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Обичайни операции 
с телефона
Осъществяване на 
повикване

Вдигнете слушалката на телефона 
преди или след набиране на 
желания номер.

Повторно набиране 
на номер

Натиснете ПовтНаб.

Превключване към 
слушалката по време 
на разговор

Вдигнете слушалката на телефона.

Превключване към 
високоговорителя или 
слушалките по време 
на разговор

Натиснете  или , 
след което затворете слушалката 
на телефона.

Изключване/включване 
на звука на повикване

Натиснете .

Преглед на хронологията 
на повикванията

Натиснете  > Хронология 
на повикванията. 

Задържане и 
възобновяване на 
повикване

Натиснете , за да поставите 
дадено повикване в режим на 
задържане, и натиснете бутона 
отново, за да възобновите 
задържаното повикване.

Прехвърляне 
на повикване към 
нов номер

Натиснете , въведете 
номера, след което натиснете 
бутона отново.

Осъществяване 
на повикване по 
интеркома

Натиснете бутона Интерком и 
въведете номер, ако е необходимо. 
Можете да започнете да говорите, 
след като чуете сигнала.

Започване на стандартен 
конферентен разговор

Натиснете , наберете номера 
на участника, след което натиснете 
бутона отново.

Заглушаване на звъненето 
за входящо повикване

Натиснете веднъж бутона 
Сила на звука.
КРАТКО СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО
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Екранни бутони
Икони на екрана на телефона
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Екранни бутони
Вс. пов. Показване на списък на всички пропуснати, 

отправени и приети повиквания.

Отговор Отговаряне на повикване.

Приложи Потвърждаване на избор за тон на звънене.

Обади се Започване на повикване.

ОбрПов Получаване на известие, когато даден зает 
вътрешен номер се освободи.

Отказ Отказване на действие или изход от екран без 
прилагане на промените.

Изчист Изчистване на всичко.

Изтриване Изтриване на запис от хронологията на 
повикванията.

Изтр Пов Изтриване на повикване от хронологията на 
повикванията.

Подробности Отваряне на подробни данни за повикване с 
участие на няколко страни в записите за 
пропуснати, отправени и приети повиквания.

Набиране Набиране на избран номер.

Отклон Изпращане или пренасочване на повикване 
към гласовата поща или към предварително 
зададен телефонен номер.

Редакт Промяна на име или имейл адрес.

РедНом Промяна на номер.

Изход Връщане към предишния екран.

ПренВс/
ПрепрИЗК

Задаване/отменяне на пренасочване на 
повиквания.

ПриГрР Отговаряне на повикване, което звъни на 
телефон в друга група или по друга линия.

Изход Излизане от личния указател.

ПокКонф Създаване на личен конферентен разговор.

Проп. Отваряне на записа на пропуснатите 
повиквания.

Други Показване на допълнителни екранни бутони.
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НовПов Осъществяване на ново повикване.

Да Потвърждаване на избор.

ОПрием Отговаряне на повикване, което звъни на 
телефон в свързана група.

ЗадПов Съхраняване на повикване.

Пускане Възпроизвеждане на тон на звънене.

Прием Отговаряне на повикване, което звъни на 
друг телефон в рамките на вашата група.

ПовтНаб Повторно набиране на последния 
набран номер.

Премахване Премахване на запис или участник от 
конферентен разговор.

Запаметяване Запаметяване на избраните настройки.

Търсене Търсене за запис в директория.

Избор Избиране на маркираната опция.

Задаване Задаване на тон на звънене.

Изпращ Въвеждане на информация за потребителя.

Размяна Превключване между две съществуващи 
повиквания.

Актуал Актуализиране на запис в личния указател.

>> Придвижване из въведените символи.

Връщане с една позиция назад за изтриване 
на символи.

Връщане назад.
Икони на екрана 
на телефона

Вдигната слушалка на телефона

Затворена слушалка на телефона

Повикване с установена връзка

Входящо повикване

Пропуснато повикване

Получено повикване

Осъществено повикване

Повикване в режим на задържане/възобновяване 
на повикване

Икони на функции
(ако са налични на вашия телефон)

Чакащо съобщение

Използвана споделена линия

Линия за бързо набиране

Индикатор за състояние на линия – следената линия 
се използва

Индикатор за състояние на линия – следената линия 
не се използва

Индикатор за състояние на линия – по следената 
линия се звъни 

Индикатор за състояние на линия – следената линия 
е в режим „Не ме безпокойте“ (НеБезп).
Бутони 

За Кратки начални ръководства за Cisco IP телефони отидете 
на този URL адрес:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_
guide_list.html

Приложения

Контакти

Съобщения

Прехвърляне

Задържане/възобновяване

Конферентен разговор

Сила на звука

Високоговорител

Без звук

Слушалки

Бутон за избиране
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