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Piezīme Lai iegūtu labākus rezultātus, 
ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14" 
(formāts Legal) izmēra papīra.
1  Zvanīšana
Lai veiktu zvanu, paceliet klausuli un sastādiet numuru.

Pēdējā numura atkārtota sastādīšana
Nospiediet pogu Atkārtot .

2  Atbildēšana
Saņemot jaunu zvanu, uz tālruņa redzami šādi rādītāji:
 • mirgojoša sarkana gaisma uz klausules;
 • mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga.
Lai atbildētu zvanu, izpildiet vienu no šīm darbībām:
 • paceliet klausuli;
 • nospiediet mirgojošu dzintara krāsas līnijas pogu;
 • nospiediet nespīdošu skaļruņa pogu .

3  Klusums
1. Sarunas laikā nospiediet pogu Klusums . 

Poga spīd, lai norādītu, ka režīms Klusums ir 
ieslēgts.

2. Vēlreiz nospiediet pogu Klusums, lai izslēgtu 
klusuma režīmu.

4  Balss pasts
Saņemot jaunu ziņojumu, uz tālruņa redzami šādi 
rādītāji:
 • spīdoša sarkana gaisma uz klausules;
 • stostīgs centrāles gatavības signāls (ja pieejams).

Ziņojumu noklausīšanās
Nospiediet pogu Ziņojumi  un sekojiet balss 
norādēm.

5  Visu pāradresēšana
1. Nospiediet pogu Līdzeklis  un ievadiet 

iepriekšnoteiktu numuru, ko sistēmas 
administrators iestatījis zvanu pāradresēšanai.
2. Ievadiet tālruņa numuru, uz kura pāradresēt 
zvanus. Poga Līnija  spīd dzintara krāsā 
un var dzirdēt stostīgu centrāles gatavības signālu.

3. Lai atceltu zvanu pāradresēšanu, atkārtojiet pirmo 
darbību.

6  Aizturēšana
1. Nospiediet pogu Aizturēt .

Līnijas poga mirgo zaļā krāsā.
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet mirgojošu 

zaļo pogu Līnija, nospiediet pogu Skaļrunis vai 
paceliet klausuli, ja tā atrodas sēdnē.

7  Apspriede
1. No savienota zvana (kas nav aizturēts), nospiediet 

pogu Apspriede .
2. Ievadiet apspriedei pievienojamās puses tālruņa 

numuru.
3. Vēlreiz nospiediet pogu Apspriede (pirms vai 

pēc tam, kad puse atbild), lai sāktu apspriedi.
Lai pievienotu citus dalībniekus, atkārtojiet 
minētās darbības. 

8  Pārsūtīšana
1. No savienota zvana (kas nav aizturēts), 

nospiediet pogu Pārsūtīt .
2. Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru.
3. Nospiediet pogu Pārsūtīt (pirms vai pēc tam, 

kad saņēmējs atbild) vai nolieciet klausuli, 
lai pabeigtu pārsūtīšanu.

9  Skaļuma iestatījumi
Skaļuma poga atrodas tastatūras labajā pusē.
 • lai pielāgotu klausules skaļumu, nospiediet 

skaļuma pogu augšup vai lejup, kad tālrunim 
ir pacelta klausule;
 • lai pielāgotu zvana skaļumu, nospiediet skaļuma 
pogu augšup vai lejup, kad tālrunim ir nolikta 
klausule vai zvans tiek aizturēts;

 • lai apklusinātu tālruni zvanīšanas laikā, vienu 
reizi nospiediet skaļuma pogu lejup (nospiežot 
vairākas reizes, tiek samazināts zvana skaļums).

10  Padomi
Kā var iestatīt ātrās zvanīšanas numurus? 
Lai iestatītu ātrās zvanīšanas numurus un pielāgotu 
virkni tālruņa līdzekļu un iestatījumu, piekļūstiet 
tīmekļa lapām Cisco vienotā ZP lietotāja iespējas. 

Kā jālieto poga Līdzeklis?
Poga Līdzeklis ļauj piekļūt līdzekļiem, piemēram, 
Ātrā zvanīšana, Pāradresēt visus zvanus, Pārtvert, 
Pārtvert grupu un Satikt. Varat nospiest pogu Līdzeklis 
un pēc tam šim līdzeklim piesaistīto numuru.

Kā var piekļūt administratora iestatījumiem?
Paceliet klausuli un vienlaikus nospiediet taustiņus 
*, # un 0, lai piekļūtu IVR tālruņa administratora 
iestatījumiem. Alternatīvi varat nospiest skaļruņa pogu 
un vienlaikus nospiest pogas *, # un 0. Noklusējuma 
PIN kods ir 24726.

Kur var atrast lietotāja rokasgrāmatas pilnu 
versiju?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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