Обичайни операции с телефона

Използване на телефона

Задържане/
възобновяване
на повикване

Натиснете ЗадРаз или
Възобн.

Прехвърляне
на повикване
към нов номер

Изберете Опции > ПрехРаз,
въведете целевия номер,
след което натиснете отново
Options > Trnsfer.

Включване/
изключване
на телефона
Достъп до
функциите
на телефона

Повторно набиране
на номер

Натиснете
двукратно
или Опции > ПовтНаб.

Започване на
стандартен
конферентен
разговор

Изберете Опции > Конфер.
Наберете номер, а след това
изберете отново Опции >
Конфер. Повторете това
за всяко лице.

Пренасочване на
вашия вътрешен
номер

Изберете Опции > ПреВс.
Въведете номера, към
който искате да пренасочите
всички повиквания. За отказ
изберете Опции > ПреВс.

Използване
на дневниците
с повиквания

Изберете Указател (Книга) >
Пропуснати повиквания,
Получени повиквания или
Извършени повиквания.
За набиране превъртете
до даден запис, след което
натиснете Набир или
.

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

От телефона с активното
повикване натиснете ЗадРаз.
От другия телефон изберете
повикването на споделената
линия и натиснете Възобн за
получаване на повикването.

БЪРЗА СПРАВКА

Достъп до
опциите
в главното
меню

Безжичен IP телефон
Cisco Unified 7921G
за Cisco Unified
Communications
Manager 7.0
Използване на телефона
Клавишни комбинации и бутони
Функционални бутони
Въвеждане на текст
Икони на екрана на телефона
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Достъп до
телефонната
книга
Регулиране
на яркостта
на дисплея

Натиснете и задръжте
, докато
телефонът се включи или изключи.
Натиснете Опции за списък
с функции:
• Натиснете цифров клавиш
за дадена функция или
• Превъртете до дадена функция
и натиснете
.
Натиснете стрелка за навигация за:
• Меню на указателя (Книга)
• Изглед на линия (Телефон)
• Меню с настройки
(Инструменти)
• Меню с услуги (Свят)
Натиснете цифров клавиш
за дадена опция от менюто.
Натиснете Телефонен указател
или Указател > Телефонна книга.
Изберете Настройки > Настройки
на телефона > Настройки на
дисплея, след което изберете Яркост
на дисплея. Натиснете или ,
а след това натиснете Запамет.

Клавишни комбинации и бутони
Превключване на
вибрации или звънене
Достъп до гласовите
съобщения
Регулиране на
силата на звука на
звънене, слушалката
или високоговорителя
Включване/изключване
на звука на телефона
Превключване
между високоговорител и слушалка
Заключване на
клавиатурата
Отключване на
клавиатурата

Натиснете и задръжте * .
Натиснете и задръжте
Натиснете
надолу.

нагоре или

Натиснете

.

Натиснете и задръжте

Натиснете и задръжте

.

1@

.

#

Натиснете Деблокиране,
след което OK.

.

Функционални бутони

Въвеждане на текст

ДирСв

Знак – Натиснете съответния клавиш един или
повече пъти.

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
Конфер
Създаване на конферентен разговор
Намесв
Добавяте себе си към разговор
по споделена линия
НеБезп
Включване/изключване на функцията
"Не ме безпокойте"
НезОткл
Изпращане на повикване към системата
за гласова поща
ОбрПов
Получаване на известие, когато даден
зает вътрешен номер се освободи
ОткрЗло
Съобщаване за съмнителни повиквания
ОтсПосл
Отстраняване на последния участник,
добавен към конферентен разговор
ОтсУч
Отстраняване на участник
от конферентен разговор
ПокКонф Създаване на конферентен разговор
с покана
ПреВс
Задаване или отмяна на
пренасочването на повиквания
ПреРаз
Прехвърляне на разговор
ПриГрР
Отговор на повикване, което звъни
надруга група или друга линия
Прием
Отговаряне на повикване във вашата
група
Присъед
Събиране на няколко повиквания,
които вече са на една и съща линия,
за създаване на конферентен разговор
РегГН
Влизане или излизане от групата
на търсене
РедНом
Редактиране на номер в дневник
с повиквания
СписУч
Показване на участниците
в конферентен разговор
СъкрНаб Набиране с индексен номер за бързо
набиране
Съобщение Достъп до гласовата поща
Телефонен Отваряне на телефонната книга
указател

Интервал – Натиснете

0

.

Цифра – Натиснете съответния цифров клавиш.
Символ – Натиснете следните клавиши:

*

за въвеждане на * + - / = \ : ;

0

за въвеждане на интервал , . ‘ “ | _ ~ ’

Функции на линията
Телефонна линия
URL адрес на услугата
Гласово съобщение
Други функции
Изключване на звука
Активна слушалка

#

за въвеждане на # ? ( ) [ ] { }

Включен високоговорител

1@

за въвеждане на ! @ < > $ % ^ &

Звъненето е изключено (тих режим)

Икони на екрана на телефона

Звъненето и вибрацията са включени

Състояние на линията и повикването

Включена е само вибрацията

Отворен телефон

Активно приложение

Повикване с установена връзка
Задържано повикване
Пренасочването на повикванията
е разрешено
Активна споделена линия
Входящо повикване или линия,
следена с BLF, звъни (BLF приемане)
Линията, следена с BLF, се използва
Линията, следена с BLF,
не се използва
Линията, следена с BLF, е в състояние
"Не ме безпокойте"

Състояние на радиосигнала
Няма радиосигнал
Състояние на зареждане на батерията
Включено в настолно зарядно
Включено в настолно зарядно, като
звъненето е изключено (тих режим)
Клавиатурата е заключена
Служебен номер за контакт
Домашен номер за контакт

Запис за бързо набиране, дневник
с повиквания или телефонен указател
(неизвестно BLF състояние)

Мобилен номер за контакт

Неактивна вътрешна линия

Друг номер за контакт

Едностранна вътрешна линия
Двустранна вътрешна линия

