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חיוג

כדי לבצע שיחה ,הרם את השפופרת או לחץ על הלחצן רמקול
 ,וחייג מספר.

חיוג חוזר של המספר האחרון
לחץ על הלחצן חיוג חוזר

מדריך התחלה מהירה

2

.

מענה

שלב 1

במרכז סרגל הניווט ,לחץ על הלחצן תכונה.

שלב 2

בחר עקוב אחרי הכל (השתמש בלוח הניווט כדי
לגלול) ולחץ על הלחצן תכונה.

שלב 3

האזן לצליל האישור ולאחר מכן הזן את מספר
הטלפון להעברת שיחות.

שלב 4

כדי לבטל העברת שיחות ,חזור על שלבים.2-1
כאשר תרים את השפופרת ,תשמע צליל אישור עד
שתבטל את העברת השיחות.

כאשר תתקבל שיחה חדשה ,פס הנוריות של הטלפון יהבהב
באדום .כדי לענות לשיחה ,פעל באופן הבא:
• הרם את השפופרת.
• לחץ על הלחצן רמקול
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הערה

השתקה

שלב 1

תוך כדי השיחה ,לחץ על הלחצן השתק

שלב 2

כדי לבטל את ההשתקה ,לחץ על הלחצן השתק פעם
נוספת.
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.

דואר קולי

כאשר מתקבלת הודעה חדשה ,המחוונים הבאים מופיעים
בטלפון:

שלב 2

כדי לחדש שיחה ,לחץ שוב על הלחצן החזק/המשך.

במרכז סרגל הניווט ,לחץ על הלחצן תכונה.

לקבלת תוצאות מיטביות ,הדפס על נייר בגודל
 8.5x 14אינץ׳ (גודל .)Legal
שלב 2

בחר תא קולי (השתמש בלוח הניווט כדי לגלול).

שלב 3

לחץ על הלחצן תכונה ולאחר מכן פעל בהתאם
להנחיות הקוליות.

.

שיחת ועידה

שלב 1

ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה) ,לחץ
לחיצה קצרה על לחצן הניתוק כדי לקבל צליל חיוג.

שלב 2

הזן את מספר הטלפון של האדם שברצונך לצרף
לשיחת הוועידה.

שלב 3

לחץ שוב לחיצה קצרה על לחצן הניתוק (לפני או
אחרי שהנמען עונה).

• כדי לכוונן את עוצמת הקול בשפופרת ,לחץ על לחצן
עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מורמת.
• כדי לכוונן את עוצמת הצלצול ,לחץ על לחצן עוצמת הקול
כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת נמצאת בעריסה.

 10עצות
הלחצן תכונה מאפשר לקבל גישה לתכונות כמו ׳עקוב אחרי
הכל׳ ,׳חטיפה׳ ו׳חטיפה קבוצתית׳ .באפשרותך ללחוץ על
הלחצן ׳תכונה׳ ולהשתמש בלוח הניווט כדי לגלול בין התכונות
הזמינות.

היכן ניתן למצוא ׳מדריך למשתמש׳ מלא?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html

שיחת הוועידה תתחיל.

• מחוון קולי של הודעה ממתינה (אם זמין).

האזנה להודעות

החזקה

שלב 1

7

לחצן עוצמת הקול נמצא מתחת ללוח המקשים.

כיצד משתמשים בלחצן ׳תכונה׳?

לחץ על הלחצן החזק/המשך

• פס הנוריות של הטלפון מאיר באור אדום יציב.

שלב 1

 10עצות
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העברת כל השיחות

9

הגדרות עוצמת הקול
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העברה

שלב 1

ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה) ,לחץ על
הלחצן העבר
.

שלב 2

הזן את מספר הטלפון של הנמען להעברה.

שלב 3

לחץ שוב על הלחצן העבר או נתק (לפני או אחרי
שהנמען עונה).
ההעברה תושלם.
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