 1חיוג

 .4לחץ לחיצה קצרה נוספת על לחצן הניתוק.

כדי לבצע שיחה ,הרם את השפופרת וחייג מספר.

מדריך עזר מהיר

ניתוק משתתף משיחת ועידה

חיוג חוזר של המספר האחרון
נתק ולאחר מכן לחץ על לחצן חיוג חוזר

.

1

חיוג

2

כאשר נכנסת שיחה חדשה ,המחוונים הבאים מופיעים בטלפון:

 .1ממצב שיחה מחוברת )שאינה במצב החזקה( ,לחץ לחיצה קצרה
על לחצן הניתוק כדי לקבל צליל חיוג.
 .2הזן את מספר הטלפון של הנמען.

● שיחה מוחזקת – ירוק מהבהב

כדי לענות לשיחה ,הרם את השפופרת.

 .3נתק כדי להשלים את ההעברה.

● קו משותף בשימוש מרחוק – אדום יציב

 3דואר קולי

 7העברת שיחות

כאשר מתקבלת הודעה חדשה ,המחוונים הבאים מופיעים
בטלפון:

 .1כדי להעביר שיחה שנכנסה בקו הראשי למספר אחר ,היכנס
לדפי האינטרנט ׳אפשרויות משתמש׳.

3

דואר קולי

4

החזקה

● צליל חיוג מקוטע )אם קיים(

 .3הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות.

5
6
7

העברת שיחות

8

הגדרות עוצמת הקול

9

עצות

הערה

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

 .4לחץ על שמור .אם האפשרות ׳עקוב אחרי הכל׳ מופעלת ,לחצן
הקו יהבהב בכתום ותוכל לשמוע צליל חיוג מקוטע )אם קיים(.

האזנה להודעות
חייג את מספר הגישה לתא הקולי )שקיבלת ממנהל המערכת(,
ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות הקוליות כדי להאזין להודעות שלך.

 8הגדרות עוצמת הקול
 4החזקה
 .1לחץ על הלחצן החזק

לחצן עוצמת הקול נמצא מימין ללוח המקשים.
.

 .2כדי להמשיך שיחה מוחזקת ,לחץ על הלחצן קו ,המהבהב
בירוק ,או הרם את השפופרת )אם היא בעריסתה(.

 5ועידה

הצבעים השונים של לחצני הקווים מציינים את מצבי השיחות
ויכולים לסייע לך להתמצא כשאתה מטפל בכמה שיחות יחדיו:

● קו משותף בהחזקה מרחוק – אדום מהבהב

● ורית אדומה הנדלקת בשפופרת

ועידה

כיצד ניתן לנהל כמה שיחות יחדיו?

● שיחה מחוברת – ירוק יציב

 .2עבור אל מכשיר < הגדרות קו.

העברה

לחצן הניתוק נמצא בעריסה של שפופרת הטלפון .ניתן ללחוץ
לחיצות קצרות על לחצן הניתוק כדי להפעיל תכונות שונות
בטלפון.

 2מענה
● נורית קו המהבהבת בכתום

מענה

תוך כדי שיחת הוועידה ,לחץ לחיצה קצרה על לחצן הניתוק כדי
לנתק את המשתתף האחרון שהצטרף לשיחה.

כיצד משתמשים בלחצן הניתוק?

 6העברה

● נורית אדומה המהבהבת בשפופרת

Cisco Unified IP Phone 6901

שיחת ועידה יכולה לכלול רק שלושה משתתפים בו-זמנית.

 9עצות

● 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 מונחת או כשהשיחה במצב
החזקה.
● כדי להשתיק את צלצול הטלפון ,לחץ על לחצן עוצמת הקול
כלפי מטה פעם אחת )לחיצות מרובות יקטינו את עוצמת
הצלצול(.

● שיחה נכנסת – כתום מהבהב
● עקוב אחרי הכל – כתום יציב

כיצד ניתן לקבל גישה להגדרות מנהל המערכת?
הרם את השפופרת ולחץ בו-זמנית על הלחצנים * # ,ו 0-כדי
לקבל גישה למערכת המענה הקולי של הגדרות המנהל .ברירת
המחדל של קוד הזיהוי האישי היא .24726

היכן ניתן למצוא את המדריך למשתמש במלואו?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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 .1ממצב שיחה מחוברת )שאינה במצב החזקה( ,לחץ לחיצה
קצרה על לחצן הניתוק כדי לקבל צליל חיוג.
 .2בצע שיחה חדשה.
 .3המתן עד שהנמען יענה או עד שהטלפון יצלצל.
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