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isهافف isخاص ءك 

 

مؤشي ضهئي )LED( همنتذ iفهصاس  ماعة isهافف    1
زي مفءي isصهت   2
sألزيsي isمينة، همجمهعة أزيsي isفنقس، هأزيsي isفحفم في isمفاiمة    3
iهحة isمتافاح   4
أزيsي isناحاة isا يى   5

فشغاس  افتك 

sضغط مد sال فميsي عاى متفاح التشغيل/إنهاء المكالمة حفى فظهي 

أضهsب is LEDحميsب. 

إاقاف فشغاس  افتك 

sضغط مد sال فميsي عاى متفاح isفشغاس/إنهاب isمفاiمة  iمدة أيءد    1
ثهsه.

sضغط عاى متفاح إاقاف isفشغاس.   2

إجيsب مفاiمة 
أدخس يقم  افف.   1

sضغط عاى متفاح isيد/sإلي اس  .   2

isيد عاى مفاiمة 

sضغط عاى متفاح الرد أه مفتاح الرد/اإلرسال  .

هضد مفاiمة قاد sالنفظاي 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق الهاتف.   1
sضغط عاى sالنفظاي.   2

عيض isمفاiمات isحداثة iداك 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق المكالمات االخيرة.   1
حدد األحدث.   2
حدد خًطا أه جماد isمفاiمات الحديثة.   3

فحهاس مفاiمة إiى شخص آخي 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق الهاتف.   1

sضغط عاى المزيد   هحدد التحويل.   2
أدخس isيقم isذي فيغب في sالفصاس ءه أه حدد إدخاس مه ءاه isمفاiمات    3

isحداثة.
sضغط عاى التحويل.   4

إضافة شخص آخي إiى مفاiمة 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق الهاتف.   1

sضغط عاى المزيد   هحدد مؤتمر.   2
sفءد أحد sإلجيsبsت isفاiاة:   3

• sطاب يقم ما هsنفظي حفى ايد isشخص isمطاهب عاى isمفاiمة.	
• حدد إدخاس مه ءاه قائمة isمفاiمات isحداثة iداك هsنفظي حفى ايد 	

isشخص isمطاهب عاى isمفاiمة.
• حدد مفاiمة أخيى قاد sالنفظاي عاى نتس isخط.	
• sضغط عاى زي isفنقس، هحدد خًطا، ثم حدد مفاiمة قاد sالنفظاي عاى 	

ذiك isخط.

sضغط عاى الدمج.   4

ففم isصهت ءهافتك 

sضغط عاى كتم  .    1
sضغط مجدًدs عاى كتم إلاقاف ففم isصهت.    2

إجيsب مفاiمة ءا فخدsم  ماعة isيأس 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق الهاتف.   1
حدد خًطا.   2
أدخس يقم  افف.   3

sضغط عاى متفاح isيد/sإلي اس  .   4
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إجيsب مفاiمة ءا فخدsم  ماعة isهافف 
sضغط مد sال فميsي عاى  iفنشاط is ماعة.    1
sطاب يقم isهافف.    2

sضغط عاى الرد/اإلرسال  إلجيsب isمفاiمة isفي فياد ا.    3

sضغط مد sال فميsي عاى  ميًة أخيى إلاقاف فشغاس هضد s فخدsم    4
is ماعة. 

isهصهس إiى خدمة isءياد isصهفي iداك 

1   . sضغط مد sال فميsي عاى isزي واحد )1( 
sفءد isمطاiءات.   2

إعادة فهجاه isمفاiمات مه خCس  افتك 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق الهاتف.   1
حدد خًطا.   2

sضغط عاى المزيد   هحدد إعادة توجيه الكل.   3
أدخس isيقم isذي فيغب في s فCمه iامفاiمات أه حدد إدخاس في قائمة    4

isمفاiمات "isحداثة" iداك.

إاقاف فشغاس إعادة فهجاه isمفاiمات مه خCس  افتك 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق الهاتف.   1
حدد خًطا افم فهجاه isمفاiمات إiاه.   2

sضغط عاى المزيد   هحدد إيقاف إعادة التوجيه.   3

ضءط م فهى isصهت أثناب إجيsب مفاiمة 

sضغط عاى مستوى الصوت  ألعاى هأل تس iضءط م فهى 

isصهت أثناب إجيsب مفاiمة. 

ضءط م فهى صهت جيس isهافف 

sضغط عاى مستوى الصوت  ألعاى هأل تس iضءط م فهى 

isصهت أثناب يناه جيس isهافف. 

فغااي نغمة isيناه 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق اإلعدادات.   1
حدد إعدادات الهاتف < األصوات < نغمة الرنين    2
حدد خًطا.   3
ماز نغمة isيناه.   4
sضغط عاى تشغيل i ماع نغمة isيناه.   5
sضغط عاى تحديد ال فخدsم نغمة isيناه.   6

ضءط  طهع isشاشة 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق اإلعدادات.   1
حدد إعدادات الهاتف < الشاشة < السطوع    2
امفنك s فخدsم أزيsي sأل هم isخاصة ءمجمهعة isفنقس iضءط ديجة is طهع.   3
sضغط عاى حفظ.   4

فغااي حجم isخط 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق اإلعدادات.   1
حدد إعدادات الهاتف < الشاشة < حجم الخط    2
حدد sإلعدsد isمطاهب.   3

فغااي isمهاة isزمناة iاعيض عاى isشاشة 
قم ءاiهصهس إiى فطءاق اإلعدادات.   1
حدد إعدادات الهاتف < الشاشة < السكون.   2
حدد إعدsد isهقت isمطاهب.   3

شحه isءطاياة عه طياق isفهصاس ءمصدي iإلمدsد ءاiفااي 
isفهيءي isمفيدد 

قم ءفهصاس فءس USB دsخس isجزب is تاي مه isهافف مد محاذsة is نهه.    1
قم ءفهصاس فءس USB دsخس isمحّهس isفهيءي.   2
قم ءفهصاس isمحّهس isفهيءي دsخس مأخذ isفااي isفهيءي.   3

دiاس isم فخدم 
http://www. مهقدis م فخدم عاىis اسiفاماة مه دis ن خةis ع عاىCالطs امفنك

cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-
series/tsd-products-support-translated--8800-ip-phone
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 Cisco شيفةi مفاه فجايافاه م جافاهCمفاه فجايافاه أه عCما ع  Cisco هشعاي Cisco إه
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