Απλές εργασίες µε το
τηλέφωνο
Πραγµατοποίηση
κλήσης
Απάντηση σε µια
κλήση
Τερµατισµός µιας
κλήσης
Επανάκληση ενός
αριθµού
Ενεργοποίηση
σίγασης
Χρήση αρχείων
καταγραφής
κλήσεων

Πατήστε
πριν καλέσετε τον
αριθµό ή µετά.
Πατήστε
ή πατήστε το
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Απάντ.
Πατήστε
ή πατήστε το
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΤέλΚλ.
Πατήστε
ή πατήστε το
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο
Επανάκλ.
Πατήστε
.

Πατήστε
, επιλέξτε το αρχείο
καταγραφής κλήσεων που θέλετε και,
στη συνέχεια, επιλέξτε την
καταχώρηση που θέλετε. Για να
καλέσετε έναν αριθµό, επισηµάνετε
µια καταχώρηση και πατήστε
Επιλογή.
Κράτηση/συνέχισ Πατήστε το προγραµµατιζόµενο
η µιας κλήσης
πλήκτρο Κράτηση για την κράτηση
µιας κλήσης ή, το προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο Συνέχ. για τη συνέχιση µιας
κλήσης.
Μεταβίβαση µιας Πατήστε το προγραµµατιζόµενο
κλήσης σε νέο
πλήκτρο Μεταβίβ, πληκτρολογήστε
αριθµό
έναν αριθµό προορισµού, έπειτα
πατήστε ξανά Μεταβίβ.
Έναρξη µιας
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο
τυπικής ("ad hoc") πλήκτρο Συνδιάσ, καλέστε τον
κλήσης
συµµετέχοντα και µετά πατήστε
συνδιάσκεψης
πάλι Συνδιάσ.
Προώθηση όλων Πατήστε το προγραµµατιζόµενο
των κλήσεων
πλήκτρο ΠρΌλων.

Ορισµοί
προγραµµατιζόµενων
πλήκτρων
Άλλα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης
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Εµφάνιση πρόσθετων
προγραµµατιζόµενων πλήκτρων
Αµ.Εκτρ.
Προώθηση ή ανακατεύθυνση µιας
κλήσης σε σύστηµα φωνητικών
µηνυµάτων
Άµ.Μεταβ
Μεταβίβαση δύο κλήσεων, τη µία στην
άλλη
Αναπαραγωγή
Ακρόαση του επιλεγµένου τύπου
κλήσης
Απάλ.
∆ιαγραφή αρχείων ή ρυθµίσεων
Απάντ.
Απάντηση σε µια κλήση που
κουδουνίζει
Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση του φωτισµού της
οθόνης εµφάνισης
Αποθήκ.
Αποθήκευση των επιλεγµένων
ρυθµίσεων
Αύξηση
Αύξηση της τιµής ρύθµισης αντίθεσης
στην οθόνη εµφάνισης
∆ιαθεσιµ.
Λήψη ειδοποίησης όταν ένα
κατειληµµένο εσωτερικό καταστεί
διαθέσιµο
Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση του φωτισµού της οθόνης
εµφάνισης
Ενηµ/ση
Ανανέωση του περιεχοµένου της οθόνης
εµφάνισης
Έξοδος
Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη
Επανάκληση
Επανάκληση του τελευταίου αριθµού
που καλέσατε
Επεξ.Αρ.
Επεξεργασία αριθµού σε αρχείο
καταγραφής κλήσεων
Επικύρωση
Επιβεβαίωση του ονόµατος χρήστη
και του κωδικού πρόσβασης που
εισαγάγονται κατά τη διάρκεια της
προσαρµογής ασφάλειας
Επιλογή
Κλήση ενός αριθµού τηλεφώνου
Επιλογή
Επιλογή ενός στοιχείου µενού ή κλήσης

Κάτω
Κράτηση
Λεπτοµέρειες

Λήψη

ΛήψηΟµ
ΛίστΣυν.
Μεταβίβ
Μήνυµα
ΝέαΚλήσ
Παρ.Συν.

Παρέµβ.
ΠρΌλων
Στάθµευ
Συµµετ.

Συνάντ.
Συνδιάσ
Συνέχ.
ΣυντοµΚλ
ΤέλΚλ.
Τηλεφωνητής
Υποβολή

<<

Μείωση των τιµών ρύθµισης αντίθεσης
στην οθόνη εµφάνισης
Θέση µιας ενεργής κλήσης σε κράτηση
Λήψη πληροφοριών σε όλες τις
εξερχόµενες, εισερχόµενες ή
αναπάντητες κλήσεις
Απάντηση σε µια κλήση που
κουδουνίζει σε κάποιο τηλέφωνο της
οµάδας σας
Απάντηση σε µια κλήση που
κουδουνίζει σε άλλη οµάδα
Προβολή των συµµετεχόντων σε µια
συνδιάσκεψη
Μεταβίβαση µιας κλήσης
Ρύθµιση, έλεγχος ή ακρόαση φωνητικών
µηνυµάτων
Πραγµατοποίηση νέας κλήσης
Προσθήκη του εαυτού σας σε µια κλήση
σε κοινόχρηστη γραµµή και
πραγµατοποίηση µιας κλήσης
συνδιάσκεψης
Προσθήκη του εαυτού σας σε µια κλήση
σε κοινόχρηστη γραµµή
Ρύθµιση/ακύρωση της δυνατότητας
προώθησης κλήσεων
Στάθµευση και εµφάνιση µιας κλήσης
Συµµετοχή σε άλλες κλήσεις που
βρίσκονται ήδη σε µια γραµµή, για τη
δηµιουργία συνδιάσκεψης
Φιλοξενία µιας συνδιάσκεψης Meet-Me
∆ηµιουργία µιας κλήσης συνδιάσκεψης
Συνέχιση µιας κλήσης που έχει τεθεί σε
κράτηση
Επιλογή αριθµού µε χρήση ενός αριθµού
από το ευρετήριο µνηµών
Αποσύνδεση της τρέχουσας κλήσης
Έλεγχος των περιεχοµένων του
τηλεφωνητή
Επιβεβαίωση του αναγνωριστικού
χρήστη και του PIN για πρόσβαση στον
προσωπικό κατάλογο
∆ιαγραφή καταχωρηµένων χαρακτήρων

Εικονίδια οθόνης
τηλεφώνου

Εικονίδια κουµπιών
Ακουστικό σηκωµένο (γραµµή ανοικτή)

Καταστάσεις γραµµών και κλήσεων
Κλήση σε κράτηση

Ακουστικό στη βάση (γραµµή κλειστή)

Συνδεδεµένη κλήση
Εισερχόµενη κλήση

Περιήγηση

Ακουστικό σηκωµένο (γραµµή ανοικτή)
Κοινόχρηστη γραµµή σε χρήση

Άλλες δυνατότητες

Επιλογή

Εφαρµογές

Επιλεγµένο πλαίσιο
Κατάλογοι
Κλειδωµένο
Μήνυµα σε αναµονή
Ρυθµίσεις
Μη επιλεγµένο πλαίσιο
Μη κλειδωµένο

Επανάκληση
Αύξηση έντασης
Μείωση έντασης
Σίγαση
Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα

