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Pastaba Siekiant geriausių rezultatų 
rekomenduojama spausdinti ant 
8,5 x 14 colių („Legal“ dydžio) 
popieriaus.
1  Numerio rinkimas
Jei norite paskambinti, pakelkite ragelį ir surinkite 
numerį. 

Paskutinio numerio perrinkimas
Pakelkite ragelį ir spustelėkite mygtuką Perrnk .

2  Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambinama, telefone įsijungia tokie 
indikatoriai:
 • Mirksinti raudona ragelio lemputė
 • Mirksintis gintaro spalvos linijos mygtukas
Kad atsilieptumėte į skambutį, pakelkite ragelį.

3  Balso paštas
Gavus naują pranešimą, telefonas aktyvina tokius 
indikatorius:
 • Šviečianti raudona ragelio lemputė
 • Su pertrūkiais girdimas numerio rinkimo tonas 

(jei įjungta)

Pranešimų išklausymas
Surinkite balo pašto prieigos numerį (pateiktą sistemos 
administratoriaus) ir vykdykite balsu teikiamas 
instrukcijas, kaip išklausyti savo pranešimų.

4  Užlaikymas
1. Paspauskite Užlaikymo mygtuką .
2. Kad pratęstumėte užlaikytą pokalbį, paspauskite 

mirksintį žalią Linijos mygtuką arba pakelkite 
ragelį (jei jis padėtas).

5  Konferencinis pokalbis
1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) 

režimu paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto 
jungiklį, kad pasigirstų numerio rinkimo signalas.

2. Surinkite naują numerį. 
3. Palaukite, kol pašnekovas atsilieps arba 

suskambės telefonas.
4. Dar kartą paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto 
jungiklį.

Konferenciniame pokalbyje gali dalyvauti tik trys 
pašnekovai.

Pašnekovų šalinimas iš konferencijos
Konferencinio pokalbio metu paspauskite ir atleiskite 
ragelio kontakto mygtuką – paskutinis prie konferencijos 
prisijungęs asmuo bus iš jos pašalintas.

6  Persiuntimas
1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) 

režimu paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto 
jungiklį, kad pasigirstų numerio rinkimo signalas.

2. Įveskite tikslinio asmens telefono numerį.
3. Padėkite ragelį, ir persiuntimas bus atliktas.

7  Skambučių 
peradresavimas

1. Jei norite peradresuoti pirmine linija priimtus 
skambučius kitu numeriu, prisijunkite prie savo 
Naudotojo parinkčių tinklalapių.

2. Eikite į Prietaisas > Linijos nuostatos.
3. Įveskite numerį, kuriuo norite peradresuoti 

skambučius.
4. Paspauskite Įrašyti. Jei įjungta visų skambučių 

peradresavimo funkcija, linijos mygtukas mirksi 
gintaro spalva, ir girdėti numerio rinkimo signalas 
su pertrūkiais? (jei nustatyta).

8  Garsumo nuostatos
Garsumo mygtukas įrengtas klaviatūros dešinėje.
 • Kad nustatytumėte ragelio garsumą, nukėlę ragelį 

paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo 
mygtuką.

 • Kad nustatytumėte skambėjimo garsumą, 
paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo 
mygtuką, kai ragelis padėtas arba pokalbis užlaikytas.

 • Jei norite nutildyti skambantį telefoną, paspauskite 
vieną kartą garsumo mažinimo mygtuką (jei 
paspausite kelis kartus, skambėjimo garsumą 
sumažinsite).
9  Patarimai
Kaip naudotis ragelio kontakto jungikliu?
Ragelio kontakto jungiklis įrengtas toje vietoje, 
kurioje dedamas ragelis. Nuspaudę ir atleidę ragelio 
kontakto jungiklį galite aktyvinti telefono funkcijas.

Kaip tvarkyti kelis skambučius?
Skambučių būsenas nurodo linijos mygtukų spalvos 
ir gali padėti orientuotis, kai telefoną pasiekia keli 
skambučiai:
 • Sujungtas pokalbis – šviečianti žalia
 • Užlaikytas pokalbis – mirksinti žalia
 • Kito asmens naudojama bendra linija – šviečianti 

raudona
 • Kito asmens užlaikyta bendra linija – mirksinti 

raudona 
 • Gaunamasis skambutis – mirksinti gintaro spalvos
 • Visi skambučiai peradresuojami – šviečianti 

gintaro spalvos

Kaip pasiekti administratoriaus nuostatas?
Pakelkite ragelį ir vienu metu nuspauskite klavišus 
„*“, „#“ ir „0“: taip pasieksite telefono administratoriaus 
nuostatų IVR. Numatytasis PIN kodas – 24726.

Kur rasti išsamų naudotojo vadovą?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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