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Nustatykite savo telefoną
Pirmą kartą įjungę būsite paraginti telefoną nustatyti. 
Jeigu administratorius jūsų telefoną jau nustatė, kai kurių 
arba jokių iš nurodytų veiksmų atlikti nereikės.

1. Pasirinkite belaidį tinklą, įveskite savo kredencialus 
ir bakstelėkite Prisijungti.

2. Įveskite savo TFTP serverio nuostatas ir bakstelėkite 
Tęsti. Jei atnaujinta programinė aparatinė įranga 
prieinama, ji bus įdiegta, ir jūsų telefonas bus 
paleistas iš naujo.

3. Pasveikinimo ekrane pasirinkite Pradėti ir 
vykdykite pasirengimo, programos sąrankos ir PIN 
ar slaptažodžio pasirinkimo nurodymus.

Priedai

Prie savo telefono galite prijungti priedų, pavyzdžiui, 
išorinį monitorių per HDMI lizdą, klaviatūrą ir pelę per 
USB lizdus bei ausines arba mobilųjį telefoną per 
„Bluetooth“.

Atblokuokite ekraną

Kad atblokuotumėte ekraną, įveskite savo PIN kodą arba 
slaptažodį ir spauskite #.

Telefono režimai

Jūsų telefonas veikia įvairiais režimais, kuriuos nustato 
jūsų sistemos administratorius.

• Išplėstinis režimas — esant išplėstiniam režimui, 
prieinamos visos funkcijos.

• Paprastasis režimas — esant paprastajam režimui, 
prieinamas tik pagrindinis ekranas, skambinimo 
programa ir nuostatų programa.

• Viešasis režimas — esant viešajam režimui, 
prieinama tik skambinimo programa.
Gestai

Naršymas

Valdikliai
Valdikliais pagrindiniame ekrane galite pasiekti telefono 
funkcijas ir kitas programas.

Kaip pridėti valdiklį prie pagrindinio ekrano:

1. Bakstelėkite .

2. Bakstelėkite Valdikliai.

3. Bakstelėkite ir palaikykite valdiklį.

4. Vilkite valdiklį į laisvą vietą pagrindiniame ekrane.

Gestas Veiksmas

Bakstelėti Jutiklinį ekraną spauskite pirštų 
galiukais.

Bakstelėti ir 
palaikyti

Bakstelėkite ir palaukite dvi sekundes.

Braukti Bakstelėkite ir braukite.

Vilkti Bakstelėkite ir palaikykite, tada braukite.

Bakstelėti 
du kartus

Greitai bakstelėkite du kartus.

Išskėsti 
pirštus

Bakstelėkite dviem pirštais, tada braukite 
ekranu vieną nuo kito.

Suglausti 
pirštus

Bakstelėkite dviem pirštais, tada braukite 
ekranu vieną link kito.

Piktograma Veiksmas

Bakstelėkite Atgal, kad sugrįžtumėte į 
prieš tai buvusį puslapį ar programą 
arba kad išjungtumėte ekrano 
klaviatūrą.

Bakstelėkite Pradžia, kad grįžtumėte į 
pagrindinį ekraną.

Bakstelėkite Paskutiniai, kad 
peržiūrėtumėte paskutinių naudotų 
programų sąrašą.
Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė

Skambinimo programa

Skambinimas

Kontaktui

1. Bakstelėkite Kontaktai.

2. Pasirinkite kontaktą.

3. Bakstelėkite Skambinti.

Telefonu su garsiakalbiu

1. Spauskite .

2. Įveskite numerį arba URI.

Su ausinėmis

Spauskite  ir įveskite numerį arba URI. Jei  
šviečia, spauskite Naujas skambutis ir įveskite numerį 
arba URI.

Pokalbio užbaigimas

Telefonu su garsiakalbiu

Spauskite  arba .

Su ausinėmis

Spauskite  arba .

Užlaikyti kitą skambutį ta pačia linija

Spauskite . Jei reikia, pirmiausia panaikinkite 
skambutį iš laukiamų sąrašo.

http://www.cisco.com/go/trademarks


Atsiliepimas į skambutį

Kad atsilieptumėte į skambutį, pakelkite ragelį. Arba 
bakstelėkite Atsiliepti.

Telefonu su garsiakalbiu

Spauskite  arba bakstelėkite Atsiliepti.

Su ausinėmis

Spauskite . Arba, jei  šviečia, spauskite 
Atsiliepti.

Kalbantis su kitu pašnekovu

Bakstelėkite Atsiliepti.

Nukreipti skambutį į balso paštą

Bakstelėkite Nukreipti.

Nutildymas

Skambučio nutildymas:

1. Spauskite . 

2. Jei norite nutildymo būseną atšaukti, spauskite 
 dar kartą.

Stabdyti vaizdo įrašą

Jei norite sustabdyti vaizdo įrašo siuntimą:

1. Spauskite . 

2. Jei norite vaizdo įrašo siuntimą tęsti, spauskite 
 dar kartą.

Skambučio laukimas

Kaip įjungti skambučio laukimo funkciją:

1. Patikrinkite, ar paryškintas skambutis, kurio 
laukimo funkciją norite įjungti.

2. Spauskite .

Keletas skambučių

Aktyviam pokalbiui įjungiama laukimo funkcija, jei jūs 
atsiliepiate į gautą ar laukiantį skambutį, pradedate naują 
pokalbį arba pradedate persiuntimą arba konferenciją.
Skambučio peradresavimas
Kaip peradresuoti skambučius:

1. Bakstelėkite  ir įveskite peradresavimo numerį 
arba URI.

2. Norėdami atšaukti skambučio peradresavimą 
bakstelėkite  dar kartą.

Persiuntimas
Kaip persiųsti skambutį:

1. Spauskite .

2. Įveskite persiuntimo numerį arba URI.

3. Kad užbaigtumėte persiuntimą, dar kartą spauskite 
 arba spauskite Baigti, kad tai atšauktumėte.

4. Jei jūsų telefone įjungta persiuntimo nepakėlus 
ragelio funkcija, persiuntimą užbaigsite padėdami 
ragelį.

Konferencija
Kaip pradėti konferencinį pokalbį:

1. Vykstant pokalbiui, spauskite .

2. Įveskite dalyvio numerį arba URI.

3. Palaukite, kol įvyks sujungimas.

4. Jei norite įtraukti dalyvį į savo pokalbį, spauskite 
 dar kartą.

5. Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, kartokite 
veiksmus nuo 1 iki 4.

Kontakto įtraukimas į konferencinį pokalbį

1. Bakstelėkite <.

2. Bakstelėkite Kontaktai.

3. Iš kontaktų sąrašo vilkite kontaktą, kuriam norite 
skambinti.

4. Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, kartokite 
veiksmą.

Netrukdymo funkcija
Netrukdymo funkcijos įjungimas ir išjungimas: 

1. Kad įjungtumėte šią funkciją, bakstelėkite 
Netrukdyti.

2. Jei norite ją išjungti, bakstelėkite Netrukdyti dar 
kartą.
Skambučių istorija
Jei norite peržiūrėti skambučių istoriją, bakstelėkite 
Paskutiniai.

Balso paštas
Ant ragelio esanti laukiamų pranešimų indikatoriaus 
(MWI) lemputė rodo, kad gavote naują balso pranešimą. 
Jei norite peržiūrėti balso pranešimus:

1. Bakstelėkite Paskutiniai.

2. Bakstelėkite Pranešimai.

Balso pranešimo paleidimas

Bakstelėkite Leisti.

Kitos programos

Kontaktai
Jei norite peržiūrėti kontaktus, bakstelėkite Kontaktai.

Sparčiojo kontakto ženklelis

Bakstelėkite vieno iš savo vietinių kontaktų avatarą. Jei 
apatiniame kampe matote rodyklę, galite pridėti sparčiojo 
kontakto ženklelį.

Bakstelėkite el. paštą, telefono numerį ar IM adresą, kad 
pradėtumėte pokalbį toje aplinkoje.

Susitikimai

Naudodami susitikimų programą galite planuoti ir 
sekti savo įvykius.

Įvykio pridėjimas

Jei norite pridėti įvykį į savo kalendorių, bakstelėkite +.

El. paštas
Naudodami el. pašto programą galite siųsti ir gauti el. 
laiškus iš kelių paskyrų.

El. laiško siuntimas

Jei norite išsiųsti el. laišką, bakstelėkite + Naujas 
pranešimas. 
„Jabber“

Naudodamiesi programa „Jabber“ galite kalbėtis su 
savo kontaktais ir atnaujinti savo būseną.

Pokalbio pradžia

1. Jei norite pradėti pokalbį, bakstelėkite kontakto 
vardą.

2. Bakstelėkite Kalbėtis.

„Cisco WebEx“

Naudodami programą „WebEx“ galite dalyvauti 
„WebEx“ susitikimuose.

„WebEx“ susitikimo metu dalyviai gali: 

• Prisijungti prie garso konferencijos

• Peržiūrėti bendrinamas pateiktis

• Matytis ir kalbėtis su kitais dalyviais

Nuostatos

Jei norite keisti ir pritaikyti telefono nuostatas ir 
programas arba peržiūrėti Naudotojo vadovą ar kitus 
dokumentus, naudokite nuostatų programą.
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