Yleiset puhelintehtävät

Painikekuvakkeet

Puhelun soittaminen

Avaa linja ennen numeron
valintaa.

Valitun numeron
toistaminen

Paina

Äänenvoimakkuus

-näppäintä.

Voit vaihtoehtoisesti painaa
navigointipainiketta silloin,
kun linja on vapaana.
Soitettujen puhelujen loki
tulee näkyviin.

PIKAOPAS
Kaiutin

Kuulokkeen käyttöön Nosta kuuloke.
siirtyminen puhelun
aikana

Vaimennus

Kaiutinpuhelimen
käyttöön siirtyminen
puhelun aikana

Paina

-näppäintä.

Navigointi

Puhelimen
vaimentaminen

Paina

-näppäintä.

Puhelun asettaminen
pitoon / pidossa
olevaan puheluun
palaaminen

Korosta puhelu ja paina

Puhelun siirtäminen
uuteen numeroon

Paina

-näppäintä.
-näppäintä

ja anna numero. Kun kuulet
puhelun soivan, paina
-näppäintä
uudelleen.

(Tilapäisen) kolmisPaina
-näppäintä ja
uuntaisen
vakioneuvottelupuhe- valitse osallistujan numero.
lun aloittaminen
Paina
-näppäintä.

Peruuta

Cisco Unified SIP
-puhelin 3911 for Cisco
Unified Communications
Manager 6.0 and 5.1.

OK
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Linja
Toista

Painikekuvakkeet
Puhelimen näytön kuvakkeet

Neuvottelu

Puhelimen merkkivalot
Puhelulokit ja lyhytvalinnat

Siirrä

Nimet ja numerot
Yleiset puhelintehtävät

Pidossa/Palaa
Viestit
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Puhelimen näytön kuvakkeet

Muut toiminnot

Puhelulokit ja lyhytvalinnat

Viesti odottaa

Linja- ja puhelutilat
Ei-vastattu puhelu

Soitonsiirto käytössä

Puhelulokien Tee jokin seuraavista:
käyttäminen • Paina
-näppäintä.

Puhelu pidossa
Yhdistetty puhelu
Saapuva puhelu

Viesti odottaa
-merkkivalo

Neuvottelupuhelu aktiivinen
Neuvottelupuhelu pidossa
Neuvottelupuhelu ei käytössä
Lähtevä puhelu
Lähtevä puhelu ei ole valmis
Puhelun siirtäminen

Valitse Ei-vastatut puhelut,
Vastatut puhelut tai Soitetut
puhelut ja valitse sitten
haluamasi numero.

Puhelimen merkkivalot
Puhelimen näytön yläpuolella
oleva merkkivalo:
• Palaa tasaisesti – Uusi
puheviesti
• Vilkkuva – Saapuva puhelu

•
1

•
•

Palaa tasaisesti – Aktiivinen
puhelu
Hitaasti vilkkuva – Pidossa
oleva puhelu
Nopeasti vilkkuva – Saapuva
puhelu

Palaa – Kaiutin käytössä

Linja (vapaa)
Linja ei käytössä

Palaa – Uusi puheviesti

•

Soita painamalla
-näppäintä.

Soittaminen Tee jokin seuraavista:
lyhytvalintaa • Paina
-näppäintä.
käyttämällä

Valitse Lyhytvalinnat ja valitse
sitten haluamasi numero.

•

Valittu laite

Kaiutinpuhelin käytössä

Paina
-näppäintä.
Valitse
Luettelot > Ei-vastatut puhelut,
Vastatut puhelut tai Soitetut
puhelut ja valitse sitten numero,
jota haluat muokata.

Palaa – Puhelin on vaiennettu
Palaa – Neuvottelupuhelu
aktiivinen

Kuuloke käytössä

•

Paina
-näppäintä.
Valitse Luettelot > Lyhytvalinnat
ja valitse sitten haluamasi
numero.

Nimet ja numerot
Numeron
pyyhkiminen

Paina

-näppäintä.

Numeroiden
Paina #-näppäintä.
vaihtaminen kirjaimiksi
Pienien kirjaimien
vaihtaminen isoiksi
kirjaimiksi

Paina #-näppäintä.

