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Dažnai naudojamos 
telefono užduotys
Skambinimas Spauskite  arba Skambinti. 

Tai padaryti galite prieš 
surinkdami numerį arba po to.

Atsiliepimas į 
skambutį

Spauskite  arba Atsiliepti.

Pokalbio užbaigimas Spauskite Baigti pokalbį.

Perrinkimas Spauskite Perrnk.

Nutildyti 
konferencinių 
pokalbių stotį

Spauskite  ant garsiakalbio, 
EVB arba mikrofono.

Skambučių istorijos 
peržiūra

Spauskite Progr ir pasirinktie 
skambučių istoriją. Numeriui 
surinkti pažymėkite sąrašą, tada 
spauskite Rinkti.

Pokalbio 
sulaikymas/tęsimas

Spauskite Sulaikyti. Pokalbiui 
tęsti spauskite  arba Tęsti.

Pokalbio 
persiuntimas kitu 
numeriu

Paspauskite Persiųsti, įveskite 
numerį ir dar kartą paspauskite 
Persiųsti.

Standartinio („ad 
hoc“) konferencinio 
pokalbio 
užmezgimas

Spauskite Konferencija, surinkite 
dalyvio numerį ir spauskite 
Konferencija.

Visų skambučių 
persiuntimas

Spauskite Pers visus.

Prisijungimas Esant aktyviam pokalbiui 
spauskite Konferencija, tada 
spauskite Skambučiai, kad 
pamatytumėte pokalbių, prie kurių 
galima prisijungti, sąrašą.
TRUMPASIS VADOVAS
Cisco Unified IP 
Conference Phone 8831

Dažnai naudojamos telefono užduotys

Programinių klavišų apibrėžtys

Telefono ekrano piktogramos

Telefono mygtukai

Telefono jungtys
Programinių klavišų 
apibrėžtys
Atšaukti Stabdyti esamą operaciją

Atsiliepimas Atsiliepti į gaunamą skambutį

Daugiau Rodyti papildomus programinius 
klavišus

Konf Sukurti konferencinį pokalbį

Kontaktai Eiti į kontaktų meniu verslo ar 
asmeninės adresų knygelės 
kontaktams peržiūrėti

Naujas pokalbis Skambinti kitu numeriu 
nenutraukiant esamo pokalbio 

Nukelti Nukelti pokalbį ir peržiūrėti jo 
informaciją

Nukreipimas Peradresuoti skambutį

Perrnk Perrinkti paskutinį rinktą numerį

Pers. visus Persiųsti visus gaunamus 
skambučius

Persiuntimas Persiųsti skambutį

Perskamb Gauti pranešimą, kai atsilaisvina 
užimtas plėtinys

Pokalbio 
užbaigimas

Baigti aktyvų pokalbį

Pranešimai Nustatyti, tikrinti arba klausytis 
balso pranešimų

Programos Atverti telefono programas ir 
telefono nuostatų meniu

Sąrank Peržiūrėti konferencijos dalyvius

Skambinti Skambinti surinktu numeriu

Skambučiai Išvardyti sujungtus skambučius

Spartusis 
rinkimas

Skambinti pasirinktu įvestu numeriu

Tęsti Tęsti sulaikytą pokalbį

Užlaikymas Užlaikyti aktyvų pokalbį



Telefono ekrano 
piktogramos

Linijų ir pokalbių būsenos

Sulaikytas pokalbis

Sujungtas pokalbis

Gaunamasis skambutis

Ragelis padėtas

Ragelis nukeltas

Bendra linija naudojama

Kitos funkcijos

Pasirinkta funkcija

Susietasis režimas

Užšifruota

Mikrofonas įjungtas
Telefono mygtukai
Skambinti

Dvipusė navigacijos juosta

Pasirinkti

Garsumas

Nutildymas
Telefono jungtys

Garsiakalbio vaizdas iš apačios

1 Tinklo kabelio jungtis.

2 Išorinio maitinimo jungtis.

3 Ekrano valdymo bloko USB jungtis. 
Prijungia du EVB prie garsiakalbio. 

Pastaba: tvirtai paspauskite, kad 
įkištumėte ferito rutuliuką tarp laido 
kaiščių.

4 Laidinio mikrofono jungtis.

5 Nuosekliojo jungimo kabelio jungtis. 
Sujungia du garsiakalbius, veikiančius 
susietuoju režimu.
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