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Jūsų telefonas
Pavaizduotas 7841 serijos "Cisco" IP telefonas.

1   Gaunamų skambučių arba balso pašto pranešimų 
indikatorius

2  Linijų ir funkcijų mygtukai

3  Programiniai klavišai

4  Naršymas (naršymo žiedas ir pasirinkimo mygtukas)

5  Sulaikymas, perdavimas ir konferencija

6  Garsiakalbis, ausinės su mikrofonu ir nutildymas

7  Balso paštas, programos ir katalogas

8  Garsumas

Linijų ir funkcijų mygtukai
Linijų ir funkcijų mygtukai skirti peržiūrėti linijos skambučiams 
arba pasiekti funkcijoms, pavyzdžiui, sparčiojo rinkimo.

Pagal mygtukų šviesos signalus galima spręsti apie 
sistemos būseną:

 x   Nepertraukiamai šviečia žalia šviesa – vyksta 
pokalbis

 x  Mirksi žalia šviesa – pokalbis sulaikytas

 x   Nepertraukiamai šviečia geltona šviesa – 
naudojama privati linija

 x  Mirksi geltona šviesa – gaunamas skambutis

 x   Nepertraukiamai šviečia raudona šviesa – 
naudojama nuotolinė linija

 x  Mirksi raudona šviesa – nuotolinė linija sulaikyta

Skambinimas
Įveskite numerį ir nukelkite ragelį.

Atsiliepimas į skambutį
Spauskite mirksintį linijos geltonos spalvos mygtuką.

Skambučio sulaikymas
1. Spauskite sulaikymo mygtuką .
2. Sulaikytam pokalbiui pratęsti spauskite sulaikymo 

mygtuką dar kartą.

Vėliausių skambučių peržiūra
1. Spauskite programų mygtuką .
2. Slinkdami meniu elementus parinkite Vėliausi.
3. Pasirinkite norimą peržiūrėti liniją.

Kito asmens įtraukimas į pokalbį (7811)
1. Aktyvaus pokalbio metu spauskite konferencijos 

mygtuką .
2. Paspauskite Skambučiai, pasirinkite sulaikytą skambutį 

ir spauskite Taip.

Kito asmens įtraukimas į pokalbį (7821, 
7841, 7861)
1. Aktyvaus pokalbio metu spauskite konferencijos 

mygtuką .
2. Pasirinkite sulaikytą skambutį ir spauskite Taip.
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Skambučio perdavimas kitam asmeniui 
1. Pokalbio metu, jei jis nesulaikytas, spauskite perdavimo 

mygtuką . 
2. Įveskite kito asmens telefono numerį. 
3. Spauskite Perduoti dar kartą. 

Skambinimas naudojant ausines su 
mikrofonu
1. Prijunkite ausines su mikrofonu.
2. Klaviatūra įveskite numerį. 

3. Spauskite ausinių su mikrofonu mygtuką .

Skambinimas naudojant garsiakalbį
1. Klaviatūra įveskite numerį.

2. Spauskite garsiakalbio mygtuką .

Garso nutildymas

1. Spauskite nutildymo mygtuką .
2. Jei norite nutildymo funkciją išjungti, spauskite Nutildyti 

dar kartą.

Balso pranešimų klausymas

Spauskite pranešimų mygtuką  ir vadovaukitės 
balso nurodymais. Jei norite patikrinti konkrečios linijos 
pranešimus, pirmiausia spauskite linijos mygtuką.

Visų skambučių peradresavimas
1. Parinkite liniją ir spauskite PerdVis.
2. Surinkite numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti, arba 

spauskite Balso paštas.
3. Kai grįšite, spauskite PerdavimNeg.

Skambučio garsumo sureguliavimas
Ragelio, ausinių su mikrofonu arba garsiakalbio garsumui 

reguliuoti spauskite garsumo mygtuką  
aukštyn arba žemyn, kol telefonas naudojamas.

Skambėjimo garsumo nustatymas
Kai telefono nenaudojate, skambėjimo garsumą reguliuokite 
paspausdami garsumo padidinimo arba sumažinimo  

klavišą .

Skambėjimo tono keitimas 
1. Spauskite programų mygtuką .
2. Pasirinkite Asmen. parinktys > Skambėjimo melodija.
3. Pasirinkite liniją.
4. Slinkite skambučių melodijų sąrašu ir, norėdami 

pasiklausyti melodijos, paspauskite Leisti.
5. Jei pasirinktą melodiją norite įrašyti, paspauskite 

Nustatyti, tada – Taikyti.

Ekrano kontrasto reguliavimas
1. Spauskite programų mygtuką .
2. Pasirinkite Asmen. parinktys > Kontrastas.
3. Spauskite viršutinę dalį kontrastui padidinti arba 

apatinę – jam sumažinti.
4. Spauskite Įrašyti.

Ekrano apšvietimo reguliavimas
1. Spauskite programų mygtuką .
2. Pasirinkite Asmen. parinktys > Apšvietimas.
3. Apšvietimui į jungti spauskite „Į jungta“, o apšvietimui 

išjungti spauskite „Išjungta“.

Naudotojo vadovas
Žiūrėti visą naudotojo vadovą http://www.cisco.com/c/
en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-
7800-series/products-user-guide-list.html.


