Typowe funkcje telefonu

Posługiwanie się telefonem

Nawiązywanie
połączenia

Włączanie/
wyłączanie
telefonu

Wybierz numer i naciśnij klawisz
.

Odbieranie połączenia Naciśnij klawisz
lub
.
Rozłączanie

Naciśnij klawisz
Rozłącz.

, Odbierz
lub

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawieszenie lub
Naciśnij klawisz Zawieś lub
wznowienie połączenia Wznów.
Przekazywanie
połączenia pod nowy
numer

Wybierz kolejno Opcje >
Przekaż, wprowadź docelowy
numer telefonu, a następnie
wybierz ponownie Opcje >
Przekaż.

Ponowne wybieranie
numeru

Naciśnij dwukrotnie klawisz
lub wybierz kolejno Opcje
> Powtórz.

Przekierowanie
połączeń

Wybierz kolejno Opcje > Przek.
Wprowadź numer telefonu,
na który chcesz przekierowywać
połączenia. Aby anulować,
wybierz kolejno Opcje > Przek.

Korzystanie
Wybierz kolejno opcje Książka
z dzienników połączeń telefoniczna > Połączenia
nieodebrane, Połączenia
odebrane lub Połączenia
wybierane.
Aby wybrać numer, przewiń do
listy i naciśnij klawisz Połącz
lub
.
Dostęp do książki
telefonicznej

Naciśnij klawisz KsTelef. lub
wybierz kolejno opcje Książka
telefoniczna > Książka
telefoniczna.

Telefon bezprzewodowy
IP Cisco Unified 7925G
do systemu
Cisco Unified
Communications
Manager 7.0
Posługiwanie się telefonem
Klawisze skrótów i przyciski
Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Typowe funkcje telefonu
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Dostęp do funkcji Naciśnij klawisz Opcje, aby
telefonu
wyświetlić listę funkcji:
• Naciśnij klawisz z cyfrą,
aby wybrać funkcję lub
• Przewiń do funkcji i naciśnij
.
klawisz
Dostęp do opcji
Menu głównego

Naciśnij strzałkę nawigacyjną,
aby wybrać opcję:
• Menu Książka telefoniczna
(Książka)
• Widok linii (Telefon)
• Menu Ustawienia (Narzędzia)
• Menu Usługi (Świat)
Naciśnij klawisz z cyfrą, aby wybrać
opcję menu.

Dostosowanie
jasności
wyświetlacza

Wybierz kolejno opcje Ustawienia >
Ustawienia telefonu > Ustawienia
wyświetlacza i wybierz opcję Jasność
wyświetlacza. Naciśnij klawisz lub
, następnie naciśnij klawisz Zapisz.

Przejdź do ekranu Naciśnij klawisz
głównego z menu
Widok linii

(strzałka w lewo).

Klawisze skrótów i przyciski

Wprowadzanie tekstu
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Naciśnij i przytrzymaj klawisz
aż telefon zostanie włączony lub
wyłączony.

Przełącz dzwonek
na wibrację lub
dzwonek

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

.

Dostosowanie
Naciśnij klawisz
dzwonka,
słuchawki
i głośności głośnika

w górę lub w dół.

Włączenie/
wyłączenie
wyciszenia
telefonu

, aby przełączyć.

Naciśnij klawisz

Włączenie głośnika Naciśnij i przytrzymaj klawisz
Aby skorzystać ze słuchawki,
lub słuchawki
ponownie naciśnij i przytrzymaj
klawisz.
Dostęp do
wiadomości
głosowych

.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz
.

QRT

Przesyłanie problemów z połączeniem
do administratora systemu

Linia interkomu jest
w jednokierunkowym trybie audio

SkrWyb.

Wybieranie numeru przy użyciu numeru
szybkiego wybierania

Linia interkomu jest w dwukierunkowym
trybie audio

Usuń

Usunięcie uczestnika konferencji

Wtrąć

Dodawanie się do połączenia na linii
wspólnej

Włączenie/
Aby zablokować klawiaturę, naciśnij
wyłączenie
.
i przytrzymaj klawisz
blokady klawiatury Aby odblokować klawiaturę, naciśnij
klawisze Odblokuj i OK.

Wprowadzanie tekstu

Definicje klawiszy programowych

Znak — naciśnij klawisz raz lub więcej razy.
+ .
Spacja — naciśnij klawisz
Cyfra — naciśnij klawisz z cyfrą.
Symbol — naciskaj następujące klawisze:

Funkcje linii
Linia telefoniczna
Adres URL usługi
Wiadomość głosowa

Inne funkcje
Wyciszenie włączone
Zestaw słuchawkowy włączony
Bluetooth włączony

Dołącz

Połączenie kilku połączeń na jednej linii w
celu utworzenia połączenia konferencyjnego

Edycja

Edycja numeru w dzienniku połączeń

HLog

Logowanie do grupy poszukiwania
i wylogowywanie z grupy poszukiwania

Komunik.

Dostęp do poczty głosowej

Konfer

Utworzenie połączenia konferencyjnego

KsTelef.

Otwarcie książki telefonicznej

ListaK

Wyświetlenie uczestników konferencji

MCID

Raport podejrzanych połączeń

MostKnf

Utworzenie konferencji typu MostKnf

Linia wspólna w użyciu

NPrzszk

Włączenie lub wyłączenie funkcji
Nie przeszkadzać (NPrzszk)

Przekierowywanie połączeń włączone

Oddzwoń

Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty
numer jest już dostępny

Parkuj

Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji
Parkowanie połączenia

Połączenie przychodzące lub dzwoni linia
monitorowana BLF (przejmowanie tylko
przez BLF)

PrzejmG

Odbieranie połączenia z innej grupy
na innej linii

Linia monitorowana BLF wolna

Numer firmowy dla kontaktu

Przejmij

Odebranie połączenia w grupie użytkownika
Skonfigurowanie/anulowanie
przekierowywania połączeń

Linia monitorowana BLF w stanie
Nie przeszkadzać

Numer domowy dla kontaktu

Przek.

Przekazywanie połączeń

PrzkNat

Przekazanie połączenia do systemu
wiadomości głosowych

Szybkie wybieranie, dziennik połączeń
lub książka telefoniczna (stan linii BLF
nieznany)

Numer komórkowy dla kontaktu

Przekaż
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Urządzenie Bluetooth podłączone
Tryb głośnika włączony
Dzwonek wyłączony (tryb cichy)

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Dzwonek i wibracja włączone

Stany linii i połączeń

Tylko wibracja włączona

Połączenie zawieszone

Linia monitorowana BLF w użyciu

Linia interkomu jest wolna

Aplikacja włączona
Stan sygnału radiowego
Brak sygnału radiowego
Stan naładowania baterii
Klawiatura zablokowana

Inny numer dla kontaktu

