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Telefonul dumneavoastră 

 

1.  Indicator luminos (LED) și portul de cască 
2.  Butonul Difuzor
3.  Butoane softkey, clusterul de navigare și de control apel 
4.  Tastatură
5.  Butoanele de pe partea stângă

Pornirea telefonului 

Țineți apăsat Alimentare/TermApel  până se aprinde 

LED-ul roșu. 

Oprirea telefonului 

1.  Țineți apăsat Alimentare/TermApel  timp de 
4 secunde.

2.  Apăsați Oprire.

Realizarea unui apel 
1.  Introduceți un număr de telefon.

2.  Apăsați Răspuns/Trimitere  .

Răspunsul la un apel 

Apăsați Răspuns sau Răspuns/Trimitere  .

Plasarea unui apel în așteptare 
1.  Accesați aplicația Telefon.
2.  Apăsați Aștept.

Vizualizarea apelurilor recente 
1.  Accesați aplicația Recente.
2.  Selectați Recente.
3.  Selectați o linie sau Toate recente.

Transferul unui apel către o altă persoană 
1.  Accesați aplicația Telefon.

2.  Apăsați Mai mult  și selectați Transfer.
3.  Introduceți numărul de apelat sau alegeți o intrare 

dintre apelurile recente.
4.  Apăsați Transfer.

Adăugarea altei persoane la un apel 
1.  Accesați aplicația Telefon.

2.  Apăsați Mai mult  și selectați Conferință.
3.  Realizați una din următoarele acțiuni.

•	 Apelați un număr și așteptați ca respectiva 
persoană să răspundă.

•	 Selectați o intrare din lista Recente și așteptați ca 
respectiva persoană să răspundă.

•	 Selectați un alt apel în așteptare de pe aceeași 
linie.

•	 Apăsați tasta Navigare din dreapta, selectați o linie 
și selectați un apel în așteptare de pe acea linie.

4.  Apăsați Îmbinare.

Dezactivarea sunetului 

1.  Apăsați Dezactivare sunet  . 
2.  Apăsați din nou Dezactivare sunet pentru a dezactiva 

această funcție. 

Efectuarea unui apel cu căștile 
1.  Accesați aplicația Telefon.
2.  Selectați o linie.
3.  Introduceți un număr de telefon.

4.  Apăsați Răspuns/Trimitere  .
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Efectuarea unui apel cu difuzorul 
telefonului 

1.  Țineți apăsat  pentru a activa difuzorul. 
2.  Formați numărul de telefon. 

3.  Apăsați Răspuns/Trimitere  pentru a efectua 
apelul. 

4.  Țineți apăsat  din nou pentru a dezactiva modul 
difuzor. 

Accesarea serviciului de poștă vocală 

1.  Țineți apăsat butonul Unu (1) .
2.  Urmați indicațiile.

Redirecționarea apelurilor de la telefonul 
dvs. 
1.  Accesați aplicația Telefon.
2.  Selectați o linie.

3.  Apăsați Mai mult  și selectați Redirecționare totală.
4.  Introduceți numărul la care să se primească apelurile 

sau alegeți o intrare din lista Apeluri recente.

Oprirea redirecționării apelurilor de la 
telefonul dvs. 
1.  Accesați aplicația Telefon.
2.  Selectați linia redirecționată.

3.  Apăsați Mai mult  și selectați Redirecționare 
dezactivată.

Reglarea volumului în timpul unui apel 

Apăsați Volum  în sus sau în jos pentru a 

regla volumul soneriei când sunteți în timpul unui apel. 

Reglarea volumului soneriei telefonului 

Apăsați Volum  în sus sau în jos pentru a 

regla volumul soneriei când telefonul sună. 

Modificarea tonului de apel 
1.  Accesați aplicația Setări.
2.  Selectați Setări telefon > Sunete >Ton de apel 
3.  Selectați o linie.
4.  Evidențiați un ton de apel.
5.  Apăsați Redare pentru a auzi tonul de apel.
6.  Apăsați Selectare pentru a folosi tonul de apel.

Reglarea luminozității ecranului 
1.  Accesați aplicația Setări.
2.  Selectați Setări telefon > Afișare > Luminozitate 
3.  Utilizați tastele săgeți ale clusterului de navigare pentru 

a regla luminozitatea.
4.  Apăsați Salvare.

Schimbarea dimensiunii fontului 
1.  Accesați aplicația Setări.
2.  Selectați Setări telefon > Afișare > Dimensiune font 
3.  Selectați setarea necesară.

Modificarea setării de timeout a ecranului 
1.  Accesați aplicația Setări.
2.  Selectați Setări telefon > Afișare > Repaus.
3.  Selectați setarea de timp necesară.

Încărcarea bateriei cu sursa de alimentare 
de curent alternativ 
1.  Conectați cablul USB la partea de jos a telefonului, cu 

pinii aliniați. 
2.  Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare.
3.  Conectați adaptorul de alimentare la priză.

Ghidul utilizatorului 
Vizualizați Ghidul utilizatorului în întregime la adresa 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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