Vanliga telefonfunktioner

Använda telefonen

Förfrågan/hämta
tillbaka ett samtal

Slå på/av
telefonen

Håll
intryckt tills telefonen
slås på eller av.

Komma
åt telefonfunktioner

Tryck på Alternativ för
funktionslistan:
• Tryck på en sifferknapp
för en funktion eller
• Bläddra till funktionen
.
och tryck på

Tryck på Förfr eller Åter.

Överföra ett samtal Välj Alternativ > Överför
till ett nytt nummer och ange ett telefonnummer.
Tryck sedan på Alternativ >
Överför igen.
Ringa upp ett
nummer igen

Tryck
två gånger eller
Alternativ > Ring igen.

Starta en
standardkonferens

Välj Alternativ > Konf.
Ring ett samtal och välj
sedan Alternativ > Konf
igen. Upprepa proceduren
för varje samtal.

Vidarebefordra
anknytningen

Välj Alternativ > Vdb.
Ange det nummer som
du vill vidarebefordra
alla samtal till. Avbryt
med Alternativ > Vdb.

Använda
samtalsloggar

Flytta samtal
på en delad
linje mellan en
skrivbordstelefon
och en trådlös
telefon

Välj Katalog (Bok) >
Missade samtal, Mottagna
samtal eller Ringda samtal.
Ring upp genom att
bläddra till en post och
trycka på Ring eller
.
På telefonen med det
aktiva samtalet trycker
du på Förfr. Välj samtalet
på den delade linjen från
den andra telefonen
och tryck på Åter för
att hämta samtalet.

SNABBREFERENS

Använda
Tryck på en navigeringspil för:
alternativ på • Katalogmenyn (Bok)
huvudmenyn • Linjevy (Telefon)
• Menyn Inställningar (Verktyg)
• Menyn Tjänster (Värld)
Tryck en sifferknapp för menyval.
Använda
Tryck på Tfnbok eller Katalog >
telefonboken Telefonbok.

Cisco Unified trådlös
IP-telefon 7921G
för Cisco Unified
Communications
Manager 7.0
Använda telefonen
Snabbtangenter och knappar
Definitioner av programstyrda
knappar
Skriva text
Ikoner på telefonskärmen
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Vanliga telefonfunktioner

Justera
skärmens
ljusstyrka

Välj Inställningar >
Telefoninställningar >
Skärminställningar och sedan
Ljusstyrka för skärmen. Tryck
på eller och sedan på Spara.

Snabbtangenter och knappar
Växla mellan vibrationsläge Håll in * .
och ringsignal
Lyssna på röstmeddelanden Håll in

1@

Justera ringsignalens, lurens Tryck
eller högtalarens volym

.
uppåt

eller nedåt.
Stänga av/slå på ljudet
på telefonen

Tryck på

.

Växla mellan högtalaren
och luren

Håll in

Låsa knappsatsen

Håll in

Låsa upp knappsatsen

Tryck på Lås upp
och OK.

.
#

.

Definitioner av programstyrda knappar

Skriva text

AvbSKd

Bokstav – Tryck på knappen en eller flera gånger.

Ta bort den person som lades till
senast i ett konferenssamtal

BrytIn

Lägga till dig själv i ett samtal
på en delad linje

Delta

Skapa en konferens genom att
koppla ihop flera pågående samtal
på en linje

Snabbtelefonlinje i envägssamtal

Mellanslag – Tryck på

0

.

Siffra – Tryck på sifferknappen.
Symbol – Tryck på följande knappar:

*

för att skriva * + - / = \ : ;

0

för att skriva mellanslag , . ‘ “ | _ ~ ’

DirÖvf

Överföra två samtal till varandra

HLogg

Logga in eller ut från svarsgruppen

#

för att skriva # ? ( ) [ ] { }

Hämta

Besvara ett samtal i gruppen

1@

HämtG

Besvara ett samtal som ringer i en
annan grupp eller på en annan linje

för att skriva ! @ < > $ % ^ &

Konf

Skapa ett konferenssamtal

KonfList

Visa konferensdeltagare

Meddelande Använd röstbrevlådan

Tjänst-URL
Röstmeddelande
Övriga funktioner
Ljud av
Headset aktivt

Ringsignal av (tyst läge)

Ikoner på telefonskärmen
Linje- och samtalsstatus
Luren av

Vara värd för en
Meet-Me-konferens

Parkera

Lagra samtal med Parkera samtal

QRT

Skicka info om samtalsproblem
till systemadministratören

Rstmedd

Skicka ett samtal till
röstmeddelandesystemet

Snabbval

Ringa upp med hjälp av
snabbvalsnummer

SpårID

Rapportera misstänkta samtal

Stör ej

Slå på/av Stör ej

Inkommande samtal eller
BLF-övervakad linje ringer
(BLF-hämtning)

Ta bort

Ta bort en konferensdeltagare

BLF-övervakad linje används

Tfnbok

Öppna telefonboken

Vdb

Aktivera/inaktivera vidarebefordran
av samtal
Ta emot meddelande om att en
upptagen anknytning blir ledig

Linjefunktioner
Telefonlinje

Högtalarläge aktivt

MeetMe

Återuppr

Snabbtelefonlinje i tvåvägssamtal

Ringsignal och vibration på
Endast vibration på

Uppkopplat samtal

Program aktivt

Samtal under förfrågan

Radiosignalstatus

Vidarebefordran aktiverad

Ingen radiosignal

Delad linje används

Batteriladdningsstatus

BLF-övervakad linje är ledig

Ansluten till skrivbordsladdare
Ansluten till skrivbordsladdare
med ringsignal av (tyst läge)
Knappsats låst
Arbetsnummer för en kontakt

BLF-övervakad linje är i Stör
ej-läge

Hemnummer för en kontakt
Mobilnummer för en kontakt
Annat nummer för en kontakt

Ändra

Redigera nummer i samtalslogg

Snabbval, samtalslogg eller
kataloglista (BLF-status okänd)

Övrfr

Överföra ett samtal

Snabbtelefonlinje ledig

