Typowe funkcje telefonu
Nawiązywanie
połączenia

Naciśnij klawisz
przed
lub po wybraniu numeru.

Odbieranie
połączenia

Naciśnij klawisz
lub klawisz
programowy Odbierz.

Kończenie
połączenia

Naciśnij klawisz
lub klawisz
programowy Rozłącz.

Definicje klawiszy
programowych

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ponowne
Naciśnij klawisz
lub klawisz
wybieranie numeru programowy Powtórz.
Wyciszenie telefonu Naciśnij klawisz
Używanie
dzienników
połączeń

Zawieszenie
lub wznowienie
połączenia

<<

Usuwanie wprowadzonych
znaków

Aktual.

Odświeżenie zawartości ekranu

cWtrąć

Dodawanie się do połączenia
na linii wspólnej

Dołącz

Połączenie innych połączeń
na linii w celu utworzenia
połączenia konferencyjnego

Dół

Zmniejszenie ustawienia
kontrastu ekranu

Edycja

Edycja numeru w dzienniku
połączeń

Komunikat

Skonfigurowanie, sprawdzenie
lub odsłuchanie wiadomości
głosowych

Konfer

Utworzenie połączenia
konferencyjnego

ListaK

Wyświetlenie uczestników
konferencji

MostKnf

Utworzenie konferencji MostKnf

NowePoł

Nawiązanie nowego połączenia

Odbierz

Odbieranie dowolnego połączenia

Oddzwoń

Abonent jest powiadamiany,
gdy zajęty numer jest już
dostępny

Odtwórz

Odtworzenie wybranego
typu dzwonka

Parkuj

Zaparkowanie połączenia
i jego wyświetlenie

PocztaGł

Sprawdzenie zawartości
poczty głosowej

Połącz

Wybieranie numeru telefonu

Powtórz

Ponowne wybieranie ostatnio
wybranego numeru

.

Naciśnij klawisz
,
wybierz żądany dziennik
połączeń, a następnie pozycję
z listy. Aby wybrać numer,
wybierz pozycję z listy,
a następnie naciśnij klawisz
Połącz.
Naciśnij klawisz programowy
Zawieś, aby zawiesić połączenie,
lub klawisz programowy Wznów,
aby je wznowić.

Przekazywanie
Naciśnij klawisz programowy
połączenia na nowy Przekaż, wprowadź docelowy
numer
numer telefonu, a następnie
naciśnij ponownie klawisz
Przekaż.
Rozpoczynanie
standardowego
(„ad hoc”)
połączenia
konferencyjnego

Naciśnij klawisz programowy
Konfer, wprowadź numer
telefonu uczestnika, a następnie
ponownie naciśnij klawisz
Konfer.

Przekierowywanie
wszystkich
połączeń

Naciśnij klawisz programowy
Przekier.
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PrzejmG

Odebranie połączenia
dzwoniącego w innej grupie

Wznów

Wznowienie zawieszonego
połączenia

Przejmij

Odebranie połączenia
w grupie użytkownika

Zapisz

Zapisanie wybranego ustawienia

Zawieś

Zawieszanie aktywnego
połączenia

Przek.

Skonfigurowanie/anulowanie
przekierowywania połączeń

Przekaż

Przekazywanie połączeń

PrzkBzp

Połączenie dwóch rozmów

PrzkNat

Przekazanie połączenia
do systemu wiadomości
głosowych

Rozłącz

Rozłączenie bieżącego połączenia

Linia wspólna w użyciu

SkrWybier

Wybieranie numeru przy użyciu
numeru szybkiego wybierania

Połączenie przychodzące

Szczegóły

Uzyskanie informacji
o wszystkich wykonanych,
odebranych i nieodebranych
połączeniach

W górę

Zwiększenie ustawienia kontrastu
ekranu

Weryfikuj

Potwierdzenie nazwy
użytkownika i hasła
wprowadzonych podczas
konfiguracji zabezpieczeń

więcej

Wyświetlenie dodatkowych
klawiszy programowych

Wł.

Włączenie podświetlenia ekranu

Wtrąć

Dodawanie do połączenia
na linii wspólnej i utworzenie
konferencji

Wybierz

Wybranie pozycji menu
lub połączenia

Wyczyść

Usuwanie pozycji lub ustawień

Wyjście

Powrót do poprzedniego widoku

Wył.

Wyłączenie podświetlenia ekranu

Wyślij

Potwierdzenie identyfikatora
użytkownika i kodu PIN
wprowadzonych w celu uzyskania
dostępu do Osobistej książki
telefonicznej

Ikony klawiszy
Słuchawka podniesiona

Słuchawka odłożona

Ikony na wyświetlaczu
telefonu

Nawigacja

Stany linii i połączeń
Wybierz

Aplikacje
Połączenie zawieszone
Słuchawka podniesiona
Trwające połączenie

Inne funkcje
Blokada

Książki telefoniczne
Powtórz
Zwiększ głośność

Brak blokady

Zmniejsz głośność

Niezaznaczone pole

Wycisz

Ustawienia

Klawisze programowe

Wiadomość oczekująca
Zaznaczone pole

