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חיוג 1
כדי לבצע שיחה, הרם את השפופרת וחייג מספר.

חיוג חוזר של המספר האחרון
. לחץ על הלחצן חיוג חוזר 

מענה 2
כאשר נכנסת שיחה חדשה, המחוונים הבאים מופיעים בטלפון:

נורית אדומה המהבהבת בשפופרת ●

נורית קו המהבהבת בכתום ●

כדי לענות לשיחה, פעל באופן הבא:

הרם את השפופרת. ●

לחץ על לחצן הקו המהבהב בכתום. ●

● . לחץ על הלחצן רמקול הכבוי 

השתקה 3
 .1 . תוך כדי השיחה, לחץ על הלחצן השתק 

הלחצן יידלק כדי לציין כי ההשתקה מופעלת.

כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן השתק פעם נוספת.2. 

דואר קולי 4
כאשר מתקבלת הודעה חדשה, המחוונים הבאים מופיעים 

בטלפון:

נורית אדומה הנדלקת בשפופרת ●

צליל חיוג מקוטע (אם קיים) ●

האזנה להודעות
לחץ על הלחצן הודעות  ופעל בהתאם להנחיות הקוליות.

עקוב אחרי הכל 5
לחץ על הלחצן תכונות  והזן את המספר שקיבלת ממנהל 1. 

המערכת שלך לצורך ׳עקוב אחרי׳.

הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות. הלחצן קו 2. 
 דולק בכתום יציב ותוכל לשמוע צליל חיוג מקוטע.

כדי לבטל את ׳עקוב אחרי׳, חזור על שלב 3.1. 

החזקה 6
 .1. ל ח ץ על הלחצן החזק 

לחצן הקו יהבהב בירוק.

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

בעריסתה).

ועידה 7
 ממ צ ב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ על הלחצן 1. 

. ועידה 

הזן את מספר הטלפון של האדם שברצונך לצרף לשיחת 2. 
הוועידה.

לחץ על הלחצן ועידה פעם נוספת (לפני שאותו אדם עונה או 3. 
לאחר מכן) כדי להתחיל בשיחת הוועידה.

להוספת עוד משתתפים, חזור על פעולות אלה.   

העברה 8
 ממצ ב  שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ על הלחצן 1. 

. העבר 

הזן את מספר הטלפון של הנמען.2. 

לחץ על הלחצן העבר (לפני שהנמען עונה או לאחר מכן) או נתק 3. 
כדי להשלים את ההעברה.

הגדרות עוצמת הקול 9
לחצן עוצמת הקול נמצא משמאל ללוח המקשים.

עוצמת  ● לחצן  על  לחץ  בשפופרת,  הקול  עוצמת  את  לכוונן  כדי 
הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מורמת.

הקול  ● עוצמת  לחצן  על  לחץ  הצלצול,  עוצמת  את  לכוונן  כדי 
במצב  כשהשיחה  או  מונחת  כשהשפופרת  מטה  או  מעלה  כלפי 

החזקה.

הקול  ● עוצמת  לחצן  על  לחץ  הטלפון,  צלצול  את  להשתיק  כדי 
עוצמת  את  יקטינו  מרובות  (לחיצות  אחת  פעם  מטה  כלפי 

הצלצול).

עצות 10
כיצד מגדירים מקשי חיוג מהיר? 

מגוון  של  אישית  התאמה  ולבצע  מהיר  חיוג  מקשי  להגדיר  כדי 
׳אפשרויות  האינטרנט  לדפי  היכנס  בטלפון,  והגדרות  תכונות 

 .Cisco Unified CM משתמש׳ של

כיצד משתמשים בלחצן ׳תכונות׳?
מהיר׳,  ׳חיוג  כמו  לתכונות  גישה  לקבל  מאפשר  תכונות  הלחצן 
וכן  קבוצתית׳  ׳חטיפה  שיחה׳,  ׳חטיפת  הכל׳,  אחרי  ׳עקוב 
׳מתוכנן׳. לחץ על הלחצן ׳תכונות׳ ולאחריו על הספרה המשויכת 

לתכונה הרצויה.

כיצד ניתן לקבל גישה להגדרות מנהל המערכת?
כדי  ו-0   #  ,* הלחצנים  על  בו-זמנית  ולחץ  השפופרת  את  הרם 
לקבל גישה למערכת המענה הקולי של הגדרות המנהל. לחלופין, 
 #  ,* הלחצנים  על  בו-זמנית  ולחץ  הרמקול  לחצן  מצבי  בין  עבור 

ו-0. 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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