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Вашият телефон
Показан е Cisco IP телефон 7841.

1  Индикатор за входящо повикване или гласова поща

2  Бутони за линии и функции

3  Екранни бутони

4  Навигация (навигационен пръстен и бутон Избор)

5  Задържане, прехвърляне и конферентен разговор

6   Високоговорител, слушалки и изключване на 
микрофона

7  Гласова поща, приложения и указател

8  Сила на звука

Бутони за линии и функции
Използвайте бутоните за линии и функции, за да 
видите повикванията на дадена линия или за достъп до 
функции, като бързо набиране. 

Бутоните светят, за да показват състояние:

 x  свети в зелено: активно повикване

 x  мига в зелено: задържано повикване

 x  свети в жълто: използва се лична линия

 x  мига в жълто: входящо повикване

 x  свети в червено: използва се отдалечена линия

 x   мига в червено: задържано повикване по 
отдалечена линия

Извършване на повикване
Въведете номер и вдигнете слушалката.

Отговаряне повикване
Натиснете мигащия в жълто бутон за линия.

Задържане на повикване
1. Натиснете Задържане  .
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете 

отново Задържане.

Преглед наскорошните повиквания
1. Натиснете Приложения  .
2. Превъртете и изберете Скорошни.
3. Изберете линия за преглед.

Добавяне на друго лице към повикване 
(7811)
1. Докато сте в активно повикване, натиснете 

Конферентен разговор  .
2. Натиснете Повиквания, изберете задържано 

повикване и натиснете Да.

ОДобавяне на друго лице към повикване 
(7821, 7841, 7861)
1. Докато сте в активно повикване, натиснете 

Конферентен разговор  .
2. Изберете задържано повикване и натиснете Да.
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TrПрехвърляне на повикване към друго 
лице
1. При повикване, което не е задържано, натиснете 

Прехвърляне  . 
2. Въведете телефонния номер на другото лице. 
3. Натиснете отново Прехвърляне. 

Повиквания снаушници 
1. Свържете наушници.
2. Въведете номер с клавиатурата. 

3. Натиснете Слушалки  .

Осъществяване на повикванес включен 
спикерфон
1. Въведете номер с клавиатурата.

2. Натиснете Високоговорител  .

Заглушаване на аудиото

1. Натиснете Изключване на микрофона  .
2. Натиснете отново Без звук, за да изключите 

заглушаването.

Прослушване нагласови съобщения

Натиснете Съобщения  и следвайте гласовите 
подкани. За да прослушате гласовите съобщения за 
определена линия, първо натиснете съответния бутон 
за нея.

Пренасочване на всички повикввания 
1. Изберете линия и натиснете ПренВс.
2. Наберете номера, към който искате да извършите 

пренасочването, или натиснете Гласова поща.
3. Когато връщате, натиснете ИзклПренас.

Регулиране насилата на звука в повикване

Натиснете Сила на звука  нагоре или 
надолу, за да регулирате силата на звука на слушалката, 
наушниците или високоговорителя, докато телефонът 
се използва.

Регулиране на силатана звука на мелодия

Натиснете Сила на звука  нагоре или 
надолу, за да регулирате силата на звънене, когато 
телефонът не се използва.

Промяна на тона на звънене
1. Натиснете Приложения  .
2. Изберете Предпочитания > Тон на звънене.
3. Изберете линия.
4. Превъртете из списъка с тонове на звънене 

и натиснете Пускане, за да прослушате част от 
даден тон.

5. Натиснете Задаване и Приложи, за да запазите 
избора си.

Настройка на екрана Контраст
1. Натиснете Приложения  .
2. Изберете Предпочитания > Контраст.
3. Натиснете нагоре за увеличаване или надолу за 

намаляване на контраста.
4. Натиснете Запамети.

Настройка на екрана Подсветка
1. Натиснете Приложения  .
2. Изберете Предпочитания > Подсветка.
3. Натиснете „Вкл.“, за да включите подсветката, или 

„Изкл.“, за да я изключите.

Ръководство за потребителя
Прегледайтепълното ръководство за потребителя на 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-
guide-list.html.


