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تعريفات األزرار الوظيفية
حذف الحروف التي تم إدخالها>>
التنقل خالل الحروف التي تم إدخالها<<

DND تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة عدم اإلزعاج
إزالة مشارك من مكالمة مؤتمرإزالة

إزالة المشترك 
األخير

إسقاط الطرف األخير الذي تمت إضافته 
إلى مكالمة المؤتمر

الرد على مكالمة واردة إلى مجموعة استالم ج
أخرى أو خط آخر.

إنشاء مكالمة مؤتمرإشراك
إعادة طلب آخر رقم تم طلبهإعادة طلب

إغالق اإلطار الحاليإغالق
قطع اتصال المكالمة الحالية أو مكالمة إنهاء مكالمة

االتصال الداخلي الحالية
إلغاء أحد اإلجراءات أو الخروج من إلغاء

الشاشة بدون تطبيق التغييرات
البحث عن قائمة دليلبحث

إنعاش المحتوىتحديث
تحديد عنصر قائمة أو مكالمةتحديد
تحويل مكالمةتحويل

تحرير رقم في سجل مكالماتتعديل

تخزين مكالمة باستخدام ميزة تعليق المكالمةتعليق

فتح سجل تفاصيل لمكالمة متعددة تفاصيل
األطراف في سجل مكالمات لم يتم الرد 

عليها وسجل مكالمات مستلمة
الرد على مكالمة واردة إلى هاتف آخر في التقاط

مجموعتك
الرد على مكالمة واردة في مجموعة التقط آ

مرتبطة
إعداد/إلغاء إعادة توجيه المكالماتتوجيه كل

إزالة الحروف الموجودة على يمين حذف
المؤشر عند استخدام وظيفة تحرير طلب
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حفظ اإلعدادات التي تم اختيارهاحفظ
تحويل مكالمة إلى نظام رسائل صوتية أو تحويل فوري

إعادة توجيهها
العودة إلى الشاشة السابقةخروج
عرض قائمة التعليمات الرئيسيةرئيسي

الرد على مكالمةرد
عرض موضوعات التعليمات ذات الصلةروابط
الرجوع إلى موضوع التعليمات السابقسابق
طلب رقم هاتفاتصال

اختيار وضع عرض الفيديووضع الفيديو
استضافة اتصال مباشر بمكالمة مؤتمراتصال مباشر

متابعة مكالمة تم وضعها في االنتظارمتابعة
إجراء طلب باستخدام رقم طلب سريع مختصر

مفهرس
عرض مزيد من األزرار الوظيفيةمزيد
حذف السجالت أو اإلعداداتمسح
إعادة تعيين اإلعدادات إلى قيمها مسح

االفتراضية
عرض المشاركين في مؤتمرمشاركون

معاودة 
االتصال

استالم رسالة إعالم عندما يصبح أحد 
األرقام الداخلية المشغولة متوفًرا

إجراء مكالمة جديدةمكالمة جديدة

رموز شاشة الهاتف
حالة المكالمة

خط في وضع سماعة مغلقة
خط في وضع سماعة مرفوعة

مكالمة متصلة

ميزة إعادة توجيه المكالمات ُممّكنة

  BLF مكالمة واردة أو خط مراقب من
)BLF يصدر رنيًنا )التقاط من

المكالمة في وضع انتظار، المكالمة 
البعيدة في وضع انتظار

سحب بعد االنتظار
مشغول عن ُبعد

مكالمة تمت مصادقتها

مكالمة مشفرة

خط اتصال داخلي خامل

مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد

مكالمة اتصال داخلي ثنائية االتجاه
الوصول إلى الميزات

قائمة التطبيقات

قائمة اإلعدادات

قائمة الدالئل

قائمة الرسائل
قائمة الخدمات

زر سماعة الرأس
زر مؤتمر

ميزات المكالمات األخرى

إمكانية التنقل باألجهزة 

ميزة ُممّكنة
ميزة معطلة

زر طلب سريع

وضع الصوت أو الفيديو
سماعة الهاتف قيد االستخدام

مكبر صوت الهاتف قيد االستخدام

سماعة الرأس قيد االستخدام

فيديو

رموز األزرار
إعادة الطلب

التحويل

االنتظار

التنقل والتحديد

المكبر

كتم الصوت
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