מקשי בחירה

פעולות שכיחות בטלפון
ביצוע שיחה

הרם את השפופרת לפני או
אחרי חיוג מספר.

כל השיחות

מפרט את כל השיחות שלא נענו ,בוצעו
והתקבלו.

חיוג חוזר של מספר

לחץ על חיוג חוזר.

מעבר לשפופרת במהלך
שיחה.

הרם את השפופרת.

מעבר לרמקול או
לאוזניות במהלך שיחה.

או על
לחץ על
והנח את השפופרת.

מענה

השב לשיחה.

החל

אשר בחירת צלצול.

שיחה

התחל שיחה.

Callback
(נסה שוב)

קבל הודעה על שלוחה תפוסה
שהתפנתה.

השתק ובטל השתקה
של שיחה

לחץ על

.

Cancel
(ביטול)

בטל פעולה או צא ממסך בלי להחיל
שינויים.

הצג יומן שיחות

לחץ על
שיחות.

> היסטוריית

נקה

נקה את כל הערכים.

מחק

מחק ערך מהיסטוריית השיחות.

החזק והמשך שיחה

כדי להחזיק
לחץ על
שיחה ולחץ שוב כדי לחדש את
השיחה המוחזקת.

מחק שיחה

מחק שיחה מהיסטוריית השיחות.

פרטים

פתיחת הפרטים עבור שיחה מרובת
משתתפים ברשימות 'שיחות שלא נענו',
'שיחות שבוצעו' ו'שיחות שהתקבלו'.

חייג

חייג למספר שנבחר.

להפנות

שלח או נתב שיחה לתא קולי או למספר
טלפון שהוגדר מראש.

העברת שיחה למספר
חדש

לחץ על

מדריך עזר מהיר

,

 ,הזן את

המספר ולחץ עליו שוב.

ביצוע שיחה
באינטרקום

לחץ על לחצן איטרקום ולאחר
מכן הזן מספר בעת הצורך.
דבר אחרי שתשמע את הצליל.

הפעל שיחת ועידה
רגילה

 ,חייג אל
לחץ על
המשתתף ולאחר מכן לחץ עליו
שוב.

השתק את הצלצול
לשיחה נכנסת

לחץ על לחצן עוצמת השמע
פעם אחת.
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ערוך

שנה שם או כתובת דוא"ל.

ע' חיוג

שנה מספר.

מקשי בחירה

צא

חזור למסך הקודם.

סמלים במסך הטלפון

העבר הכל/
העברה כבויה

הגדר/בטל העברת שיחות.

פעולות שכיחות בטלפון

חטי .קב.

לחצנים

מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה אחרת
או בקו אחר.

התנתק

התנתק ממדריך טלפון אישי.

Meet Me

ארח שיחת ועידה .Meet-Me

שיחות שלא
נענו

פתח רשימה של שיחות שלא נענו.

( Moreעוד)

הצג מקשי בחירה נוספים.

New Call
(שיחה
חדשה)

התחל שיחה חדשה.

אישור

אשר בחירה.

חטיפה א.

השב לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת.

חניה

אחסן שיחה.

הפעל

הפעל רינגטון.

חטיפה

השב לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר
בקבוצה שלך.

לבצע חיוג
חוזר

בצע חיוג חוזר למספר האחרון.

הסר

הסר משתתף בשיחת ועידה או ערך.

שמור

שמור את ההגדרות שנבחרו.

חפש

חפש רשומה במדריך טלפונים.

בחר

בחר את האפשרות המסומנת.

הגדר

הגדר צלצול.

בצע

הזן פרטי משתמש.

החלף

החלף בין שתי שיחות קיימות.

עדכן

עדכן ערך במדריך הטלפון האישי.

>>

עבור בין תווים שהוזנו
השתמש ב Backspace-כדי למחוק תווים.
הקודם.

סמלים במסך הטלפון

לחצנים

לא בעריסה

יישומים

בעריסה

אנשי קשר

שיחה מחוברת

( Messagesהודעו)

שיחה נכנסת
שיחה שלא נענתה
שיחה שהתקבלה

העברה
החזק/המשך
שיחת ועידה
עוצמת קול

שיחה שבוצעה
שיחה מוחזקת/המשך שיחה

סמלי תכונות

רמקול

(אם זמינים בטלפון שלך) בטלפון שלך

השתקה

הודעה ממתינה
קו משותף בשימוש
קו חיוג מהיר
מחוון סטטוס קו  -קו בפיקוח נמצא בשימוש
מחוון סטטוס קו  -קו בפיקוח אינו פעיל
מחוון סטטוס קו  -קו בפיקוח מצלצל
מחוון סטטוס קו  -קו בפיקוח מוגדר למצב 'נא לא
להפריע' ()DND

אוזניות
לחצן 'בחר'
לקבלת מדריכי התחלה מהירה של ,Cisco IP Phone
עבור לעתובת  URLזו:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/
products_user_guide_list.html

