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Cisco Unified SIP Phone 3905

1 Helistamine
2 Vasta
3 Hääletu
4 Kõnepost
5 Kõigi kõnede edastus
6 Ootele panemine
7 Konverentskõne
8 Suunamine
9 Helitugevuse seaded
10 Nõuanded

Märkus Parimate tulemuste saamiseks 
printige paberile formaadis 8,5 × 14 
tolli (legal-formaat).
1  Helistamine
Helistamiseks tõstke toru või vajutage nuppu Kõlar 

 ja valige number.

Eelmise numbri kordusvalimine
Vajutage nuppu Vali uuesti . 

2  Vasta
Kui teile helistatakse, vilgub telefoni valgusriba 
punaselt. Kõnele vastamiseks tehke ühte järgmistest 
toimingutest.
• Tõstke toru.
• Vajutage nuppu Kõlar . 

3  Hääletu
samm 1 Vajutage kõne ajal nuppu Hääletu .
samm 2 Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti 

nuppu Hääletu.

4  Kõnepost
Kui saate uue sõnumi, pakub telefon järgmisi 
näidikuid:
• Püsiv punane valgus telefoni valgusribal.
• Kuuldav ootava sõnumi indikaator (kui on 

olemas).

Sõnumite kuulamine

samm 1 Vajutage nuppu Funktsioon 
navigeerimisriba keskel. 

samm 2 Valige Kõnepost (kerimiseks kasutage 
navigeerimispaneeli).

samm 3 Vajutage nuppu Funktsioon  ja järgige 
hääljuhiseid. 
5  Kõigi kõnede edastus
samm 1 Vajutage nuppu Funktsioon 

navigeerimisriba keskel. 
samm 2 Valige Kõigi kõnede edastus (kerimiseks 

kasutage navigeerimispaneeli) ja vajutage 
nuppu Funktsioon.

samm 3 Kuulake kinnitustooni ja valige kõnede 
edastamiseks number.

samm 4 Kõnede edastamise tühistamiseks korrake 
samme 1-2. 
Toru tõstes kuulete kinnitustooni, kuni 
tühistate kõne edastamise.

6  Ootele panemine
samm 1 Vajutage nuppu Ootele/Jätka .
samm 2 Kõne jätkamiseks vajutage veel kord nuppu 

Ootele/Jätka.

7  Konverentskõne
samm 1 Vajutage aktiivse (mitte ootel oleva) kõne 

ajal valimistooni saamiseks hargilüliti alla 
ning laske see lahti. 

samm 2 Sisestage konverentsile lisatava isiku 
telefoninumber. 

samm 3 Vajutage hargilülitit ja vabastage see (enne 
või pärast saaja vastamist). 
Konverentskõne algab. 

8  Suunamine
samm 1 Vajutage ühendatud (mitte ootel oleva) 

kõne ajal nuppu Suuna .
samm 2 Sisestage edastatud kõne saaja 

telefoninumber.
Ameerika peakontor

samm 3 Vajutage veel kord nuppu Suuna või pange 
toru hargile (enne või pärast saaja 
vastamist).
Kõne ongi edasi suunatud.

9  Helitugevuse seaded
Helitugevuse nupp asub numbriklaviatuuri all.

• Telefoni helitugevuse reguleerimiseks vajutage 
helitugevuse nuppu pärast telefonitoru tõstmist 
üles või alla.

• Telefonihelina tugevuse reguleerimiseks vajutage 
helitugevuse nuppu üles või alla, kui toru on 
hargil.

10  Nõuanded
Kuidas kasutada funktsiooninuppu?
Nupp Funktsioon võimaldab kasutada selliseid 
funktsioone nagu Kõigi kõnede edastus, 
Üleskorjamine ja Rühma üleskorjamine. Saadaolevate 
funktsioonide sirvimiseks võite vajutada nuppu 
Funktsioon ja kasutada navigeerimispaneeli.

Kust leida täielikku kasutusjuhendit?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/produc
ts_user_guide_list.html
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