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Gyakrabban végrehajtott 
telefonos műveletek
Hívás 
kezdeményezése

Nyomja meg a  vagy a Hívás 
gombot. Ezt tárcsázás előtt vagy után is 
megteheti.

Hívás fogadása Nyomja meg a  vagy a Válasz 
gombot.

Hívás befejezése Nyomja meg a Hívás befejezése 
gombot.

Újrahív Nyomja meg az Újrahív gombot.

Konferenciaállomás 
némítása

Nyomja meg a  gombot a 
bázisállomáson, a DCU-n vagy a 
mikrofonon.

Híváselőzmények 
megtekintése

Nyomja meg az Alkalmazások gombot, 
és válasszon a Híváselőzmények 
lehetőséget. A tárcsázáshoz válasszon 
ki egy elemet, majd nyomja meg a 
Tárcsázás gombot.

Hívás tartása/ 
folytatása

Nyomja meg a Tartás gombot. A hívás 
folytatásához nyomja meg a  vagy a 
Folytatás gombot.

Hívás átadása új 
számra

Nyomja meg az Átadás gombot, írja be 
a számot, majd nyomja meg az Átadás 
gombot.

Normál (ad hoc) 
konferenciahívás 
kezdeményezése

Nyomja meg a Konferencia gombot, 
tárcsázzon egy résztvevőt, majd nyomja 
meg a Konferencia gombot.

Minden hívás 
átirányítása

Nyomja meg az ÁtirMind gombot.

Egyesítés Egy kapcsolt hívásnál nyomja meg a 
Konferencia gombot, majd nyomja 
meg a Hívások gombot a kapcsolható 
hívások megtekintéséhez.
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Gyakrabban végrehajtott telefonos 
műveletek
A funkciógombok bemutatása
A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő 
ikonok
A telefon gombjai
A telefon csatlakozói
A funkciógombok 
bemutatása
Alkalmazások A telefon alkalmazásainak és 

beállítási menüinek megnyitása

Átadás Hívás átadása

Átirányítás Hívás átirányítása

ÁtirMind Az összes bejövő hívás átirányítása

Folytatás A tartásba helyezett hívás 
visszavétele

Gyorshívók A kiválasztott fél hívása

Hívás Tárcsázott szám hívása

Hívás befejezése Az aktív hívás befejezése

Hívások Kapcsolt hívások listája

Konferencia Konferenciahívás kezdeményezése

KonfL Konferenciabeszélgetés 
résztvevőinek listázása

Mégse Aktuális művelet leállítása

Névjegyek Megnyitja a névjegyek menüt, mely a 
vállalati és személyes névjegyeket 
tartalmazza

Parkol A hívás parkolása és részleteinek 
megjelenítése

Tartás Az aktív hívás tartásba helyezése

Tovább További parancsok megjelenítése

ÚjHívás Új hívás kezdeményezése az aktív 
hívás megszakítása nélkül 

Újrahív A legutóbb hívott szám újrahívása

Üzenetek Hangüzenetek beállítása, ellenőrzése 
vagy meghallgatása

Válasz Bejövő hívás felvétele

Visszhívás Értesítés kérése, amikor egy 
pillanatnyilag foglalt mellék 
hívhatóvá válik



A telefonkészülék 
kijelzőjén megjelenő 
ikonok

Vonal- és hívásállapotok

Tartásban levő hívás

Felépült hívás

Bejövő hívás

Kézibeszélő letéve

Kézibeszélő felvéve

Osztott vonal használatban

Egyéb funkciók

Kiválasztott opció

Csatolt mód

Titkosított

Mikrofon bekapcsolva
A telefon gombjai
Hívás

Kétirányú navigációs sáv

Választás

Hangerő

Elnémítás
A telefon csatlakozói

A bázis alulnézete

1 A hálózati kábel csatlakozója.

2 A külső tápkábel csatlakozója.

3 A kijelző-vezérlőegység 
USB-csatlakozója. Ez kapcsolja össze a 
kijelző-vezérlőegységet a bázissal. 

Megjegyzés: Nyomja meg határozottan, 
hogy a vasmag a kábelvezetők közé 
kerüljön.

4 Vezetékes hosszabbítású 
mikrofon-csatlakozó.

5 Láncba kapcsolási csatlakozó. Két 
bázisegységet kapcsol összes Csatolt 
módban.
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