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Cisco IP телефони серия 7800
Cisco IP телефоните 7811, 7821, 7841 и 7861 осигуряват лесни за потребителя гласови
комуникации с висока степен на сигурност.
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Вашият телефон
Нови и променени функции

Таблица 1: Основни характеристики на Cisco IP телефоните серия 7800

Характеристики 7811

7821

Екран

Нива на сивото,
без подсветка

Нива на сивото, с Нива на сивото, с Нива на сивото, с
подсветка
подсветка
подсветка

Линии

1

2

4

16

Фиксирани
функционални
бутони

8

9

9

9

7841

7861

Телефонът ви трябва да бъде свързан към мрежа и конфигуриран за свързване към система
за управление на повиквания. Телефоните поддържат много функции и характеристики в
зависимост от системата за управление на повикванията. Вашият телефон може да не
разполага с всички налични функции в зависимост от начина, по който администраторът го е
настроил.
Когато добавяте функции към телефона си, имайте предвид, че някои от тях може да изискват
бутон за линия. Всеки бутон за линия на телефона ви обаче може да поддържа само една
функция (линия, бързо набиране или функция). Ако бутоните за линия на телефона ви вече
се използват, на телефона няма да се покажат никакви допълнителни функции.
За да проверите кой модел е телефонът ви, натиснете Приложения
и изберете
Информация за телефона. В полето Номер на модела е показан моделът на телефона ви.

Нови и променени функции
Нови и променени функции за издание 11.0(1) на фърмуера
Редакция

Актуализиран раздел

Конфигуриране бутон на линия за
извършване на бързо набиране с VID
или без VID.

Използвайте линията, която е на фокус, за
повиквания с бързо набиране, на стр.30

Направете проверка, за да потвърдите
дали повикването е извършено с
текущата фокусна линия

Използвайте линията, която е на фокус, за проверка
на повикванията с бързо набиране, на стр.31

Към апаратния бутон Конферентен
разговор се добавя код със звезда от
уеб страницата на телефона

Конферентен разговор с код със звезда, на стр.40

Може да се добави лого като фон на
телефона

Добавяне на лого като фон на телефона, на стр.
68
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Вашият телефон
Нови и променени функции за издание 11.0 на фърмуера

Нови и променени функции за издание 11.0 на фърмуера
Редакция

Актуализиран раздел

Добавено е настройване на гласова поща от Настройване на гласова поща на телефона
телефона Ви.
Ви, на стр.57
Добавен е преглед на състоянието на
персонализиране на телефона

Преглед на състоянието на персонализиране
на телефона, на стр.20

Добавена е поддръжка за код със звезда за
DND

Включване или изключване на DND с помощта
на код със звезда, на стр.33

Добавена е поддръжка за вход като гост

Вход в телефона като гост, на стр.9

Добавено е създаване на контакт от запис от Създаване на контакт от запис от скорошни
хронологията на повикванията
повиквания, на стр.54
Добавено е създаване на потребителска
парола

Задаване на парола при първоначалното
стартиране на телефона, на стр.8

Добавена е промяна на режима на екрана

Промяна на режима на екрана, на стр.65

Добавено е пренасочване на повикване в
Пренасочване на повикване в конкретни
конкретни ситуации с помощната програма за ситуации с помощната програма за
конфигуриране
конфигуриране, на стр.38
Добавено е пренасочване на повиквания в
конкретни ситуации от телефона Ви

Пренасочване на повиквания в конкретни
ситуации от телефона Ви, на стр.60

Добавено е настройване на гласова поща от Настройване на гласова поща на телефона
телефона Ви
Ви, на стр.57
Добавен е преглед на състоянието на линиите Преглед на състоянието на линиите, на стр.
22
Добавен е преглед на състоянието на мрежата Преглед на състоянието на мрежата, на стр.
21
Добавен е преглед на състоянието на
телефона

Преглед на състоянието на телефона, на стр.
22

Добавен е преглед на правилото за профила Задайте правилото за потребителския профил
на телефона, на стр.9
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Вашият телефон
Нови и променени функции за издание 11.0 на фърмуера

Редакция

Актуализиран раздел

Добавен е преглед на историята на
рестартиране

Преглед на историята на рестартиране, на
стр.23

Добавен е преглед на състоянието на
транзакциите

Преглед на състоянието на транзакциите, на
стр.23

Добавена е поддръжка за добавяне на нов
контакт в личната директория в страницата
на помощната програма за конфигуриране

Добавяне на нов контакт към Лична адресна
книга с помощната програма за
конфигуриране, на стр.48

Добавено е задаване на мелодия с
помощната програма за конфигуриране

Задаване на мелодия на вътрешен номер с
помощната програма за конфигуриране, на
стр.60

Функцията за пренасочване на повикванията Пренасочване на повиквания, на стр.37
е актуализирана
Поддръжката за USB слушалки е
актуализирана

USB слушалки, на стр.75

Функцията за Лична адресна книга е
актуализирана с допълнителни функции

Лична адресна книга, на стр.48
Добавяне на нов контакт към Лична адресна
книга, на стр.48
Търсене на контакт в Лична адресна книга,
на стр.48
Как да се обадите на контакт в Лична адресна
книга, на стр.49
Редактиране на контакт в Лична адресна
книга, на стр.49
Премахване на контакт в Лична адресна
книга, на стр.49

Актуализирано подобрение на редактирането Редактиране на типа на контактите в Broadsoft
на BroadSoft Directory
указателя, на стр.45
Редактиране на името в BroadSoft Directory,
на стр.45
Редактиране на името на сървъра в Broadsoft
указателя, на стр.46
Редактиране на потребителски ИД в Broadsoft
указателя, на стр.46
Редактиране на парола в Broadsoft указателя,
на стр.47
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Вашият телефон
Нови и променени функции за издание 10.4(1)SR1 на фърмуера

Редакция

Актуализиран раздел

Поддръжката за гласова поща е
актуализирана

Проверка за нови гласови съобщения, на стр.
58

Поддръжката за споделена линия е
актуализирана

Споделени линии , на стр.42

Поддръжката за подобрен режим на линия е Екранни бутони и бутони за линии и функции,
актуализирана
на стр.16
Навигация, на стр.15
Разлики между телефонни повиквания и
линии, на стр.18
Поддръжката за хронология на повикванията Списък със скорошни повиквания, на стр.51
е актуализирана
Поддръжката за скрийнсейвър е
актуализирана

Промяна на скрийнсейвъра, на стр.66

Поддръжката за инструмента за отчитане на Съобщаване за всички проблеми с телефона,
проблеми е актуализирана
на стр.23
Поддръжката за DND е актуализирана

Включване на функцията „Не ме безпокойте“,
на стр.33
Включване на режим „Не ме безпокойте“ за
конкретна линия, на стр.61

Нови и променени функции за издание 10.4(1)SR1 на фърмуера
Редакция

Актуализиран раздел

Добавена е поддръжка за изпращане на
съобщения чрез множествено предаване

Изпращане на съобщения до група от
телефони (изпращане на съобщения чрез
множествено предаване), на стр.41

Нови и променени функции за издание 10.4(1) на фърмуера
Редакция

Актуализиран раздел

Добавена е поддръжка за инструмента за
отчитане на проблеми

Съобщаване за всички проблеми с телефона,
на стр.23
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Вашият телефон
Настройка на телефона

Редакция

Актуализиран раздел

Добавена е поддръжка за бързо набиране от Конфигуриране на бързо набиране от бутона
бутона на линия
на линия, на стр.29
Премахване на бързо набиране от бутон на
линия, на стр.30
Добавена е поддръжка за права за
обезпечаване

Влизане във вътрешния Ви номер от друг
телефон, на стр.8
Излизане от вътрешния Ви номер от друг
телефон, на стр.9

Добавена е поддръжка за поле с лампа за
заето повикване

Наблюдение на линия на колега, на стр.10

Поддръжката за паркиране на повикванията Паркиране на повикване, на стр.36
е актуализирана
Поставяне на повикване в режим на
задържане с паркиране на повикване, на
стр.36
Възстановяване на задържано повикване с
паркиране на повикване, на стр.37

Настройка на телефона
Обикновено Вашият администратор настройва телефона Ви и го свързва към мрежата. Ако
телефонът не е настроен и не е свързан, се обърнете към Вашия администратор за инструкции.

Регулиране на поставката за слушалката
Когато телефонът Ви е монтиран на стена или ако слушалката се плъзга от гнездото твърде
лесно, може да е необходимо да регулирате поставката за слушалката, така че приемникът
да не се плъзга навън от гнездото.
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Вашият телефон
Промяна на ъгъла на гледане на вашия телефон

Процедура
Стъпка 1

Свалете слушалката от гнездото и издърпайте пластмасовия накрайник от поставката за
слушалката.

Стъпка 2

Завъртете накрайника на 180 градуса.

Стъпка 3

Задръжте накрайника между двата си пръста с ъгловите прорези срещу Вас.

Стъпка 4

Подравнете накрайника със слота в гнездото и го натиснете равномерно в слота. В горната
част на завъртяния накрайник има удължение.

Стъпка 5

Върнете слушалката обратно върху поставката.

Промяна на ъгъла на гледане на вашия телефон
Можете да промените ъгъла на телефона, освен при Cisco IP Phone 7811,, за да премахнете
отблясъците от екрана.
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Вашият телефон
Свързване към мрежата

Процедура
Стъпка 1

Изключете телефона от мрежата.

Стъпка 2

Поставете телефона така, че клавиатурата да е обърната към бюрото.

Стъпка 3

Хванете едната страна на поставката с една ръка и поставете другата си ръка върху телефона.

Стъпка 4

Дръжте надолу телефона и дръпнете нагоре поставката.

Стъпка 5

Обърнете поставката.

Стъпка 6

Натиснете поставката обратно в телефона, докато поставката влезе на мястото си.

Стъпка 7

Поставете телефона изправен и го включете в мрежата.

Свързване към мрежата
Трябва да свържете конферентния телефон към телефонната мрежа.
• Кабелна връзка – телефонът е включен към мрежата чрез Ethernet кабел.

Задаване на парола при първоначалното стартиране на телефона
При първото стартиране на телефона Ви може да бъдете подканени да зададете парола. Ако
не бъдете подканени, Вашият администратор е създал парола за Вас.

Процедура
Стъпка 1

Въведете паролата си в полетата Нова парола и Въведете отново новата парола.

Стъпка 2

Натиснете Запамет.

Влизане във вътрешния Ви номер от друг телефон
Ако е конфигурирана мобилност на вътрешни номера, можете да влезете в друг телефон във
Вашата мрежа и той да действа по същия начин като Вашия. След като влезете, телефонът
приема личния Ви номер в директорията.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Вход.

Стъпка 2

Въведете потребителското си име и паролата, след това натиснете Вход.
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Вашият телефон
Излизане от вътрешния Ви номер от друг телефон

Излизане от вътрешния Ви номер от друг телефон
Процедура
Натиснете Изход.

Вход в телефона като гост
Можете да влезете в друг телефон в мрежата си като гост.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Влизане в профила.

Стъпка 2

Въведете Вашата идентификация за потребител и парола.

Стъпка 3

Натиснете Запамет.

Изход от телефона като гост
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Изход като гост.

Стъпка 2

Натиснете Изход.

Задайте правилото за потребителския профил на
телефона
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Администриране на устройството > Правило за профила.

Стъпка 3

Натиснете Повторно синхронизиране.

.
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Вашият телефон
Наблюдение на линия на колега

Наблюдение на линия на колега
С функцията за заето поле на лампата можете да наблюдавате състоянието на линията на
колега или надзорник. Тази функция е полезна, ако рутинно обработвате обажданията на
колега и трябва да видите способността му да отговаря на повикване.
Ако тази функция е конфигурирана на телефона Ви, следните цветове на светодиода се
показват на бутоните на линия:
• Светодиодът свети в зелено – налице е наблюдавана линия.
• Светодиодът свети в зелено – наблюдаваната линия е заета.
• Светодиодът примигва бързо в червено – по наблюдаваната линия звъни повикване.
• Светодиодът свети в кехлибарено – при настройката на тази функция е възникнала
конфигурационна грешка.
На телефона си виждате идентификационния номер на повикващия за получените от Вас
обаждания. За линиите, които наблюдавате, не виждате идентификационния номер на
повикващия.
Можете да използвате тази функция с бързо набиране или приемане на повикване за още
по-голяма гъвкавост. Възможно е да видите различни икони, показани на Вашия телефон въз
основа на комбинацията от функции. В следната таблица са показани различните икони на
полета с лампи за заето повикване на базата на всяка комбинация от функции.
Таблица 2: Икони на полета с лампи за заето повикване на Cisco IP Phone серия 7800

Поле с
Поле с
лампа за лампа за
заето
заето
повикване повикване
и бързо
набиране

Поле с
лампа
за
заето
повикване
и
паркиране
на
повикване

Поле с
Поле с лампа за
лампа за
заето
заето
повикване,
повикване бързо набиране
и
и приемане на
приемане
повикване
на
повикване

Поле с
лампа за
заето
повикване,
бързо
набиране
и
паркиране
на
повикване

Поле с лампа Поле с лампа
за заето
за заето
повикване,
повикване,
приемане на
бързо
повикване и
набиране,
паркиране на приемане на
повикване
повикване и
паркиране на
повикване

В
режим
на
очакване
Сигнализация

Използва
се
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Вашият телефон
Страница на помощната програма за конфигуриране

Поле с
Поле с
лампа за лампа за
заето
заето
повикване повикване
и бързо
набиране

Задържане
на
повикване

-

-

Поле с
лампа
за
заето
повикване
и
паркиране
на
повикване

Поле с
Поле с лампа за
лампа за
заето
заето
повикване,
повикване бързо набиране
и
и приемане на
приемане
повикване
на
повикване

-

Поле с
лампа за
заето
повикване,
бързо
набиране
и
паркиране
на
повикване

Поле с лампа Поле с лампа
за заето
за заето
повикване,
повикване,
приемане на
бързо
повикване и
набиране,
паркиране на приемане на
повикване
повикване и
паркиране на
повикване

-

Грешка

Страницанапомощнатапрограмазаконфигуриране
Можете да персонализирате някои телефонни настройки чрез страницата на помощна програма
за конфигуриране, до който имате достъп от компютъра си. Вашият администратор Ви дава
URL адреса на страницата, Вашия потребителски ИД и парола.
В страницата на помощна програма за конфигуриране можете да управлявате функции,
настройки на линиите и телефонни услуги за Вашия телефон.
• Телефонните функции включват „Бързо избиране“, „Не ме безпокойте“ и „Лична адресна
книга“.
• Настройките на линиите се отнасят за конкретна телефонна линия (номер в указателя)
на телефона Ви. Настройките на линиите може да включват пренасочване на повиквания,
индикатори за визуални и аудиосъобщения, мелодии на звънене и други настройки,
специфични за линията.
Таблицата по-долу описва някои конкретни функции, които вие конфигурирате с помощта на
страницата на помощна програма за конфигуриране.
Характеристики Описание
Пренасочване на Посочвате номера, който ще получава повикванията, когато на телефона
повиквания
е активирано пренасочване на повиквания. Можете да използвате
страницата на помощна програма за конфигуриране, за да настроите
по-сложни функции за пренасочване на повиквания, например при заета
линия.
Бързо набиране Задавате телефонни номера към номера за бързо набиране, така че да
можете бързо да се обадите на съответните хора.
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Вашият телефон
Номера за бързо набиране

Характеристики Описание
Тон на звънене

Задавате мелодия на конкретна линия.

Контакт от
личната
директория

Добавяте контакт към личната си директория с помощта на страницата
на помощната програма за конфигуриране.

Сродни теми
Бързо набиране, на стр.28
Пренасочване на повиквания, на стр.37

Номера за бързо набиране
Когато набирате номер на телефона си, вие въвеждате серия от цифри. Когато задавате номер
за бързо набиране, той трябва да съдържа всички цифри, необходими за осъществяване на
повикването. Например, ако трябва да наберете 9, за да получите външна линия, набирате
номер 9 и след това номера, който искате да наберете.
Освен това можете да добавите други набрани цифри към номера. Примерите за допълнителни
цифри включват код за достъп до среща, вътрешен номер, парола за гласова поща, код за
оторизация и код за таксуване.
Набраният низ може да съдържа следващите знаци:
• от 0 до 9
• Диез (#)
• Звезда (*)
• Запетая (,) – това е знак за пауза и дава закъснение от 2 секунди в набирането. Можете
да поставите няколко поредни запетаи. Например две запетаи (,,) представляват пауза
от 4 секунди.
Правилата за набрани низове са следните:
• Използвайте запетая, за да отделите частите на набрания низ.
• В низа за бързо набиране пред кода за таксуване винаги трябва да има код за оторизация.
• Между кода за таксуване и кода за оторизация в низа трябва да има една запетая.
• За бързите набирания се изисква етикет за бързо набиране с кодове за оторизация и
допълнителни цифри.
Преди да конфигурирате бързото набиране, опитайте да наберете цифрите ръчно поне веднъж,
за да се уверите, че поредицата от цифри е правилна.
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Вашият телефон
Бутони и хардуер

Забележка

Телефонът Ви не запаметява кода за оторизация, кода за таксуване или допълнителните
цифри от бързото набиране в хронологията на повикванията. Ако натиснете Повторно
набиране след свързване с целта, използвайки бързо набиране, телефонът ви подканва
да въведете ръчно всеки необходим код за оторизация, код за таксуване или
допълнителните цифри.

Пример
За да зададете номер за бързо набиране, за да се обадите на някого на конкретен вътрешен
номер, и ако се нуждаете от код за оторизация и код за таксуване, имайте предвид следващите
изисквания:
• Трябва да наберете 9 за външна линия.
• Искате да се обадите на 5556543.
• Трябва да въведете кода за оторизация 1234.
• Трябва да въведете кода за таксуване 9876.
• Трябва да изчакате 4 секунди.
• След като се свържете, трябва да наберете вътрешния номер 56789#.
В този сценарий номерът за бързо набиране е 95556543,1234,9876,,56789#.

Бутони и хардуер
Cisco IP телефоните серия 7800 имат различни типове хардуер:
• Cisco IP телефон 7811: Няма бутони от двете страни на екрана
• Cisco IP телефон 7821: Два бутона от лявата страна на екрана
• Cisco IP телефон 7841: Два бутона от двете страни на екрана
• Cisco IP телефон 7861: 16 бутона от дясната страна на телефона
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На фигурата по-долу е показан Cisco IP телефон 7841.
Фигура 1: Бутони и функции на Cisco IP телефон серия 7800

1

Слушалка и светлинна лента на Показва дали имате входящо повикване (мигаща
слушалката
червена светлина) или ново гласово съобщение
(постоянна червена светлина).

2

Програмируеми бутони за
функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до вашите телефонни
линии, функции и сесии на повиквания.
За повече информация вижте Екранни бутони и
бутони за линии и функции, на стр.16.
Cisco IP телефонът 7811 няма програмируеми
бутони за функции и бутони за линии.

3

Екранни бутони

Осъществявате достъп до функции и услуги.
За повече информация вижте Екранни бутони и
бутони за линии и функции, на стр.16.

4

Група за навигация

Навигационен пръстен и бутон Избор .
Превъртате през менютата, маркирате елементи
и избирате маркирания елемент.

Редакции на ръководството за потребителя на мултиплатформени Cisco IP телефони
серия 7800 относно издание 11.0(0) на фърмуера
14

Вашият телефон
Навигация

5

Задържане/Възобновяване,
Конферентен разговор и
Прехвърляне

Задържане/Възобновяване
Поставяте
активно повикване в режим на задържане и
възобновявате задържаното повикване.
Конферентен разговор
конферентен разговор.
Прехвърляне

6

Високоговорител, Без звук и
Слушалки

Създавате

Прехвърляте повикване.

Високоговорител
Включвате или изключвате
високоговорителя. Когато високоговорителят е
включен, бутонът свети.
Без звук
Включвате или изключвате
микрофона. Когато микрофонът е заглушен,
бутонът свети.
Слушалки
Включвате или изключвате
слушалките. Когато слушалките са включени,
бутонът свети.
Cisco IP телефонът 7811 няма бутон Слушалки.

7

Контакти, Приложения и
Съобщения

Контакти
Осъществявате достъп до лични и
фирмени указатели.
Приложения
Осъществявате достъп до
хронологията на повикванията, потребителските
предпочитания, настройките на телефона и
информацията за модела на телефона.
Съобщения
Автоматично набирате
системата за гласови съобщения.

8

Бутон за сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката,
слушалките и високоговорителя (при вдигната
слушалка) и силата на звънене (при затворена
слушалка).

Навигация
Използвайте външния пръстен на групата за навигация, за да превъртате през менютата и
между телефонни линии. Използвайте вътрешния бутон Избор на групата за навигация, за
да избирате елементи.
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Ако елемент от менюто има индекс номер, можете да въведете номера на индекса с
клавиатурата, за да изберете елемента.

Екранни бутони и бутони за линии и функции
Можете да взаимодействате с функциите на телефона си по няколко начина:
• Софтуерните бутони, разположени под екрана, Ви дават достъп до функцията, показана
на екрана над съответния бутон. Екранните бутони се променят според това, какво правите
в момента. Екранният бутон Още... ви показва, че са налични още функции.
• Бутоните за функции и линии, разположени от двете страни на екрана, Ви дават достъп
до функции на телефона и телефонни линии.
◦ Бутони за функции – използват се например за бързо набиране или приемане на
повикване, както и за да видите състоянието си на друга линия.
◦ Бутони за линии – използват се за иницииране или отговаряне на повикване или
възобновяване на задържано повикване. Можете също да използвате бутон за линия,
за да отваряте и затваряте прозорци на сесии на повиквания и да се придвижвате
през тези прозорци. Отворете прозореца на сесия на повиквания, за да видите
повикванията по линията.
Бутоните за функции и линии светят, за да показват състоянието:
•

Зелено – линията не се използва.

•

Свети постоянно в червено – линията е активна или се използва.

•

Мига в червено – линията е задържана или има входящо повикване.

•

Свети постоянно в жълто – линията не е регистрирана (не може да се използва).

Администраторът Ви може да настрои някои функции да се показват като екранни бутони или
като бутони за функции. Освен това можете да осъществявате достъп до някои функции чрез
екранни бутони или чрез съответния физически бутон.

Функции на екрана на телефона
Екранът на телефона показва информация за телефона, като номер в указателя, активно
повикване и състояние на линия, екранни клавиши, бързи набирания, осъществени повиквания
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и списъци на менюта на телефона. Екранът се състои от три части: заглавен ред, среден
раздел и ред на долния колонтитул.
Фигура 2: Екран на Cisco IP телефон серия 7800

1

В горната част на екрана е заглавният ред. Заглавният ред показва номера на
телефона, текущата дата и час, както и няколко икони. Иконите показват кога са
активни функциите.

2

В средата на екрана на телефона е показана информация, свързана с бутоните за
линии и функции на телефона.
Когато изберете ред, в който има повече от две регистрирани линии, около избрания
ред се показва маркировка с черно поле. За активните повиквания няма да има
маркировка.
Екранът за активни и входящи повиквания поддържа повече от 21 знака. Когато
линията не е активна, на екрана на Cisco IP Phone може да се покажат 15 цифри.

3

Долният ред на екрана съдържа етикетите на екранните клавиши. Всеки етикет
показва действието за екранния клавиш под екрана.

Почистване екрана на телефона
Процедура
Ако екранът на телефона Ви се замърси, избършете го с мек, сух парцал.
Внимание
Не използвайте никакви течности или прахове за екрана, тъй като те могат да
замърсят компонентите на телефона и да причинят неизправности.
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Разлики между телефонни повиквания и линии
Използваме термините линии и повиквания по много специфични начини, за да обясним как
да използвате телефона си.
• Линии – всяка линия съответства на номер от указателя или номер на интеркома, който
другите могат да използват, за да Ви се обаждат. Имате толкова линии, колкото е броят
на номерата в указателя и иконите за телефонна линия:
• Повиквания – всяка линия може да поддържа повече от едно повикване. По подразбиране
телефонът Ви поддържа две свързани повиквания на линия, но Вашият администратор
може да промени този брой според нуждите Ви.
Във всеки момент може да има само едно активно повикване; другите повиквания
автоматично се задържат.
Например: Ако имате две линии и всяка линия поддържа четири повиквания, тогава бихте
могли да имате осем свързани повиквания едновременно. Само едно от тези повиквания
е активно, а други седем са задържани.

Изисквания за захранването
С Cisco IP телефона серия 7800 могат да се използват следващите захранващи адаптери,
одобрени от Cisco:
• Адаптер Phihong (PSC18U-480); номинални характеристики: 48 VDC 0,38 A
• Адаптер Delta (EADP-18VB B); номинални характеристики: 48 VDC 0,375A

Икономии на енергия
Администраторът Ви може да намали количеството енергия, използвано от екрана на телефона,
когато не го използвате. Ниво на икономия на енергия, което администраторът Ви може да
настрои:
• Функция за пестене на енергия (Power Save) – подсветката на екрана се изключва, когато
телефонът не е активен за определен период от време.
Можете да управлявате подсветката на екрана.

Забележка

Cisco IP Phone 7811 не поддържа Power Save.
Сродни теми
Регулиране на подсветката на екрана , на стр.68
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Допълнителна помощ и информация
Ако имате някакви въпроси относно функциите, които са налични на телефона, трябва да се
обърнете към администратора си.
Уебсайтът на Cisco (https://www.cisco.com) съдържа допълнителна информация за телефоните
и системите за управление на повикванията.
• За кратки начални ръководства и ръководства за потребителя на английски език отидете
на тази връзка:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html
• За ръководства на езици, различни от английския език, отидете на тази връзка:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
• За лицензионна информация отидете на тази връзка:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

Функции за достъпност
Cisco IP Phone осигуряват функции за достъпност за хора с увредено зрение, слепи хора и хора
с увреден слух и затруднени движения.
За подробна информация относно функциите за достъпност на тези телефони вижте http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-technical-reference-list.html.
Можете да намерите допълнителна информация за достъпност и на този уеб сайт на Cisco:
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Отстраняване на проблеми
Може да срещнете проблеми, свързани със следните сценарии:
• Телефонът Ви не може да комуникира със системата за управление на повикванията.
• Системата за управление на повикванията има комуникационни или вътрешни проблеми.
• Телефонът Ви има вътрешни проблеми.
Ако срещате проблеми, администраторът може да ви помогне да отстраните основната причина
за проблема.
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Откриване на информация за телефона Ви
Администраторът може да поиска информация за телефона Ви. Тази информация
идентифицира еднозначно телефона за целите на отстраняване на неизправности.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > Информация за продукта.
Можете да видите следната информация:

.

Име на продукта – номер на модела на Cisco IP Phone.
Сериен номер – сериен номер на Cisco IP Phone.
MAC адрес – хардуерен адрес на Cisco IP Phone.
Софтуерна версия – номер на версията на фърмуера на Cisco IP Phone.
Хардуерна версия – номер на версията на хардуера на Cisco IP Phone.
Сертификат – състояние на клиентския сертификат, който удостоверява Cisco IP Phone за
използване в ITSP мрежата. Това поле указва дали клиентският сертификат е правилно
инсталиран на телефона.
Персонализиране – за апаратите с RC това поле указва дали устройството е било
персонализирано или не. „Изчаква“ указва ново устройство с RC, което е готово за обезпечаване.
Ако устройството вече е изтеглило персонализирания си профил, това поле показва
състоянието „Персонализиране“ като Получено.
Стъпка 3

Натиснете Изход за връщане към екрана „Приложения“.

Преглед на състоянието на персонализиране на телефона
След като изтеглянето на RC от EDOS сървъра завърши, можете да видите състоянието на
персонализиране на телефона на потребителския интерфейс на LCD дисплея.
Ето описанията на състоянията за отдалечено персонализиране:
• Отворено – телефонът е стартиран за първи път и не е конфигуриран.
• Преустановено – отдалечено персонализиране е прекратено поради друго обезпечаване,
като DHCP опции.
• Изчакване – профилът е изтеглен от EDOS сървъра.
• Персонализирано изчакване – телефонът е изтеглил URL адрес за пренасочване от EDOS
сървъра.
• Придобит – в профила, изтеглен от EDOS сървъра, има URL адрес за пренасочване за
конфигурация за обезпечаване. Ако изтеглянето на URL адрес от презареждащия сървър
е успешно, се показва това състояние.
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• Не е налице – персонализирането от отдалечен режим е спряно, защото EDOS сървърът
е отговорил с празен файл за предоставяне и HTTP отговорът е 200 OK.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > Информация за продукта > Персонализиране.

Стъпка 3

Натиснете Назад.

.

Преглед на състоянието на мрежата
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > Състояние на мрежата.
Можете да видите следната информация:

.

• Тип мрежа – идентифицира типа на връзката (LAN), която телефонът използва.
• Състояние на мрежата – показва дали телефонът е свързан към мрежа.
• IP адрес – IP адрес на телефона.
• ИД за VLAN – ИД за VLAN на телефона.
• Тип адресиране – показва дали телефонът има DHCP или статично IP.
• Състояние на IP – състояние на IP адреса, който телефонът използва.
• Маска на подмрежа – маската на подмрежа, използвана от телефона.
• Маршрутизатор по подразбиране – маршрутизаторът по подразбиране, използван от
телефона.
• DNS 1 – сървърът на първостепенния домейн (DNS), който телефонът използва.
• DNS 2 – опционален резервен DNS сървър, който телефонът използва.
• MAC адрес – уникален адрес за управление на медиен достъп (MAC) на телефона.
• Име на хост – показва текущото име на хост, присвоено на телефона.
• Домейн – показва името на мрежовия домейн на телефона. По подразбиране: cisco.com
• Връзка на порта на превключвателя – състояние на порта на превключвателя.
• Конфигурация на порта на превключвателя – показва скоростта и дуплекса на мрежовия
порт.
• Конфигурация на PC порта – показва скоростта и дуплекса на PC порта.
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• Връзка на PC порта: – Състояние на PC порта.

Преглед на състоянието на телефона
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > Състояние на телефона.
Можете да видите следната информация:

.

• Изминало време – общото време, изминало от последното рестартиране на системата
• Tx (пакети) – предадените от телефона пакети.
• Rx (пакети) – получените от телефона пакети.

Преглед на съобщенията за състоянието в телефона
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Информация и настройки > Състояние > Съобщения за състоянието.
Можете да прегледате дневника на различните състояния на телефона от последното
извършено обезпечаване.
Забележка
Съобщенията за състоянието отразяват времето в UTC и не се влияят от
настройките на часовата зона на телефона.

Стъпка 3

Натиснете Назад.

.

Преглед на състоянието на линиите
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > Състояние на телефона > Състояние на линията.
От телефона можете да видите състоянието на всяка линия.

.
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Вашият телефон
Отстраняване на проблеми

Преглед на състоянието на транзакциите
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Конфигурация на мрежата > Конфигурация на Ethernet > Удостоверяване 802.1X
> Състояние на транзакциите.
Можете да видите следната информация:

.

• Съст. на транзакцията
• Протокол

Преглед на историята на рестартиране
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > История на рестартиране.
Можете да видите подробностите за датата и часа, когато телефонът се рестартира, независимо
от причината за рестартирането му.

.

Съобщаване за всички проблеми с телефона
Можете да използвате инструмента за съобщаване на проблеми (PRT), за да събирате и
изпращате телефонни регистрационни файлове и да съобщавате на администратора за
проблеми.

Редакции на ръководството за потребителя на мултиплатформени Cisco IP телефони серия
7800 относно издание 11.0(0) на фърмуера
23

Вашият телефон
Отстраняване на проблеми

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Информация за телефона > Съобщаване.

Стъпка 3

Изберете Състояние > Съобщаване за проблем.

Стъпка 4

Въведете датата, на която сте се сблъскали с проблема, в полето Дата на проблема. По
подразбиране в това поле се появява текущата дата.

Стъпка 5

Въведете часа, в който сте се сблъскали с проблема, в полето Час на проблема. По
подразбиране в това поле се появява текущия час.

Стъпка 6

Изберете Описание на проблема.

Стъпка 7

Изберете описание от показания списък.

Стъпка 8

Натиснете Изпращ.

.

Възстановяване на фабричните настройки на телефона от уеб страницата
на телефона
Можете да възстановите на телефона си оригиналните настройки на производителя, така че
да можете да го преконфигурирате; направете го от уеб страницата на телефона.

Процедура
Въведете URL адреса в поддържан уеб браузър и щракнете върху Потвърждаване на
възстановяването на фабричните настройки.
Можете да въведете URL адреса във формат:
http://<Phone IP>/admin/factory-reset

където:
Phone IP – действителният IP адрес на телефона ви.
/admin = път за достъп до администраторската страница на телефона ви.
factory-reset = команда, която трябва да въведете в уеб страницата на телефона, за да
възстановите фабричните му настройки.

Идентифициране на проблемите на телефона с URL на уеб страницата на
телефона
Когато телефонът не работи или не се регистрира, причината може да е мрежова грешка или
неправилно конфигуриране. За да определите причината, добавете специфичен IP адрес или
име на домейн към администраторската страница на телефона. След това се опитайте да
получите достъп до нея, така че телефонът да може да изпълни команда ping до целта и да
покаже причината.
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Вашият телефон
Условия на едногодишната ограничена гаранция на хардуера на Cisco

Процедура
В поддържан уеб браузър въведете URL адрес, който се състои от IP адреса на вашия телефон
и IP адреса на целта, до която искате да изпълните ping.
Въведете URL адреса във формат:
http:/<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>

където:
Phone IP – действителният IP адрес на телефона ви.
/admin = път за достъп до администраторската страница на телефона ви.
цел на ping = произволен IP адрес или име на домейн, до който искате да изпратите команда
ping. В целта на командата ping са разрешени само буквено-цифрови знаци, „-“ и „_“. В противен
случай телефонът показва грешка на уеб страницата. Ако в <ping destination> има интервали,
като цел на командата ping ще се използва само първата част от адреса. Например „http://<Phone
IP>/admin/ping?192.168.1.1 cisco.com“ ще осъществи ping към 192.168.1.1.

Загуба на връзка на телефона
Понякога телефонът Ви може да загуби връзката си със системата за контрол на повикванията.
При загуба на връзката на телефона се показва съобщение.
Ако сте в активен разговор, когато връзката се загуби, разговорът продължава. Нямате обаче
достъп до всички обичайни функции на телефона, тъй като някои от тях изискват информация
от системата за контрол на повикванията. Екранните клавиши може да не работят по начина,
по който очаквате.
Когато телефонът се свърже отново със системата за контрол на повикванията, отново ще
можете да използвате телефона си по обичайния начин.

Условия на едногодишната ограничена гаранция на хардуера
на Cisco
Към гаранцията на Вашия хардуер и услугите, които можете да ползвате по време на
гаранционния срок, са приложими специални условия.
Вашата официална Гаранционна декларация, включително гаранциите и лицензионните
споразумения, приложими за софтуера на Cisco, са достъпни на Cisco.com на следния URL
адрес: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.

Редакции на ръководството за потребителя на мултиплатформени Cisco IP телефони серия
7800 относно издание 11.0(0) на фърмуера
25

Вашият телефон
Условия на едногодишната ограничена гаранция на хардуера на Cisco
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ГЛАВА

2

Повиквания
• Осъществяване на повиквания, стр. 27
• Отговаряне на повиквания, стр. 32
• Заглушаване на Вашето повикване, стр. 34
• Задържане на повиквания, стр. 34
• Пренасочване на повиквания, стр. 37
• Пренасочване на повикване в конкретни ситуации с помощната програма за
конфигуриране, стр. 38
• Прехвърляне на повиквания, стр. 38
• Конферентни разговори и срещи, стр. 40
• Изпращане на съобщения до група от телефони (изпращане на съобщения чрез
множествено предаване), стр. 41
• Много линии, стр. 41

Осъществяване на повиквания
Cisco IP Phone работи точно като обикновен телефон. Но така Ви улесняваме при
осъществяването на повиквания.

Осъществяване на повикване
Използвайте своя телефон така, както използвате всеки друг телефон, за да извършите
повикване.

Процедура
Въведете номер и вдигнете слушалката.
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Повиквания
Осъществяване на повикване с включен високоговорител на телефона

Осъществяване на повикване с включен високоговорител на
телефона
Използвайте високоговорителя за разговор без ръце. Имайте предвид, че колегите Ви също
могат да слушат разговора Ви.

Процедура
Стъпка 1

Въведете номер с цифровата клавиатура.

Стъпка 2

Натиснете Високоговорител

.

Осъществяване на повикване със слушалки
Използвайте слушалките си за разговори без ръце, което няма да пречи на колегите Ви и Ви
дава известна поверителност.

Процедура
Стъпка 1

Свържете слушалки.

Стъпка 2

Въведете номер с цифровата клавиатура.

Стъпка 3

Натиснете Слушалки

.

Повторно набиране на номер
Можете да направите повикване към телефонния номер, който е набиран последен.

Процедура
Стъпка 1

(по избор) Изберете линия.

Стъпка 2

Натиснете Повторно набиране.

Бързо набиране
Бързото набиране Ви позволява да натиснете бутон, да въведете предварително зададен
код, или да изберете елемент от екрана на телефона, за да осъществите повикване. Можете
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Повиквания
Бързо набиране

да конфигурирате бързото набиране от екрана на телефона, а също така и от уеб страницата
на телефона.
Можете да редактирате, изтривате и проверявате верността на кода за бързо набиране.
Сродни теми
Страница на помощната програма за конфигуриране, на стр.11
Номера за бързо набиране, на стр.12

Определяне на код за бързо набиране от екрана на телефона
Можете да конфигурирате бързо набиране от екрана на телефона. Можете също така да
определите код за бързо набиране от страницата на помощната програма за конфигуриране.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Бързо набиране.

Стъпка 3

Превъртете до незададен индекс за бързо набиране.

Стъпка 4

Натиснете Редактиране и направете едно от следните неща:

.

• Въведете името и номера.
• Изберете Опция > Избор от контакт, за да изберете контакт от адресната книга.
Стъпка 5

Изберете Запамети.

Осъществяване на повикване с код за бързо набиране
Преди да започнете
Задайте кодове за бързо набиране на страницата на помощната програма за конфигуриране
на телефона или от меню „Приложения“ на телефона.

Процедура
Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

Конфигуриране на бързо набиране от бутона на линия
Можете да натиснете който и да е празен бутон на линия на телефона си и да настроите бързо
набиране за него. На екрана на телефона до бутона на линия се показват иконата за бързо
набиране, името и вътрешния номер. Можете да проверите тази промяна и като прегледате
полето Extended Function на страницата на помощната програма за конфигуриране. След като
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Повиквания
Използвайте линията, която е на фокус, за повиквания с бързо набиране

конфигурирате бързо набиране за бутон на линия, можете да натиснете този бутон, за да
промените информацията за бързо набиране и да зададете нов телефонен номер и име.

Преди да започнете
Отворете уеб страницата и деактивирайте бутона на линия, който ще се превърне в бутон за
бързо набиране.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете който и да е празен бутон на линия на телефона си поне за две секунди.

Стъпка 2

В прозореца Бързо набиране добавете име и телефонен номер за бързо набиране, за да
осъществите повикване, когато натиснете бутона на тази линия.

Стъпка 3

Щракнете върху Запиши.

Премахване на бързо набиране от бутон на линия
Можете да натиснете бутон на линия на телефона си и да изтриете зададеното за него бързо
набиране. Бързото набиране на бутона на линия е премахнато. Можете да проверите дали
бързото набиране е премахнато, като прегледате страницата на помощната програма за
конфигуриране.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете бутон на линия за бързо набиране с конфигурирано бързо набиране за поне две
секунди.

Стъпка 2

Натиснете Опция > Изтриване в прозореца Бързо набиране на екрана на телефона.

Използвайте линията, която е на фокус, за повиквания с бързо
набиране
Можете да конфигурирате бутон на линия за извършване на бързо набиране с идентификатор
на гласов профил (VID) или без VID. Когато са конфигурирани и двете, VID има по-висок
приоритет. Повикването се насочва към тази линия.
Ако даден бутон за линия е конфигуриран без VID, можете да конфигурирате бутон за бързо
набиране, за да използвате фокусната линия.
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Повиквания
Използвайте линията, която е на фокус, за проверка на повикванията с бързо набиране

Процедура
Стъпка 1

Конфигурирайте бутон за бързо набиране без използване на VID.

Стъпка 2

Сменете фокуса към предпочитаната от вас линия.

Стъпка 3

Натиснете бутона за бързо набиране, за да направите повикване.
Повикването се извършва с текущата фокусна линия.
Ако съществуващият брой повиквания по фокусната линия е равен на стойността, зададена
в полето Показване на повикванията за линия в страницата на помощната програма за
конфигуриране, повикването с бързо набиране се извършва от следващата свободна линия.

Използвайте линията, която е на фокус, за проверка на
повикванията с бързо набиране
Ако даден бутон за линия е конфигуриран без VID, можете да извършите проверка, за да
потвърдите дали повикването е извършено с фокусната линия.

Процедура
Стъпка 1

Конфигурирайте бутон за бързо набиране без използване на VID.

Стъпка 2

Сменете фокуса към предпочитаната от вас линия.

Стъпка 3

Натиснете бутона за бързо набиране, за да направите повикване.
Повикването се извършва с текущата фокусна линия.

Набиране на международен номер
Можете да правите международни повиквания, като поставите знак плюс (+) пред номера на
телефона.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете и задръжте звездата (*) поне за 1 секунда.
Пред първата цифра от номера на телефона се показва знака плюс (+).

Стъпка 2

Наберете номера.
Десет секунди след натискането на последния клавиш телефонът набира номера.
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Повиквания
Защитени повиквания

Защитени повиквания
Вашият администратор може да предприеме стъпки за защита на Вашите разговори от
проникване от страна на други хора извън компанията Ви. Когато на телефона ви по време
на разговор се покаже икона за заключване, вашият телефонен разговор е защитен. В
зависимост от това как е конфигуриран вашият телефон, може да се наложи да влезете в
него, преди да се обадите на някого или да прозвучи тон за защита в слушалката.

Отговаряне на повиквания
Cisco IP Phone работи точно като обикновен телефон. Разликата е, че Ви улесняваме при
отговарянето на повиквания.

Отговаряне на повикване
Процедура
Натиснете мигащия в червено бутон за линия.

Отговаряне на чакащо повикване
Когато водите активен разговор, вие разбирате, че има чакащо повикване, когато чуете
еднократен звуков сигнал, а бутонът на линията мига в червено.

Процедура
Стъпка 1

(по избор) Ако имате повече от едно чакащо повикване, изберете входящо повикване.

Стъпка 2

Натиснете бутона за линията.

Отказване на повикване
Можете да изпращате активно или звънящо повикване към системата си за гласова поща или
към предварително зададен телефонен номер.

Процедура
Откажете повикване, като изпълните едно от следните действия:
• Натиснете Отхвърляне.
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Повиквания
Включване на функцията „Не ме безпокойте“

• Ако имате няколко входящи повиквания, маркирайте входящото повикване и натиснете
Отхвърляне.

Включване на функцията „Не ме безпокойте“
Използвайте „Не ме безпокойте“ (НеБезп), за да не звъни телефонът Ви и да игнорирате
известията за входящи повиквания, когато не искате да си отвличате вниманието.
Когато активирате функцията „Не ме безпокойте“, Вашите входящи повиквания се препращат
към друг номер, например на гласовата Ви поща, ако е настроена.
Когато функцията „Не ме безпокойте“ е включена, под всеки номер на линия се показва НеБезп
е включена.
Когато активирате функцията „Не ме безпокойте“ по подразбиране, тя важи за всички линии
на телефона. Можете да активирате функцията „Не ме безпокойте“ за конкретна линия от
меню Предпочитания. Вие обаче винаги ще получавате повиквания по интеркома и спешни
повиквания, дори когато функцията „Не ме безпокойте“ е включена.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете НеБезп, за да включите функцията „Не ме безпокойте“.

Стъпка 2

Натиснете отново НеБезп, за да изключите функцията „Не ме безпокойте“.

Сродни теми
Страница на помощната програма за конфигуриране, на стр.11
Включване на режим „Не ме безпокойте“ за конкретна линия, на стр.61

Включване или изключване на DND с помощта на код със звезда
Можете да включите или изключите функцията „Не ме безпокойте“, като наберете съответните
кодове със звезда, конфигурирани за Вашия телефон. Администраторът въвежда кодовете
със звезда съответно в полетата DND Act Code и DND Deact Code на страницата на помощната
програма за конфигуриране.

Процедура
Стъпка 1

За да включите DND, наберете кода със звезда, предоставен от Вашия администратор.

Стъпка 2

За да изключите DND, наберете кода със звезда, предоставен от Вашия администратор.
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Повиквания
Отговаряне на повикване на колега (Приемане на повикване)

Отговаряне на повикване на колега (Приемане на повикване)
Ако споделяте задачи за работа с повиквания с Ваши колеги, можете да отговорите на
повикване, което звъни на телефона на колега. За тази цел администраторът първо трябва
да Ви зададе към поне една група за приемане на повиквания.

Отговаряне на повикване във Вашата група (Приемане)
Можете да отговорите на повикване, което звъни на друг телефон от Вашата група за приемане
на повиквания. Ако са налични няколко повиквания за приемане, ще отговорите на повикването,
което звъни от най-дълго време.

Процедура
Стъпка 1

(по избор) Натиснете бутона за линията.

Стъпка 2

Натиснете Приемане, за да прехвърлите входящо повикване в групата за приемане към вашия
телефон.

Заглушаване на Вашето повикване
Когато сте в разговор, можете да заглушите аудиото, така че да чувате другото лице, но то да
не може да Ви чува.

Процедура
Стъпка 1
Стъпка 2

Натиснете Без звук

.

Натиснете отново Без звук, за да изключите заглушаването.

Задържане на повиквания
Задържане на разговор
Можете да поставите активно повикване в режим на задържане и след това да възобновите
повикването, когато сте готови.
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Повиквания
Отговаряне на повикване, което е в режим на задържане твърде дълго

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Задържане

Стъпка 2

За да възобновите задържан разговор, натиснете отново Задържане.

.

Отговаряне на повикване, което е в режим на задържане твърде
дълго
Когато сте оставили дадено повикване на задържане твърде дълго, ще бъдете известени с
тези сигнали:
• Мигащ в червено бутон за линия
• Мигащ индикатор за съобщение на слушалката
• Визуално известие на екрана на телефона
• Известие за звънене на телефона, ако напомнянето за задържане е конфигурирано с уеб
страницата на телефона

Процедура
Натиснете Задържане
Натиснете Задържане

или Възобновяване, за да възобновите задържаното повикване.
или Възобновяване, за да възобновите задържаното повикване.

Превключване между активни и задържани повиквания
Можете лесно да превключвате между активни и задържани повиквания.

Процедура
Натиснете бутона на линията за задържаното повикване, за да възобновите това повикване
и автоматично да поставите другото повикване в режим на задържане.

Превключване между активни и задържани повиквания на Cisco
IP телефон 7811
Cisco IP телефон 7811 няма бутони за линия. Ако имате задържано повикване и активно
повикване, виждате екранния бутон Повиквания. Освен това, ако имате повече от две
повиквания, виждате екранния бутон Повиквания.
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Повиквания
Паркиране на повикване

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Повиквания.

Стъпка 2

Изберете повикване.

Стъпка 3

Натиснете Възобновяване

.

Паркиране на повикване
Можете да използвате телефона си, за да паркирате дадено повикване. След това можете да
изтеглите повикването от друг телефон, например от телефон на бюро на колега или в
заседателна зала.
Паркираното повикване се наблюдава от мрежата, така че няма да го забравите. Ако
повикването остане паркирано твърде дълго, ще чуете предупреждение. Тогава можете да
отговорите на повикването, да го отхвърлите или да го игнорирате на първоначалния телефон.
Можете също така да продължите да го извличате от друг телефон.
Ако не отговорите на повикването в определен период от време, то се насочва към гласова
поща или друга цел, както е настроено от администратора.

Поставяне на повикване в режим на задържане с паркиране на повикване
Можете да паркирате активно повикване, на което сте отговорили на телефона си, и след това
да използвате друг телефон в системата за управление на повиквания, за да изтеглите
повикването.
Можете също така да паркирате повикване на собствения си телефон. В този случай може да
не чуете запис.
Можете да паркирате само едно повикване в номера за паркиране на повикване.

Преди да започнете
Повикването Ви трябва да е активно.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Паркиране.
Телефонът Ви възпроизвежда записано съобщение, което изисква номера на паркираното
повикване.

Стъпка 2

(по избор) Ако е конфигурирано паркиране на повикване за модул за разширение на
клавиатурата, натиснете клавиша за паркиране на повикване.

Стъпка 3

Въведете номера и натиснете клавиша Диез (#).

Стъпка 4

(по избор) Съобщете паркирания номер на лицето, което извлича повикването.
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Повиквания
Пренасочване на повиквания

Възстановяване на задържано повикване с паркиране на повикване
Можете да приемете паркирано повикване от всяко място в мрежата Ви.

Преди да започнете
Необходим Ви е номерът, използван за паркиране на повикването.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Отмяна на паркирането.

Стъпка 2

(по избор) Ако е конфигурирано паркиране на повикване за модул за разширение на
клавиатурата, натиснете клавиша за паркиране на повикване.

Стъпка 3

Въведете номера, където е паркирано повикването, следван от знака диез(#).
Можете също така да въведете #, за да извлечете паркираното повикване. Ако извлечете
повикване, паркирано на собствения Ви телефон, може да не се наложи да въведете номер.

Пренасочване на повиквания
Можете да пренасочвате повикванията от всяка линия на Вашия телефон към друг номер.
Пренасочването на повикванията зависи от телефонната линия. Ако някое повикване стигне
до Вас по линия, за която не е включено пренасочване на повикванията, то ще звъни както
обикновено.
Има два начина за пренасочване на повикванията:
• Пренасочване на всички повиквания
• Пренасочване на повиквания в специални ситуации, като случаите, когато телефонът е
зает или никой не отговаря на повикването.
Проверявайте дали повикванията ви са пренасочени, като потърсите иконата Пренасочване
на всички

в етикета на линията.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Пренасочване на всички на всяка неизползвана линия, от която искате да
пренасочите всички повиквания.

Стъпка 2

Въведете целевия номер за пренасочване на повикванията, точно както бихте го набрали от
телефона си, или изберете запис от списъка със скорошни повиквания.

Стъпка 3

За да пренасочите всички повиквания към указания номер, натиснете Набиране.
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Повиквания
Пренасочване на повикване в конкретни ситуации с помощната програма за конфигуриране

Сродни теми
Страница на помощната програма за конфигуриране, на стр.11
Пренасочване на повиквания в конкретни ситуации
Включване на пренасочване на повиквания за всички линии

Пренасочване на повикване в конкретни ситуации
с помощната програма за конфигуриране
Използвайте помощната програма за конфигуриране, за да настроите телефона си да предава
всички повиквания в конкретни ситуации, например когато е зает.
Можете също така да настроите пренасочване от потребителските предпочитания. За повече
информация вижте Настройки, на стр.59.

Процедура
Стъпка 1

На страницата на помощната програма за конфигуриране щракнете върху Данни за вход на
потребителя > Глас > Потребител.

Стъпка 2

В секцията Пренасочване на повиквания задайте Настройки за пренас. на Да. и въведете
телефонен номер за всяка от услугите за пренасочване на повиквания, която искате да
активирате:
• Пренас. на всички цел. – пренасочване на всички повиквания.
• Пренас. заета цел. – пренасочване на повикванията само ако линията е заета.
• Пренас. цел не е отг. – пренасочване на повикванията само ако на линията не е
отговорено.
• ПреНеот забавяне – определя време за забавяне на отговор.
Ако администраторът Ви деактивира синхронизирането на клавишите с функции (FKS)
на телефона Ви, можете да въведете стойността като брой секунди, след който трябва
да се пренасочи повикването.
Ако администраторът Ви активира синхронизирането на клавишите с функции (FKS) на
телефона Ви, можете да въведете стойността като брой позвънявания, след който трябва
да се пренасочи повикването.

Стъпка 3

Щракнете върху Изпращане на всички промени.

Прехвърляне на повиквания
Можете да прехвърлите активно повикване към друг човек.
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Повиквания
Прехвърляне на повикване към друго лице

Прехвърляне на повикване към друго лице
Когато прехвърляте повикване, можете да останете в първоначалното повикване, докато
другото лице отговори. Това Ви дава възможност да говорите лично с другото лице, преди да
се отстраните сами от разговора. Ако не искате да говорите, тогава прехвърлете, преди другото
лице да отговори.
Освен това можете да превключвате между двете страни на повикването, за да говорите
индивидуално с всяка от тях, преди да се отстраните сами от разговора.

Процедура
Стъпка 1

От повикване, което не е задържано, натиснете Прехвърляне

Стъпка 2

Въведете телефонния номер на другото лице.

Стъпка 3

(по избор) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на
повикването.

Стъпка 4

(по избор) Натиснете бутона на линията, за да се върнете към задържаното повикване.

Стъпка 5

Натиснете отново Прехвърляне.

.

Съветване преди завършване на прехвърляне
Преди да прехвърлите повикване, можете да говорите с лицето, към което прехвърляте
повикването.

Преди да започнете
Имате активно повикване, което трябва да бъде прехвърлено.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Прехвърляне

Стъпка 2

Въведете телефонния номер на страната, към която искате да извършите прехвърлянето.

Стъпка 3

Когато другият човек отговори, можете да говорите с него.

Стъпка 4

(по избор) Натиснете бутона на линията, за да се върнете към задържаното повикване.

Стъпка 5

(по избор) Натиснете бутона на линията, за да се върнете към телефонния номер, към който
е насочено прехвърлянето.

Стъпка 6

Натиснете Прехвърляне, за завършване на прехвърлянето.

.
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Повиквания
Конферентни разговори и срещи

Конферентни разговори и срещи
Можете да говорите с няколко души в рамките на едно повикване. Можете да наберете друг
човек и да го добавете към разговора. Ако имате няколко телефонни линии, можете да се
присъедините към два разговора по две линии. Конферентният разговор приключва, когато
всички участници прекъснат връзката.

Добавяне на друго лице към повикване
Процедура
Стъпка 1

Докато сте в активно повикване, натиснете Конферентен разговор

Стъпка 2

Въведете телефонния номер на третата страна, която искате да добавите, и натиснете
Набиране.

Стъпка 3

Натиснете Конферентен разговор.
Конферентният разговор започва.

.

Конферентен разговор с код със звезда
Натиснете бутона Конферентен разговор само веднъж, за да комбинирате няколко активни
повиквания в конферентен разговор и да говорите с няколко души чрез едно повикване.

Преди да започнете
Вашият администратор е добавил код със звезда към бутона Конферентен разговор
уеб страницата на телефона.

от

Процедура
Стъпка 1

Направете повикване от линия и изчакайте отговор.

Стъпка 2

Използвайте същата линия, за да направите повикване към друг номер, и изчакайте отговор.
Можете да използвате същата линия за повиквания към други номера.

Стъпка 3

Натиснете Конферентен разговор
само веднъж.
Всички номера се добавят към конферентното повикване и можете да видите кода със звезда,
който представлява URL адреса на конферентния мост с едно от активните повиквания.
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Повиквания
Изпращане на съобщения до група от телефони (изпращане на съобщения чрез множествено
предаване)

Изпращане на съобщения до група от телефони
(изпращане на съобщения чрез множествено
предаване)
Администраторът Ви може да конфигурира телефона Ви като част от група за изпращане на
съобщения. В групата за изпращане на съобщения телефонът Ви може автоматично да
отговаря на съобщения от други мултиплатформени телефони в телефонната система. Всяка
група за изпращане на съобщения има уникален номер, свързан с нея. Администраторът Ви
дава конфигурираните номера на групата за изпращане на съобщения. Когато телефонът Ви
изпраща съобщения, ще чуете три кратки звукови сигнала. Телефонът установява еднопосочен
звук между Вас и телефона, който Ви е позвънил. Не е нужно да приемате съобщението.

Процедура
Наберете номера на групата за изпращане на съобщения.

Много линии
Ако споделяте телефонни номера с други хора, може да имате няколко линии на телефона
си. Когато имате няколко линии, разполагате с повече функции за повиквания.

Преглед на всички повиквания на главната ви линия
Можете да изведете списък на текущите и пропуснатите повиквания на главната Ви линия.
Използвайте тази функция, ако имате много линии и искате да видите всичките си повиквания
– на всички линии, – показани на един екран. Можете все пак да филтрирате конкретна линия.
Администраторът Ви настройва тази функция.

Отговаряне първо на най-старото повикване
Можете да отговорите на най-старото повикване от всички Ваши телефонни линии, включително
на повикванията от възстановяване на задържано повикване или възстановяване на паркирано
повикване, които са в състояние на известяване. Входящите повиквания винаги имат приоритет
пред тези от възстановяване на задържани или паркирани повиквания.
Когато работите с много линии, обикновено натискате бутона на линията за входящото
повикване, на което искате да отговорите. Ако искате просто да отговорите на най-старото
повикване, независимо от линията, натиснете Отговор.
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Повиквания
Преглед на всички повиквания на телефона ви.

Преглед на всички повиквания на телефона ви.
Можете да видите списък на всичките си активни повиквания от всичките си телефонни линии,
подредени по хронологичен ред от най-старите към най-новите.
Списъкът на всички повиквания е полезен, ако имате няколко линии или споделяте линии с
други потребители. Списъкът показва всички Ваши повиквания заедно.

Споделени линии
Можете да споделяте един и същи телефонен номер с един или повече от колегите си.
Например, като административен сътрудник, Ваше задължение може да е пресяването на
повикванията за лицето, което подпомагате.
Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия точно като
всяка друга, но трябва да знаете за някои специални характеристики на споделените линии:
• Споделеният телефонен номер се появява на всички телефони, които го споделят.
• Когато Ваш колега отговаря на повикването, бутонът на споделената линия и бутонът на
сесията светят непрекъснато в червено.
• Когато поставите повикване в режим на задържане, бутонът на линията свети постоянно
в червено, а бутонът на сесията мига в червено. Бутонът на линията на колегата Ви също
свети постоянно в червено, а бутонът на сесията мига в червено.

Как да се присъедините към разговор по споделена линия
Вие или Ваш колега може да се присъедини към разговор по споделената линия.
Администраторът трябва да разреши функцията на телефона Ви.
Ако потребител, с когото споделяте линия, е включил функцията за поверителност, не можете
да видите настройките на линията му и да се присъедините към разговора му.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете бутона за линия за споделената линия.

Стъпка 2

Натиснете Намесване или НамТихо.
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ГЛАВА
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Контакти
• Фирмен указател, стр. 43
• Лична адресна книга, стр. 48

Фирмен указател
Можете да търсите номера на колега от своя телефон, което Ви улеснява да му /й се обадите.
Администраторът Ви настройва и поддържа указателя.
Телефонът Ви поддържа три типа фирмени указатели – Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP) указател, Broadsoft Directory и Cisco XML указател.

Набиране на контакт във фирмения указател
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

.

Стъпка 2

Натиснете Контакти

.

Стъпка 3

Изберете Фирмен указател.

Стъпка 4

Изберете критерий за търсене.

Стъпка 5

Въведете критерия си за търсене и натиснете Изпращ.

Стъпка 6

Изберете контакта и натиснете Набиране.

Broadsoft указател
Можете да търсите и видите Ваши лични, групови и корпоративни контакти в Broadsoft указателя
си, което Ви улеснява да им се обадите. Администраторът Ви конфигурира Broadsoft указателя
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Контакти
Broadsoft указател

на телефона Ви. Тази приложна функция използва интерфейса за разширени услуги (XSI) на
Broadsoft.

Търсене на контакт в Broadsoft указател (обикновено търсене)
Преди да започнете
• Администраторът Ви разрешава Broadsoft указателя на телефона Ви.
• Вие или администраторът настройва типа на потребителската група на указателя Broadsoft
като Компания, Група или Личен.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете BroadSoft Directory.
Можете да видите името като името на указателя, който сте конфигурирали за Broadsoft
указателя Ви.

Стъпка 3

Изберете Обикновено търсене.

Стъпка 4

Въведете критерия си за търсене и натиснете Изпращане.

.

Търсене на контакт в BroadSoft Directory (разширено търсене)
Преди да започнете
Настройте типа на потребителската група на Broadsoft указателя като Компания или Група.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете BroadSoft Directory.

Стъпка 3

Изберете Разширено търсене.

Стъпка 4

Изберете критерий за търсене.
Можете да търсите контакт в BroadSoft Directory по фамилно име, първо име, потребителски
ИД, номер, вътрешен номер, отдел и имейл.

Стъпка 5

Въведете критерия си за търсене и натиснете Изпращане.

.
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Контакти
Broadsoft указател

Редактиране на типа на контактите в Broadsoft указателя
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Broadsoft Directory.

Стъпка 3

Натиснете Опция.

Стъпка 4

Изберете Редактиране на настройките.

Стъпка 5

Изберете полето Тип.
Можете да въведете компания, група или личен като тип на контактите в Broadsoft указателя.

Стъпка 6

Натиснете Запамети, за да приложите промяната.

.

Редактиране на името в BroadSoft Directory
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Broadsoft Directory.

Стъпка 3

Натиснете Опция.

Стъпка 4

Изберете Редактиране на настройките.

Стъпка 5

Редактирайте полето Име в указателя.

Стъпка 6

Натиснете Запамети, за да приложите промяната.

.
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Контакти
Broadsoft указател

Редактиране на името на сървъра в Broadsoft указателя
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Broadsoft Directory.

Стъпка 3

Натиснете Опция.

Стъпка 4

Изберете Редактиране на настройките.

Стъпка 5

Изберете Хост сървър.

Стъпка 6

Натиснете Редактиране и модифицирайте записа за сървъра.

Стъпка 7

Редактирайте полето Хост сървър.

Стъпка 8

Натиснете Запамети, за да приложите промяната.

.

Редактиране на потребителски ИД в Broadsoft указателя
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Broadsoft Directory.

Стъпка 3

Натиснете Опция.

Стъпка 4

Изберете Редактиране на настройките.

Стъпка 5

Изберете Потребителски ИД.

Стъпка 6

Натиснете Редактиране и променете потребителския ИД в Broadsoft Directory.

Стъпка 7

Натиснете Приложи, за да запазите промяната.

Стъпка 8

Редактирайте полето ИД на потребител.

Стъпка 9

Натиснете Запамети, за да приложите промяната.

.
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Контакти
LDAP указател

Редактиране на парола в Broadsoft указателя
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Broadsoft Directory.

Стъпка 3

Натиснете Опция.

Стъпка 4

Изберете Редактиране на настройките.

Стъпка 5

Изберете Парола.

Стъпка 6

Натиснете Редактиране и модифицирайте записа.

Стъпка 7

Натиснете Приложи, за да запазите промяната.

Стъпка 8

Редактирайте полето Парола.

Стъпка 9

Натиснете Запамети, за да приложите промяната.

.

LDAP указател
Cisco IP Phone поддържа Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) v3. Можете да търсите в
определен LDAP указател за име, телефонен номер или и двете. Поддържат се указатели на
базата на протокола LDAP като Microsoft Active Directory 2003 и бази данни на основата на
OpenLDAP.

Търсене на контакт в LDAP указателя
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете LDAP указател.

Стъпка 3

Въведете критерий за търсене.
Можете да търсите по първо име или фамилия на контакт.

Стъпка 4

Натиснете Изпращ.

.
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Контакти
Лична адресна книга

Лична адресна книга
Добавяне на нов контакт към Лична адресна книга
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Лична адресна книга.

Стъпка 3

Натиснете Добавяне или можете да натиснете бутона Избиране.

Стъпка 4

Въведете име и поне един телефонен номер.

Стъпка 5

Изберете персонализирана мелодия за контакта.

Стъпка 6

Натиснете Запамети, за да добавите записа към личния си указател.

.

Добавяне на нов контакт към Лична адресна книга с помощната
програма за конфигуриране
Процедура
Стъпка 1

На страницата на помощната програма за конфигуриране изберете Данни за вход на
потребителя > Лична директория.

Стъпка 2

Щракнете върху Добавяне към личната директория.

Стъпка 3

Добавете име, служебен, мобилен и домашен номер.

Стъпка 4

Щракнете върху Изпращане на всички промени.

Търсене на контакт в Лична адресна книга
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Лична адресна книга.

Стъпка 3

Изберете Опция > Търсене.

Стъпка 4

Въведете адреса за търсене и натиснете Изпращ.

.
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Контакти
Как да се обадите на контакт в Лична адресна книга

Можете да търсите само по име (регистърът на буквите не е от значение). Търсенето по номер
не се поддържа.

Как да се обадите на контакт в Лична адресна книга
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Лична адресна книга и потърсете запис.

Стъпка 3

Изберете запис в личната си адресна книга, който искате да наберете.

Стъпка 4

Натиснете Повикване.

.

Редактиране на контакт в Лична адресна книга
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Лична адресна книга и потърсете запис.

Стъпка 3

Изберете записа, който искате да промените.

Стъпка 4

Натиснете Редактиране.

Стъпка 5

Променете информацията в записа.

Стъпка 6

Натиснете Запамети, за да промените телефонен номер.

.

Премахване на контакт в Лична адресна книга
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Контакти

Стъпка 2

Изберете Лична адресна книга.

Стъпка 3

Изберете Търсене на запис на адрес.

Стъпка 4

Изберете запис на адрес и натиснете Опция > Изтриване за изтриване на записа.

.
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Контакти
Премахване на контакт в Лична адресна книга
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ГЛАВА

4

Скорошни повиквания
• Списък със скорошни повиквания, стр. 51
• Преглед на скорошните повиквания, стр. 51
• Връщане на скорошно повикване, стр. 52
• Изчистване на списъка със скорошни повиквания, стр. 53
• Създаване на контакт от запис от скорошни повиквания, стр. 54
• Изтриване на запис на повикване, стр. 54
• Изтриване на всички записи на повиквания, стр. 54

Списък със скорошни повиквания
Списъкът със скорошни повиквания Ви е необходим, за да видите последните 180 индивидуални
повиквания и групи повиквания.
Списъкът със скорошни повиквания Ви е необходим, за да видите последните 150 индивидуални
повиквания и групи повиквания.
Ако списъкът със скорошни повиквания достигне максималния размер, следващият нов запис
презаписва най-стария запис в него.

Преглед на скорошните повиквания
Проверете, за да видите кой Ви се е обаждал напоследък.
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Скорошни повиквания
Връщане на скорошно повикване

Забележка

Означението за пропуснати повиквания е за всяка линия. От екрана на телефона можете
да видите броя на пропуснатите повиквания за всяка линия. Максималното означение за
пропуснати повиквания е 99. Когато прегледате списъците на всички повиквания или на
пропуснатите повиквания за дадена линия, пропуснатото повикване се изчиства.
Възможно е да има случаи, в които означението за пропуснати повиквания и действителният
брой пропуснати повиквания са различни. Това е така, защото за скорошните повиквания
има ограничение от 180 повиквания. Това ограничение включва изходящи, пропуснати и
входящи повиквания. Възможно е също да има стари пропуснати повиквания, които се
добавят към броя на означението за пропуснати повиквания. Това може да бъде
презаписано в списъка със скорошни повиквания.

Процедура
Стъпка 1

Изберете линия за преглед.

Стъпка 2

Натиснете Приложения

Стъпка 3

Изберете Скорошни.

Стъпка 4

Изберете дали да виждате всички скорошни повиквания, или определен вид от тях.

.

• Вс. пов.
• Пропуснати повиквания
• Получени повиквания
• Извършени повиквания
Стъпка 5

Натиснете Избиране.

Стъпка 6

Ако имате повече от една линия, изберете линията, която искате да видите.

Връщане на скорошно повикване
Можете лесно да се обадите на някого, който Ви се е обаждал.
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Скорошни повиквания
Изчистване на списъка със скорошни повиквания

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Скорошни.

Стъпка 3

(по избор) Изберете желаната линия.

Стъпка 4

Изберете номера, който искате да наберете.

Стъпка 5

(по избор) Натиснете РедНом, за да редактирате номера.

Стъпка 6

(по избор) Натиснете Редактиране на повикване, за да редактирате записа на повикването.

Стъпка 7

Натиснете Повикване.

.

Изчистване на списъка със скорошни повиквания
Можете да изтриете списъка на скорошните повиквания на телефона си.
Можете да изтриете списъците на скорошните повиквания на телефона си. Когато изчиствате
списък, се изчиства само списъкът за избраната линия.

Процедура
Стъпка 1

Изберете линия.

Стъпка 2

Натиснете Приложения

Стъпка 3

Изберете Скорошни.

Стъпка 4

(по избор) Изберете желаната линия.

Стъпка 5

Изберете дали да виждате всички скорошни повиквания, или определен вид от тях.

.

• Вс. пов.
• Пропуснати повиквания
• Получени повиквания
• Извършени повиквания
Стъпка 6

Натиснете Избиране.

Стъпка 7

Натиснете Изтриване на списъка.

Стъпка 8

Натиснете Изтриване.
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Скорошни повиквания
Създаване на контакт от запис от скорошни повиквания

Създаване на контакт от запис от скорошни
повиквания
Процедура
Стъпка 1

Показване на запис от скорошни повиквания

Стъпка 2

Натиснете Опции.

Стъпка 3

Натиснете Добавяне в адресната книга.

Изтриване на запис на повикване
Можете да редактирате „Скорошни“ чрез премахване на единично повикване от хронологията.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Скорошни.

Стъпка 3

(по избор) Изберете желаната линия.

Стъпка 4

Изберете дали да виждате всички скорошни повиквания, или определен вид от тях.

.

• Вс. пов.
• Пропуснати повиквания
• Получени повиквания
• Извършени повиквания
Стъпка 5

Натиснете Избиране.

Стъпка 6

Маркирайте индивидуалния запис или групата повиквания, които искате да изтриете.

Стъпка 7

Натиснете Изтриване на елемента.

Стъпка 8

Натиснете отново Изтриване, за да потвърдите.

Стъпка 9

Натиснете Назад.

Изтриване на всички записи на повиквания
Можете да изтриете всички записи от хронологията на повикванията на телефона си.
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Скорошни повиквания
Изтриване на всички записи на повиквания

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Скорошни.

Стъпка 3

Натиснете Скорошни повиквания.

Стъпка 4

Изберете Опция > Изтриване на всички.

Стъпка 5

Натиснете отново Изтриване, за да потвърдите.

.
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Скорошни повиквания
Изтриване на всички записи на повиквания
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ГЛАВА

5

Гласова поща
• Вашият акаунт за гласова поща, стр. 57
• Проверка за нови гласови съобщения, стр. 58
• Достъп до гласова поща, стр. 58
• Достъп до аудио гласова поща, стр. 58

Вашият акаунт за гласова поща
Можете да осъществите достъп до гласовите си съобщения директно от телефона. Но
администраторът Ви трябва да настрои акаунта Ви за гласова поща, като може да направи
това и за Вашия телефон за достъп до системата за гласова поща.
Бутонът Съобщения на телефона ви действа като бързо набиране в системата за гласова
поща.
Когато не сте на бюрото си, можете да осъществите повикване към системата си за гласова
поща, за да получите достъп до гласовата си поща. Вашият администратор може да ви даде
телефонния номер на системата за гласова поща.

Настройване на гласова поща на телефона Ви
Ако администраторът Ви не е настроил Вашия телефон, можете да го настроите сами.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания.

Стъпка 3

Въведете телефонния номер за гласова поща в Гласова поща.

Стъпка 4

Натиснете Задаване.

.
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Гласова поща
Проверка за нови гласови съобщения

Проверка за нови гласови съобщения
За да разберете дали имате нови съобщения в гласовата поща, потърсете един от следните
знаци:
• Светлинната лента на слушалката Ви свети постоянно в червено.
• Броят на пропуснатите разговори и съобщения в гласовата поща се показва на екрана
Ви. Ако имате повече от 99 нови съобщения, се показва знакът плюс (+).
• Удивителен знак (!) указва спешните гласови съобщения.
Освен това ще чуете прекъсващ сигнал в слушалката на телефона, слушалките или
високоговорителя на телефона, когато използвате телефонна линия. Този прекъсващ сигнал
е различен за различните линии. Вие го чувате само когато използвате линия, която има
гласови съобщения.
Сродни теми
Страница на помощната програма за конфигуриране, на стр.11

Достъп до гласова поща
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Съобщения

Стъпка 2

Следвайте гласовите подканвания.

.

Достъп до аудио гласова поща
Според това как администраторът Ви е настроил Вашия телефон, можете да прослушате
гласовата си поща, без да преглеждате списък от съобщения. Тази опция е полезна, ако
предпочитате да имате списък от съобщения в гласовата поща, но понякога осъществявате
достъп до съобщенията си без визуалните подканвания.

Процедура
Стъпка 1

На екрана натиснете екранния бутон Аудио.

Стъпка 2

При подкана въведете идентификационните си данни за гласовата поща.
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ГЛАВА

6

Настройки
• Промяна на тона на звънене, стр. 60
• Задаване на мелодия на вътрешен номер с помощната програма за конфигуриране, стр.
60
• Пренасочване на повиквания в конкретни ситуации от телефона Ви, стр. 60
• Включване на режим „Не ме безпокойте“ за конкретна линия, стр. 61
• Включване на DND за всички линии от помощната програма за конфигуриране, стр. 62
• Блокиране на анонимно повикване, стр. 62
• Блокиране на показването на идентификатора на обаждането, стр. 63
• Защита на повикване, стр. 63
• Настройка на страница за автоматичен отговор, стр. 64
• Настройване на гласова поща, стр. 64
• Промяна на режима на екрана, стр. 65
• Промяна на формата на часа, стр. 65
• Промяна на формата на датата, стр. 65
• Промяна на скрийнсейвъра, стр. 66
• Конфигуриране на скрийнсейвъра с уеб страницата на телефона, стр. 67
• Добавяне на лого като фон на телефона, стр. 68
• Регулиране на подсветката на екрана , стр. 68
• Регулиране на таймера за фоново осветление от помощната програма за конфигуриране,
стр. 69
• Промяна на режима на екрана, стр. 69
• Рестартиране на телефона, стр. 70
• Задаване на език, стр. 70
• Задаване на парола, стр. 70

Редакции на ръководството за потребителя на мултиплатформени Cisco IP телефони серия
7800 относно издание 11.0(0) на фърмуера
59

Настройки
Промяна на тона на звънене

Промяна на тона на звънене
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за звука > Вътреш. (н) мелодия,
където н е вътрешен номер.

Стъпка 3

Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете Пускане, за да прослушате част от
даден тон.

Стъпка 4

Натиснете екранния бутон Избор и след това Задаване, за да запазите избора си.

Стъпка 5

Натиснете Назад, за да излезете.

.

Задаване на мелодия на вътрешен номер с
помощната програма за конфигуриране
Процедура
Стъпка 1

На страницата на помощната програма за конфигуриране изберете Данни за вход на
потребителя > Глас > Вътреш.(н), където (н) е вътрешният номер.

Стъпка 2

Под Настройки на характеристиките използвайте падащия списък Звънене по подразбиране
(н) , за да определите едно от следните:
• Без звънец
• 1 до 9 – Изберете една от наличните мелодии.

Стъпка 3

Щракнете върху Изпращане на всички промени.

Пренасочване на повиквания в конкретни ситуации
от телефона Ви
Можете да настроите телефона си така, че повикванията да се препращат в конкретни ситуации,
например когато телефонът Ви е зает.
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Настройки
Включване на режим „Не ме безпокойте“ за конкретна линия

Преди да започнете
Пренасочването на повиквания трябва да е активирано на телефона Ви, преди да можете да
ги препращате в конкретни ситуации.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания.

Стъпка 3

Изберете Вкл. , за да активирате пренасочването на повикванията.

Стъпка 4

Въведете телефонен номер за всяка от услугите за пренасочване на повиквания, която искате
да активирате:

.

• Номер за пренасочване на всички: пренасочва всички входящи повиквания към целеви
телефонен номер.
• Номер за пренасочване на заети: пренасочва всички входящи повиквания към целеви
телефонен номер, когато основната линия е активна.
• Номер за пренасочване на неотговорени: пренасочва всички входящи повиквания, на
които не е отговорено.
• Пренас. на неотговорени със забавяне: определя време за забавяне на отговор.
Ако администраторът Ви деактивира синхронизирането на клавишите с функции (FKS)
на телефона Ви, можете да въведете стойността като брой секунди, след който трябва
да се пренасочи повикването.
Ако администраторът Ви активира синхронизирането на клавишите с функции (FKS) на
телефона Ви, можете да въведете стойността като брой позвънявания, след който трябва
да се пренасочи повикването.
Стъпка 5

Натиснете Задаване.

Включване на режим „Не ме безпокойте“ за
конкретна линия
Задайте „Не ме безпокойте“ (DND), за да не звъни телефонът Ви и да потиснете известията
за входящи повиквания, когато не искате да си отвличате вниманието. Можете да потиснете
известията за всички входящи повиквания или за конкретна повикваща страна.
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Настройки
Включване на DND за всички линии от помощната програма за конфигуриране

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания > Не ме
безпокойте.

Стъпка 3

Изберете конкретна линия от списъка.

Стъпка 4

Натиснете Вкл., за да включите режима „Не ме безпокойте“, или натиснете Изкл., за да
изключите режима „Не ме безпокойте“.

.

Сродни теми
Включване на функцията „Не ме безпокойте“, на стр.33

Включване на DND за всички линии от помощната
програма за конфигуриране
Процедура
Стъпка 1

На страницата на помощната програма за конфигуриране изберете Данни за вход на
потребителя > Глас > Потребител.

Стъпка 2

Под Допълнителни услуги задайте Настройки на DND на Да.
Можете да включите DND за всички линии, ако функцията за синхронизиране на ключовете
(FKS) не е активирана от администратора Ви.

Стъпка 3

Щракнете върху Изпращане на всички промени.

Блокиране на анонимно повикване
Можете да блокирате входящо повикване, което няма информация за повикващата страна.

Редакции на ръководството за потребителя на мултиплатформени Cisco IP телефони
серия 7800 относно издание 11.0(0) на фърмуера
62

Настройки
Блокиране на показването на идентификатора на обаждането

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания > Блокиране
на анонимно повикване.

Стъпка 3

Изберете Вкл., ако искате да блокирате повикването, което няма информация за повикващата
страна, или изберете Изкл., за да разрешите повикването.

Стъпка 4

Изберете Задаване, за да запазите настройките.

.

Блокиране на показването на идентификатора на
обаждането
Можете да скриете името на обаждането и номера от лицето, на което се обаждате.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания > Блокиране
на идентификатора на обаждането.

Стъпка 3

Натиснете Вкл., ако искате да блокирате показването на идентификатора на обаждането, или
натиснете Изкл., за да разрешите показването на идентификатора на обаждането.

Стъпка 4

Изберете Задаване, за да приложите промените.

.

Защита на повикване
Можете да шифровате повикванията, за да ги защитите от подслушвания. Можете да включите
функцията за защита на повикване за всички изходящи повиквания или за конкретно повикване.
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Настройки
Настройка на страница за автоматичен отговор

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания > Защитено
повикване.

Стъпка 3

Натиснете Вкл., за да включите функцията за защитено повикване, или натиснете Изкл., за
да изключите функцията за защитено повикване.

Стъпка 4

Натиснете , за да запишете промяната и да се върнете към екрана „Предпочитания за
повиквания“.

.

Настройка на страница за автоматичен отговор
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания > Страница за
автоматичен отговор.

Стъпка 3

Натиснете Вкл. или Изкл., за да активирате или изключите страницата за автоматичен отговор.

Стъпка 4

Натиснете Задаване, за да запазите промяната.

.

Настройване на гласова поща
Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за повиквания > Гласова
поща.

Стъпка 3

Въведете телефонния номер, за да проверите гласовата поща.

.

Ако натиснете бутона Съобщения
списъка с гласови съобщения.
Стъпка 4

, той набира номера на гласовата поща и показва

Натиснете Задаване, за да потвърдите определения номер.
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Настройки
Промяна на режима на екрана

Промяна на режима на екрана
Тази функция се поддържа на Cisco IP Phone 7821, 7841 и 7861.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания на конзолата на асистент >
Режим на показване.
Следните опции са достъпни:

.

• Име
• Външен
• И двата
Стъпка 3

Изберете режим на показване и натиснетеЗадаване.

Промяна на формата на часа
Можете да промените текущия формат на часа, който се показва на екрана на телефона.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Администриране на устройството > Дата/час > Формат на датата.
За да настроите лятно часово време, изберете Администриране на устройството > Дата/час
> Лятно часово време. Натиснете Вкл., за да включите лятното часово време, или натиснете
Изкл., за да го изключите.

Стъпка 3

(по избор) Изберете Администриране на устройството > Дата/час > Часова зона.

Стъпка 4

Изберете формат на часа и натиснете Задаване , за да приложите промените.

.

Промяна на формата на датата
Можете да промените формата на датата, който искате да виждате на екрана на телефона.
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Настройки
Промяна на скрийнсейвъра

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Администриране на устройството > Дата/час > Формат на датата.

Стъпка 3

Изберете формат на датата и натиснете Задаване, за да приложите промените.

.

Промяна на скрийнсейвъра
Можете да активирате скрийнсейвъра на телефона си и да зададете външния му вид и времето,
през което телефонът да е неактивен, преди да се появи скрийнсейвърът.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Скрийнсейвър.

Стъпка 3

Натиснете Вкл., за да разрешите скрийнсейвъра, или натиснете Изкл., за да забраните
скрийнсейвъра.

Стъпка 4

Изберете Настройки за скрийнсейвър, за да изберете настройките:

.

• Тип на скрийнсейвъра: Изберете една от следните опции:
• Часовник: Показва заоблен часовник с тапет на заден фон.
• Изтегляне на картина: Показва изображение, изведено от уеб страницата на
телефона.
• Лого: Показва лого като фон на телефона. Това изображение се добавя в полето
URL адрес на логото на уеб страницата на телефона.
• Заключване: Показва икона на катинар на екрана на телефона.
• Интервал на задействане: Въведете броя секунди, в които телефонът остава свободен,
преди скрийнсейвърът да се включи.
• Интервал на опресняване: Въведете броя секунди, преди скрийнсейвърът да се опресни
(ако например сте избрали редуване на снимки).
Стъпка 5

Натиснете Задаване.
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Настройки
Конфигуриране на скрийнсейвъра с уеб страницата на телефона

Конфигурираненаскрийнсейвърасуебстраницата
на телефона
Можете да конфигурирате скрийнсейвър за телефона. Когато телефонът не се използва за
определено време, той влиза в режим на скрийнсейвър.
Всяко натискане на бутон връща телефона в нормален режим. Ако е зададена потребителска
парола, потребителят трябва да я въведе, за да излезе от режима на скрийнсейвър.

Процедура
Стъпка 1

На страницата на помощната програма за конфигуриране изберете Данни за вход на
потребителя > Глас > Потребител.

Стъпка 2

В раздел Екран настройте полетата, както е описано в таблицата по-долу.

Стъпка 3

Parameter

Описание

Изберете
Разрешаване на
скрийнсейвъра

Изберете Да, за да разрешите скрийнсейвър за телефона. Когато
телефонът не се използва за определено време, той влиза в режим на
скрийнсейвър.
По подразбиране: Не

Тип на
скрийнсейвъра

Типове скрийнсейвъри. Опции, които можете да изберете:
• Часовник: Показва цифров часовник на обикновен фон.
• Изтегляне на картина: Показва изображение, изведено от уеб
страницата на телефона.
• Лого: Показва лого на екрана на телефона. Добавете изображение
на лого в полето URL адрес на логото.
• Заключване : Активира заключването на скрийнсейвъра.

Изчакване на
скрийнсейвъра

Стойността на времето на изчакване, преди скрийнсейвърът да се покаже.
Въведете броя на секундите от времето на изчакване, преди
скрийнсейвърът да се включи.
По подразбиране: 300

URL адрес за
изтегляне на
картини

URL адресът на файла (.png), който да се показва на фона на екрана на
телефона.
Когато въведете неправилен URL адрес, за да изтеглите нов тапет,
телефонът не може да надстрои до по-новите тапети и показва
съществуващия изтеглен тапет. Ако телефонът няма тапет, изтеглен
по-рано, той показва сив екран.
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Настройки
Добавяне на лого като фон на телефона

Стъпка 4

Parameter

Описание

URL адрес на
логото

Въведете URL адрес или път до местоположението, където е запазено
изображението на логото. Ако изберете лого като тип на скрийнсейвъра,
това изображение се показва като скрийнсейвър на екрана на телефона.

Щракнете върху Изпращане на всички промени.

Добавяне на лого като фон на телефона
За да добавите икона с лого като фон на телефона си, добавете я от уеб страницата на
телефона.

Процедура
Стъпка 1

На страницата на телефона изберете Данни за вход на потребителя > Глас > Потребител.

Стъпка 2

В раздела Екран изберете Лого от полето Фон на телефона и в полето URL адрес на логото
въведете URL адреса или пътя до местоположението, в което е запазено изображението на
логото.

Стъпка 3

Щракнете върху Изпращане на всички промени.
След добавяне на логото във фона на телефона, ако изберете По подразбиране от списъка
Фон на телефона и запазите промените, иконата на логото на екрана на телефона ще изчезне.

Регулиране на подсветката на екрана
Можете да регулирате подсветката, за да улесните четенето на екрана на телефона.
Cisco IP телефонът 7811 не поддържа подсветки.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Таймер на подсветката.

Стъпка 3

Натиснете Редактиране, за да промените режима на подсветката.

Стъпка 4

Натиснете Вкл., за да включите подсветката, или натиснете Изкл., за да я изключите.
Можете също така да изберете време от списъка, за да зададете продължителност, за която
подсветката ще остане включена.

.
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Настройки
Регулиране на таймера за фоново осветление от помощната програма за конфигуриране

Стъпка 5

(По избор) Изберете време от списъка, за да зададете продължителност, за която подсветката
ще остане изключена.
Можете също така да изберете опцията, за да настроите подсветката да е винаги включена.

Стъпка 6

Натиснете Избор, за да приложите избрания режим на подсветката.

Регулиране на таймера за фоново осветление от
помощната програма за конфигуриране
Можете да пестите енергия, като деактивирате подсветката на всеки телефон в предварително
зададено време. Работният плот на телефона остава видим дори при изключена подсветка.

Процедура
Стъпка 1

На страницата на помощната програма за конфигуриране изберете Данни за вход на
потребителя > Разширени > Глас > Потребител.

Стъпка 2

В Екран изберете продължителност на параметъра Таймер за подсветката.

Стъпка 3

В полето Контраст на LCD въведете число за желаната яркост.

Промяна на режима на екрана
Тази функция се поддържа на Cisco IP Phone 7821, 7841 и 7861.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания на конзолата на асистент >
Режим на показване.
Следните опции са достъпни:

.

• Име
• Външен
• И двата
Стъпка 3

Изберете режим на показване и натиснетеЗадаване.
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Настройки
Рестартиране на телефона

Рестартиране на телефона
Може да се наложи да рестартирате телефона, за да се извърши надграждането на софтуера
или да влязат в сила други промени. Настройките ви и другите персонализации не се променят.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Администриране на устройството > Рестартиране.

Стъпка 3

Изберете OK , за да потвърдите, че искате да рестартирате телефона си.

.

Задаване на език
В зависимост от това, как е конфигуриран телефонът Ви, може да промените езика, използван
на него.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Администриране на устройството > Език.

Стъпка 3

Изберете език от списъка с налични езици.

Стъпка 4

Изберете Запиши.

.

Задаване на парола
Променяйте редовно паролата на телефона си, за да поддържате мрежова сигурност. Пазете
всички пароли на сигурно място, за да избегнете кражба.

Преди да започнете
Трябва да имате съществуващата си парола.
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Настройки
Задаване на парола

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Администриране на устройството > Задаване на парола.

Стъпка 3

Въведете текущата си парола в полето "Стара парола".

Стъпка 4

Въведете новата си парола в полетата Нова парола и Въведете отново новата парола.

Стъпка 5

Изберете Запиши.

.
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Настройки
Задаване на парола
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ГЛАВА

7

Принадлежности
• Поддържани принадлежности, стр. 73
• Слушалки, стр. 74

Поддържани принадлежности
Cisco IP телефонът от серия 7800 поддържа принадлежности на Cisco и принадлежности на
трети страни.
В следващата таблица знак Х показва поддръжка на принадлежност от конкретен модел
телефон, а тире (-) показва, че няма поддръжка.
Таблица 3: Поддръжка на принадлежности за Cisco IP телефоните серия 7800

Принадлежност

Тип

Cisco IP Cisco IP
телефон Phone
7821
7811

Cisco IP
Phone
7841

Cisco IP
телефон
7861

Аналогови

-

X

X

X

Аналогови
широколентови

-

X

X

X

Микрофон

Външен

-

-

-

-

Високоговорители

Външен

-

-

-

-

Монтаж на стена

Външен

X

X

X

X

Принадлежности от трети страни
Слушалки
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Принадлежности
Слушалки

Слушалки
Консултирайте се с производителя на слушалките, за да потвърдите дали можете да го
използвате с Вашия телефон Cisco.
Ако включите слушалки в телефона по време на активно повикване, пътят на аудиото
автоматично се прехвърля към слушалките.

Стандартни слушалки
Със настолния си телефон можете да използвате стандартни слушалки.

Свързване на стандартни слушалки
Стандартните слушалки се включват към задната страна на телефона.

Процедура
Включете слушалките в куплунга отзад на телефона и натиснете кабела в кабелния канал.
Фигура 3: Свързване на стандартни слушалки

Свързване на широколентови стандартни слушалки
Можете да използвате само слушалки, които поддържат широколентово аудио.
Широколентовото аудио подобрява качеството на звука, който чувате в слушалките.
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Принадлежности
USB слушалки

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Изберете Състояние > Принадлежности > Аналогови слушалки > Настройка.

Стъпка 3

Натиснете Вкл. или Изкл., за да разрешите или забраните широколентовото аудио за
аналоговите слушалки.

Стъпка 4

Натиснете Връщане .

.

USB слушалки
Можете да използвате USB слушалки за Вашите разговори, ако телефонът Ви има USB порт.
Ако Вашият телефон има повече от един USB порт, в даден момент могат да бъдат свързани
само един чифт USB слушалки.
За списък на поддържаните слушалки вижте Unified Communications Endpoint and Client Accessories.
USB слушалки, които не фигурират в списъка, може да не функционират правилно при
включване към USB порта. За повече информация вижте документацията от производителя
на Вашите USB слушалки.

Свързване на USB слушалки
Когато използвате USB слушалки с телефона си, имайте предвид, че:
• Можете да използвате само един чифт слушалки в даден момент. Активни са последно
свързаните слушалки.
• Ако сте в активно повикване и изключите USB слушалки, пътят на аудиото няма да се
промени автоматично. Трябва да натиснете бутона Високоговорител или да вдигнете
слушалката на телефона.
• Ако сте в активно повикване и изключите USB слушалки, пътят на аудиото автоматично
се прехвърля към говорителя.
• Ако сте в активно повикване и включите USB слушалки, пътят на аудиото автоматично
се прехвърля към USB слушалките.

Процедура
Включете конектора на USB слушалките в USB порта на телефона.
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Принадлежности
Безжични слушалки

Безжични слушалки
Със телефона си можете да използвате повечето безжични слушалки. За списък на
поддържаните слушалки вижте http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_
endpoints_accessories.html.
Прегледайте документацията за безжичните слушалки за информация относно свързването
на слушалките и използването на функциите им.

Активиране на слушалки E-Hookswitch
Електронните Hookswitch слушалки използват базова станция и безжични слушалки. Базовата
станция се включва в жака за слушалки на телефона Ви. След като инсталирате слушалките,
трябва да ги активирате в Cisco Unified Communications Manager.

Процедура
Стъпка 1

Натиснете Приложения

Стъпка 2

Придвижете се до Настройки > E-Hookswitch свързани.

Стъпка 3

Изберете Да.

.

Превключване между слушалки по време на разговор
Към телефона си можете да свържете едновременно аналогови слушалки, слушалки с Bluetooth,
както и USB слушалки. Можете обаче да използвате само един чифт слушалки в даден момент.
Когато свържете множество слушалки към телефона си, можете да превключвате между
слушалките по време на разговор, като натиснете клавиша Слушалки на телефона. Въпреки
че телефонът е свързан към няколко устройства, ще видите, че специфични слушалки са
избрани като предпочитано аудиоустройство в следния ред на значимост:
• Когато свържете към телефона USB слушалки, слушалки с Bluetooth и аналогови слушалки,
можете да направите USB слушалките предпочитано аудиоустройство.
• Когато свържете към телефона слушалки с Bluetooth и аналогови слушалки, можете да
направите слушалките с Bluetooth предпочитано аудиоустройство.
• Когато свържете към телефона само аналогови слушалки, можете да ги направите
предпочитано аудиоустройство.
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Принадлежности
Превключване между слушалки по време на разговор

Процедура
Стъпка 1

Преди да направите или отговорите на повикване, натиснете Слушалки.

Стъпка 2

(по избор) Ако правите повикване, наберете номера.
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Принадлежности
Превключване между слушалки по време на разговор
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ГЛАВА

8

Безопасност и сигурност на продукта
• Информация за безопасност и производителност, стр. 79
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Информация за безопасност и производителност
Прекъсване на електрическото захранване
Достъпът до услугата за набиране на спешни номера от телефона изисква телефонът да
получава електрическо захранване. Ако има прекъсване в електрическото захранване, услугата
за набиране на спешни номера няма да функционира, докато захранването не бъде
възстановено. В случай на прекъсване или разрив в електрическото захранване, може да се
наложи да нулирате или да конфигурирате отново оборудването, за да можете да използвате
услугата за набиране на спешни номера.

Външни устройства
Препоръчваме Ви използването на качествени външни устройства, които са защитени срещу
нежелани радиочестотни (RF) и звуковочестотни (AF) сигнали. Външните устройства включват
слушалки, кабели и съединители.
В зависимост от качеството на тези устройства и тяхната близост до други устройства, като
мобилни телефони или радиостанции за двустранна връзка, може все пак да се появят звукови
смущения. В такива случаи Ви препоръчваме да извършите едно или няколко от следните
действия:
• Отдалечете външното устройство от източника на радиочестотни (RF) и звуковочестотни
(AF) сигнали.
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• Прекарайте кабелите на външното устройство по-далеч от източника на радиочестотни
(RF) и звуковочестотни (AF) сигнали.
• Използвайте защитени кабели за външното устройство или кабели с по-добра защита и
съединител.
• Скъсете кабела на външното устройство.
• Поставете ферити или други подобни устройства на кабелите на външното устройство.
Cisco не може да гарантира работата на външни устройства, кабели и съединители.

Внимание

В държавите от Европейския съюз използвайте само външни високоговорители, микрофони
и слушалки, които са в пълно съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост
[89/336/EО].

Начини за захранване на ви телефон
Можете да захранвате си телефон по един от следните два начина:
• Да използвате захранващия кабел, доставен с Вашия телефон.
• Ако мрежата Ви поддържа захранване по Ethernet (PoE), можете да включите телефона
си към мрежата. Включете Ethernet кабела в Ethernet порта на телефона
и в мрежата.
Ако не сте сигурни дали мрежата Ви поддържа захранване по Ethernet (PoE), се обърнете към
администратора си.

Поведение на телефона по време на задръстване на мрежата
Всичко, което намалява мрежовата ефективност, може да се отрази на качеството на звука и
видеото на Cisco IP Phone и в някои случаи може да причини прекъсване на разговора.
Влошаването на ефективността на мрежата може да се дължи на следните дейности, без
списъкът да е изчерпателен:
• Административни задачи, като сканиране на вътрешни портове и защитно сканиране
• Атаки, които могат да възникнат в мрежата Ви, като атака от тип отказ на услуга

Декларации за съвместимост с изискванията на
Федералнатакомисияподалекосъобщенията(ФКД)
Федералната комисия по далекосъобщенията изисква декларации за съвместимост за
следните:
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Декларация съгласно изискванията на Федералната комисия
по далекосъобщенията (ФКД), част 15.21
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, която носи отговорност
за съвместимостта, може да анулират разрешението на потребителя да работи с оборудването.

Декларация за експозиция на радиочестотно излъчване
съгласно изискванията на Федералната комисия по
далекосъобщенията (ФКД)
Това оборудване съответства на ограниченията за експозиция на излъчване на Федералната
комисия по далекосъобщенията (ФКД), зададени за неконтролирана среда. Крайните
потребители трябва да следват конкретните инструкции за работа, за да изпълнят изискванията
за съвместимост по отношение на радиочестотното излъчване. Този предавател трябва да
се намира най-малко на 20 см от потребителя и не трябва да бъде разположен заедно или да
работи съвместно с каквато и да е друга антена или предавател.

Декларация за приемници и цифрови устройства от клас Б
съгласно изискванията на Федералната комисия по
далекосъобщенията (ФКД)
Този продукт е тестван, като е установено, че съответства на спецификациите за цифрово
устройство от клас Б съгласно част 15 от правилника на ФКД. Тези ограничения имат за цел
да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения.
Настоящото оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако
не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни
смущения на радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че в конкретна инсталация няма да
се появят смущения.
Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радиосигнал или
телевизионен сигнал, което може да бъде определено чрез изключване и включване на
оборудването, на потребителя се препоръчва да опита да отстрани смущенията, като използва
една или повече от следните мерки:
• Да пренасочи или премести антената на приемника
• Да увеличи разстоянието между оборудването или устройствата
• Да свърже оборудването към стенен контакт, различен от този на приемника
• Да се обърне към квалифициран радио/телевизионен техник за съдействие
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Общ преглед на защитата на продукта на Cisco
Този продукт съдържа криптографски функции и е обект на законодателството на САЩ и на
местните законодателства по отношение на вноса, износа, прехвърлянето и използването му.
Доставката на криптографски продукти на Cisco не оправомощава трета страна да внася,
изнася, разпространява или използва криптиране. Вносителите, износителите, дистрибуторите
и потребителите са отговорни за спазването на законите на САЩ и на местните
законодателства. С използването на този продукт вие се съгласявате да спазвате приложимите
закони и разпоредби. Ако не сте в състояние да спазвате законите на САЩ и местните
законодателства, върнете този продукт незабавно.
Допълнителна информация относно разпоредбите на износ в САЩ могат да се намерят на
адрес https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm

Важна информация онлайн
Лицензионно споразумение с краен потребител
Лицензионното споразумение с краен потребител (ЛСКП) се намира тук: https://www.cisco.com/
go/eula
Информация за съответствие с нормативната уредба и безопасност
Информацията за съответствие с нормативната уредба и безопасност (ИСНУБ) се намира
тук: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/
install/guide/iphrcsi3.html
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