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Activităţi obişnuite efectuate 
la telefon
Efectuaţi un apel Treceţi în mod „scos din furcă” 

înainte sau după ce formaţi 
un număr.

Reapelaţi un număr Apăsaţi Reapl.

Comutaţi pe receptor 
în timpul unui apel

Ridicaţi receptorul.

Comutaţi pe difuzor sau pe 
căşti în timpul unui apel

Apăsaţi  sau , 
apoi puneţi receptorul în furcă.

Dezactivaţi şi reactivaţi 
sunetul unui apel

Apăsaţi .

Vizualizare istoric 
apeluri

Apăsaţi  > Istoric 
apeluri. 

Plasaţi sau reluaţi un 
apel din aşteptare

Apăsaţi , pentru a plasa 
un apel în aşteptare şi apăsaţi 
din nou pentru a relua apelul 
în aşteptare.

Transferaţi un apel la un 
nou număr

Apăsaţi , introduceţi 
numărul, apoi apăsaţi din nou.

Efectuaţi un
apel intercom

Apăsaţi butonul Intercom, 
apoi introduceţi un număr dacă 
este necesar. Vorbiţi după ce 
auziţi tonul.

Începeţi un apel 
conferinţă standard

Apăsaţi , sunaţi 
participantul, apoi apăsaţi 
din nou.

Opriţi soneria unui 
apel primit

Apăsaţi butonul Volum în jos 
o singură dată.
REFERINŢE RAPIDE
Cisco IP Phone 7821, 
7841 și 7861 pentru Cisco 
Unified Communications 
Manager 10.0 (SIP)

Chei soft
Pictogramele de pe ecranul telefonului
Butoane
Activităţi obişnuite efectuate la telefon
Chei soft
Toate 
apelurile

Afişează toate apelurile pierdute, 
efectuate şi primite.

Răspuns Răspundeţi la un apel.

Aplicare Confirmaţi selecţia unui ton de sonerie.

Apel Iniţiaţi un apel.

RepApel Primiţi notificare atunci când o extensie 
ocupată devine disponibilă.

Revocare Revocaţi o acţiune sau ieşiţi dintr-un 
ecran fără să se aplice modificările.

Golire Ştergeţi toate valorile.

Ştergere Ştergeţi o intrare din Istoric apeluri.

Şt. apel Ştergeţi un apel din Istoric apeluri.

Detalii Deschide Detaliile pentru un apel cu mai 
mulţi participanţi, din jurnalele Pierdute, 
Efectuate şi Primite.

Apelare Formaţi un număr selectat.

Deviere Trimiteţi sau redirecţionaţi un apel la 
mesageria vocală sau la un număr de 
telefon predeterminat.

Editare Modificaţi un nume sau o adresă de 
e-mail.

EditApel Modificaţi un număr.

Ieşire Reveniţi la ecranul anterior.

Redir
Tot/Redir 
DCT

Configuraţi/revocaţi redirecţionarea 
apelurilor.

PrelGrp Răspundeţi la un apel care sună în alt grup 
sau pe altă linie.

Deconectare Deconectaţi-vă de la un director personal.

Meet Me Găzduiţi un apel conferinţă de tip 
Meet Me.

Pierdute Deschide lista de apeluri pierdute.

Mai mult Afişaţi chei soft suplimentare.
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Apel nou Efectuaţi un nou apel.

OK Confirmaţi o selecţie.

PrelAlt Răspundeţi la un apel care sună într-un 
grup asociat.

Parcare Stocaţi un apel.

Redare Redaţi tonul de sonerie.

Preluare Răspundeţi la un apel care sună la un alt 
telefon din cadrul grupului dvs.

Reapel Reapelaţi cel mai recent număr format.

Elimin. Eliminaţi un participant la conferinţă 
sau o intrare.

Salvare Salvaţi setările alese.

Căutare Căutaţi o listă de directoare.

Selectare Selectaţi opţiunea evidenţiată.

Setare Setaţi un ton de sonerie.

Remitere Introduceţi informaţiile utilizatorului.

Schimb Comutaţi între două apeluri existente.

Actual. Actualizaţi o înregistrare din directorul 
personal.

>> Deplasaţi-vă printre caracterele introduse.

Backspace pentru a şterge caractere.

Înapoi.
Pictogramele de pe ecranul 
telefonului

Scos din furcă

În furcă

Apel conectat

Apel de intrare

Apel pierdut

Apel primit

Apel efectuat

Plasarea unui apel în aşteptare/Reluarea unui apel

Pictograme pentru caracteristici
(dacă sunt disponibile pe telefon)

Mesaj în aşteptare

Linie partajată în uz

Linie de apelare rapidă

Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată 
este în uz
Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată 
este inactivă
Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată 
sună 

Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată 
este în starea Nu deranjaţi
Butoane 

Pentru Ghidurile de pornire rapidă pentru telefonul 
IP Cisco, mergeţi la acest URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_
user_guide_list.html

Aplicaţii

Contacte

Mesaje

Transfer

În aşteptare/Reluare

Conferinţă

Volum

Difuzor

Fără sonor

Căşti

Butonul Selectare
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