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Telefonul dumneavoastră
Este prezentat Telefon Cisco IP 7841.

1  Indicator căsuță vocală sau apel recepționat

2  Butoanele de linie și de caracteristici

3  Taste soft

4  Navigare (inelul de navigare și butonul Selectare)

5  Așteptare, Transfer și Conferință

6  Difuzor, Căști și Fără sonor

7  Căsuță vocală, Aplicații și Director

8  Volum

Butoanele de linie și de caracteristici
Utilizați butoanele de linie și de caracteristici pentru 
a vizualiza apeluri de pe o linie sau pentru a accesa 
caracteristici precum Apelare rapidă. 

Butoanele se aprind pentru a indica starea:

 x  Verde, continuu: Apel activ

 x  Verde, clipește: Apel în așteptare

 x  Portocaliu, continuu: Linie privată în uz

 x  Portocaliu, clipește: Apel recepționat

 x  Roșu, continuu: Linie la distanță în uz

 x  Roșu, clipește: Linie la distanță în așteptare

Efectuarea unui apel
Introduceți un număr și ridicați receptorul.

Răspunsul la un apel
Apăsați butonul de linie portocaliu care clipește.

Punerea unui apel în așteptare
1. Apăsați Așteptare .
2. Pentru a relua un apel în așteptare, apăsați din nou 

Așteptare.

Vizualizareaapelurilor recente
1. Apăsați Aplicații .
2. Defilați și selectați Recente.
3. Selectați o linie de vizualizat.

Adăugarea altei persoane la un apel (7811)
1. Dintr-un apel activ, apăsați Conferință  .
2. Apăsați Apeluri, selectați un apel în așteptare și 

apăsați Da.

Adăugarea altei persoane la un apel  
(7821, 7841, 7861)
1. Dintr-un apel activ, apăsați Conferință  .
2. Selectați un apel în așteptare și apăsați Conferință.
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Transferul unui apel către o altă persoană 
1. În timpul unui apel care nu este în așteptare, apăsați 

Transfer  . 
2. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane. 
3. Apăsați din nou Transfer. 

Efectuarea unui apel cu căști 
1. Conectați o pereche de căști.
2. Introduceți un număr utilizând tastatura. 

3. Apăsați Căști  .

Efectuarea unui apel folosind difuzorul
1. Introduceți un număr utilizând tastatura.

2. Apăsați Difuzor  .

Dezactivarea sunetului

1. Apăsați Fără sonor  .
2. Apăsați din nou Fără sonor pentru a dezactiva această 

funcție.

Ascultarea mesajelor vocale

Apăsați Mesaje  și urmați indicațiile vocale. Pentru 
a verifica mesajele pentru o anumită linie, apăsați mai întâi 
butonul de linie.

Redirecționarea tuturor apelurilor 
1. Selectați o linie și apăsați Redir toate.
2. Introduceți numărul către care doriți să efectuați 

redirecționarea sau apăsați Căsuță vocală.
3. Când reveniți, apăsați Redirecționare oprită.

Ajustarea volumului într-un apel

Apăsați tasta Volum  în sus sau în jos 
pentru a regla volumul receptorului, căștilor sau difuzorului 
atunci când telefonul este în uz.

Ajustarea volumuluitonului de apel

Apăsați tasta Volum  în sus sau în jos 
pentru a regla volumul tonului de apel atunci când telefonul 
nu este în uz.

Schimbarea tonului de apel 
1. Apăsați Aplicații .
2. Selectați Preferințe > Ton de apel.
3. Selectați o linie.
4. Defilați prin lista de tonuri de sonerie și apăsați Redare 

pentru a asculta o mostră.
5. Apăsați Setat și Aplicare pentru a salva o selecție.

Reglarea contrastului ecranului
1. Apăsați Aplicații .
2. Selectați Preferințe > Contrast.
3. Apăsați în sus sau în jos pentru a regla contrastul.
4. Apăsați Salvare.

Reglarea iluminării de fundal a ecranului
1. Apăsați Aplicații .
2. Selectați Preferințe > Iluminare fundal.
3. Apăsați Pornit pentru a activa iluminarea de fundal sau 

Oprit pentru a o dezactiva.

Ghidul utilizatorului
VedețiGhidul complet al utilizatorului la adresa http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.
html.


