Използване на телефона

Обичайни операции
с телефона

Включване на
телефона

Натиснете и задръжте
(червения
бутон), докато телефонът се включи.

Осъществяване
на повикване

Наберете съответния номер и
натиснете
(зеления бутон).
(Няма сигнал "свободно").

Отговаряне на
повикване

Натиснете

(зеления бутон).

Приключване
на разговор

Натиснете

(червения бутон).

Задържане/
възобновяване
на повикване

Натиснете ЗадРаз или Възобн.

Прехвърляне на
повикване към
нов номер

Натиснете ПрехРаз и въведете
целеви номер, а след това
натиснете отново ПрехРаз.

Повторно набиране
на номер

Натиснете ПовтНаб или

Изключване на звука
на телефона

Натиснете Без звук Вкл. За да
изключите микрофона,
натиснете Без звук Изкл.

Достъп до
функциите
на телефона

Започване на
стандартен
конферентен
разговор

Натиснете Конфер. Наберете
номер, а след това натиснете
Конфер отново. Повторете това
за всяко лице.

Натиснете
или
(функционален бутон) за съответната
функция. За допълнителни функции
използвайте
или .

Достъп до
опциите в
менюто

Натиснете
(Меню) и
използвайте
или , за да
покажете менютата.

Пренасочване на
вашия вътрешен
номер

Натиснете ПреВс. Въведете
номера, към който искате
да пренасочите всички
повиквания. Натиснете
ПреВс за отказ.

Изключване
на телефона

Натиснете и задръжте
(червения бутон), докато
телефонът се изключи.

Използване на
дневниците с
повиквания

Изберете Меню > Хронология
на повикванията, за да
изберете желания дневник
с повиквания. За да наберете
даден запис, маркирайте го
и натиснете
.

Преместване на
повикване по
споделена линия
между телефона на
бюрото и безжичен
телефон

От телефона с активното
повикване натиснете ЗадРаз.
След това от някой друг
телефон натиснете Възобн,
за да свържете повикването.

.

Бърза справка

Клавишни комбинации
Безжичен Cisco Unified
IP телефон 7920 за
Cisco Unified
CallManager 5.0 (SCCP)

Клавишни комбинации
Функционални бутони
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Натиснете и задръжте # (бутона #).
показва, че клавиатурата
е заключена. За да я отключите,
натиснете # и OK.

Превключване
на вибрации

Натиснете и задръжте
(бутона *).
Ще се покаже "Вибрацията
е включена" и
. За да
превключите на звънене, натиснете
, така че да се покаже
.

Регулиране
на силата
на звука на
високоговорителя

Натиснете
, за да се покаже
екранът за настройка на силата на
звука. Натиснете или , за да
увеличите или намалите силата
на звука.

Достъп до
гласовите
съобщения

Натиснете и задръжте за малко 1 ,
за да се свържете със системата за
гласова поща.

Повторно
набиране на
номер

Натиснете
, за да прегледате
набраните номера. Натиснете ,
за да изберете желания номер, след
което натиснете
.
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Заключване/
отключване на
клавиатурата

Икони на екрана на телефона

Функционални бутони

Отмяна

Отмяна на действие или изход от даден
екран, без да се приемат промените

Актуал

ОтсПосл

Отстраняване на последния участник,
добавен към конферентен разговор

ОтсУч

Отстраняване на участник от
конферентен разговор

Пренасочването на повикванията е разрешено

ПовтНаб

Повторно набиране на последния
набран номер

Задържано повикване

Подробности

Показване на подробни данни в запис

Повикване с установена връзка

ПокКонф

Създаване на конферентен разговор
с покана

Входящо повикване

ПреВс

Задаване/отмяна на пренасочването
на повиквания

Телефонна линия

ПрехРаз

Прехвърляне на разговор

ПриГрР

Отговор на повикване, звънящо
в друга група

Прием

Отговаряне на повикване във вашата
група

ПрисКон

Събиране на няколко повиквания,
които вече са на една и съща линия, за
създаване на конферентен разговор

РедНом

Редактиране на номер в дневник
с повиквания

СписУч

Показване на участниците
в конферентен разговор

СъкрНаб

Набиране с индексен номер за бързо
набиране

Указател

Достъп до опциите в менюто на
телефонната книга
Достъп до телефонните услуги

Обновяване на съдържанието

Без звук Вкл./ Включване/изключване на микрофона
Без звук Изкл.
Възобн

Възобновяване на задържано
повикване

Височина на
звука

Регулиране на силата на звука на
високоговорителя

ДирСв

Прехвърляне на две повиквания едно
към друго

ДокКач

Предаване на информация за проблеми
с повикванията на системния
администратор

ЗадПов

Запазване на активно повикване с
помощта на функцията за задържане
на повикване

Запамет

Запаметяване на избраните настройки

Избор

Избиране на елемент от екрана

Изпращ

Търсене на запис в телефонния
указател

Изтрив

Изтриване на знаци от курсора при
използване на "РедНом"

Изчист

Изтриване на записи или настройки

Конфер

Създаване на конферентен разговор

КрайРаз

Прекъсване на текущия разговор

Меню

Достъп до менютата на телефона

Набир

Набиране на телефонен номер

Намесв

Добавяте себе си към разговор по
споделена линия

Услуги

НамКон

Добавяте себе си към разговор по
споделена линия и създаване на
конферентен разговор

Използване на бутони за бързо
набиране

НезОткл

Изпращане на повикване към системата
за гласова поща

НовПов

Осъществяване на ново повикване

ОбрПов

Получаване на известие, когато даден
зает вътрешен номер се освободи

ОПриемане

Отговаряне на повикване, звънящо в
група, която е свързана с вашата група

Отгов

Отговаряне на повикване

ОткрЗло

Съобщаване за съмнителни повиквания

Настройка
на бутони
за бързо
набиране

Изберете Меню > Указател >
Телефонна книга >Бързо набиране.
Превъртете до даден запис за бързо
набиране без
. Натиснете
Подробности, Редактиране, а след това
въведете желания телефонен номер.

Използване
на бутони
за бързо
набиране

Натиснете и задръжте 2 (бутони 2–9)
за достъп до съответния номер за бързо
набиране.
ABC

Икони на екрана на
телефона
Състояние на линията и повикването

Други функции
Конфигуриран номер за бързо набиране
Конфигурирани услуги
Активна BLF линия
Неактивна BLF линия
BLF индикаторът не е наличен за тази линия

Създаване на записи в
телефонната книга
Изберете Меню > Указател > Телефонна книга >
Добави. Превъртете и изберете желания запис, след
което натиснете Редактиране.
Въведете съответното име и телефонен номер, като
използвате клавиатурата и следните клавишни
комбинации:
Текст – Натиснете бутоните с номера от 1 до 3 пъти,
за да изберете желания знак, а за въвеждане на
интервали натискайте или
.
Главни букви – Натиснете
за превключване между
главни и малки букви. В дясната част на екрана ще се
покаже
или
.
Числа – Натиснете съответния бутона с число 4 пъти.
#
Символи – Натиснете
, за да се покаже таблицата
със символи. Използвайте стрелките, за да изберете
желания символ, след което натиснете Използвай,
за да вмъкнете символа.

