
Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered 
trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the 
United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this 
document or Website are the property of their respective owners. The use of the 
word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other 
company. (0705R)
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.  

 OL-14798-01

Activităţi obişnuite 
efectuate la telefon
Efectuaţi un apel Treceţi în modul „scos din furcă” 

înainte de a forma un număr.

Reapelaţi un 
număr

Apăsaţi  sau apăsaţi 

butonul Navigare în timp ce 
receptorul este în furcă, pentru 
a vedea jurnalul dvs. Apeluri 
efectuate.

Comutaţi pe 
receptor în timpul 
unui apel

Ridicaţi receptorul.

Comutaţi pe 
difuzor în timpul 
unui apel

Apăsaţi . 

Dezactivaţi sunetul 
la telefonul dvs.

Apăsaţi .

Plasaţi/reluaţi un 
apel din aşteptare

Evidenţiaţi un apel şi apăsaţi 

.

Transferaţi un apel 
la un nou număr

Apăsaţi  şi introduceţi

numărul. Apăsaţi din nou

 când apelul sună.

Începeţi un apel 
conferinţă 
standard cu trei 
căi (ad-hoc)

Apăsaţi  şi apelaţi

participantul. Apăsaţi din nou

.

REFERINŢE RAPIDE
Telefonul SIP Cisco 
Unified 3911 pentru 
Cisco Unified 
Communications 
Manager 6.0 şi 5.1.

Pictograme tip buton
Pictogramele de pe ecranul 
telefonului
LED-urile telefonului
Jurnale de apeluri şi apelări rapide
Intrări de nume şi numere
Activităţi obişnuite efectuate la 
telefon
Pictograme tip buton
Volum

Difuzor

Fără sonor

Navigare

Revocare

OK

Linie 

Reapelare

Conferinţă

Transfer

În aşteptare/Reluare

Mesaje
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Pictogramele de pe 
ecranul telefonului
Stările liniilor şi apelurilor

Redirecţionare apeluri activată

Apel în aşteptare

Apel conectat

Apel de intrare

Apel conferinţă activ

Apel conferinţă în aşteptare

Apel conferinţă dezactivat

Apel de ieşire

Apel de ieşire neterminat

Se transferă un apel

Linie (inactivă)

Linie dezactivată

Dispozitiv selectat
Receptor în uz

Difuzor în uz
LED-urile telefonului

Alte caracteristici
Mesaj în aşteptare

Apel pierdut

Indicator 
de mesaj în 
aşteptare

Indicator deasupra ecranului 
telefonului:
 • Aprins (staţionar)—Mesaj vocal 

nou
 • Intermitent—Apel de intrare

 • Aprins (staţionar)—Apel activ
 • Clipire lentă—Apel în aşteptare
 • Clipire rapidă—Apel de intrare

Aprins—Difuzor în uz

Aprins—Telefon fără sonor

Aprins—Apel conferinţă activ

Aprins—Mesaj vocal nou
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Jurnale de apeluri şi 
apelări rapide

Intrări de nume şi 
numere

Utilizaţi 
jurnalele 
dvs. de 
apeluri

Alegeţi una din opţiunile următoare:
 • Apăsaţi , alegeţi Apeluri 

 
 
 
pierdute, Apeluri primite sau 
Apeluri efectuate şi selectaţi 
o intrare de apelat.

 • Apăsaţi , alegeţi 

Directoare > Apeluri pierdute, 
Apeluri primite sau Apeluri 
efectuate şi selectaţi o intrare 
de editat.

 • Apăsaţi  pentru a apela.

Efectuaţi 
un apel 
prin apelare 
rapidă

Alegeţi una din opţiunile următoare:
 • Apăsaţi , alegeţi Apelări 

 
 
 
rapide şi selectaţi o intrare 
de apelat.

 • Apăsaţi , alegeţi 
Directoare > Apelări rapide şi 
selectaţi o intrare de apelat.

Ştergeţi o cifră Apăsaţi . 

Comutaţi de la numere 
la litere

Apăsaţi #.

Comutaţi de la litere mari 
la litere mici

Apăsaţi #.
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