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Notă Pentru rezultate optime, imprimaţi pe 
hârtie 8,5 x 14'' (dimensiune Legal).
1  Apelare
Pentru a efectua un apel, ridicaţi receptorul sau apăsaţi 
butonul Difuzor , apoi formaţi un număr.

Reapelarea ultimului număr
Apăsaţi butonul Reapel . 

2  Răspuns
Când primiţi un apel, indicatorul luminos al 
telefonului clipeşte în roşu. Pentru a răspunde la apel, 
aveţi următoarele opţiuni:
 • Ridicaţi receptorul.
 • Apăsaţi butonul Difuzor . 

3  Fără sonor
Pasul 1 În timpul unui apel, apăsaţi butonul Fără 

sonor .
Pasul 2 Apăsaţi din nou Fără sonor pentru 

a dezactiva această funcţie.

4  Căsuţă Vocală
Când primiţi un mesaj, telefonul furnizează aceste 
indicatoare:
 • O lumină roşie staţionară pe indicatorul luminos al 

telefonului.
 • Un indicator acustic de aşteptare mesaj (dacă este 

disponibil).

Ascultarea mesajelor

Pasul 1 În centrul barei de navigare, apăsaţi butonul 
Caracteristică. 

Pasul 2 Selectaţi Căsuţă Vocală (pentru defilare, 
utilizaţi panoul de navigare).

Pasul 3 Apăsaţi butonul Caracteristică, apoi 
urmaţi instrucţiunile vocale. 
5  Redirecţionare toate 
apelurile

Pasul 1 În centrul barei de navigare, apăsaţi butonul 
Caracteristică. 

Pasul 2 Selectaţi Redirecţionare toate apelurile 
(pentru defilare, utilizaţi panoul de 
navigare) şi apăsaţi butonul Caracteristică.

Pasul 3 Ascultaţi pentru tonul de confirmare, 
apoi introduceţi numărul de telefon pentru 
redirecţionarea apelurilor.

Pasul 4 Pentru a anula redirecţionarea apelurilor, 
repetaţi paşii 1-2. 
Când veţi ridica receptorul, veţi auzi 
un ton de confirmare până când anulaţi 
redirecţionarea apelurilor.

6  Aşteptare
Pasul 1 Apăsaţi butonul Aşteptare/Reluare .
Pasul 2 Pentru a relua un apel, apăsaţi din nou 

butonul Aşteptare/Reluare.

7  Conferinţă
Pasul 1 Dintr-un apel conectat (nu în aşteptare), 

apăsaţi şi eliberaţi comutatorul de furcă 
pentru a obţine un ton de apel. 

Pasul 2 Introduceţi numărul de telefon al 
participantului pe care îl adăugaţi la 
conferinţă. 

Pasul 3 Apăsaţi şi eliberaţi din nou comutatorul 
de furcă (înainte sau după ce răspunde 
participantul). 
Conferinţa începe. 

8  Transfer
Pasul 1 De la un apel conectat (nu în aşteptare), 

apăsaţi butonul Transfer .
Sediul central din America

Pasul 2 Introduceţi numărul de telefon al 
destinatarului transferului.

Pasul 3 Apăsaţi din nou butonul Transfer sau 
puneţi receptorul în furcă (înainte sau după 
ce răspunde participantul).
Transferul se finalizează.

9  Setări volum
Butonul Volum este situat sub tastatură.

 • Pentru a regla volumul în receptor, apăsaţi butonul 
Volum în sus sau în jos când receptorul este scos 
din furcă.

 • Pentru a regla volumul soneriei, apăsaţi butonul 
Volum în sus sau în jos când receptorul este în 
furcă.

10  Sfaturi
Cum se utilizează butonul Caracteristică?
Butonul Caracteristică vă permite să accesaţi 
caracteristici precum Redirecţionare toate apelurile, 
Preluare şi Preluare grup. Puteţi să apăsaţi butonul 
Caracteristică şi să utilizaţi panoul de navigare pentru 
a defila prin caracteristicile disponibile.

Unde se găseşte un ghid complet pentru 
utilizator?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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