Activităţi obişnuite efectuate
la telefon
Plasaţi/reluaţi un
apel din aşteptare

Apăsaţi Aşteptare sau
Reluare.

Transferaţi un apel
la un nou număr

Selectaţi Opţiuni > Transfer,
introduceţi un număr de
destinaţie, apoi mai apăsaţi
o dată pe Opţiuni > Transfer.

Reapelaţi un număr

Apăsaţi
de două ori
sau Opţiuni > Reapelare.

Începeţi un apel
conferinţă standard

Selectaţi Opţiuni > Confrn.
Formaţi un număr, apoi
selectaţi din nou Opţiuni >
Confrn. Repetaţi pentru
fiecare participant.

Redirecţionaţi
extensia dvs.

Selectaţi Opţiuni > RedirTot.
Introduceţi numărul către care
doriţi să redirecţionaţi toate
apelurile. Pentru a revoca,
selectaţi Opţiuni > RedirTot.

Utilizaţi jurnalele
dvs. de apeluri

Selectaţi Director (Agendă) >
Apeluri pierdute, Apeluri
primite sau Apeluri efectuate.
Pentru a apela, defilaţi la o listă
.
şi apăsaţi Apelare sau

Mutaţi un apel
de linie partajată
între telefonul de
birou şi telefonul
wireless

De la telefonul cu apelul
activ, apăsaţi Aşteptare.
De la celălalt telefon,
selectaţi apelul de linie
partajată şi apăsaţi Reluare
pentru a prelua apelul.

Utilizarea telefonului
Pornirea/ oprirea Apăsaţi şi menţineţi apăsat
până
când telefonul porneşte sau se opreşte.
telefonului

REFERINŢE RAPIDE

Telefonul IP Wireless
Cisco Unified 7921G
pentru Cisco Unified
Communications
Manager 7.0
Utilizarea telefonului
Taste de comenzi rapide şi butoane
Definiţii pentru chei soft
Introducerea textului
Pictogramele de pe ecranul
telefonului
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Activităţi obişnuite efectuate
la telefon

Accesarea
Apăsaţi Opţiuni pentru lista
caracteristicilor de caracteristici:
telefonului
• Apăsaţi tasta numerică
pentru caracteristică sau
• Defilaţi la caracteristică
şi apăsaţi .
Accesarea
opţiunilor
meniului
principal

Apăsaţi o săgeată de navigare pentru:
• Meniul Director (Agendă)
• Vizualizarea liniei (Telefon)
• Meniul Setări (Instrumente)
• Meniul Servicii (Lume)
Apăsaţi tasta numerică pentru
opţiunea de meniu.

Accesarea
agendei
telefonice

Apăsaţi Ag Tel sau Director >
Agendă telefonică.

Reglarea
luminozităţii
ecranului

Selectaţi Setări > Setări telefon >
Setări ecran, apoi selectaţi
Luminozitate ecran. Apăsaţi
sau , apoi apăsaţi Salvare.

Taste de comenzi rapide
şi butoane
Comutarea soneriei
pe vibraţii sau sunet

Apăsaţi şi menţineţi
apăsat * .

Accesarea mesajelor
vocale

Apăsaţi şi menţineţi
apăsat 1 .
în sus sau în jos.

Dezactivarea/activarea Apăsaţi
sunetului pe telefon

.

Comutarea între
difuzor şi receptor

Apăsaţi şi menţineţi
apăsat .

Blocarea tastaturii

Apăsaţi şi menţineţi
apăsat # .

Deblocarea tastaturii

Apăsaţi Deblocare, apoi OK.
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Reglarea volumului Apăsaţi
soneriei, receptorului
sau difuzorului

Definiţii pentru chei soft

Introducerea textului

Linie intercom în audio unidirecţional

Ag Tel

Deschideţi agenda telefonică

Caracter - Apăsaţi tasta o dată sau de mai multe ori.

Linie intercom în audio bidirecţional

Alăt.

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

Spaţiu - Apăsaţi

ApelAbr

Apelaţi utilizând un număr de index
pentru apelare rapidă

Simbol - Apăsaţi aceste taste:

Confrn

Creaţi un apel conferinţă

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

0

.

Număr - Apăsaţi tasta numerică.

*
0

pentru a introduce * + - / = \ : ;
pentru a introduce spaţiu , . ‘ “ | _ ~ ’

#

pentru a introduce # ? ( ) [ ] { }

1@

pentru a introduce ! @ < > $ % ^ &

Vă adăugaţi la un apel pe o linie partajată

Pictogramele de pe ecranul
telefonului

Întâln.

Găzduiţi un apel conferinţă de tip
Întâlnire

Stările liniilor şi apelurilor
Scos din furcă

ListConf

Vizualizaţi participanţii la conferinţă

LogH

Vă conectaţi sau vă deconectaţi
de la grupul de hunting
Raportaţi apelurile suspecte

Mesaj

Accesaţi căsuţa vocală

ND

Activaţi/dezactivaţi Nu deranjaţi (ND)

Parcare

Stocaţi un apel utilizând caracteristica
Parcare apel

PrelGrp

Răspundeţi la un apel care sună
la alt grup sau pe altă linie

Preluare

Răspundeţi la un apel din cadrul
grupului dvs.

QRT

Transmiteţi administratorului de
sistem problemele legate de apeluri

RedirTot

Setaţi/anulaţi redirecţionarea apelurilor

RepApel

Primiţi notificare atunci când o extensie
ocupată devine disponibilă

TransfDir

Transferaţi două apeluri între ele

Transfer

Transferaţi un apel

URL serviciu
Mesaj vocal
Alte caracteristici
Fără sunet
Căşti active
Mod difuzor activ

IntrareF

MCID

Caracteristici linie
Linie telefonică

Apel conectat

Sonerie dezactivată (mod silenţios)
Sonerie şi vibraţii activate
Numai vibraţii activate
Aplicaţie activă

Apel în aşteptare
Redirecţionare apeluri activată

Stare semnal radio

Linie partajată în uz

Fără semnal radio

Apel de intrare sau o linie
monitorizată prin BLF care sună
(Preluare BLF)
Linia monitorizată prin BLF este în uz

Stare încărcare baterie

Linia monitorizată prin BLF este
inactivă
Linia monitorizată prin BLF este
în starea Nu deranjaţi
Apelare rapidă, jurnal de apeluri
sau listă de directoare (stare BLF
necunoscută)
Linie intercom în stare inactivă

Andocat în încărcătorul de birou
Andocat în încărcătorul de birou cu
soneria dezactivată (mod silenţios)
Tastatură blocată
Numărul de la serviciu pentru
un contact
Numărul de acasă pentru un contact
Numărul de mobil pentru un contact
Alt număr pentru un contact

