Posługiwanie się
słuchawką

Typowe funkcje telefonu
Zawieszenie lub
Naciśnij klawisz Zawieś lub
wznowienie połączenia Wznów.
Przekazywanie
połączenia na nowy
numer

Naciśnij klawisz Przekaż i
wprowadź docelowy numer
telefonu, a następnie naciśnij
ponownie klawisz Przekaż.

Ponowne wybranie
numeru

Naciśnij klawisz Powtórz lub
klawisz

Wyciszenie telefonu

Naciśnij klawisz Mikrofon
wyłączony. Aby włączyć
mikrofon, naciśnij klawisz
Mikrofon włączony.

Rozpoczęcie
standardowego
połączenia
konferencyjnego

Naciśnij klawisz Konfer.
Wybierz numer, a następnie
ponownie naciśnij klawisz
Konfer. Powtarzaj te czynności
dla każdego połączenia.

Przekierowanie
połączenia

Naciśnij klawisz Przek.
Wprowadź numer telefonu,
na który chcesz przekierowywać
połączenia. Aby anulować,
naciśnij klawisz Przek.

Korzystanie z
dzienników połączeń

Wybierz kolejno opcje Menu >
Historia połączeń, aby wybrać
dziennik połączeń. Aby wybrać
numer, wybierz pozycję z listy i
naciśnij klawisz.

Przełączanie połączeń
na wspólnej linii
między telefonem
stacjonarnym a
bezprzewodowym

W telefonie, z którego
prowadzisz rozmowę, naciśnij
klawisz Zawieś. W drugim
telefonie naciśnij klawisz
Wznów, aby odebrać rozmowę.

Włączanie
telefonu

Nawiązanie Wybierz numer, po czym naciśnij klawisz
połączenia (zielony). (Nie ma sygnału wybierania).
Odbieranie
połączenia

Skrócona instrukcja obsługi
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Naciśnij klawisz

Rozłączanie Naciśnij klawisz
połączenia

(zielony).
(czerwony).

Dostęp do
funkcji
telefonu

Naciśnij klawisz
lub
(klawisz
programowy), aby uzyskać dostęp do
funkcji. Użyj klawisza lub , aby
przeglądać inne funkcje.

Dostęp do
opcji menu

Naciśnij klawisz
(Menu) i użyj
klawisza lub , aby przeglądać menu.

Wyłączanie
telefonu

(czerwony) i przytrzymaj
Naciśnij klawisz
go aż do wyłączenia się telefonu.

Klawisze skrótów

Klawisze skrótów
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Naciśnij klawisz
(czerwony)
i przytrzymaj go aż do włączenia się telefonu.

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Klawisz
Naciśnij i przytrzymaj klawisz #
blokowania/
informuje,
(klawisz #). Symbol
odblokowania że klawiatura jest zablokowana. Aby
odblokować klawiaturę, naciśnij klawisze
#
i OK.
Przełączanie
dzwonka na
alarm
wibracyjny

Naciśnij i przytrzymaj klawisz
(klawisz *). Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „Wibracje włączone” oraz
symbol
. Aby włączyć dzwonek,
naciśnij klawisz
; symbol
zniknie.

Regulacja
głośności
głośnika

Naciśnij klawisz , aby wyświetlić
ekran regulacji głośności. Naciśnij
klawisz , aby zwiększyć głośność, lub
klawisz , aby ją zmniejszyć.

Dostęp do
wiadomości
głosowych

Wciśnij klawisz 1 i przytrzymaj go
przez chwilę, by połączyć się z pocztą
głosową.

Ponowne
wybranie
numeru

Naciśnij klawisz
, aby zobaczyć wybrane
numery. Naciśnij klawisz , aby ustalić
numer, a następnie naciśnij klawisz
.

Definicje klawiszy
programowych
Aktual.

Odświeżenie zawartości

Anuluj

Anulowanie czynności lub zakończenie
bez stosowania zmian

cWtrąć

Dołączanie do połączenia na linii wspólnej
i utworzenie konferencji

Dołącz

Połączenie kilku połączeń na jednej linii w
celu utworzenia połączenia
konferencyjnego

Ikony na wyświetlaczu
telefonu

PrzkNat

Przekazanie połączenia do systemu
wiadomości głosowych

QRT

Przesyłanie problemów z połączeniem do
administratora systemu

Rozłącz

Rozłączenie bieżącego połączenia

Przekierowywanie połączeń włączone

SkrWybier

Wybieranie numeru przy użyciu numeru
szybkiego wybierania

Połączenie zawieszone

Szczegóły

Wyświetlanie szczegółowych danych rekordu

Trwające połączenie

Usługi

Dostęp do usług telefonu

Usuń

Usuwanie znaków w miejscu ustawienia
kursora podczas korzystania z funkcji
Edycja

Stany linii i połączeń

Połączenie przychodzące

Edycja

Edycja numeru w dzienniku połączeń

Głośność

Regulacja głośności głośnika

Usuń

Usunięcie uczestnika konferencji

Konfer

Utworzenie połączenia konferencyjnego

UsuńOst

KsTel

Dostęp do opcji menu książki telefonicznej

Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego
do konferencji

Numer szybkiego wybierania skonfigurowany

ListaK

Wyświetlenie uczestników konferencji

Wtrąć

Raport podejrzanych połączeń

Dodawanie się do połączenia na linii
wspólnej

Usługi skonfigurowane

MCID
Menu

Dostęp do menu telefonu

Wybierz

Wybór elementu na ekranie

Linia BLF w użyciu

MostKnf

Utworzenie konferencji typu MostKnf
Nawiązanie nowego połączenia

Wyciszanie połączenia / wyłączanie
wyciszenia

Linia BFL jest wolna

NowePoł

WyciszWł/
WyciszWył

Odbierz

Odbieranie połączenia

Wskaźnik BLF jest niedostępny dla tej linii

Oddzwoń

Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty
numer jest już dostępny

Parkuj

Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji
Parkuj połączenie

Połącz

Nawiązanie połączenia z numerem telefonu

Powtórz

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

PrzejmG

Odebranie połączenia przychodzącego w
innej grupie

PrzejmI

Odebranie połączenia dzwoniącego w innej
grupie skojarzonej z grupą użytkownika

Przejmij

Odebranie połączenia w grupie użytkownika

Przek.

Skonfigurowanie/anulowanie
przekierowywania połączeń

Przekaż

Przekazywanie połączeń

PrzkBzp

Połączenie dwóch rozmów

Wyczyść

Usuwanie pozycji lub ustawień

Wyślij

Wyszukiwanie pozycji w książce
telefonicznej

Wznów

Wznowienie zawieszonego połączenia

Zapisz

Zapisanie wybranego ustawienia

Linia telefoniczna

Inne funkcje

Wprowadzanie wpisów do książki
telefonicznej
Wybierz kolejno opcje Menu > Katalog > Książka
telefoniczna > Dodaj. Przewiń do wybranej pozycji i
naciśnij klawisz Edycja.

Używanie klawiszy szybkiego
wybierania
Konfiguracja
klawiszy
szybkiego
wybierania

Wybierz kolejno opcje Menu > Katalog >
Książka telefoniczna > Szybkie
wybieranie. Przewiń do pozycji
szybkiego wybierania nieposiadającej
oznaczenia
. Naciśnij klawisz
Szczegóły, następnie Edycja i wprowadź
numer telefonu.

Używanie
klawiszy
szybkiego
wybierania

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 2 (2–9),
by uzyskać dostęp do numeru szybkiego
wybierania.
ABC

Wprowadź nazwę i numer telefonu za pomocą klawiatury
i klawiszy skrótów:
Tekst — naciśnij klawisz od 1 do 3 razy, by wybrać
właściwy znak alfabetu; aby uzyskać spację, naciśnij
klawisz lub .
Wielkie litery — naciśnij klawisz
, aby przełączyć się
między wpisywaniem wielkich i małych liter. Po prawej
stronie ekranu wyświetlane jest oznaczenie
lub
.
Cyfry — Naciśnij klawisz z cyfrą 4 razy.
Symbole — Naciśnij klawisz # , aby wyświetlić tabelę
symboli. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz żądany
symbol i naciśnij klawisz Użyj, aby wstawić symbol.

