilket vil sætte andre opkald på pause. 
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Opsætning af direkte viderestilling 

1 Tryk på viderestillingsknappen Transfer 

under et aktivt opkald med den første 

part. 

 

2 Tastaturet åbner. Brug en hvilken som 

helst metode til at angive 

opkaldsnummeret. (Du skal evt. låse 

telefonen op først.) 

3 Tryk på opkaldsknappen Call for at 

færdiggøre viderestillingen. 

4 Telefonen ringer den nye modtager op, 

den første part frakobles, og skærmen 

vender tilbage til den forrige skærm. 

Viderestilling af et opkald (briefing) 

I en briefende viderestilling kan du tale med 

de to andre parter respektivt, inden du 

viderestiller opkaldet. 

Opsætning af viderestilling med 
briefing 

1 Under et opkald med den første part 

tilføjer du et opkald til den anden part 

som forklaret ovenfor under Multiple 

active calls (Flere aktive opkald). 

Dermed sættes det første opkald på 

pause. 

2 Når den anden part svarer, forklarer du, 

at du skal til at viderestille opkaldet. 

3 Tryk på viderestillingsknappen 

Transfer for at vise de aktive opkald. 

4 Tryk på det første opkald for at 

færdiggøre viderestillingen. 

Du sendes tilbage til den forrige skærm 

eller, hvis andre opkald er aktive, til 

skærmen med det aktive opkald. 

Opsætning af et telefonmøde 

Et telefonmøde er, når du og to andre 

parter kan tale sammen på en gang. Din 

Versity understøtter op til tre deltagere i et 

mødeopkald – dig selv og to andre. 

1 Under et opkald med den første part 

tilføjer du et opkald til den anden part 

som forklaret ovenfor under Multiple 

active calls (Flere aktive opkald). 

Dermed sættes det første opkald på 

pause. 

2 Du kan bruge en hvilken som metode til 

at angive opkaldsnummeret. 

3 Tryk på den grønne opkaldsknap Call 

for at ringe nummeret op. 

4 Når modtageren besvarer opkaldet, vil 

du se skærmen med aktive opkald, 

med begge opkald samt det første 

opkald på pause. Opkaldet til 

modtageren er aktivt, og du kan 

forklare, at du er ved at sætte et 

telefonmøde op. 
 

5 Tryk på tasten Join (tilslut). Når alle tre 

deltagere er forbundet til telefonmødet, 

vil telefonmødeskærmen se sådan ud: 
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Notifications (notifikationer)
Notifikationsikoner vises til venstre på 

statusbjælken. Ikonerne for mail, kalender 

og talebesked er eksempler på 

notifikationer, der indikerer de pågældende 

app-aktiviteter. Ikonet med telefon med et 

flueben indikerer, at smartphonen er 

registreret på en opkaldsserver med Biz 

Phone-appen, og du kan foretage opkald. 
 

 

Swipe ned for at åbne notifikationsskuffen. 

Tryk på Clear all (ryd alle) i bunden for at 

rydde skuffen. 

 

Når smartphonen ikke benyttes og 

skærmen er sort, fortæller en blinkende 

LED, at du har en notifikation (hvis dette 

er konfigureret). 
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Quick Settings (hurtige indstillinger) 
Menuen med hurtige indstillinger åbnes fra 

hjem-skærmen ved at swipe ned, startende 

fra statusbjælken øverst på skærmen. Hvis 

du swiper igen, vises yderligere indstillinger. 

De viste felterne til hurtig adgang er 

forskellige alt efter smartphonens model og 

de aktiverede funktioner. Nedenstående 

skærme viser nogle af indstillings-

mulighederne. 

Indstillingen High touch på tredje skærm 

gør det muligt at øge skærmens følsomhed, 

hvis du har handsker på. 

 
Swipe ned for at åbne menuen 

 

 
 

Swipe ned igen for at udvide 

 

Swipe til højre for yderligere indstillinger 

 

Nogle eller alle felter til hurtig adgang kan 

være deaktiveret af administratoren, men 

du vil evt. kunne aktivere andre ved at 

trykke på redigeringsstiften. 

Kontakt din administrator, hvis du har 

spørgsmål til menuen med hurtige 

indstillinger. 
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Opladningsmuligheder 
Brug lidt tid på at lære, hvordan du oplader 

din smartphone. Din systemadministrator vil 

have givet dig forskellige opladnings-

muligheder – opladning med USB-kabel, 

desktop eller multiopladning. 

Det er vigtigt at oplade batteripakken helt 

inden første brug af smartphonen. 

Dermed øges batteriets lagerkapacitet og 

levetid. 

Batteripakken skal oplades inden første 

brug, og når batteriets ikon ser ud til at blive 

lavt. Batteripakken er fuldt opladet, når 

batteriets ikon bliver massivt. 

Batteri oplader Fuldt opladet Lav 
 

Fjernelse af batteri 

Skub batteriåsen på bagsiden af telefonen 

op mod toppen af smartphonen for at åbne 

batterirummet. Når låsen er åbnet, er 

batteriet let at tage ud. Hvis låsen virker 

stram, indsætter du blot en lille kærv-

skruetrækker i bunden af låsen og skubber 

den forsigtigt mod toppen af telefonen. Brug 

ikke kræfter, og undgå at vriste, trække eller 

dreje batteriet ud. 

 
 
 

 

Udskiftning af batteri 

Juster tapperne øverst på batteriet i forhold til 

portene i batterirummet. Sæt batteripakken på 

plads ved at trykke på bunden. 

 

Hot Swap 

Spectralink Hot Swap-funktionen giver dig 

mulighed for at udskifte et svagt batteri med et 

frisk. 

Hold det friske batteri parat, inden du starter Hot 

Swap-proceduren. 

1 Tag batteriet ud af telefonen. 

2 Udskift batteriet inden for 1 minut.  

Under en aktiv udskiftning leveres minimums-

strøm, for at telefonen kan forblive tændt. 

Aktiv brug af telefonen eller hvad som helst, der 

måtte øge strømforbruget under en aktiv 

udskiftning, kan i visse situationer medføre, at 

telefonen slukker. 

 

95/96 Batteri 

Tapper 

Lås 

Skub den ned, så den går i 
indgreb 
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Desktop- og batteriopladere 

Desktop-opladeren gør det muligt at 

oplade én Versity-smartphone, mens et 

reservebatteri oplades i opladerens 

batterirum. Telefonen forbliver fuldt 

funktionsdygtig under opladningen. Røde 

og grønne LED’er indikerer opladnings-

tilstanden. 
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Garanti 

Dokumentet Product Warranty and Software License and Warranty og andre bilag findes på  

http://support.spectralink.com. 

 

Kontaktoplysninger  

USA-afdeling Danmark-afdeling UK-afdeling 

+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 Storbritannien 

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