Απλές εργασίες με
το τηλέφωνο

Προγραμματιζόμενα
πλήκτρα

Πραγματοποίηση κλήσης Σηκώστε το ακουστικό πριν
καλέσετε τον αριθμό ή μετά.

Όλες οι
κλήσεις

Εμφανίζει όλες τις αναπάντητες, τις
εξερχόμενες και τις εισερχόμενες κλήσεις.

Απάντηση

Απάντηση σε κλήση.

Εφαρμογή

Επιβεβαίωση επιλογής ήχου κλήσης.

Κλήση

Έναρξη κλήσης.

Διαθέσιμο

Λήψη ειδοποίησης όταν ένα κατειλημμένο
εσωτερικό καταστεί διαθέσιμο.

Ακύρωση

Ακύρωση μιας ενέργειας ή έξοδος από μια
οθόνη χωρίς την εφαρμογή αλλαγών.

Εκκαθάριση

Εκκαθάριση όλων των τιμών.

Διαγραφή

Διαγραφή μιας καταχώρησης από το
Ιστορικό κλήσεων.

Διαγραφή
κλήσης

Διαγραφή μιας κλήσης από το Ιστορικό
κλήσεων.

Επανάκληση ενός αριθμού Πιέστε Επανάκληση.
Μεταφορά του ήχου στο
ακουστικό κατά τη
διάρκεια μιας κλήσης

Σηκώστε το ακουστικό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεταφορά του ήχου στο Πιέστε το
ή το
και,
ηχείο ή το σετ ακουστικών- στη συνέχεια, κατεβάστε το
μικροφώνου κατά τη
ακουστικό.
διάρκεια μιας κλήσης
Σίγαση και αναίρεση
σίγασης μιας κλήσης

Πιέστε το

.

Προβολή ιστορικού
κλήσεων

Πιέστε
κλήσεων.

Κλήση σε αναμονή και
συνέχιση μιας κλήσης

Πιέστε το
, για να θέσετε
μια κλήση σε αναμονή και πιέστε
το ξανά για να συνεχίσετε την
κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή.

> Ιστορικό

Μεταβίβαση κλήσης σε νέο Πιέστε
, καταχωρήστε τον
αριθμό
αριθμό και, στη συνέχεια, πιέστε
το ξανά.
Πραγματοποίηση κλήσης Πιέστε το κουμπί
ενδοσυνεννόησης
Ενδοσυνεννόηση και, στη
συνέχεια, καταχωρήστε έναν
αριθμό, αν αυτό είναι
απαραίτητο. Μιλήστε μετά τον
χαρακτηριστικό ήχο.

Cisco IP Phone 7821,
7841 και 7861 για το
Cisco Unified
Communications
Manager 10.0 (SIP)

Έναρξη μιας τυπικής
κλήσης συνδιάσκεψης

Πιέστε
, καλέστε τον
συμμετέχοντα και, στη συνέχεια,
πιέστε το ξανά.

Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου

Σίγαση κουδουνίσματος
εισερχόμενης κλήσης

Πιέστε το κουμπί Ένταση μία
φορά.

Κουμπιά

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
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Λεπτομέρειες Ανοίγει την οθόνη «Λεπτομέρειες» για μια
κλήση με πολλούς συμμετέχοντες στα
αρχεία καταγραφής αναπάντητων,
εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.
Κλήση

Κλήση επιλεγμένου αριθμού.

Εκτροπή

Αποστολή ή ανακατεύθυνση κλήσης στον
αυτόματο τηλεφωνητή ή σε προκαθορισμένο
αριθμό τηλεφώνου.

Επεξεργασία

Τροποποίηση ενός ονόματος ή μιας
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επεξεργασία
αριθμού

Τροποποίηση ενός αριθμού.

Έξοδος

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Προώθηση
όλων/
Τερματισμός
προώθησης

Ρύθμιση/ακύρωση της προώθησης κλήσεων.

GPickup

Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει σε
τηλέφωνο άλλης ομάδας ή άλλης γραμμής.

Αποσύνδεση

Αποσύνδεση από τον προσωπικό κατάλογο.

Meet Me

Πραγματοποίηση μιας κλήσης
συνδιάσκεψης Meet-Me.

Αναπάντητες

Άνοιγμα του αρχείου αναπάντητων
κλήσεων.

Άλλα

Εμφάνιση πρόσθετων προγραμματιζόμενων
πλήκτρων.

Νέα κλήση

Πραγματοποίηση νέας κλήσης.

OK

Επιβεβαίωση επιλογής.

OPickup

Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε
συσχετισμένη ομάδα.

Στάθμευση

Αποθήκευση κλήσης.

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή ήχου κλήσης.
Λήψη

Επανάκληση
Κατάργηση

Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε
ένα άλλο τηλέφωνο το οποίο ανήκει στην
ομάδα σας.
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που
καλέσατε.
Κατάργηση ενός συμμετέχοντα από τη
συνδιάσκεψη ή μιας καταχώρησης.

Εικονίδια οθόνης
τηλεφώνου

Κουμπιά
Εφαρμογές

Ακουστικό σηκωμένο

Επαφές

Ακουστικό στη βάση

Μηνύματα

Συνδεδεμένη κλήση
Εισερχόμενη κλήση

Μεταφορά
Αναμονή/Συνέχιση
Συνδιάσκεψη

Αναπάντητη κλήση

Αποθήκευση

Αποθήκευση των επιλεγμένων ρυθμίσεων.

Αναζήτηση

Αναζήτηση στοιχείων καταλόγου.

Επιλογή

Ορισμός επισημασμένης επιλογής.

Ορισμός

Ορισμός ήχου κλήσης.

Υποβολή

Καταχώρηση στοιχείων χρήστη.

Εναλλαγή

Εναλλαγή μεταξύ δύο υπαρχουσών
κλήσεων.

Ενημέρωση

Ενημέρωση καταχώρησης στον προσωπικό
κατάλογο.

Εικονίδια λειτουργιών

>>

Μετακίνηση μεταξύ των καταχωρημένων
χαρακτήρων.

(εάν είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας)

Ένταση ήχου
Ληφθείσα κλήση
Εξερχόμενη κλήση
Κλήση σε αναμονή/συνέχιση κλήσης

Μήνυμα σε αναμονή

Backspace για τη διαγραφή χαρακτήρων.

Ηχείο
Σίγαση
Σετ ακουστικών-μικροφώνου
Κουμπί επιλογής

Κοινόχρηστη γραμμή σε χρήση
Πίσω.
Γραμμή ταχείας κλήσης
Ένδειξη κατάστασης γραμμής–η εποπτευόμενη
γραμμή χρησιμοποιείται
Ένδειξη κατάστασης γραμμής–η εποπτευόμενη
γραμμή είναι αδρανής
Ένδειξη κατάστασης γραμμής–η εποπτευόμενη
γραμμή κουδουνίζει
Ένδειξη κατάστασης γραμμής–η εποπτευόμενη
γραμμή βρίσκεται σε λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
(DND)

Για τους Οδηγούς γρήγορης εκκίνησης των Cisco IP Phone,
μεταβείτε στη διεύθυνση URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_
user_guide_list.html

