
Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, an
registered trademarks or trademarks of Cisco
in the United States and certain other c
mentioned in this document or Website are
owners. The use of the word partner does no
between Cisco and any other company. (070

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserv

C
C
79
C
M

Фу
Ик
Ик

лни бутони
риване на въведените знаци

овяване на съдържанието 
крана

ючване на фоновото 
тяване на екрана

обновяване на задържано 
икване

верка на гласовата поща

хвърляне на две повиквания 
 към друго

азване на допълнителни 
функционални бутони

ржане и показване 
овикване

ржане на активен разговор

аметяване на избраните 
ройки

лючване на фоновото 
тяване на екрана

върждаване на въведените 
ребител и ПИН код за достъп 
ичния указател

ор на елемент от меню 
 повикване

щане към предишния екран

риване на записи 
 настройки

даване на конферентен 
овор

Оби
с те
Осъщест
на повик

Отговар
на повик

Приклю
на разго

Повторн
набиран

Изключв
звука на

Използв
на дневниците 
с повиквания

желания д  повиквания, 
а след това е запис. 
За да набе кирайте 
съответни  след това 
натиснете 

Задържане/ 
възобновяване 
на повикване

Натиснете налния 
бутон ЗадР държане 
на повиква Възобн 
за възобно

Прехвърляне 
на повикване 
към нов номер

Натиснете налния 
бутон Пре ведете 
съответни след което 
натиснете рехРаз.

Започване 
на стандартен 
(специален) 
конферентен 
разговор

Натиснете налния 
бутон Кон ерете 
съответни к, след което 
натиснете онфер.

Препращане 
на всички 
повиквания

Натиснете налния 
бутон Пре
невник с
 изберет
рете, мар
я запис, а
Набир.

 функцио
аз за за
не, или 
вяване.

 функцио
хРаз, въ
я номер, 
отново П

 функцио
фер, наб
я участни
отново К

 функцио
Вс.
d the Cisco Systems logo are 
 Systems, Inc. and/or its affiliates 
ountries. All other trademarks 
 the property of their respective 
t imply a partnership relationship 
5R)

ed.

OL-14693-01
1725-40071-004 

Об
isco Unified IP 
onference Station 
37G за Cisco Unified 

ommunications 
anager 6.0

нкционални бутони
они на екрана на телефона
они на бутони

ЗадПов Задъ
на п

Задържане Задъ

Запамет Зап
наст

Изкл Изк
осве

Изпращ Пот
пот
до л

Избор Изб
или

Изход Връ

Изчист Изт
или

Конфер Съз
разг
БЪРЗА СПРАВКА

Функциона
<< Изт

Актуал Обн
на е

Вкл Вкл
осве

Възобн Въз
пов

Гласова поща Про

ДирСв Пре
едно

други Пок

чайни операции 
лефона
вяване 
ване

Натиснете  преди или след 
набиране на желания номер.

яне 
ване

Натиснете , или натиснете 
функционалния бутон Отгов.

чване 
вор

Натиснете , или натиснете 
функционалния бутон КрайРаз.

о 
е на номер

Натиснете , или натиснете 
функционалния бутон ПовтНаб.

ане на 
 телефона

Натиснете .

ане Натиснете , изберете 
ичайни операции с телефона
КрайРаз Прекъсване на текущото 

повикване

Музика Прослушване на избран 
тип позвъняване

Набир Набиране на телефонен номер

Нагоре Увеличаване на настройката 
за контраст на екрана



Надолу

Намесв

НамКон

НезОткл

НовПов

ОбрПов
когато даден зает вътрешен 

Отгов

ПовтНа

Подробн

ПокКон

Потвър

ПреВс

ПрехРаз

ПриГрР

Прием

ПрисКо

РедНом

Активна споделена линия

Отметнато квадратче

утони
телефон

 телефон

я

ния

ни указатели

ане на звука

ане на звука

клавиши
Отговаряне на позвъняващо 
повикване във вашата група

н Събиране на други повиквания, 
които вече са на линията, 
за създаване на конферентен 
разговор

Редактиране на номер в дневник 
с повиквания

Чакащо съобщение
номер се освободи

Отговаряне на всяко 
позвъняване

б Повторно набиране 
на последния набран номер

ости Информация за всички 
осъществени, получени 
или пропуснати повиквания

ф Създаване на конферентен 
разговор с покана

Потвърждаване на въведените 
потребител и парола по време 
на конфигурация на защитата

Задаване или отмяна 
на пренасочването 
на повиквания

Прехвърляне на разговор

Отговор на повикване, звънящо 
в друга група

Входящо повикване

Задържано повикване

Отворен телефон

Повикване с установена връзка

Други функции

Заключено

Настройки

Неотметнато квадратче

Отключено

Приложе

Телефон

ПовтНаб

Увеличав

Намаляв

Без звук

Екранни 
Намаляване на настройката 
за контраст на екрана

Добавяте себе си към разговор 
по споделена линия

Добавяте себе си към 
разговор по споделена 
линия и създаване 
на конферентен разговор

Изпращане или пренасочване 
на повикване към система 
за гласова поща

Осъществяване на ново 
повикване

Получаване на известие, 

Икони на екрана на 
телефона

СписУч Показване на участниците 
в конферентен разговор

СъкрНаб Набиране с индексен номер 
за бързо набиране

Съобщение Задаване, проверка 
или прослушване 
на гласови съобщения

Състояние на линията и повикването

Икони на б
Отворен 

Затворен

Навигаци

Избор


	БЪРЗА СПРАВКА
	Функционални бутони
	Икони на екрана на телефона
	Икони на бутони
	Обичайни операции с телефона


