Gyakori telefonos műveletek

A telefon használata

Hívás
kezdeményezése

Tárcsázza a számot, majd nyomja
meg a
gombot.

Hívás fogadása

Nyomja meg a
, a Válasz
vagy a
gombot.

A telefon be- és Nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot addig, amíg a telefon
kikapcsolása
bekapcsol, illetve kikapcsol.

Bontás

Nyomja meg a
a HívVége gombot.

Hívás tartásba
helyezése és
visszavétele

Nyomja meg a Tart vagy a Visszav
gombot.

Hívás átadása
új számra

Válassza ki a Beállítások > Átad
gombot, írja be a célszámot, majd
ismét nyomja meg a Beállítások >
Átad gombot.

Szám újrahívása

Nyomja meg a
gombot
kétszer, vagy válassza ki
a Beállítások > Újrahív parancsot.

A mellék
továbbítása

Válassza ki a Beállítások >
ÁtirMind parancsot. Adja meg azt
a számot, amelyre továbbítani kívánja
az összes hívást. A megszakításhoz
válassza a Beállítások > ÁtirMind
parancsot.

A hívásnaplók
használata

Válasszon a következő lehetőségek
közül: Címtár (Telefonkönyv) >
Nem fogadott hívások, Fogadott
hívások, illetve Tárcsázott hívások.
Tárcsázáshoz lépjen a kívánt elemre,
majd nyomja meg a Hív vagy
a
gombot.

A telefonkönyv
elérése

vagy

RÖVID ÚTMUTATÓ

Nyomja meg a Telefonkönyv vagy
a Címtár > Telefonkönyv gombot.
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A telefon
funkcióinak
elérése

A funkciók listájához nyomja meg
a Beállítások gombot:
• Nyomja meg a kívánt funkció
számgombját vagy
• Lépjen a funkcióra, és nyomja meg
gombot.
a

A főmenü
opcióinak
elérése

Az alábbiakat a megfelelő navigációs
nyíllal érheti el:
• Címtár menü (Telefonkönyv)
• Vonal nézet (Telefon)
• Beállítások menü (Eszközök)
• Szolgáltatások menü (Világ)
Nyomja meg a kívánt menüpont
számgombját.

A kijelző
fényerejének
beállítása

Válassza a Beállítások >
Telefonbeállítások > Kijelző
beállításai, majd a Kijelző fényereje
parancsot. Nyomja meg a vagy a ,
majd a Mentés gombot.

Ugrás a
főképernyőre
Vonal nézetből

Nyomja meg a

gombot (balra nyíl).

Gyorsgombok és gombok
Váltás a rezgés és
a csöngés között

Nyomja meg és tartsa nyomva
a
gombot.

A csengő, a kézibeszélő Nyomja a
és a hangszóró
hangerejének beállítása
vagy lefelé.

gombot felfelé

A telefon némítása/
A váltáshoz nyomja meg a
a némítás megszüntetése gombot.
Kézibeszélő vagy
hangszóró aktiválása

Nyomja meg és tartsa nyomva
a
gombot. A kézibeszélő
használatához nyomja meg és
tartsa nyomva a gombot újból.

Hangüzenetek elérése
A billentyűzet zárolása
és a zárolás feloldása

Nyomja meg és tartsa nyomva
a
gombot.
A zároláshoz nyomja meg
és tartsa nyomva a
gombot.
A zárolás feloldásához nyomja
meg a Feloldás, majd az OK
gombot.

Üzenet

A hangposta elérése

Intercom vonal üresjáratban

Visszhív

Értesítés kérése, amikor egy
pillanatnyilag foglalt mellék
hívhatóvá válik

Intercom vonal egyirányú hanghívásban

Vonali funkciók

Szövegbevitel

Telefonvonal

Karakter – Nyomja meg a gombot egyszer vagy
többször.

A funkciógombok bemutatása

Szóköz – Nyomja meg a

Átad

Hívás átadása

Szám – Nyomja meg a számgombot.

ÁtirMind

Hívásátirányítás
beállítása/megszüntetése

Szimbólum – Nyomja meg ezeket a gombokat
az alábbiak beírásához:

Belép

Önmaga hozzáadása osztott vonalon
folyó beszélgetéshez

CsHFelv

Válaszol olyan hívásra, amely egy másik
csoportban vagy másik vonalon csöng ki

Egyesít

Egy vonal több hívásának egyesítése
egy konferenciabeszélgetésben

Eltáv

Konferencia-résztvevő eltávolítása

Felvesz

Saját csoportjába tartozó hívás fogadása

KCsJel

Bejelentkezés a keresési csoportba vagy
kijelentkezés onnan

Konfer

Konferenciahívás létrehozása

KonfHíd

Konferenciahíd létrehozása

KonfL

Konferenciabeszélgetés résztvevőinek
listázása

MódHív

Hívásnaplóban szereplő szám
szerkesztése

NeZavarj

A „Ne zavarj” funkció be- vagy
kikapcsolása

Parkol

Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval

QRT

Hívási hibák jelzése a rendszergazdának

RHAzn

Gyanús hívások jelentése

RövHív

Tárcsázás gyorshívó szám segítségével

TelKönyv

A telefonkönyv megnyitása

TovHP

Hívás küldése a hangüzenet-kezelő
rendszerbe

+

Intercom vonal kétirányú hanghívásban

+

gombot.

Szolgáltatási URL
Hangüzenet

Egyéb funkciók
Némítás bekapcsolva
Fejbeszélő aktív
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Bluetooth eszköz csatlakoztatva
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Hangszóró mód aktív
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Csengő kikapcsolva (csendes mód)

A telefonkészülék kijelzőjén
megjelenő ikonok
Vonal- és hívásállapotok
Tartásban levő hívás
Osztott vonal használatban
Hívásátirányítás engedélyezve
Bejövő hívás, vagy csöng egy BLF által
figyelt vonal (csak BLF Felvesz)
A BLF által figyelt vonal használatban
van
A BLF által figyelt vonal
készenlétben van
A BLF által figyelt vonal „Ne zavarj”
állapotban van
Gyorshívás, hívásnapló vagy címtárlista
(a BLF állapot ismeretlen)

Csengés és rezgés bekapcsolva
Csak a rezgés bekapcsolva
Az alkalmazás aktív
A rádiójel állapota
Nincs rádiójel
Akkumulátortöltöttség
A billentyűzet zárolva
Partner munkahelyi száma
Partner otthoni száma
Partner mobilszáma
Partner egyéb száma

