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Забележка За най-добри резултати да се 
отпечата върху хартия с размери 
8,5 x 14'' (офиц. размер).
1  Набиране
За да отправите повикване, вдигнете слушалката или 
натиснете бутона Високоговорител , след което 
наберете номер.

Набиране на последно набран номер
Натиснете бутона Повторно набиране . 

2  Отговор
Когато получавате ново повикване, светлинният 
индикатор на телефона светва в червено. За да 
отговорите на повикване, направете следното:

 • Вдигнете слушалката.

 • Натиснете бутона Високоговорител . 

3  Без звук
Стъпка 1 По време на разговор натиснете бутона Без 

звук .

Стъпка 2 Натиснете повторно бутона Без звук, за да 
изключите тази функция.

4  Гласова поща
Следните индикатори указват получаването на ново 
гласово съобщение:

 • Непрекъснато светещ червен индикатор на 
телефона.

 • Звуков индикатор за чакащо повикване 
(при наличност).

Прослушване на съобщенията

Стъпка 1 В центъра на навигационната лента 
натиснете бутона Функция. 

Стъпка 2 Изберете Гласова поща (използвайте 
навигационния пад, за да превъртите).

Стъпка 3 Натиснете бутона Функция и следвайте 
гласовите команди. 
5  Препращане на 
всички повиквания

Стъпка 1 В центъра на навигационната лента 
натиснете бутона Функция. 

Стъпка 2 Изберете Препращане на всички 
(използвайте навигационния пад, за да 
превъртите) и натиснете бутона Функция.

Стъпка 3 Изчакайте тона за потвърждение, след което 
въведете телефонния номер, към който да се 
препращат повикванията.

Стъпка 4 За да отмените препращането на 
повиквания, повторете стъпки 1–2. 

Когато вдигнете слушалката, ще чуете 
тон за потвърждение, докато отмените 
препращането на повиквания.

6  Задържане
Стъпка 1 Натиснете бутона Задържане/

възобновяване .

Стъпка 2 За да възобновите повикване, натиснете 
отново бутона Задържане/възобновяване.

7  Конферентен 
разговор

Стъпка 1 По време на активен разговор (не при 
задържане) натиснете и пуснете 
превключвателя за линия, за да получите 
тон на набиране. 

Стъпка 2 Въведете телефонния номер на другата 
страна, която искате да добавите към 
конферентния разговор. 

Стъпка 3 Натиснете и пуснете превключвателя 
за линия отново (преди или след като 
повиканата страна отговори). 

Конферентният разговор започва. 

8  Прехвърляне
Стъпка 1 По време на активен разговор (т.е. който 

не е задържан) натиснете бутона 
Прехвърляне .
Управление за Америка

Стъпка 2 Въведете телефонния номер, към който 
искате да прехвърлите разговора.

Стъпка 3 Натиснете отново бутона Прехвърляне или 
затворете (преди или след като повиканата 
страна отговори).

Прехвърлянето е завършено.

9  Настройки на звука
Бутонът за силата на звука се намира под клавиатурата.

 • За да регулирате силата на звука на слушалката, 
натиснете бутона за увеличаване или намаляване 
на звука, когато линията е отворена.

 • За да регулирате силата на звука на тона на звънене, 
натиснете бутона за увеличаване или намаляване на 
звука, когато линията е незаета.

10  Съвети
Как да използвам бутона "Функция"?
Бутонът Функция ви дава достъп до функции, като 
например за препращане на всички повиквания, отговор 
на повикване или групов отговор. Можете да натиснете 
бутона "Функция" и да използвате навигационния пад, 
за да превъртите през наличните функции.

Къде мога да намеря пълното 
Ръководство за потребителя?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html
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