Activităţi obişnuite
efectuate la telefon

Definiţii pentru chei soft
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Ştergeţi caracterele introduse

Efectuaţi un apel

Act

Activaţi lumina de fundal
a ecranului

Actualizare

Reîmprospătaţi conţinutul
ecranului de afişare

Alăt.

Alăturaţi alte apeluri existente
deja pe o linie pentru a crea
o conferinţă

Apel nou

Efectuaţi un nou apel

ApelAbr

Apelaţi utilizând un număr
de index pentru apelare rapidă

Apelare

Formaţi un număr de telefon

Aşteptare

Plasaţi apelul activ în aşteptare

Căsuţă Vocală

Verificaţi conţinutul căsuţei
vocale

Confrn

Creaţi un apel conferinţă

Dct

Dezactivaţi lumina de fundal
a ecranului

Detalii

Primiţi informaţii despre
toate apelurile efectuate,
primite sau pierdute

DevIm

Trimiteţi sau redirecţionaţi un
apel la un sistem de mesagerie
vocală

Pictograme tip buton

EditApel

Activităţi obişnuite efectuate
la telefon

Editaţi un număr dintr-un jurnal
de apeluri

ForţareC

Vă adăugaţi ca participant
la un apel pe o linie partajată
şi stabiliţi o conferinţă

Golire

Ştergeţi înregistrări sau setări

Ieşire

Reveniţi la ecranul anterior

Întâln.

Găzduiţi o conferinţă de tip
Întâlnire

Apăsaţi
înainte sau
după ce formaţi un număr.

Răspundeţi la un apel Apăsaţi
, sau apăsaţi
cheia soft Răspuns.
Terminaţi un apel

Apăsaţi
, sau apăsaţi
cheia soft TermApel.

Reapelaţi un număr

Apăsaţi
, sau apăsaţi
cheia soft Reapl.

Dezactivaţi sunetul
pe telefonul dvs.

Apăsaţi

Utilizaţi jurnale
de apeluri

Apăsaţi
, selectaţi
jurnalul de apeluri dorit,
apoi selectaţi lista dorită.
Pentru a apela, evidenţiaţi
o listă şi apăsaţi Apelare.
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.

Plasaţi/reluaţi un apel Apăsaţi cheia soft
din aşteptare
Aşteptare pentru a pune un
apel în aşteptare, sau cheia
soft Reluare pentru a relua
un apel.
Transferaţi un apel la Apăsaţi cheia soft Transfer,
un nou număr
introduceţi numărul,
apoi apăsaţi Transfer.
Începeţi un apel
conferinţă standard
(ad-hoc)

Apăsaţi cheia soft Confrn,
apelaţi participantul, apoi
apăsaţi din nou pe Confrn.

Redirecţionţi toate
apelurile

Apăsaţi cheia soft
RedirTot.
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Pictogramele de pe ecranul
telefonului

Ieşire

Vă adăugaţi la un apel pe o linie
partajată

Jos

Reduceţi valoarea de contrast
a ecranului de afişare

ListConf

Vizualizaţi participanţii
la conferinţă

mai mult

Afişaţi chei soft suplimentare

Mesaj

Setaţi, verificaţi sau ascultaţi
mesaje vocale

Parcare

Parcaţi un apel şi îl afişaţi

PrelGrp

Răspundeţi la un apel care
sună la alt grup

Preluare

Răspundeţi la un apel care
sună în cadrul grupului dvs.

Răspuns

TermApel

Deconectaţi apelul curent

TransfDir

Transferaţi două apeluri între ele

Transfer

Transferaţi un apel

Validare

Confirmaţi numele de utilizator
şi parola introduse în timpul
configurării de securitate

Pictogramele de pe
ecranul telefonului
Stările liniilor şi apelurilor

Reapelaţi cel mai recent număr
format

Linie partajată în uz

Redare

Ascultaţi un tip de sonerie
selectat

Scos din furcă

Remitere

Reluaţi un apel plasat
în aşteptare
Confirmaţi ID-ul de utilizator
şi codul PIN introduse pentru
acces la Director personal

RepApel

Primiţi notificare atunci când
o extensie ocupată devine
disponibilă

Salvare

Salvaţi setările alese

Select.

Alegeţi un element de meniu
sau un apel

Sus

Creşteţi valoarea de contrast
a ecranului de afişare

Navigare

Selectare
Aplicaţii

Reapl.

Reluare

În furcă

Apel de intrare
Apel în aşteptare

Setaţi/anulaţi redirecţionarea
apelurilor

Scos din furcă

Apel conectat

Răspundeţi la orice apel
care sună

RedirTot

Pictograme tip buton

Directoare
Reapelare
Creştere volum

Alte caracteristici
Blocat

Descreştere volum

Casetă bifată

Fără sonor

Casetă nebifată
Deblocat
Mesaj în aşteptare
Setări

Chei soft

