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Вашият телефон 

 

1.  Светлинен индикатор (светодиод) и порт за слушалки 
2.  Бутон за високоговорителя
3.  Софтуерни бутони, група за навигация и бутони за 

контрол на повикванията 
4.  Клавиатура
5.  Бутони от лявата страна

Включване на телефона 

Натиснете и задръжте Включване/Затвори , докато 

светне червеният светодиод.

Изключване на телефона 

1.  Натиснете и задръжте Включване/Затвори  за 
4 секунди.

2.  Натиснете Изкл.

Осъществяване на повикване 
1.  Въведете телефонен номер.

2.  Натиснете Отговор/Изпращане .

Отговаряне на повикване 

Натиснете Отговор или Отговор/Изпращане .

Задържане на разговор 
1.  Влезте в приложението Телефон.
2.  Натиснете ЗадРаз.

Преглед на скорошните повиквания 
1.  Влезте в приложението Скорошни.
2.  Изберете Скорошни.
3.  Изберете линия или Всички скорошни. 

 
 

Прехвърляне на повикване към друго лице 
1.  Влезте в приложението Телефон.

2.  Натиснете Други  и изберете ПрехРаз.
3.  Въведете номера, към който желаете да 

прехвърлите повикването, или изберете запис 
от списъка си със скорошни повиквания.

4.  Натиснете ПрехРаз.

Добавяне на друго лице към повикване 
1.  Влезте в приложението Телефон.

2.  Натиснете Други  и изберете Конф.
3.  Извършете едно от следните действия:

•	 Наберете номер и изчакайте отсрещната 
страна да отговори.

•	 Изберете запис от списъка си със скорошни 
повиквания и изчакайте отсрещната страна 
да отговори.

•	 Изберете друго задържано повикване на 
същата линия.

•	 Натиснете десния бутон за навигация, изберете 
линия и изберете задържано повикване на тази 
линия.

4.  Натиснете Обединяване.

Заглушаване на вашето аудио 

1.  Натиснете Без звук . 
2.  Натиснете отново Без звук, за да изключите 

заглушаването. 

Осъществяване на повикване със слушалки 
1.  Влезте в приложението Телефон.
2.  Изберете линия.
3.  Въведете телефонен номер.

4.  Натиснете Отговор/Изпращане .
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Осъществяване на повикване с включен 
високоговорител на телефона 

1.  Натиснете и задръжте , за да активирате 
високоговорителя. 

2.  Наберете телефонния номер. 

3.  Натиснете Отговор/Изпращане , за да 
осъществите повикването. 

4.  Отново натиснете и задръжте , за да изключите 
режима на повикване с включен високоговорител на 
телефона. 

Достъп до гласовата ви поща 

1.  Натиснете и задръжте бутона Едно (1) .
2.  Следвайте подканванията.

Пренасочване на повиквания от вашия 
телефон 
1.  Влезте в приложението Телефон.
2.  Изберете линия.

3.  Натиснете Други  и изберете Прен. на вс.
4.  Въведете номера, който да приема повикванията, 

или изберете запис от списъка си със скорошни 
повиквания.

Изключване на пренасочването на 
повиквания от вашия телефон 
1.  Влезте в приложението Телефон.
2.  Изберете пренасочваната линия.

3.  Натиснете Други  и изберете ИзклПренас.

Регулиране на силата на звука по време 
на разговор 

Натиснете Сила на звука  нагоре или надолу, 
за да регулирате силата на звука, докато водите разговор. 

Регулиране на силата на звънене на 
телефона 

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

Промяна на тона на звънене 
1.  Влезте в приложението Настройки.
2.  Изберете Настройки на телефона > Звуци > 

Тон на звънене.
3.  Изберете линия.
4.  Маркирайте тон на звънене.
5.  Натиснете Пускане, за да прослушате тона на звънене.
6.  Натиснете Избор, за да използвате тона на звънене.

Регулиране на яркостта на екрана 
1.  Влезте в приложението Настройки.
2.  Изберете Настройки на телефона > Дисплей > Яркост.
3.  Използвайте бутоните със стрелки на групата за 

навигация, за да регулирате яркостта.
4.  Натиснете Запамет.

Промяна на размера на шрифта 
1.  Влезте в приложението Настройки.
2.  Изберете Настройки на телефона > Дисплей > Размер 

на шрифта. 
3.  Изберете желаната настройка.

Промяна на времето за изключване на 
дисплея на екрана 
1.  Влезте в приложението Настройки.
2.  Изберете Настройки на телефона > Дисплей > 

Спящ режим.
3.  Изберете желаната настройка за време.

Промяна от захранване от батерия към 
променливотоково захранване 
1.  Включете USB кабела в слота в долната част 

на телефона, като внимавате щифтовете да са 
подравнени.

2.  Включете USB кабела в захранващия адаптер.
3.  Включете захранващия адаптер в електрическия 

контакт.

Ръководство за потребителя 
Вижте пълното ръководство за потребителя на адрес 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-
support-translated-end-user-guides-list.html.

  

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани 
търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други 
страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете 
на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските 
марки на трети страни, които се споменават, са собственост на 
съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не 
предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да 
е друга компания. (1110R)
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