A telefon használata

Gyakori telefonos
műveletek
Hívás tartásba
helyezése és
visszavétele

Nyomja meg a Tart vagy a Visszav
gombot.

Hívás átadása új
számra

Nyomja meg az Átad gombot, írja
be a célszámot, majd ismét nyomja
meg az Átad gombot.

Szám újrahívása

Nyomja meg az Újrahív vagy a
gombot.

A telefon némítása

Nyomja meg a Némítás be gombot.
A mikrofon a Némítás ki gombbal
kapcsolható be újra.

Normál
konferenciahívás
kezdeményezése

Nyomja meg a Konfer gombot.
Tárcsázza a kívánt számot, majd
ismét nyomja meg a Konfer
gombot. A műveletet az összes
résztvevővel ismételje meg.

Mellék átirányítása

Nyomja meg az ÁtirMind gombot.
Adja meg azt a számot, melyre a
hívásokat át kívánja irányítani.
Az átirányítás az ÁtirMind
gombbal törölheti.

A hívásnaplók
használata

Osztott vonalon
érkező hívás áttétele
az asztali és a
vezeték nélküli
telefon között

Válassza a Menü >
Híváselőzmények menüpontot,
majd válassza ki a megfelelő
hívásnaplót. Jelölje ki tárcsázni
kívánt számot, majd nyomja meg a
gombot.
A hívást fogadó telefonon nyomja
meg a Tart gombot. A másik
telefonon a Visszav gomb
megnyomásával vegye át a hívást.

Rövid útmutató

A telefon
bekapcsolása

Tartsa nyomva a
(piros) gombot,
amíg a telefon be nem kapcsol.

Hívás
kezdeményezése

Tárcsázza a számot, majd nyomja
meg a
(zöld) gombot. (Nincs
tárcsázási hang.)

Hívás fogadása

Nyomja meg a

(zöld) gombot.

Hívás bontása

Nyomja meg a

(piros) gombot.

A telefonfunkciók
elérése

Nyomja meg a
vagy
programozható gombot a funkció
eléréséhez. A és gombokkal
megtekintheti a többi funkciót.

A menüelemek
elérése

Nyomja meg a
(Menü) gombot,
majd a
és gombokkal tallózzon
a menüelemek között.

A telefon
kikapcsolása

(piros) gombot,
Tartsa nyomva a
amíg a telefon ki nem kapcsol.

Gyorsbillentyűk
Cisco Unified 7920
vezeték nélküli IP telefon
a Cisco Unified
CallManager 5.0 (SCCP)
rendszerhez

A billentyűzet
zárolása és
feloldása

Gyakori telefonos műveletek

Hangszóró
hangerejének
beállítása

A
gomb megnyomásával jelenítse
meg a hangerő képernyőt. A
gombbal növelheti, a
gombbal
csökkentheti a hangerőt.

Hangposta
elérése

Tartsa rövid ideig lenyomva a
gombot, hogy csatlakozzon a
hangpostához.

Szám újrahívása

Nyomja meg a
gombot a
tárcsázott számok megjelenítéséhez.
A
gombbal keresse ki a számot,
majd nyomja meg a
gombot.

A telefon használata

Rezgő hívásjelzés Tartsa nyomva a
(*) gombot.
bekapcsolása
Megjelenik a „Rezgés be” üzenet és a
ikon. A csengő aktiválásához
nyomja meg a
gombot, ekkor
eltűnik a
ikon.

Gyorsbillentyűk
A programozható gombok funkciói
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A telefonkészülék kijelzőjén
megjelenő ikonok

Tartsa nyomva a # (#) gombot.
ikon jelzi, hogy a billentyűzet
A
zárolva van. Feloldáshoz nyomja meg a
# , majd az OK gombot.
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A programozható gombok
funkciói

Némítás be/
Némítás ki

Hívás elnémítása/az elnémítás
kikapcsolása

ÖsszKap

Két hívás összekapcsolása egymással

Átad

Hívás átadása

Parkol

Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval

ÁtirMind

Hívásátirányítás beállítása/
megszüntetése

QRT

Hívási hibák jelzése a rendszergazdának

Önmaga hozzáadása osztott vonalon
folyó beszélgetéshez

Részletek

Egy rekord részleteinek megjelenítése.

Hívásátirányítás engedélyezve

Belép

RHAzn

Gyanús hívások jelentése

Hívás tartásban

Egy másik csoportban kicsengő hívás
fogadása

RövHív

Tárcsázás gyorshívó szám segítségével

Egyesít

Egy vonal több hívásának egyesítése egy
konferenciabeszélgetésben

TelKönyv

A telefonkönyv menü elérése

Bejövő hívás

TovHP

Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe

EHFelv

Egy az Ön csoportjához társított
csoportban kicsengő hívás fogadása

Telefonvonal

Töröl

A MódHív használatakor a kurzornál álló
karakterek törlése

Eltáv

Konferencia-résztvevő eltávolítása

UtRBont

Felvesz

Saját csoportjába tartozó hívás fogadása

A konferenciához utoljára csatlakozott
fél eltávolítása

Frissít

Tartalom frissítése

ÚjHívás

Új hívás kezdeményezése

Hangerő

Hangszóró hangerejének beállítása

Újrahív

A legutóbbi szám újratárcsázása

A BLF vonal használatban

Hív

Telefonszám tárcsázása

Válaszol

Hívás fogadása

BLF vonal készenlétben

HívVége

Aktuális hívás megszakítása

Választ

A képernyő egy elemének kiválasztása

Indít

Keresés címtárlistában

Visszav

Tartásban levő hívás visszavétele

kBelép

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

Visszhív

Értesítés kérése, amikor egy
pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá
válik

CsHFelv

Kiürít

Bejegyzések vagy beállítások törlése

Konfer

Konferenciahívás létrehozása

KonfHíd

Konferenciahíd létrehozása

KonfL

Konferenciabeszélgetés résztvevőinek
listázása

Mégse

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

Ment

A kiválasztott beállítások mentése

Menü

Telefonmenü elérése

MódHív

Hívásnaplóban szereplő szám
szerkesztése

Szolgáltatások A telefonszolgáltatások elérése

A gyorshívó gombok használata
A gyorshívó
gombok
beállítása

Válassza a Menü > Telefonkönyv >
Telefonkönyv > Gyorshívó menüt.
Keressen egy
nélküli gyorshívó
elemet. Válassza a Részletek, majd a
Szerkesztés elemet, és adjon meg egy
telefonszámot.

A gyorshívó
gombok
használata

A gyorshívó számokat a 2 (2-9)
gombok nyomva tartásával érheti el.
ABC

A telefonkészülék
kijelzőjén megjelenő
ikonok
Vonal és hívás állapota

Felépült hívás

Egyéb funkciók
Gyorshívó szám konfigurálva
Szolgáltatások konfigurálva

Nem érhető el BLF jelző ehhez a vonalhoz

Telefonkönyv-bejegyzés írása
Válassza a Menü > Telefonkönyv > Telefonkönyv >
Hozzáadás menüt. Lépegessen a bejegyzéshez, majd
válassza a Szerkesztés elemet.
Írja be a nevet és a telefonszámot a billentyűzet és a
következő gyorsbillentyűk segítségével:
Szöveg – A megfelelő karaktert a számbillentyűk 1–3-szori
megnyomásával írhatja be, a szóközt a vagy
gombbal.
Nagybetűs – A kis- és nagybetűs írás között a
gombbal
válthat. A kijelző jobb oldalán az
vagy az
ikon látható.
Számok – Nyomja meg négyszer a számbillentyűt.
Szimbólumok – A # gomb megnyomásával jelenítse
meg a szimbólumtáblát. A nyilakkal keresse meg a kívánt
szimbólumot, majd szúrja be a Használat elem
segítségével.

