Απλές εργασίες µε το τηλέφωνο

Χρήση του τηλεφώνου

Κράτηση/συνέχιση
µιας κλήσης

Πατήστε το προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο Κράτηση ή Συνέχιση.

Μεταβίβαση κλήσης
σε νέο αριθµό

Πατήστε Επιλογές > Μεταβίβ,
πληκτρολογήστε τον αριθµό
που θέλετε και πατήστε ξανά
Επιλογές > Μεταβίβ.

Ενεργοποίηση/
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο
Απενεργοποίηση το
µέχρι να ενεργοποιηθεί ή να
του τηλεφώνου απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Επανάκληση
ενός αριθµού

Πατήστε δύο φορές
ή Επιλογές > Επανάκληση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έναρξη µιας τυπικής Πατήστε Επιλογές > Συνδιάσ.
κλήσης συνδιάσκεψης Καλέστε έναν αριθµό και
πατήστε Επιλογές > Συνδιάσ
ξανά. Επαναλάβετε για κάθε
συµµετέχοντα.
Προώθηση του
εσωτερικού σας
τηλεφώνου

Πατήστε Επιλογές > ΠρΌλων.
Εισαγάγετε τον αριθµό στον
οποίο θέλετε να προωθήσετε
όλες τις κλήσεις σας.
Για ακύρωση, πατήστε
Επιλογές > ΠρΌλων.

Χρήση των αρχείων
καταγραφής κλήσεων

Επιλέξτε Κατάλογος >
Αναπάντητες κλήσεις,
Εισερχόµενες κλήσεις
ή Εξερχόµενες κλήσεις.
Για να καλέσετε έναν αριθµό,
µεταβείτε σε µια καταχώρηση
και πατήστε Επιλογή ή
.

Μεταφορά µιας
κλήσης κοινόχρηστης
γραµµής µεταξύ
του τηλεφώνου του
γραφείου σας και
του ασύρµατου
τηλεφώνου σας

Από το τηλέφωνο µε
την ενεργή κλήση, πατήστε
Κράτηση. Από το άλλο
τηλέφωνο, επιλέξτε την
κλήση σε κοινόχρηστη γραµµή
και πατήστε Συνέχ. για να
πάρετε την κλήση.
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Πατήστε Επιλογές για να εµφανιστεί
η λίστα των δυνατοτήτων:
• Πατήστε τον αριθµό για τη
δυνατότητα ή
• Εκτελέστε κύλιση µέχρι τη
δυνατότητα και πατήστε
.

Πρόσβαση στις
επιλογές του
Βασικού µενού

Πατήστε ένα βέλος περιήγησης για:
• Μενού καταλόγου (Κατάλογος)
• Προβολή γραµµής (Τηλέφωνο)
• Μενού ρυθµίσεων (Εργαλεία)
• Μενού υπηρεσιών (World)
Πατήστε τον αριθµό για την επιλογή
µενού.

Πρόσβαση στον
τηλεφωνικό
κατάλογο

Πατήστε Τηλ. Κατάλογος
ή Τηλεφωνικός > Κατάλογος.

Προσαρµογή
φωτεινότητας
οθόνης

Επιλέξτε Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις
τηλεφώνου > Ρυθµίσεις οθόνης
και επιλέξτε Φωτεινότητα οθόνης.
Πατήστε ή και στη συνέχεια
Αποθήκευση.

Πλήκτρα συντόµευσης και κουµπιά
Εναλλαγή ειδοποίησης κλήσης
σε δόνηση ή κουδούνισµα.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το * .

Πλήκτρα συντόµευσης και κουµπιά

Πρόσβαση σε
φωνητικά µηνύµατα

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το 1 .

Ορισµοί προγραµµατιζόµενων
πλήκτρων

Ρύθµιση ειδοποίησης
κλήσης, ακουστικού
ή έντασης µεγαφώνου

Πατήστε το
ή κάτω.

Καταχώρηση κειµένου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίη- Πατήστε
ση σίγασης
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Πρόσβαση
σε δυνατότητες
του τηλεφώνου
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Εναλλαγή µεταξύ µεγαφώνου
και ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το .

Κλείδωµα πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το # .

Ξεκλείδωµα πληκτρολογίου

Πατήστε Ξεκλείδωµα
και µετά ΟΚ.

Ορισµοί προγραµµατιζόµενων
πλήκτρων
DND

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της
δυνατότητας "Μην ενοχλείτε" (DND)
HLog
Σύνδεση ή αποσύνδεση από την οµάδα
αναζήτησης
QRT
Υποβολή προβληµάτων σχετικά µε τις
κλήσεις στο διαχειριστή του συστήµατος
Αµ.Εκτρ. Προώθηση µιας κλήσης στο σύστηµα
φωνητικών µηνυµάτων
Άµ.Μεταβ Μεταβίβαση δύο κλήσεων, τη µία στην άλλη
∆ιαθεσιµ. Λήψη ειδοποίησης όταν ένα κατειληµµένο
εσωτερικό καταστεί διαθέσιµο
Επεξ.Αρ. Επεξεργασία αριθµού σε αρχείο
καταγραφής κλήσεων
Κακ.Κλ.
Αναφορά ύποπτων κλήσεων
Κατάργηση Κατάργηση ενός συµµετέχοντα από
τη συνδιάσκεψη
Λήψη
Απάντηση σε µια κλήση που κουδουνίζει
σε κάποιο τηλέφωνο της οµάδας σας
ΛήψηΟµ Απάντηση σε µια κλήση που κουδουνίζει
σε άλλη οµάδα ή άλλη γραµµή
ΛίστΣυν. Προβολή των συµµετεχόντων
σε µια συνδιάσκεψη
Μεταβίβ
Μεταβίβαση µιας κλήσης
Μήνυµα
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή
Παρέµβ.
Προσθήκη του εαυτού σας σε µια
κλήση σε κοινόχρηστη γραµµή
ΠρΌλων
Ρύθµιση/ακύρωση της δυνατότητας
προώθησης κλήσεων
Στάθµευ
Αποθήκευση µιας κλήσης µε χρήση
της δυνατότητας στάθµευσης κλήσεων
Συµµετ.
Επιλογή µε την οποία γίνεται συµµετοχή
σε πολλές κλήσεις (που βρίσκονται ήδη
στην ίδια γραµµή) για τη δηµιουργία
συνδιάσκεψης
Συνάντ.
Πραγµατοποίηση µιας κλήσης
συνδιάσκεψης Meet-Me
Συνδιάσ
∆ηµιουργία µιας κλήσης συνδιάσκεψης
ΣυντοµΚλ Επιλογή αριθµού µε χρήση ενός αριθµού
από το ευρετήριο µνηµών
Τερ.Τελ
Κατάργηση του συνοµιλητή που προστέθηκε
τελευταίος σε µια κλήση συνδιάσκεψης
Τηλ Κατ
Άνοιγµα του τηλεφωνικού καταλόγου

Καταχώρηση κειµένου

∆υνατότητες γραµµής
Τηλεφωνική γραµµή

Χαρακτήρας—Πατήστε το πλήκτρο
µία ή περισσότερες φορές.
∆ιάστηµα—Πατήστε το

0

URL υπηρεσίας

.

Φωνητικό µήνυµα

Αριθµός—Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο.
Σύµβολο—Πατήστε αυτά τα πλήκτρα:
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Άλλες δυνατότητες
Ενεργοποίηση σίγασης

+-/=\:;
.‘“|_~’

?()[]{}

!@<>$%^&

Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου
Καταστάσεις γραµµών και κλήσεων

Σετ ακουστικών-µικροφώνου ενεργό
Λειτουργία µεγαφώνου ενεργή
Ειδοποίησης κλήσης
(αθόρυβη λειτουργία)
∆όνηση και κουδούνισµα
Μόνο δόνηση

Σηκωµένο ακουστικό

Εφαρµογή ενεργή

Συνδεδεµένη κλήση

Κατάσταση ραδιοφωνικού σήµατος

Κλήση σε κράτηση
Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων
είναι ενεργοποιηµένη
Κοινόχρηστη γραµµή σε χρήση
Κουδούνισµα εισερχόµενης κλήσης
ή γραµµής BLF (Λήψη γραµµής BLF)
Η γραµµή BLF είναι σε χρήση
Η γραµµή BLF είναι σε αδράνεια
Η γραµµή BLF είναι σε κατάστασης
"Μην ενοχλείτε"
Μνήµη, αρχείο καταγραφής
κλήσεων ή καταχώρηση καταλόγου
(άγνωστη κατάσταση γραµµής BLF)
Γραµµή ενδοσυνεννόησης
σε κατάσταση αδράνειας
Γραµµή ενδοσυνεννόησης σε
κλήση ήχου µονής κατεύθυνσης
Γραµµή ενδοσυνεννόησης
σε αµφίδροµη κλήση ήχου

∆εν υπάρχει ραδιοφωνικό σήµα
Κατάσταση φόρτισης µπαταριών
Συνδεδεµένο σε επιτραπέζιο φορτιστή
Συνδεδεµένο σε επιτραπέζιο φορτιστή
µε απενεργοποιηµένη ειδοποίηση
κλήσης (αθόρυβη λειτουργία)
Κλειδωµένο πληκτρολόγιο
Τηλέφωνο εργασίας για επαφή
Τηλέφωνο οικίας για επαφή
Κινητό τηλέφωνο για επαφή
Άλλο τηλέφωνο για επαφή

