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A telefon 

 

1.  Jelzőfény (LED) és a fejhallgató csatlakozója 
2.  Hangszóró gomb
3.  Funkciógombok, navigációs gyűrű és hívásvezérlő 

gombok 
4.  Billentyűzet
5.  Bal oldali gombok

A telefon bekapcsolása 

Tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Hívás vége  gombot, 

amíg a piros LED kigyullad. 

A telefon kikapcsolása 

1.  Tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Hívás vége  
gombot 4 másodpercig.

2.  Nyomja meg a Kikapcsolás gombot.

Hívás kezdeményezése 
1.  Írja be a telefonszámot.

2.  Nyomja meg a Válasz/Küldés  gombot.

Hívás fogadása 

Nyomja meg a Válasz vagy Válasz/Küldés  gombot.

Hívás tartásba helyezése 
1.  Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2.  Nyomja meg a Tartás gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése 
1.  Nyissa meg a Híváslista alkalmazást.
2.  Válassza a Híváslista lehetőséget.
3.  Válasszon ki egy vonalat vagy az A teljes híváslista 

elemet.

Hívás átadása másik személynek 
1.  Nyissa meg a Telefon alkalmazást.

2.  Nyomja meg a Tovább  gombot, és válassza az 
Átadás lehetőséget.

3.  Adja meg a hívni kívánt számot, vagy válasszon egy 
bejegyzést a híváslistából.

4.  Nyomja meg az Átadás gombot.

Másik személy hozzáadása a híváshoz 
1.  Nyissa meg a Telefon alkalmazást.

2.  Nyomja meg a Tovább  gombot, és válassza 
a Konferencia lehetőséget.

3.  Hajtsa végre a következő műveletek egyikét.
•	 Tárcsázzon egy számot, és várja meg, amíg 

a hívott fel fogadja a hívást.
•	 Válasszon egy bejegyzést a Híváslistáról, és várja 

meg, amíg a hívott fel fogadja a hívást.
•	 Válasszon egy másik tartott hívást ugyanarról 

a vonalról.
•	 Nyomja meg a jobbra navigációs gombot, 

válasszon egy vonalat, és válassza ki az egyik 
tartott hívást a vonalról.

4.  Nyomja meg az Összevonás gombot.

Hang némítása 

1.  Nyomja meg a Némítás  gombot. 
2.  A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a Némítás 

gombot. 

Hívás kezdeményezése fejhallgatóval 
1.  Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2.  Válasszon vonalat.
3.  Írja be a telefonszámot.

4.  Nyomja meg a Válasz/Küldés  gombot.
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Hívás kezdeményezése hangszóróval 

1.  Tartsa lenyomva a  gombot a hangszóró 
bekapcsolásához. 

2.  Tárcsázza a telefonszámot. 

3.  Nyomja meg a Válasz/Küldés  gombot a hívás 
kezdeményezéséhez. 

4.  Tartsa lenyomva a  gombot ismét a hangszóró 
kikapcsolásához. 

A hangposta elérése 

1.  Tartsa lenyomva az Egyes (1)  gombot.
2.  Kövesse az utasításokat.

Hívások átirányítása a telefonról 
1.  Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2.  Válasszon vonalat.

3.  Nyomja meg a Tovább  gombot, és válassza az 
Összes átir. lehetőséget.

4.  Adja meg a hívásokat fogadó számot, vagy válasszon 
egy bejegyzést a Híváslistából.

A hívásátirányítás megszüntetése 
a telefonról 
1.  Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2.  Válassza ki az átirányított vonalat.

3.  Nyomja meg a Tovább  gombot, és válassza az 
Átirány. ki. lehetőséget.

Hangerő beállítása hívás közben 

Nyomja meg a Hangerő  fel vagy le gombot 

a hangerő beállításához a hívás közben. 

A csengőhang hangerejének beállítása 

Nyomja meg a Hangerő  fel vagy le gombot, 
miközben a telefon csörög, a csengetés hangerejének 
beállításához. 

A csengőhang megváltoztatása 
1.  Nyissa meg a Beállítások alkalmazást.
2.  Válassza a Telefonbeállítások > Hangok > Csengőhang 

lehetőséget 
3.  Válasszon vonalat.
4.  Válasszon ki egy csengőhangot.
5.  A csengőhang meghallgatásához nyomja meg 

a Lejátszás gombot.
6.  A csengőhang használatához nyomja meg a Választás 

gombot

A képernyő fényerejének beállítása 
1.  Nyissa meg a Beállítások alkalmazást.
2.  Válassza a Telefonbeállítások > Kijelző > Fényerő 

lehetőséget 
3.  Állítsa be a fényerőt a navigációs gyűrű nyílgombjaival.
4.  Nyomja meg a Mentés gombot.

A betűméret módosítása 
1.  Nyissa meg a Beállítások alkalmazást.
2.  Válassza a Telefonbeállítások > Kijelző > Betűméret 

lehetőséget 
3.  Válassza ki a kívánt beállítást.

A képernyő időkorlátjának beállítása 
1.  Nyissa meg a Beállítások alkalmazást.
2.  Válassza a Telefonbeállítások > Kijelző > Alvó állapot 

lehetőséget.
3.  Válassza ki a kívánt időbeállítást.

Az akkumulátor feltöltése a hálózati 
tápegységgel 
1.  Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefon aljához. 
2.  Csatlakoztassa az USB-kábelt a hálózati adapterhez.
3.  Csatlakoztassa a hálózati adaptert az elektromos 

aljzathoz.

Felhasználói útmutató 
A teljes Felhasználói útmutató itt olvasható: http://www.
cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-
ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-
end-user-guides-list.html.
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országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen 
találja: www.cisco.com/go/trademarks. A szövegben említett egyéb 
védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában 
állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco 
és semelyik más vállalat között. (1110R)

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

	unique_1
	unique_2
	unique_3
	_GoBack
	unique_4
	unique_5
	unique_6
	unique_7
	unique_8
	unique_9
	unique_10
	unique_11
	unique_12
	unique_17
	unique_18
	unique_19
	unique_20
	unique_21
	unique_22
	unique_23
	unique_24

