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Jūsu tālrunis
Attēlā redzams Cisco IP tālrunis 7841.

1  Ienākoša zvana vai balss pasta indikators

2  Līnijas un funkciju pogas

3  Izvēles taustiņi

4  Navigācija (navigācijas ripa un poga Izvēlēt.)

5  Aizturēt, Pārsūtīt un Konferences zvans

6  Skaļrunis, Austiņas un Izslēgt skaņu

7  Balss pasts, Lietotnes un Saraksts

8  Skaļums

Līnijas un funkciju pogas
Izmantojiet līnijas un funkciju pogas, lai skatītu līnijas zvanus 
vai piekļūtu dažādām funkcijām, piemēram, ātrajiem 
zvaniem. 

Pogās iedegas indikatori, kas norāda statusu.

 x  Zaļš, deg: aktīvs zvans

 x  Zaļš, mirgo: aizturēts zvans

 x  Oranžs, deg: tiek izmantota privāta līnija

 x  Oranžs, mirgo: ienākošs zvans

 x  Sarkans, deg: tiek izmantota attāla līnija

 x  Sarkans, mirgo: tiek aizturēta attāla līnija

Zvana veikšana
Ievadiet numuru un paceliet klausuli.

Atbildēšana uz zvanu
Nospiediet mirgojošo dzintara krāsas līnijas pogu.

Zvana aizturēšana
1. Nospiediet Aizturēt .
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, vēlreiz nospiediet Aizturēt.

Nesen veikto zvanu apskate
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Ritiniet un atlasiet Nesenie.
3. Izvēlieties apskatāmo līniju.

Jaunas personas pievienošana zvanam 
(7811)
1. Aktīva zvana laikā nospiediet Konferences zvans .
2. Nospiediet Zvani, atlasiet aizturētu zvanu un  

nospiediet Jā.

Jaunas personas pievienošana zvanam 
(7821, 7841, 7861)
1. Aktīva zvana laikā nospiediet Konferences zvans .
2. Atlasiet aizturētu zvanu un nospiediet Jā.
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Zvana pārsūtīšana citai personai 
1. Aktīvas sarunas laikā (kad tā nav aizturēta) nospiediet 

Pārsūtīt . 
2. Ievadiet zvana saņēmēja tālruņa numuru. 
3. Vēlreiz nospiediet Pārsūtīt. 

Zvanīšana, izmantojot austiņas 
1. Pievienojiet austiņas.
2. Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru. 

3. Nospiediet Austiņas .

Zvanīšana, izmantojot skaļruni
1. Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.

2. Nospiediet Skaļrunis .

Skaņas izslēgšana

1. Nospiediet Klusums .
2. Vēlreiz nospiediet Klusums, lai izslēgtu klusuma režīmu.

Balss ziņojumu klausīšanās

Nospiediet Ziņojumi  un izpildiet balss norādījumus. 
Lai pārbaudītu noteiktas līnijas ziņojumus, vispirms 
nospiediet līnijas pogu.

Visu zvanu pāradresēšana 
1. Atlasiet līniju un nospiediet Pāradresēt visus.
2. Sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, 

vai nospiediet Balss pasts.
3. Kad esat atgriezies no prombūtnes, nospiediet Izslēgt 

pāradresāciju.

Skaļuma regulēšana zvana laikā
Tālruņa lietošanas laikā nospiediet pogu Skaļums 

 un izvēlieties lielāku vai mazāku klausules, 
austiņu vai skaļruņa skaļumu.

Zvana signāla skaļuma regulēšana
Kad tālrunis netiek lietots, nospiediet pogu Skaļums 

 un izvēlieties lielāku vai mazāku zvana 
signāla skaļumu.

Zvana signāla mainīšana 
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Atlasiet Preferences > Zvana signāls.
3. Izvēlieties līniju.
4. Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet Atskaņot, 

lai atskaņotu skaņas paraugu.
5. Lai saglabātu izvēli, nospiediet Iestatīt un Lietot.

Ekrāna kontrasta mainīšana
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Atlasiet Preferences > Kontrasts.
3. Nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai 

samazinātu kontrastu.
4. Nospiediet Saglabāt.

Ekrāna izgaismojuma regulēšana
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Atlasiet Preferences > Izgaismojums.
3. Nospiediet Ieslēgt vai Izslēgt, lai ieslēgtu vai izslēgtu 

izgaismojumu.

Lietotāja rokasgrāmata
Pilno lietotāja rokasgrāmatu skatiet vietnē http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-
phone-7800-series/products-user-guide-list.html.


