Gyakrabban végrehajtott
telefonos műveletek

A programozható
gombok funkciói

Hívás
kezdeményezése

Vegye fel a telefonkagylót a
szám tárcsázása előtt vagy után.

Átad

Hívás átadása

Szám újrahívása

Nyomja meg az Újrahív gombot.

ÁtirMind

Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése

Hívás tartásba
helyezése

Jelöljön ki egy hívást, majd
nyomja meg a
gombot.

Bezár

Az aktuális ablak bezárása

CsHFelv

Egy másik csoportban kicsengő hívás
fogadása

Tartásban lévő
hívás folytatása

Jelöljön ki egy tartásban lévő
hívást, majd nyomja meg a
gombot.

Egyesít

Egy vonal több hívásának egyesítése
egy konferenciabeszélgetésben

EHFelv

Egy társított csoportban kicsengő hívás
fogadása

Eltáv

Konferencia-résztvevő eltávolítása

Felvesz

Saját csoportjába tartozó hívás fogadása

Frissít

Tartalom frissítése

Gyári

A gyári beállítások visszaállítása
alapértékre

Hív

Telefonszám tárcsázása

HívVége

Az aktuális hívás megszakítása

Indít

Keresés címtárlistában

kBelép

Önmaga hozzáadása egy osztott
vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel
konferenciabeszélgetés létrehozása

Kilép

Visszalépés az előző képernyőre

Kiürít

Bejegyzések vagy beállítások törlése

Konfer

Konferenciahívás létrehozása

KonfHíd

Konferenciahíd létrehozása

A programozható gombok funkciói

KonfL

A telefonkészülék kijelzőjén
megjelenő ikonok

Konferenciabeszélgetés résztvevőinek
listázása

Mégse

A folyó művelet megszakítása vagy
kilépés az aktuális képernyőről
a módosítások mentése nélkül

Ment

A kiválasztott beállítások mentése

MódHív

Hívásnaplóban szereplő szám
szerkesztése

Monitor

A hívás hallgatása kihangosítón keresztül

Szám hívása
gyorshívással

Hívás átadása új
számra

Rövid útmutató

• Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a tárcsázni
kívánt számot.
• Nyomja meg a
gombot, majd válassza ki a
Címtárak > Gyorshívók
elemet. Válassza ki a
tárcsázni kívánt számot.
• Adjon meg egy gyorshívó
számot letett kagyló
mellett, és nyomja meg a
RövHív gombot.
Nyomja meg az Átad gombot,
írja be a kívánt számot, majd
tegye le a kézibeszélőt (vagy
nyomja meg újra az Átad
gombot, ha a készülék nem
támogatja a letett kézibeszélő
melletti átadást).

Normál
Nyomja meg a tovább >
konferenciahívás Konfer gombot, majd
kezdeményezése tárcsázza a résztvevő számát.
Ezután ismét nyomja meg a
Konfer gombot.
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MonKi

A figyelési funkció letiltása

ÖsszKap

Két hívás összekapcsolása egymással

Parkol

Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval

Privát

Mások megakadályozása abban, hogy
az osztott vonal hívásait megtekintsék,
illetve belépjenek azokba

A telefonkészülék
kijelzőjén megjelenő
ikonok

Egyéb funkciók
Üzenet érkezett
Kiválasztott lehetőség

Hívásállapot
Hívásátirányítás engedélyezve

QRT

Hívási hibák jelzése a rendszergazdának

RövHív

Tárcsázás gyorshívó szám segítségével

Töröl

A MódHív használatakor a kurzor jobb
oldalán álló karakterek törlése

tovább

További parancsok megjelenítése

TovHP

Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe

ÚjHívás

Új hívás kezdeményezése

Újrahív

A legutóbb hívott szám újrahívása

Bejövő hívás

UtRBont

A konferenciához utoljára csatlakozott
fél eltávolítása

Kitárcsázás

Üzenet

A hangposta elérése

Válaszol

Hívás fogadása

Választ

Menüpont kiválasztása vagy hívás

ViÁllít

A beállítások visszaállítása alapértékre

<<

A kurzortól balra lévő karakterek törlése

>>

Mozgás jobbra a karakterek között

Hívás tartásban

Gombikonok
Hangerő

Felépült hívás
Kézibeszélő felvéve

Navigálás

Tart
Menü

Megosztott vonal használatban
A kiválasztott eszköz
Kézibeszélő használata
A kihangosító használatban van
(figyelés be)
Kritikus hívások
Prioritásos hívás
Közepes prioritású hívás
Magas prioritású hívás
Legmagasabb prioritású hívás

