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للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة هذا الدليل مالحظة
على ورق بمقاس 14 × 8.5 بوصة )المقاس 

المعياري(.
الطلب  1
إلجراء إحدى المكالمات، ارفع سماعة الهاتف ثم اطلب الرقم.

إعادة طلب الرقم األخير
. اضغط على زر إعادة الطلب 

الرد  2
عند استالم مكالمة جديدة، يتم عرض المؤشرات التالية على الهاتف:

ضوء أحمر على شكل وميض على سماعة الهاتف.  • 
ضوء أصفر كهرماني على شكل وميض على زر الخط  •

للرد على إحدى المكالمات، قم بأحد اإلجراءات التالية:
ارفع سماعة الهاتف.  • 

اضغط على زر الخط الذي يومض باللون األصفر الكهرماني.  •
. اضغط على زر مكبر الصوت غير المضيء   •

3      كتم الصوت
. أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط على زر الكتم   .1   

يتوهج الزر لإلشارة إلى تشغيل كتم الصوت.
اضغط على زر الكتم مرة أخرى لتشغيل الصوت.  .2  

البريد الصوتي  4
عند استالم رسالة جديدة، يعرض الهاتف المؤشرات التالية:

ضوء أحمر ثابت على سماعة الهاتف  • 
طنين طلب هاتفي متقطع )إذا كان متوفًرا(  •

االستماع للرسائل
اضغط على زر الرسائل  واتبع الرسائل الصوتية.

إعادة توجيه الكل  5
اضغط على زر الخواص  ثم قم بإدخال الرقم الُمحدد سلًفا  .1  

والذي قام مسؤول النظام بتعيينه لـ "إعادة توجيه المكالمات".
قم بإدخال الرقم الذي ستتم إعادة توجيه المكالمات إليه. يتم عر  .2  
ضوء أصفر كهرماني بشكل ثابت على زر الخط  ويتم 

تشغيل طنين طلب هاتفي متقطع بحيث يمكنك سماعه.
إللغاء إعادة توجيه المكالمات، قم بتكرار الخطوة األولى.  .3  
االنتظار  6
. اضغط على زر االنتظار   .1   
يومض زر الخط باللون األخضر.

االنتظار، اضغط على  المكالمات من وضع  إحدى  الستئناف   .2  
باللون األخضر، أو اضغط على زر  زر الخط الذي يومض 
السماعة موضوعة  كانت  إذا  السماعة  ارفع  أو  الميكروفون، 

مكانها. في 

المؤتمر  7
االنتظار(، اضغط على زر  قيد  )ليست  من مكالمة جارية   .1  

. المؤتمر 
قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالجهة التي ترغب في إضافتها   .2  

المؤتمر. للمشاركة في 
اضغط على زر المؤتمر مرة أخرى )سواًء قبل أن تقوم هذه   .3  

 الجهة بالرد أو بعد أن تقوم بذلك( لبدء المؤتمر.
قم بتكرار هذه الخطوات إلضافة مزيد من المشاركين.

النقل  8
زر  على  اضغط  االنتظار(،  قيد  )ليست  جارية  مكالمة  من   .1  

. النقل 
قم بإدخال رقم هاتف المستلم.  .2  

اضغط على زر النقل )سواًء قبل أن يقوم هذا المستلم بالرد أو   .3  
بعد أن يقوم بذلك( أو قم بإنهاء المكالمة إلكمال عملية النقل.

إعدادات الصوت  9
الزر الخاص بالصوت موجود على يسار لوحة المفاتيح.

لضبط صوت سماعة الهاتف، اضغط على زر الصوت ألعلى أو   •
ألسفل عندما تكون السماعة مرفوعة.

لضبط صوت الرنين، اضغط على زر الصوت ألعلى أو ألسفل   •
عندما تكون سماعة الهاتف موضوعة أو عندما تكون المكالمة 

قيد االنتظار.

إليقاف صوت الهاتف أثناء الرنين، اضغط على زر الصوت   •
ألسفل مرة واحدة )يؤدي الضغط على زر الصوت عدة مرات 

إلى خفض صوت الرنين(.
تلميحات  10
كيف يمكنني إعداد أرقام االتصال السريع؟

إلعداد أرقام االتصال السريع وتخصيص العديد من الخواص واإلعدادات 
لهاتفك، قم بالوصول إلى صفحة User Options )إعدادات المستخدم( 

على الويب لـ Cisco Unified CM على الويب.

كيف يمكنني استخدام زر الخواص؟
يعمل زر الخواص على تمكينك من الوصول إلى الخواص المختلفة، 

مثل الطلب السريع وإعادة توجيه كافة المكالمات وااللتقاط والتقاط 
المجموعات واالجتماعات. يمكنك الضغط على زر الخواص ثم الضغط 

على الرقم المقترن بالخاصية المراد استخدامها.

كيف يمكنني الوصول إلى إعدادات المسؤول؟
ارفع سماعة الهاتف، ثم اضغط على األزرار * و# و0 في وقت واحد 

للوصول إلى "االستجابة الصوتية التفاعلية" )IVR( إلعدادات المسؤول 
الخاصة بالهاتف. أو يمكنك تبديل مفتاح مكبر الصوت والضغط على 

األزرار * و# و0 في وقت واحد. رقم PIN االفتراضي هو 24726.

أين يمكنني الحصول على دليل مستخدم كامل؟
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/

products_user_guide_list.html
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