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Activităţi obişnuite 
efectuate la telefon
Plasarea/reluarea unui 
apel din aşteptare

Apăsaţi Aşteptare sau 
Reluare.

Transferarea unui apel 
la un nou număr

Apăsaţi pe Transfer, 
introduceţi un număr de 
destinaţie, apoi mai apăsaţi o 
dată pe Transfer.

Reapelarea unui număr Apăsaţi pe Reapl. sau pe . 

Dezactivarea sunetului 
pe telefonul dvs. 

Apăsaţi Sonor dezactivat. 
Pentru a activa microfonul, 
apăsaţi Sonor activat.

Începerea unui apel 
conferinţă standard

Apăsaţi pe Confrn. Formaţi 
un număr, apoi apăsaţi din nou 
pe Confrn. Repetaţi pentru 
fiecare participant.

Redirecţionarea 
extensiei dvs.

Apăsaţi RedirTot. Introduceţi 
numărul către care doriţi să 
redirecţionaţi toate apelurile. 
Revocaţi apăsând pe 
RedirTot.

Utilizarea jurnalelor 
dvs. de apeluri

Selectaţi Meniu > Istoric 
apeluri pentru a alege un 
jurnal de apeluri. Pentru a 
apela, evidenţiaţi o listă şi 
selectaţi.

Mutarea unui apel de 
linie partajată între 
telefonul de birou şi 
telefonul wireless

De la telefonul cu apelul activ, 
apăsaţi Aşteptare. De la 
celălalt telefon, apăsaţi Reluare 
pentru a vă conecta la apel. 
Referinţe rapide
Telefonul 
IP Cisco Unified Wireless 
7920 pentru 
Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)
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telefon
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Utilizarea telefonului

Taste de comenzi rapide

Pornirea 
telefonului

Apăsaţi  (tasta roşie) şi 
menţineţi tasta apăsată până când 
telefonul porneşte.

Efectuarea unui 
apel

Formaţi numărul, apoi apăsaţi  
(tasta verde). (Nu există ton de apel).

Răspunsul la un 
apel

Apăsaţi  (tasta verde).

Terminarea unui 
apel

Apăsaţi  (tasta roşie).

Accesarea 
caracteristicilor 
telefonului

Apăsaţi  sau  (cheie soft) 
pentru caracteristică. Utilizaţi  sau 

 pentru a vedea alte caracteristici.

Accesarea 
opţiunilor de 
meniu

Apăsaţi  (Meniu) şi utilizaţi 
 sau  pentru a vedea meniurile.

Oprirea 
telefonului

Apăsaţi  (tasta roşie) şi 
menţineţi tasta apăsată până când 
telefonul se opreşte.

Blocarea/
deblocarea 
tastaturii

Apăsaţi şi menţineţi apăsat  
(tasta #).  indică faptul că 
tastatura este blocată. Pentru 
deblocare, apăsaţi  şi OK.

Comutarea 
soneriei pe 
vibraţii

Apăsaţi şi menţineţi apăsat  
(tasta *). Se afişează „Vibraţii 
pornite” şi . Pentru a activa 
soneria, apăsaţi  şi  dispare.

Reglarea 
volumului 
difuzorului

Apăsaţi  pentru ecranul de 
volum. Apăsaţi  pentru a mări sau 

 pentru a micşora volumul.

Accesarea 
mesajelor 
vocale

Apăsaţi  şi menţineţi apăsată 
tasta pentru un moment pentru a vă 
conecta la sistemul de mesagerie 
vocală.

Reapelarea unui 
număr

Apăsaţi  pentru a vedea numerele 
apelate. Apăsaţi  pentru a localiza 
numărul; apoi apăsaţi .
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Definiţii pentru chei soft
Actual. Reîmprospătaţi conţinutul

AgTel Accesaţi opţiunile meniului Agendă 
telefonică

Alăt. Alăturaţi câteva apeluri existente deja 
pe o singură linie, pentru a crea o 
conferinţă

ApelAbr Apelaţi utilizând un număr de index 
pentru apelare rapidă

Apelare Formaţi un număr de telefon

ApelNou Efectuaţi un nou apel

Confrn Creaţi un apel conferinţă

Detaliu Afişaţi detalii dintr-o înregistrare

DevIm Trimiteţi un apel la sistemul de 
mesagerie vocală

EditApel Editaţi un număr dintr-un jurnal de apeluri

Elimin. Eliminaţi un participant la conferinţă

ElimUltAp Eliminaţi ultimul participant adăugat la 
un apel conferinţă

ForţareC Vă adăugaţi ca participant la un apel pe 
o linie partajată şi stabiliţi o conferinţă

Golire Ştergeţi înregistrările sau setările

IntrareF Vă adăugaţi la un apel pe o linie 
partajată

Întâln. Găzduiţi un apel conferinţă de tip Întâlnire

ListConf Vizualizaţi participanţii la conferinţă

MCID Raportaţi apelurile suspecte

Meniu Accesaţi meniurile telefonului

Parcare Stocaţi un apel utilizând caracteristica 
Parcare apel

PrelAlt Răspundeţi la un apel care sună la un 
alt grup asociat cu grupul dvs.

PrelGrp Răspundeţi la un apel care sună la alt 
grup

Preluare Răspundeţi la un apel din cadrul 
grupului dvs.
Utilizarea tastelor de apelare 
rapidă

QRT Transmiteţi administratorului de 
sistem problemele legate de apeluri

Răspuns Răspundeţi la un apel

Reapl. Reapelaţi cel mai recent număr

RedirTOT Setaţi/anulaţi redirecţionarea apelurilor

Reluare Reluaţi un apel plasat în aşteptare

Remitere Căutaţi o listă de directoare

RepApel Primiţi notificare atunci când o 
extensie ocupată devine disponibilă

Revocare Anulaţi o acţiune sau ieşiţi dintr-un 
ecran fără să se aplice modificările

Salvare Salvaţi setările alese

Select. Selectaţi un element de pe ecran

Sonor 
dezactivat/
Sonor 
activat

Dezactivaţi sonorul la un apel / activaţi 
sonorul la un apel

Srvc Accesaţi serviciile telefonice

Ştergere Eliminaţi caractere de la cursor când 
utilizaţi EditApel

TermApel Deconectaţi apelul curent

TransfDir Transferaţi două apeluri între ele

Transfer Transferaţi un apel

Volum Reglaţi volumul difuzorului

Configurarea 
tastelor de 
apelare 
rapidă

Selectaţi Meniu > Director > Agendă 
telefonică > Apelare rapidă. Defilaţi 
până la un element de apelare rapidă 
nemarcat cu . Apăsaţi Detaliu, 
apoi Editare şi introduceţi un număr 
de telefon. 

Utilizarea 
tastelor de 
apelare 
rapidă

Apăsaţi şi menţineţi apăsat  
(tastele 2-9) pentru a accesa numărul 
de apelare rapidă.
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Pictogramele ecranului 
telefonului

Efectuarea intrărilor în agenda 
telefonică

Stările liniilor şi apelurilor
Redirecţionare apeluri activată

Apel în aşteptare

Apel conectat

Apel de intrare

Linie telefonică

Alte caracteristici
Număr de apelare rapidă configurat

Servicii configurate

Linie BLF în uz

Linia BLF este inactivă

Indicator BLF indisponibil pentru această 
linie

Selectaţi Meniu > Director > Agendă telefonică > 
Adăugare. Defilaţi până la elementul de intrare, 
selectaţi-l şi apăsaţi Editare. 

Introduceţi numele şi numărul de telefon utilizând 
tastatura şi aceste taste de comenzi rapide:
Text—Apăsaţi tasta numerică de 1-3 ori pentru 
caracterul corect; pentru spaţii, apăsaţi  sau . 
Majuscule—Apăsaţi  pentru a comuta între litere 
mari şi litere mici. În partea dreaptă a ecranului se 
afişează  sau .
Numere—Apăsaţi tasta numerică de 4 ori. 
Simboluri—Apăsaţi  pentru tabelul de simboluri. 
Utilizaţi săgeţile pentru a localiza simbolul dorit şi 
apăsaţi Utilizare pentru a insera simbolul.
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