
Πνευµατικά δικαιώµατα © 2006 Cisco Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems και το λογότυπο Cisco 
Systems είναι σήµατα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. ή των θυγατρικών της 
στις Η.Π.Α. και ορισµένες άλλες χώρες. Όλες οι άλλες εµπορικές ονοµασίες, τα 
ονόµατα ή τα σήµατα κατατεθέντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή την 
παρούσα τοποθεσία Web αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Η χρήση της λέξης "συνεργάτης" δεν υποδηλώνει σχέση συνεταιρισµού µεταξύ 
της Cisco και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. (0501R)

 OL-11114-01

Απλές εργασίες µε το 
τηλέφωνο
Κράτηση/συνέχιση µιας 
κλήσης

Πατήστε το προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο Κράτηση ή Συνέχιση.

Μεταβίβαση µιας 
κλήσης σε νέο αριθµό

Πατήστε Μεταβίβ και 
πληκτρολογήστε τον αριθµό 
προορισµού, έπειτα πατήστε 
ξανάΜεταβίβ.

Επανάκληση ενός 
αριθµού

Πατήστε Επανάκληση ή . 

Ενεργοποίηση σίγασης Πατήστε Σίγαση On. Για να 
ενεργοποιήσετε το µικρόφωνο, 
πατήστε Σίγαση Off.

Έναρξη µιας τυπικής 
κλήσης συνδιάσκεψης

Πατήστε Συνδιάσ. Καλέστε 
έναν αριθµό και πατήστε ξανά 
Συνδιάσ. Επαναλάβετε για κάθε 
συµµετέχοντα.

Προώθηση του 
εσωτερικού σας 
τηλεφώνου

Πατήστε ΠρΌλων. Εισαγάγετε 
τον αριθµό στον οποίο θέλετε να 
προωθήσετε όλες τις κλήσεις σας. 
Για ακύρωση, πατήστε ΠρΌλων.

Χρήση των αρχείων 
καταγραφής κλήσεων

Πατήστε Μενού > Ιστορικό 
κλήσεων για να επιλέξετε ένα 
αρχείο καταγραφής κλήσεων. 
Για να καλέσετε έναν αριθµό, 
επισηµάνετε µια καταχώρηση 
και επιλέξτε την.

Μεταφορά µιας κλήσης 
κοινόχρηστης γραµµής 
µεταξύ του τηλεφώνου 
του γραφείου σας 
και του ασύρµατου 
τηλεφώνου σας

Από το τηλέφωνο µε την ενεργή 
κλήση, πατήστε Κράτηση. 
Από το άλλο τηλέφωνο, πατήστε 
Συνέχ. για να συνδεθείτε στην 
κλήση. 
Συνοπτικές οδηγίες χρήσης
Τηλέφωνο Cisco 
Unified Wireless IP 7920 
για Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)

Απλές εργασίες µε το τηλέφωνο
Χρήση του τηλεφώνου
Πλήκτρα συντόµευσης
Ορισµοί προγραµµατιζόµενων 
πλήκτρων
Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου
Χρήση του τηλεφώνου

Πλήκτρα συντόµευσης

Ενεργοποίηση 
του τηλεφώνου

Πατήστε το  (κόκκινο πλήκτρο) και 
κρατήστε το µέχρι να ενεργοποιηθεί το 
τηλέφωνο.

Πραγµατοποίηση 
µιας κλήσης

Καλέστε τον αριθµό και, στη συνέχεια, 
πατήστε το  (πράσινο πλήκτρο). 
(∆εν υπάρχει ήχος κλήσης.)

Απάντηση µιας 
κλήσης

Πατήστε το  (πράσινο πλήκτρο).

∆ιακοπή µιας 
κλήσης

Πατήστε το  (κόκκινο πλήκτρο).

Πρόσβαση σε 
δυνατότητες του 
τηλεφώνου

Πατήστε το  ή το  
(προγραµµατιζόµενο πλήκτρο) για τη 
δυνατότητα. Χρησιµοποιήστε το  ή 
το  για να δείτε τις άλλες δυνατότητες.

Πρόσβαση στις 
επιλογές µενού

Πατήστε το  (Μενού) και 
χρησιµοποιήστε το  ή το  για 
να δείτε τα µενού.

Απενεργοποίηση 
του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
το  (κόκκινο πλήκτρο) µέχρι να 
απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Κλείδωµα/
ξεκλείδωµα 
πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το  
(πλήκτρο #). Το σύµβολο  δηλώνει ότι 
το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο. Για να 
το ξεκλειδώσετε, πατήστε το  και OK.

Αλλαγή 
κωδωνισµού 
σε δόνηση

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το  
(πλήκτρο *). Εµφανίζονται οι ενδείξεις 
"∆όνηση ενεργoποιηµένη" και . Για να 
ενεργοποιήσετε τον κωδωνισµό, πατήστε 
το  και η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.

Ρύθµιση 
έντασης ήχου 
µεγαφώνου

Πατήστε το  για την οθόνη της έντασης 
ήχου. Πατήστε το  για να αυξήσετε ή το 

 για να µειώσετε την ένταση του ήχου.

Πρόσβαση 
σε φωνητικά 
µηνύµατα

Πατήστε το  και κρατήστε το για 
λίγο για να συνδεθείτε µε το σύστηµα 
φωνητικών µηνυµάτων.

Επανάκληση 
ενός αριθµού

Πατήστε το  για να εµφανιστούν οι 
αριθµοί που καλέσατε. Πατήστε το  
για να εντοπίσετε τον αριθµό και, στη 
συνέχεια, πατήστε το .

#

#

1



Ορισµοί 
προγραµµατιζόµενων 
πλήκτρων
QRT Υποβολή προβληµάτων σχετικά µε τις 

κλήσεις στο διαχειριστή του συστήµατος
Άκυρο Ακύρωση µιας ενέργειας ή έξοδος από µια 

οθόνη χωρίς την εφαρµογή αλλαγών
Αµ.Εκτρ. Προώθηση µιας κλήσης στο σύστηµα 

φωνητικών µηνυµάτων
Άµ.Μεταβ Μεταβίβαση δύο κλήσεων, τη µία στην 

άλλη
Απάλ. ∆ιαγραφή αρχείων ή ρυθµίσεων
Απάντ. Απάντηση µιας κλήσης
Αποθήκ. Αποθήκευση των επιλεγµένων ρυθµίσεων
∆ιαγρ. ∆ιαγραφή χαρακτήρων στη θέση όπου 

βρίσκεται ο δροµέας, όταν χρησιµοποιείτε 
"Επεξ.Αρ".

∆ιαθεσ. Λήψη ειδοποίησης όταν ένα κατειληµµένο 
εσωτερικό καταστεί διαθέσιµο

Ενεργ. 
σίγασης/
Απενεργ. 
σίγασης

Σίγαση για µια κλήση/ απενεργοποίηση 
της σίγασης

Ενηµ/ση Ανανέωση του περιεχοµένου
Ένταση ήχου Ρύθµιση έντασης ήχου µεγαφώνου
Επανάκλ Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθµού
Επεξ.Αρ Επεξεργασία ενός αριθµού σε ένα αρχείο 

καταγραφής κλήσεων
Επιλογή Επιλογή ενός αριθµού
Επιλογή Επιλογή ενός στοιχείου στην οθόνη
Κακ.Κλ. Αναφορά ύποπτων κλήσεων
Κατάργηση Κατάργηση ενός συµµετέχοντα από τη 

συνδιάσκεψη
Λεπτ. Εµφάνιση των λεπτοµερειών σε ένα αρχείο
Λήψη Απάντηση σε µια κλήση στην οµάδα σας
ΛήψηΑλλ Απάντηση σε µια κλήση που κουδουνίζει σε 

µια άλλη οµάδα που σχετίζεται µε τη δική 
σας οµάδα

ΛήψηΟµ Απάντηση σε µια κλήση που κουδουνίζει σε 
άλλη οµάδα

ΛίστΣυν. Προβολή των συµµετεχόντων σε µια 
συνδιάσκεψη
Χρήση πλήκτρων πρόσβασης 
µνήµης

Μενού Πρόσβαση στα µενού του τηλεφώνου
Μεταβίβ Μεταβίβαση µιας κλήσης
ΝέαΚλήσ. Πραγµατοποίηση νέας κλήσης
Παρ.Συν. Προσθήκη του εαυτού σας σε µια κλήση σε 

κοινόχρηστη γραµµή και πραγµατοποίηση 
µιας κλήσης συνδιάσκεψης

Παρέµβ. Προσθήκη του εαυτού σας σε µια κλήση σε 
κοινόχρηστη γραµµή

ΠρΌλων Ρύθµιση/ακύρωση της δυνατότητας 
προώθησης κλήσεων

Στάθµευ Αποθήκευση µιας κλήσης 
χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα 
στάθµευσης κλήσεων

Συµµετ. Επιλογή µε την οποία γίνεται συµµετοχή 
σε πολλές κλήσεις (που βρίσκονται ήδη 
στην ίδια γραµµή) για τη δηµιουργία 
συνδιάσκεψης

Συνάντ. Πραγµατοποίηση µιας κλήσης 
συνδιάσκεψης συνάντησης

Συνδιάσ ∆ηµιουργία µιας κλήσης συνδιάσκεψης
Συνέχ. Συνέχιση µιας κλήσης που έχει τεθεί σε 

κράτηση
ΣυντοµΚλ Επιλογή αριθµού µε χρήση ενός αριθµού 

από το ευρετήριο µνηµών
ΤέλΚλ. Αποσύνδεση της τρέχουσας κλήσης
Τερ.Τελ Κατάργηση του συνοµιλητή που 

προστέθηκε τελευταίος σε µια κλήση 
συνδιάσκεψης

ΤηλΚατ Πρόσβαση στις επιλογές µενού του 
τηλεφωνικού καταλόγου

Υπήρ. Πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεφώνου 
Υποβολή Αναζήτηση καταχώρησης καταλόγου

Ρύθµιση 
πλήκτρων 
πρόσβασης 
µνήµης

Πατήστε Μενού > Κατάλογος > Τηλ. 
κατάλογος > Μνήµη. Μεταβείτε σε ένα 
στοιχείο µνήµης χωρίς . Πατήστε 
Λεπτ., στη συνέχεια Επεξ. και εισαγάγετε 
έναν αριθµό τηλεφώνου. 

Χρήση 
πλήκτρων 
πρόσβασης 
µνήµης

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το  
(πλήκτρα 2-9) για πρόσβαση στον αριθµό 
µνήµης.
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Εικονίδια οθόνης 
τηλεφώνου

∆ηµιουργία καταχωρήσεων 
τηλεφωνικού καταλόγου

Καταστάσεις γραµµών και κλήσεων
Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι 
ενεργοποιηµένη

Κλήση σε κράτηση

Συνδεδεµένη κλήση

Εισερχόµενη κλήση

Τηλεφωνική γραµµή

Άλλες δυνατότητες
Ρυθµισµένος αριθµός µνήµης

Ρυθµισµένες υπηρεσίες

Η γραµµή BLF χρησιµοποιείται

Η γραµµή BLF είναι σε αδράνεια

Η ένδειξη BLF δεν είναι διαθέσιµη για αυτήν 
τη γραµµή

Πατήστε Μενού > Κατάλογος > Τηλ. κατάλογος > Προσθ.. 
Μεταβείτε στην καταχώρηση, επιλέξτε την και πατήστε 
Επεξ.. 

Εισαγάγετε το όνοµα και τον αριθµό τηλεφώνου 
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο και αυτά τα πλήκτρα 
συντόµευσης:
Κείµενο—Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 1-3 φορές για 
το σωστό χαρακτήρα. Για την εισαγωγή κενών διαστηµάτων, 
πατήστε το  ή το . 
Κεφαλαία—Πατήστε το  για εναλλαγή µεταξύ 
κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Στη δεξιά πλευρά της 
οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη  ή .
Αριθµοί—Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 4 φορές. 
Σύµβολα—Πατήστε το  για να εµφανιστεί ο πίνακας 
συµβόλων. Χρησιµοποιήστε τα βέλη για να εντοπίσετε το 
σύµβολο που θέλετε να πατήστε Χρήση για να εισαγάγετε 
το σύµβολο.
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