Običajna telefonska opravila

Uporaba telefona

Uvrščanje
klica na čakanje/
nadaljevanje klica

Vklop/Izklop
telefona

Pritisnite in držite tipko
, dokler
se telefon ne vklopi ali izklopi.

Dostop
do funkcij
telefona

Za seznam funkcij pritisnite
Možnosti:
• Za funkcijo pritisnite
numerično tipko ali
• se pomaknite se do funkcije
in pritisnite .

Dostop
do funkcij
glavnega
menija

Pritisnite navigacijsko puščico za:
• Meni imenika (Knjiga)
• Pogled linije (Telefon)
• Meni nastavitev (Orodja)
• Meni storitev (Svet)
Za možnosti menija pritisnite
numerično tipko.

Dostop do
osebnega
imenika

Pritisnite TeI Imen ali Imenik >
Telefonski imenik.

Prilagoditev
osvetlitve
zaslona

Izberite Nastavitve > Nastavitve
telefona > Nastavitve zaslona in
izberite Osvetlitev zaslona. Pritisnite
ali in nato pritisnite Shrani.

Pritisnite Zadrži ali Nadaljuj.

Preusmerjanje klica Izberite Možnosti > Preusm,
na novo številko
vnesite ciljno telefonsko
številko, nato pa ponovno
pritisnite Možnosti > Preusm.
Ponovno klicanje
številke

HITRI PREGLED

Dvakrat pritisnite
ali
Možnosti > Ponovi.

Začetek standardnega Izberite Možnosti > Konfer.
konferenčnega klica Pokličite številko in nato
znova izberite Možnosti >
Konfer. To ponovite za
vsakega sogovornika.
Preusmeritev vašega Izberite Možnosti > PreuVse.
priključka
Vnesite telefonsko številko,
na katero želite preusmeriti
vse klice. Če želite preklicati
izberite Možnosti > PreuVse.
Uporaba dnevnikov
klicev

Premikanje skupne
linije med namiznim
in brezžičnim
telefonom

Izberite Imenik (Knjiga) >
Neodgovorjeni klici, Prejeti
klici ali Odhodni klici.
Če želite klicati, se pomaknite
do možnosti na seznamu in
pritisnite Kliči ali
.
Na telefonu, ki ima aktiven
klic, pritisnite Zadrži.
V drugem telefonu izberite
skupno linijo in pritisnite
Nadaljuj, da obnovite klic.

Brezžični IP-telefon
Cisco Unified 7921G
za Cisco Unified
Communications
Manager 7.0
Uporaba telefona
Bližnjične tipke in tipke
Opredelitve dinamičnih tipk
Vnos besedila
Ikone na zaslonu telefona
Običajna telefonska opravila

Bližnjične tipke in tipke
Zvonjenje nastavite na Pritisnite in držite * .
vibriranje ali zvonjenje
Dostop do glasovnih
sporočil

Pritisnite in držite

.

1@

Prilagoditev glasnosti Pritisnite
zvonjenja, slušalke ali
zvočnika

gor ali dol.

Utišanje/vklop
zvoka telefona

.

Pritisnite
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Preklop med
Pritisnite in držite
zvočnikom in slušalko
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Odklepanje tipkovnice Pritisnite Odkleni in V redu.
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Zaklepanje tipkovnice Pritisnite in držite

.
#
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Opredelitve dinamičnih tipk

Vnos besedila

DnevKlSk

Vpiše ali izpiše se iz klicne skupine

Črka – Tipko pritisnite enkrat ali večkrat.

Dvigni

Prevzemanje klica v vaši skupini

Presledek – Pritisnite

Konfer

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Številka – Pritisnite numerično tipko.

MCID

Prijava sumljivih klicev

Ne moti

Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«

Odstrani

Odstranjevanje udeleženca
iz konference

OdstrZKKl Odstranjevanje zadnjega udeleženca,
dodanega v konferenčni klic

0

.

Simbol – Pritisnite naslednje tipke:

*
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, da vnesete presledek , . ‘ “ | _ ~ ’

#

, da vnesete # ? ( ) [ ] { }
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, da vnesete ! @ < > $ % ^ &

Parkiraj

Shranjevanje klica s funkcijo
»Parkiranje klica«

PovKlic

Prejem obvestila, ko zasedeni
priključek postane na voljo

Preusm

Preusmerjanje klica

Ikone na zaslonu telefona

PreuVse

Nastavitev/preklic preusmeritve
klicev

Statusi linije in klica
Dvignjena slušalka

Pridruži

Združevanje vec klicev, ki so že na
eni liniji, da se ustvari konferenca

Vzpostavljen klic

QRT

Obveščanje skrbnika sistema
o težavah s klici

Klic na čakanju

SDvig

Odgovori na klic, ki zvoni v drugi
skupini ali na drugi liniji

SezKonKl

Prikaz udeležencev konferenčnega
klica

Notranja linija v enosmernem avdio
načinu
Notranja linija v dvosmernem avdiu
načinu
Funkcije linije
Telefonska linija
URL storitve
Glasovno sporočilo
Druge funkcije
Izklop zvoka
Naglavne slušalke so aktivne
Način zvočnika je aktiven
Zvonjenje izklopljeno (tihi način)
Zvonjenje in vibriranje je vklopljeno
Vklopljeno je samo vibriranje
Aplikacija je aktivna
Stanje radijskega signala

Preusmeritev klica omogočena
Skupna linija v uporabi
Dohodni klic ali priključek
na nadzirani liniji BLF zvoni
(Dvigni BLF)
Nadzirana linija BLF je v uporabi

SkrKlic

Klicanje s pomočjo imenika številk
za hitro klicanje

Sporočilo

Dostop do glasovnih sporočil

SrečajMe

Gostovanje konferenčnega klica
»SrečajMe«

Nadzirana linija BLF je nedejavna

TakPreu

Posredovanje klica v sistem glasovne
pošte

Tel Imen

Odpre telefonski imenik

UrediŠt

Urejanje številke v dnevniku klicev

VklKonf

Pridružite se klicu na skupni liniji

Nadzirana linija BLF ima
nastavljeno stanje »Ne moti«
Hitro klicanje, dnevnik klicev
ali seznam imenika (stanje BLF
ni znano)
Notranja linija v nedejavnem stanju

ZdružKl

Združevanje dveh klicev

Ni radijskega signala
Stanje polnjenja baterije
Priklopljen v namizni polnilec
Priklopljen v namizni polnilec in
izklopljeno zvonjenje (tihi način)
Tipkovnica je zaklenjena
Službena telefonska številka stika
Domača telefonska številka stika
Številka mobilnega telefona stika
Druga številka stika

