1 Κλήση

5 Προώθηση όλων των

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σηκώστε το
ακουστικό ή πατήστε το κουμπί Ανοιχτή ακρόαση
και σχηματίστε έναν αριθμό.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Συνοπτικές οδηγίες εκκίνησης

Πατήστε το κουμπί Επανάκληση

.

2 Απάντηση
Όταν δέχεστε μια νέα κλήση, η φωτιζόμενη γραμμή του
τηλεφώνου σας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Για να
απαντήσετε σε μια κλήση, κάντε ένα από τα εξής:
•
Σηκώστε το ακουστικό.
•
Πατήστε το κουμπί Ανοιχτή ακρόαση
.

Τηλέφωνο Cisco Unified
SIP 3905

Βήμα 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε
.
το κουμπί Σίγαση
Βήμα 2 Πατήστε ξανά Σίγαση για απενεργοποίηση
της σίγασης.
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3 Σίγαση

Για καλύτερα αποτελέσματα,
εκτυπώστε σε χαρτί μεγέθους
8.5 x 14" (legal).

4 Τηλεφωνητής
Όταν δέχεστε ένα νέο μήνυμα, το τηλέφωνο παρέχει
τις παρακάτω ενδείξεις:
•

Μια σταθερά αναμμένη κόκκινη λυχνία στη
φωτιζόμενη γραμμή του τηλεφώνου.

•

Ένα δείκτη αναμονής ηχητικού μηνύματος
(εφόσον διατίθεται).

Ακρόαση των μηνυμάτων
Βήμα 1 Στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης, πατήστε
το κουμπί Λειτουργία.

κλήσεων

Βήμα 1 Στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης, πατήστε
το κουμπί Λειτουργία.
Βήμα 2 Επιλέξτε Προώθηση όλων των κλήσεων
(χρησιμοποιήστε την επιφάνεια πλοήγησης για
κύλιση) και πατήστε το κουμπί Λειτουργία.
Βήμα 3 Περιμένετε να ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης
και έπειτα καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου
για την προώθηση των κλήσεων.
Βήμα 4 Για να ακυρώσετε την προώθηση κλήσεων,
επαναλάβετε τα βήματα 1-2.
Όταν σηκώνετε το ακουστικό, θα ακούγεται
ένας τόνος επιβεβαίωσης μέχρι να ακυρώσετε
την προώθηση κλήσεων.

Βήμα 1 Πατήστε το κουμπί Αναμονή/Συνέχιση

9 Ρυθμίσεις έντασης
ήχου

Το κουμπί έντασης ήχου βρίσκεται κάτω από το καντράν.
•

•

6 Αναμονή

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού,
πατήστε το κουμπί Ένταση ήχου προς τα πάνω ή
προς τα κάτω όταν το ακουστικό είναι σηκωμένο.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης, πατήστε
το κουμπί Ένταση ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω
όταν το ακουστικό είναι σηκωμένο.

10 Συμβουλές
.

Βήμα 2 Για να συνεχίσετε μια κλήση, πατήστε ξανά
το κουμπί Αναμονή/Συνέχιση.

7 Διάσκεψη
Βήμα 1 Από μια συνδεδεμένη κλήση (που δεν βρίσκεται
σε αναμονή), πατήστε και αφήστε το διακόπτη
του ακουστικού για να ακούσετε τον ήχο
κλήσης.
Βήμα 2 Σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου του
συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στη
διάσκεψη.
Βήμα 3 Πατήστε και αφήστε ελεύθερο ξανά το διακόπτη
κλήσης (πριν ή μετά την απάντηση του
αποδέκτη).
Η διάσκεψη ξεκινά.

8 Μεταφορά
Βήμα 2 Επιλέξτε Τηλεφωνητής (χρησιμοποιήστε
την επιφάνεια πλοήγησης για κύλιση).
Βήμα 3 Πατήστε το κουμπί Λειτουργία και
ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

Βήμα 3 Πατήστε ξανά το κουμπί Μεταφορά ή κλείστε
το ακουστικό (πριν ή μετά την απάντηση του
αποδέκτη).
Η μεταφορά ολοκληρώθηκε.

Πώς χρησιμοποιείται το κουμπί Λειτουργία;
Το κουμπί Λειτουργία σάς παρέχει πρόσβαση σε
λειτουργίες όπως η Προώθηση όλων των κλήσεων,
Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή και Απάντηση
κλήσης από άλλη συσκευή της ομάδας. Μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί Λειτουργία και να χρησιμοποιήσετε
την επιφάνεια πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε
κύλιση και να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Πού μπορώ να βρω ένα πλήρες εγχειρίδιο
χρήσης;
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_
user_guide_list.html
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Βήμα 1 Σε μια συνδεδεμένη κλήση (όχι σε αναμονή),
πατήστε το κουμπί Μεταφορά
.
Βήμα 2 Σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου του
αποδέκτη της μεταφερόμενης κλήσης.
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